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виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів (окрплан), м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO66 Планова комісія Шевченківського (Корсунського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського (КорсунO
ського) округу ...............................................................................................

ф. РO67  Балакліївський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Балаклія
Балакліївського району Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO69  Виноградський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Виноград
Виноградського району Шевченківського (Корсунського)
округу Київської губернії ..........................................................................

ф. РO70 Завадівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Завадівка
Завадівського району Шевченківського (Корсунського) округу
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO71 Виконавчий комітет Канівської районної Ради народних
депутатів, м. Канів Черкаської області .................................................

ф. РO72 Виконавчий комітет Корсунь–Шевченківської районної Ради
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народних депутатів, м. КорсуньOШевченківський Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO73  Леськівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Леськи ЛеськівO
ського району Черкаського округу Київської губернії ...................

ф. РO74 Матусівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Матусів МатусівO
ського району Черкаського округу ........................................................

ф. РO75 Виконавчий комітет Мокрокалигірської районної Ради
депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського
району Черкаської області ........................................................................

ф. РO76  Мошенський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Мошни МошенO
ського району Шевченківського (Черкаського) округу .................

ф. РO77  Виконавчий комітет Вільшанської районної Ради депутатів
трудящих, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської
області .............................................................................................................

ф. РO78  Виконавчий комітет Ротмистрівської районної Ради депутатів
трудящих, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району ЧеркасьO
кої області .......................................................................................................

ф. РO79  Виконавчий комітет Смілянської районної Ради народних
депутатів, м. Сміла Черкаської області ................................................

ф. РO80  Виконавчий комітет Черкаської районної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області ...........................................

ф. РO81  Стеблівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червонормійських депутатів, с. Стеблів СтеблівO
ського району Шевченківського (Черкаського) округу ................

ф. РO83  Медведівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Медведівка
Медведівського району Черкаського округу ......................................

ф. РO85 Виконавчий комітет Мліївської сільської Ради народних
депутатів, с. Мліїв Городищенського району Черкаської області ...... 

ф. РO86  Виконавчий комітет Васильківської сільської Ради народних
депутатів, с. Васильків Шполянського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO87  Моргунівський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Моргунове ВільшанO
ської волості Звенигородського повіту Київської губернії ..................

ф. РO88 Виконавчий комітет Ситниківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ситники КорсуньOШевченківського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO89 Виконавчий комітет Беркозівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Беркозівка Канівського району Черкаської області ......

ф. РO90 Виконавчий комітет Худяківської сільської Ради народних
депутатів, с. Худяки Черкаського району Черкаської області .....

ф. РO91 Виконавчий комітет Шендерівської сільської Ради народних
депутатів, с. Шендерівка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO92 Виконавчий комітет Нетеребської сільської Ради народних
депутатів, с. Нетеребка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO93 Виконавчий комітет ГутаOСелищанської сільської Ради депутаO
тів трудящих, с. ГутаOСелицька КорсуньOШевченківського
району Київської області ...........................................................................
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ф. РO95 Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Яблунівка КорсуньOШевченківського району
Київської області ..........................................................................................

ф. РO96 Виконавчий комітет Сунківської сільської Ради народних
депутатів, с. Сунки Смілянського району Черкаської області .....

ф. РO97 Виконавчий комітет Петрушківської сільської Ради народних
депутатів, с. Петрушки КорсуньOШевченківського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO98  Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мельники Смілянського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO100 Виконавчий комітет Самгородської сільської Ради народних
депутатів, с. Самгородок Смілянського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO101 Гречківський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Гречківка СмілянO
ського району Київської області .............................................................

ф. РO102 Виконавчий комітет Карашинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Карашина Корсунь–Шевченківського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO103 Виконавчий комітет Голов’ятинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Голов’ятине Смілянського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO104 Корсунський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь ШевO
ченківського (Корсунського) округу Київської губернії ...............

ф. РO105 Балакліївський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Балаклія
Черкаського повіту Київської губернії .................................................

ф. РO106 В’язівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. В’язівок ЧерO
каського повіту Київської губернії ........................................................

ф. РO107 Леськівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Леськи
Черкаського повіту Київської губернії ................................................

ф. РO108 Райгородський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Райгород ЧерO
каського повіту Київської губернії ........................................................

ф. РO109 Ротмистрівський волосний виконавчий комітет Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. РотO
мистрівка Черкаського повіту Київської губернії ...........................

ф. РO110 Селищанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Селище
Шевченківського (Корсунського) повіту Київської губернії .......

ф. РO111 Смілянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Сміла ЧеркасьO
кого повіту Київської губернії .................................................................

ф. РO112 Старосільський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Старосілля
Черкаського повіту Київської губернії .................................................

ф. РO113 Сунківський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Сунки
Сунківської волості Черкаського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................
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ф. РO114 Хлистунівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Хлистунівка
Черкаського повіту Кременчуцької губернії ......................................

ф. РO116 Шелепухський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Шелепухи
Черкаського повіту Київської губернії ................................................

ф. РO117 Шендерівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Шендерівка
Шевченківського повіту Київської губернії .......................................

ф. РO118 Шполянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, мOко Шпола
Звенигородського повіту Київської губернії .....................................

ф. РO119 Яблунівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Яблунівка
Черкаського повіту Київської губернії ................................................

ф. РO120 Корсунський містечковий революційний комітет, м. Корсунь
Канівського повіту Київської губернії .................................................

ф. РO121 Виконавчий комітет Черкаської міської Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області ...........................................

ф. РO122 Байбузівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Байбузи
Черкаського повіту Київської губернії ................................................

ф. РO123 Матусівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Матусів
Черкаського повіту Кременчуцької губернії ......................................

ф. РO126 Інспектура соціального забезпечення Шевченківського (КорO
сунського) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO127 Інспектура соціального забезпечення Шевченківського (ЧеркаO
ського) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів (окрінспектура), 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу .......................

ф. РO128 Відділ праці Шевченківського (Черкаського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO129 Фінансовий відділ Шевченківського (Черкаського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів (окрфінвідділ), м. Черкаси ШевченківO
ського (Черкаського) округу ....................................................................

ф. РO130 Фінансовий відділ Шевченківського (Корсунського) окружO
ного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. Корсунь
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO131 Інспектура народної освіти Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (окрінспектура), м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу .............................................

ф. РO132 Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Корсунського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (окрінспектура), м. Корсунь
Шевченківського (Корсунського) округу ..........................................
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ф. РO133 Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (окрінспектура), м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO134 Шевченківська (Черкаська) контрольна комісія робітничоO
селянської інспекції (ОкрКК–РСІ), м. Черкаси ШевченO
ківського (Черкаського) округу ..............................................................

ф. РO135 Земельний відділ Шевченківського (Корсунського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського (КорсунO
ського) округу ...............................................................................................

ф. РO136 Земельний відділ Шевченківського (Черкаського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO138 Земельний відділ Звенигородського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Звенигородка Київської губернії ..................................

ф. РO141 Орловецький волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Орловець
Черкаського повіту Київської губернії ................................................

ф. РO142 Черкаська повітова робітничоOселянська інспекція, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO143 Черкаська районна контрольна комісія КП(б) України –
робітничоOселянська інспекція (рай КК–РСІ), м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO144 Відділ соціального забезпечення Черкаського повітового викоO
навчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії .....................

ф. РO145 Відділ соціального забезпечення Шевченківського (КорсунO
ського) повітового виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO146 Відділ охорони здоров’я Шевченківського (Богуславського)
повітового виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Богуслав Шевченківського
повіту Київської губернії ...........................................................................

ф. РO147 Відділ охорони здоров’я Черкаського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Київської губернії ............................................

ф. РO148 Відділ народної освіти Шевченківського повітового  виконавO
чого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Богуслав Шевченківського повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO149 Відділ народної освіти Звенигородського повітового виконавO
чого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Звенигородка Київської губернії ..................................

ф. РO150 Відділ народної освіти Черкаського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Київської губернії .............................................

ф. РO151 Шполянська районна комісія незаможних селян (рай КНС), 
м. Шпола Корсунського округу ..............................................................

ф. РO152 Степанецький районний комітет незаможних селян (рай КНС),
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с. Степанці Степанецького району Корсунського округу
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO153 Ротмистрівський районний комітет незаможних селян (рай
КНС), мOко Ротмистрівка Ротмистрівського району ШевченO
ківського (Черкаського) округу .............................................................

ф. РO154 Стеблівський районний комітет незаможних селян (райКНС), 
с. Стеблів Стеблівського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO155 Канівський районний комітет незаможних селян (райКНС), 
м. Канів Київської області .......................................................................

ф. РO156 Носачівська районна комісія незаможних селян (райКНС), 
с. Носачів Ротмистрівського району Черкаського округу КиївO
ської губернії .................................................................................................

ф. РO157 Мошенський районний комітет незаможних селян (райКНС),
с. Мошни Мошенського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO158 Черкаський районний комітет незаможних селян (райКНС), 
м. Черкаси Черкаського округу ..............................................................

ф. РO159 Смілянський районний комітет незаможних селян (райКНС),
м. Сміла Київської області ........................................................................

ф. РO160 Городищенський районний комітет незаможних селян
(райКНС), м. Городище Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO161 Вільшанський районний комітет незаможних селян (райКНС),
с. Вільшана  району ім. Петровського Г. І. Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO162 Корсунський районний комітет незаможних селян (райКНС),
м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу ....................

ф. РO163 Худяківський волосний комітет незаможних селян (волКНС),
с. Худяки Черкаського повіту Київської губернії ............................

ф. РO164 Шелепухський волосний комітет незаможних селян (волКНС),
с. Шелепухи Черкаського повіту Київської губернії ...............................

ф. РO165 Сердюківський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Сердюківка Ротмистрівського району ШевO
ченківського (Черкаського) округу ......................................................

ф. РO166 Сахнівський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), 
с. Сахнівка Шевченківського (Корсунського) повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO167 Яблунівський сільський комітет незаможних селян (сільКНС),
с. Яблунівка Смілянського району Шевченківського (ЧерO
каського) округу ..........................................................................................

ф. РO168 Карашинський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Карашина Корсунського району ШевченківO
ського (Черкаського) округу ...................................................................

ф. РO169 Ломуватський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Ломувате Худяківської волості Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO170 Топильнянський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Топильна Шполянського району ШевченківO
ського (Черкаського) округу ...................................................................

ф. РO171 Миколаївський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Миколаївка Стеблівського району ШевченO
ківського (Черкаського) округу .............................................................

ф. РO172 Хильківський сільський комітет незаможних селян (сільКНС),
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с. Хильки Стеблівського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO173 Черкаський повітовий комітет незаможних селян, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO174 Шевченківський (Черкаський) окружний комітет незаможних
селян (окрКНС), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO175 Голов’ятинське сільське товариство взаємної допомоги, с. ГоO
лов’ятине Смілянського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO176 Сотниківське сільське товариство взаємної допомоги, с. СотO
ники Корсунського району Шевченківського (Корсунського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO177 Яблунівське сільське товариство взаємної допомоги, с. ЯбO
лунівка Смілянського району Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO178 Кошмаківський сільський комітет взаємної допомоги, с. КошO
мак Корсунського району Черкаського округу .................................

ф. РO180 Перша Черкаська державна нотаріальна контора відділу
юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області ......................

ф. РO181 Шполянська державна нотаріальна контора, м. Шпола
Шевченківського (Корсунського) округу ..........................................

ф. РO182 Корсунська державна нотаріальна контора, м. Корсунь
Київської області .........................................................................................

ф. РO183 Управління Шевченківського (Черкаського) окружного
інженера виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO184 Шевченківський (Черкаський) окружний виконавчий комітет
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу ......................

ф. РO185 Шевченківський (Корсунський) окружний виконавчий
комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу
Київської губернії  .......................................................................................

ф. РO186 Адміністративний відділ Шевченківського (Корсунського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського
(Корсунського) округу Київської губернії ..........................................

ф. РO187 Черкаський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO188 Відділ управління Черкаського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Київської губернії ............................................

ф. РO189 Звенигородський повітовий виконавчий комітет Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. ЗвениO
городка Богуславського повіту Київської губернії ..........................

ф. РO190 Відділ управління Богуславського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Богуслав Київської губернії ...........................................

ф. РO191 Юридичний відділ Звенигородського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
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депутатів, м. Звенигородка Богуславського повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO192 Черкаська окружна радянська партійна школа, м. Черкаси
Черкаського повіту ......................................................................................

ф.РO193 Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300Oріччя
возз’єднання України з Росією, м. Черкаси Черкаської області ........

ф. РO194 Робітничий факультет при Черкаському педагогічному
інституті Народного комісаріату освіти УРСР, м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO196 Канівська педагогічна школа Народного комісаріату освіти
УСРР, м. Канів Київської губернії .........................................................

ф. РO197 Кирилівські 3Oрічні педагогічні курси ім. Т. Г. Шевченка, 
с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії ...........

ф. РO198 Корсунські вищі 3Oрічні педагогічні курси ім. Т. Г. Шевченка
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Корсунь ШевченO
ківського (Корсунського) округу ...........................................................

ф. РO199 Черкаський ветеринарний технікум Міністерства землеробства
УРСР, м. Черкаси Черкаської області ..................................................

ф. РO200 Черкаський шляховоOбудівельний технікум, м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO201 Черкаський технікум електрифікації і сільськогосподарського
будівництва Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР, м. Черкаси Черкаської області ...................................................

ф. РO202 Черкаське базове медичне училище Міністерства охорони
здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської області .................................

ф. РO203 Черкаський педагогічний технікум Народного комісаріату
освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO204 Черкаський соціальноOекономічний технікум Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Черкаського округу ...........

ф. РO205 Черкаський агроOекономічний технікум Народного комісаріату
землеробства УСРР, м. Черкаси Київської області ..........................

ф. РO206 Черкаські фармацевтичні курси Народного комісаріату
охорони здоров’я УСРР, м. Черкаси Черкаського округу
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO207 Смілянська професійноOтехнічна школа Народного комісаріату
освіти УСРР, м. Сміла Черкаського округу Київської губернії ..........

ф. РO208 Звенигородська соціальноOекономічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Звенигородка Київської 
губернії ............................................................................................................

ф. РO209 Черкаська єврейська професійноOтехнічна, механічна школа
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси ШевченO
ківського (Черкаського) округу .............................................................

ф. РO210 Черкаська професійноOкооперативна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO211 Черкаська професійна торгівельноOпромислова школа
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси ШевченківO
ського (Черкаського) округу ...................................................................

ф. РO212 Черкаська професійноOтехнічна школа глухонімих, м. Черкаси
Київської області .........................................................................................

ф. РO213 Мартинівська професійноOтехнічна індустріальна школа
Народного комісаріату освіти УСРР, с. Мартинівка ШевченO
ківського (Канівського) повіту Київської губернії ..........................
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ф. РO215 Шендерівська професійноOтехнічна школа Народного комісаO
ріату освіти УСРР, с. Шендерівка Канівського повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO216 Черкаська професійна кустарноOхудожня школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської губернії ...............

ф. РO217 Стеблівські професійноOкооперативні технічні курси НародO
ного комісаріату освіти УСРР, мOко Стеблів Канівського повіту
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO218 Ротмистрівська єдина трудова семирічна школа, с. РотмиO
стрівка Ротмистрівського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO219 Черкаська середня школа № 11 Народного комісаріату освіти
УРСР, м. Черкаси Київської області .....................................................

ф. РO220 Канівська друга семирічна єдина трудова школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Канів Київської губернії ....................

ф. РO221 Черкаська друга трудова семирічна школа Народного коміO
саріату освіти УСРР, м. Черкаси Черкаського округу Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO222 Корсунська районна 1Oша єдина трудова школа ім. Т. Г. ШевO
ченка Народного комісаріату освіти УСРР, м. Корсунь
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO223 Хацьківська середня загальноосвітня трудова політехнічна
школа відділу народної освіти виконавчого комітету
Черкаської районної Ради депутатів трудящих, с. Хацьки
Черкаського району Черкаської області .............................................

ф. РO224 Смілянська друга єдина трудова семирічна школа ім. В. Г. КоO
роленка Народного комісаріату освіти УСРР, м. Сміла
Київської області ..........................................................................................

ф. РO225 Корсунські вечірні загальноосвітні курси групи викладачів, 
м. Корсунь Київської губернії .................................................................

ф. РO226 Черкаський учбовий пункт Київського акціонерного товаO
риства “Установка” (з підготовки будівельних працівників), 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу .......................

ф.РO227 Черкаські курси каменярів Центрального інституту праці, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу .......................

ф. РO228 Шевченківське (Черкаське) окружне архівне управління, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу .......................

ф. РO229 Черкаський окружний музей відділу народної освіти ЧерO
каського окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси ЧерO
каського округу Київської губернії .......................................................

ф. РO230 Черкаський центральний робітничий клуб Черкаської
окружної ради професійних спілок, м. Черкаси ШевченківO
ського (Черкаського) округу ...................................................................

ф. РO231 Товариство “Селянський будинок”, с. Березняки Смілянського
району Черкаського округу ......................................................................

ф. РO232 Будинок відпочинку Центрального комітету професійної
спілки працівників річкового транспорту, ЧеркасиOСоснівка
Київської області ..........................................................................................

ф. РO233 Смілянська робітничоOселянська поліклініка, м. Сміла КиївO
ської області ...................................................................................................

ф. РO234 Шевченківське (Корсунське) окружне бюро професійних
спілок (окрпрофбюро), м. Корсунь Шевченківського округу
Київської губернії ........................................................................................
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ф. РO235 Шевченківська (Черкаська) окружна Рада професійних спілок
(окрпрофрада), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу ..

ф. РO236 Мошенська районна рада професійних спілок (райпрофрада),
с. Мошни Черкаського району Київської області ............................

ф. РO237 Черкаська районна рада професійних спілок (райпрофрада), 
м. Черкаси Київської області ...................................................................

ф. РO238 Таганчанський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), мOко Таганча Таганчанського району
Шевченківського округу ...........................................................................

ф.РO239 Шполянський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), м. Шпола Черкаського
округу ...............................................................................................................

ф. РO240 Корсунський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), м. Корсунь Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO241 Вільшанський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), с. Вільшана Вільшанського району
Черкаського округу .....................................................................................

ф. РO242 Мокрокалигірський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), с. Мокра Калигірка МокрокалигірO
ського району Шевченківського (Черкаського) округу .................

ф. РO243 Матусівський районний секретаріат професійних спілок (райO
профсекретаріату), с. Матусів Матусівського району ЧерO
каського округу .............................................................................................

ф. РO244 Канівський районний секретаріат професійних спілок (райO
профсекретаріат), м. Канів Черкаського округу ...............................

ф. РO245 Стеблівський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), с. Стеблів Стеблівського району ЧерO
каського округу .............................................................................................

ф. РO246 Черкаський заводський комітет професійної спілки працівO
ників поліграфічної промисловості, м. Черкаси ШевченківO
ського (Черкаського) округу ....................................................................

ф. РO247 ФабричноOзаводський комітет професійної спілки працівників
комунального господарства електростанції, м. Сміла ШевченO
ківського (Черкаського) округу .............................................................

ф. РO248 ФабричноOзаводський комітет професійної спілки працівників
деревообробної промисловості Черкаської фанерної фабрики,
м. Черкаси Черкаського округу ...............................................................

ф. РO252 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки працівників мистецтва, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO253 Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної
спілки працівників освіти (Робос), м. Черкаси ШевченківO
ського (Черкаського) округу ....................................................................

ф. РO254 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки працівників швейної промисловості, м. Черкаси ШевO
ченківського (Черкаського) округу .......................................................

ф. РO255 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки будівельних працівників, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO256 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки працівників місцевого транспорту, м. Черкаси ШевO
ченківського (Черкаського) округу .......................................................
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ф. РO257 Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної
спілки працівників комунального господарства, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO258 Черкаське окружне відділення професійної спілки працівників
шкіряної промисловості, м. Черкаси Черкаського округу .............

ф. РO259 Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників
швейної промисловості, м. Черкаси Київської губернії .................

ф. РO260 Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників
і службовців шкіряного виробництва, м. Черкаси Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO261 Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників
місцевого транспорту, м. Черкаси Київської губернії .....................

ф. РO262 Черкаське повітове бюро професійних спілок (повітпрофO
бюро), м. Черкаси Київської губернії ....................................................

ф. РO263 Шевченківське (Черкаське) окружне правління товариства
“Друзі дітей”, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO264 Черкаське районне товариство “Друзі дітей”, м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO265 Черкаський машинобудівний завод ім. Петровського МіністерO
ства машинобудування для легкої і харчової промисловості і
побутових приладів СРСР, м. Черкаси Черкаської області ..........

ф. РO266 Черкаська тютюнова фабрика Українського промислового
об’єднання тютюнової промисловості, м. Черкаси Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO267 Черкаський рафінадний завод ім. М. Ф. Фрунзе Черкаського
виробничоOаграрного об’єднання цукрової промисловості, 
м. Черкаси Черкаської області .................................................................

ф. РO268 Черкаська 4Oа державна типографія, м. Черкаси Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO269 Вільшанський бурякорадгосп, с. Вільшана Вільшанського
району Київської області ...........................................................................

ф. РO270 Попівський мукомельний млин Шевченківської (Черкаської)
спілки споживчих товариств, с. Попівка Балакліївського
району Шевченківського (Черкаського) округу ..............................

ф. РO271 Шполянський пункт Київської контори Українського автоO
транспортного торгівельноOпромислового акціонерного товаO
риства, м. Шпола Шевченківського (Черкаського) округу ..........

ф. РO272 Управління Червонослобідської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Червона Слобода Черкаського повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO273 Управління Худяківської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Худяки Черкаського повіту Київської губернії ..............

ф. РO274 Управління Корнилівської волосної робітничоOселянської міліції,
с. Корнилівка Шевченківського повіту Київської губернії ..............

ф. РO275 Управління Орловецької волосної робітничоOселянської
міліції, с. Орловець Черкаського повіту Київської губернії .........

ф. РO276 Управління Стеблівської підрайонної робітничоOселянської
промислової міліції, мOко Стеблів Богуславського (КанівO
ського) повіту Київської губернії ...........................................................

ф. РO277 Управління робітничоOселянської промислової міліції 4Oго
підрайону, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії ..........

ф. РO278 Управління Черкаської окружної робітничоOселянської міліції,
м. Черкаси Черкаського округу ..............................................................
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ф. РO279 Відділення радянської робітничоOселянської міліції і карного
розшуку Шевченківського (Корсунського) окружного виконO
кому Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутаO
тів, м. Корсунь Шевченківського округу Київської губернії ........

ф. РO280 Управління Богуславської повітової робітничоOселянської
міліції, м. Богуслав Київської губернії .................................................

ф. РO281 Управління Звенигородської повітової робітничоOселянської
міліції, м. Звенигородка Київської губернії .......................................

ф. РO282 Управління Черкаської повітової робітничоOселянської міліції,
м. Черкаси Київської губернії ..................................................................

ф. РO283 Козачанський волосний революційний комітет, с. Козацьке
Звенигородського повіту Київської губернії .....................................

ф. РO284 Управління Звенигородської міської робітничоOселянської
міліції, м. Звенигородка Київської губернії ........................................

ф. РO285 Управління Канівської міської робітничоOселянської міліції, 
м. Канів Київської губернії .......................................................................

ф. РO286 Виконавчий комітет Курилівської волосної Ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Курилівка
Канівського повіту Київської губернії .................................................

ф. РO287 Управління 2Oго району Звенигородської міської робітничоO
селянської міліції, м. Звенигородка Київської губернії .................

ф. РO288 Управління робітничоOселянської міліції 2Oої дільниці, 
м. Корсунь Богуславського повіту Київської губернії ...................

ф. РO289 Управління робітничоOселянської міліції 3Oго КатеринопільO
ського району, с. Катеринопіль Звенигородського повіту
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO290 Управління робітничоOселянської міліції 5Oго Вільшанського
району, мOко Вільшана Звенигородського повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO291 Управління робітничоOселянської міліції 1Oго Канівського
району, м. Канів Київської губернії ........................................................

ф. РO292 Управління робітничоOселянської міліції 5Oго Потоцького
району, с. Потоки Катеринопільського району Уманського округу .....

ф. РO293 Управління робітничоOселянської міліції 2Oго Таганчанського
району, м. Таганча Богуславського повіту Київського губернії ...

ф. РO294 Дубіївська єдина трудова чотирирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Дубіївка Смілянського району
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO296 Управління робітничоOселянської міліції Лисянського району,
мOко Лисянка Лисянського району Корсунського округу
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO297 Управління робітничоOселянської міліції Леськівського району,
с. Леськи Черкаського району Черкаського округу Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO298 Управління Вергунівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Вергуни Черкаського повіту Київської губернії ...........

ф. РO299 Управління Яблунівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Яблунівка Черкаського повіту Київської губернії ........

ф. РO300 Управління Балакліївської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Балаклія Черкаського повіту Київської губернії .........

ф. РO301 Управління Деренківецької волосної робітничоOселянської
міліції, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії ....

ф. РO302 Управління Ташлицької волосної робітничоOселянської міліції,
с. Ташлик Черкаського повіту Київської губернії ............................
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ф. РO303 Управління Лебединської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Лебедин Черкаського повіту Київської губернії ...........

ф. РO304 Управління Дубіївської волосної робітничоOселянської міліції,
с. Дубіївка Черкаського повіту Київської губернії ..........................

ф. РO305 Управління Сунківської волосної робітничоOселянської міліції,
с. Сунки Черкаського повіту Київської губернії ...............................

ф. РO306 Управління Межиріцької волосної робітничоOселянської
міліції, с. Межиріч Богуславського (Канівського) повіту
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO307 Управління Райгородської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Райгород Черкаського повіту Київської губернії ..........

ф. РO309 Черкаська професійноOтехнічна лісова школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської губернії ...............

ф. РO311 Управління  Вільховецької волосної робітничоOселянської
міліції, с. Вільховець Шевченківського повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO312 Управління Мліївської волосної робітничоOселянської міліції,
с. Мліїв Черкаського повіту Київської губернії ................................

ф. РO313 Управління Леськівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Леськи Черкаського повіту Київської губернії ..............

ф. РO314 Яцковський Климент Якович (в чернецтві – Йосип) – єпископ
Черкаський, Полтавський та Херсонський ([1896р.]O невідомо) .......

ф. РO315 Корсунський заготівельний пункт РосійськоOАвстрійського
торгівельноOпромислового акціонерного товариства “РосO
авторг”, м. Корсунь Шевченківського (Черкаського) округу ......

ф. РO316 Черкаський заготівельний пункт РосійськоOАвстрійського
торгівельноOпромислового акціонерного товариства, м. ЧеркаO
си Шевченківського (Черкаського) округу ........................................

ф. РO317 Смілянське відділення Київської обласної контори Всесоюзного
об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», м. Сміла
Київської області ..........................................................................................

ф. РO318 Черкаське  відділення Київської обласної контори Всесоюзного
об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO319 Смілянська міжрайонна спеціальна спілка промислових
кооперативів мінералообробних та будівельних промислів
(спецпроммінералспілка), м. Сміла Київської області ...................

ф. РO320 Шевченківське (Черкаське) міжрайонне галузеве об’єднання
харчових і сільськогосподарських промислів, м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO321 Черкаська районна трудова кооперативна артіль грабарів
“Грабар”, м. Черкаси Київської області ................................................

ф. РO322 Черкаське обліковоOпозикове товариство взаємного кредиту, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу .......................

ф. РO323 Сунківське кустарноOпромислове кредитне товариство, с. СунO
ки Смілянського району Шевченківського (Черкаського) округу .......

ф. РO324 Смілянське товариство взаємного кредиту, м. Сміла ШевO
ченківського (Черкаського) округу .......................................................

ф. РO325 Черкаська промислова металообробна кооперативна артіль
“Ударник”, м. Черкаси Київської області .............................................

ф. РO326 Бузуківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової
німецькоOфашистської окупації), с. Бузуків Черкаського
району Київської області ...........................................................................

ф. РO327 Смілянське промисловоOвиробниче кооперативне товариство
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“Червоний продуцент”, м. Сміла Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO328 Смілянська кустарноOпродуктивна кооперативна артіль
салотопів “Жиркость”, м. Сміла Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO329 Лозівське кустарноOпромислове кооперативне товариство по
заготівлі і сплаву лісу “Трудсплав”, с. Лозівок Мошенського
району Шевченківського (Черкаського) округу ..............................

ф. РO330 Мошенське лісогосподарське кооперативне товариство
“Незаможник”, с. Мошни Черкаського району ШевченківO
ського (Черкаського) округу ...................................................................

ф. РO331 Смілянська кравецька промисловоOкооперативна артіль
“Червоний кустар”, м. Сміла Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO332 Смілянська кустарноOпромислова кооперативна артіль кравців
“Червона голка”, м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу ....

ф. РO333 Смілянська міжрайонна артіль грабарів ім. 10Oріччя Жовтня, 
м. Сміла Київської області ........................................................................

ф. РO334 Шевченківське міжрайонне галузеве торгівельне об’єднання
кооперації інвалідів при райкоопінспілці “Міжрайінторг”, 
м. Черкаси Київської області ...................................................................

ф. РO336 Черкаське міське відділення Українського товариства сліпих,
м. Черкаси Київської області ...................................................................

ф. РO337 Смілянське районне кущове об’єднання колгоспів “Заповіт
Ілліча”, м. Сміла Київської області ........................................................

ф. РO338 Балакліївська сільськогосподарська артіль “Робітник”, с. БаO
лаклія Балакліївського району Черкаського округу .......................

ф. РO339 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Серп і молот”, м. Сміла
Київської області ..........................................................................................

ф. РO340 Черкаська сільськогосподарська артіль “Сад”, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO341 Черкаська районна спілка сільськогосподарських кредитних та
кустарноOпромислових кооперативних колективів “РайсільO
госпспілка”, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO342 Ковалиське сільськогосподарське кредитне товариство, с. КоO
валиха Балакліївського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO343 Хрещатицьке меліоративне товариство “Незаможник”, с. ХреO
щатик Мошенського району Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO344 Шелепухська земельна громада, с. Шелепухи Мошенського
району Шевченківського (Черкаського) округу ..............................

ф. РO345 Шевченківська (Черкаська) окружна спілка споживчих
кооперативних товариств (окрспоживспілка), м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу .............................................

ф. РO347 Смілянська спілка споживчих товариств, м. Сміла Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO348 Черкаський міський робітничий кооператив, м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO349 Шполянське єдине споживче товариство “Селянин”, м. Шпола
Шевченківського (Черкаського) округу .............................................

ф. РO350 Шевченківський (Черкаський) окружний кооперативний
комітет, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу ......
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ф. РO354 Черкаська міжрайонна спілка промислової кооперації (міжрайO
промспілка) м. Черкаси Київської області ..........................................

ф. РO355 Шевченківська (Черкаська) окружна спілка кустарноOпроO
мислових товариств, м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO356 Шевченківська (Черкаська) окружна контора державного
страхування Народного Комісаріату фінансів УСРР, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO357 Черкаська повітова комісія по боротьбі з дезертирством при
Черкаському повітовому військовому комісаріаті, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO358 Звенигородське повітове політичне бюро по боротьбі з
контрреволюцією, спекуляцією і злочинами по посаді, м. ЗвеO
нигородка Київської губернії ...................................................................

ф. РO359 Степанецький районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Степанці
Шевченківського (Корсунського) округу ...........................................

ф. РO361 Управління робітничоOселянської міліції 3Oго Шполянського
району, м. Шпола Звенигородського повіту Київської губернії .......

ф. РO362 Управління робітничоOселянської міліції 6Oго Лисянського
району, мOко Лисянка Звенигородського повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO363 Березняцька єдина трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Березняки Смілянського району
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO364 Витязівська трудова чотирирічна школа Народного комісаO
ріату освіти УСРР, с. Витязеве Мокрокалигірського району
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO365 Перше Березняцьке товариство споживачів, с. Березняки
Черкаського повіту Київської губернії .................................................

ф. РO366 Смілянське районне кооперативне об’єднання виробничих
бурякових товариств ім. Н. К. Крупської (райкоопспілка), 
м. Сміла Київської області ........................................................................

ф. РO367 Смілянське районне об’єднання колгоспних тваринницьких
ферм (райколгоспферма), м. Сміла Київської області ...................

ф. РO369 Мошенська районна каса соціального страхування, с. Мошни
Черкаського району Шевченківського (Черкаського) округу .....

ф. РO370 Черкаський нафтовий склад Київського районного нафтового
комітету, м. Черкаси Кременчуцької губернії ....................................

ф. РO371 Смілянський млин № 7 Київського обласного державного
борошномельного тресту “Союзмука”, м. Сміла Київської
області ..............................................................................................................

ф. РO372 Киселівський агрономічний пункт Шевченківського (КорсунO
ського) окружного земельного управління, с. Киселівка
Мокрокалигірського району Шевченківського (Корсунського)
округу Київської губернії ..........................................................................

ф. РO374 Шевченківський (Черкаський) окружний комітет по боротьбі з
безробіттям, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO375 Адміністративний відділ Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO376 Черкаська повітова Рада народного господарства при
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Черкаському повітовому виконавчому комітеті Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO377 Шевченківська (Черкаська) окружна рада сприяння обороні,
авіації і хімічній промисловості СРСР, м. Черкаси ШевченO
ківського (Черкаського) округу ..............................................................

ф. РO378 Шевченківське окружне відділення Всеукраїнського товаO
риства земельного влаштування трудящих євреїв (ТЗЄТ,
ОЗЕТ), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу ......

ф. РO379 Смілянський народний музей Черкаського повітового відділу
народної освіти, мOко Сміла Черкаського повіту Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO380 Черкаське відділення Всеукраїнського кооперативного банку
“Українбанку”, м. Черкаси Черкаського округу ................................

ф. РO381 Смілянська районна контора акціонерного товариства по
торгівлі сільськогосподарськими машинами, знаряддями і
технічними приладами для сільського господарства на Україні
“СелоOтехніка”, мOко Сміла Черкаського округу Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO382 Смілянський торговий пункт “Райдержрибпрому”, мOко Сміла
Черкаського округу Київської губернії ................................................

ф. РO383 Черкаське відділення комбінату текстильної і швейної
промисловості, м. Черкаси Черкаського округу ...............................

ф. РO384 Робітничий кооператив Сидорівського пісочноOцукрового
заводу, с. Сидорівка Стеблівського району Шевченківського
округу ...............................................................................................................

ф. РO385 СмілянськоOКам’янська районна спілка споживчих товариств
(райспоживспілка), м. Сміла Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO386 Леськівська кооперативна артіль інвалідів по вичиненню
шкіри, с. Леськи Черкаського району Шевченківського округу ........

ф. РO387 Смілянська кооперативна артіль “Утильник”, м. Сміла
Київської області ..........................................................................................

ф. РO388 Старосільська  продуктивна кооперативна артіль по виробO
ництву мотузки “Зірка”, с. Старосілля Городищенського району
Черкаського округу .....................................................................................

ф. РO389 Тернівська кустарноOпромислова кооперативна артіль по
переробці зерна “Комунар”, с. Тернівка Смілянського району
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO390 Майстерня по виготовленню штампів і печаток П. Ю. ХаO
левського, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу .......

ф. РO391 Черкаський тарний комбінат тресту “Союзплодоовочтара”
Народного комісаріату постачання СРСР, м. Черкаси Київської
області ..............................................................................................................

ф. РO392 Городищенське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, м. Городище Черкаського повіту Київської губернії ..........

ф. РO393 Дахнівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Дахнівка Черкаського повіту Київської губернії ............

ф. РO394 Драбівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Драбівка Черкаського повіту Київської губернії ............

ф. РO395 Дубіївське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Дубіївка Смілянського району Черкаського округу ......

ф. РO396 Ірдинське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, сOще Ірдинь Черкаського повіту Київської губернії ..........
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ф. РO397 Канівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, м. Канів Шевченківського (Черкаського) округу ...............

ф. РO398 Корсунське лісництво Шевченківського (Черкаського) окружO
ного земельного управління, м. Корсунь Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO399 Мошенське збільшене лісництво Народного комісаріату
землеробства УСРР, м. Мошни Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO401 Сахнівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Сахнівка Таганчанського району Корсунського округу
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO402 Смілянське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, мOко Сміла Черкаського округу Київської губернії ...........

ф. РO403 Таганчанське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, мOко Таганча Корсунського повіту Київської губернії ......

ф. РO405 Черкаське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, м. Черкаси Київської губернії ....................................................

ф. РO406 Чорнявське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Чорнявка Черкаського повіту Київської губернії ..........

ф. РO407 Байбузівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Байбузи Мошенського району Шевченківського
округу Київської губернії ..........................................................................

ф. РO408 Канівська районна єдина трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Канів Київської губернії .....................

ф. РO410 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Черкаської районO
ної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області .........

ф. РO411 Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської районної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області .............

ф. РO412 Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської районO
ної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області ......

ф. РO413 Виконавчий комітет Яснозірської сільської Ради народних
депутатів, с. Яснозір’я Черкаського району Черкаської області ........

ф. РO414 Виконавчий комітет Деренковецької сільської Ради народних
депутатів, с. Деренковець КорсуньOШевченківського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO415 Виконавчий комітет Нехворощанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Нехворощ КорсуньOШевченківського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO416 Народний суд 1Oої дільниці, м. Черкаси Київської області ...........
ф. РO417 Леськівський районний комітет незаможних селян (райКНС),

с. Леськи Черкаського району Черкаського округу Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO418 Білозірський районний комітет взаємодопомоги, с. Білозір’я
Черкаського округу Київської губернії ................................................

ф. РO420 Комітет службовців Городищенської районної особливої
військовоOпродовольчої комісії, м. Городище Черкаського
повіту Київської губернії ...........................................................................

ф. РO421 Корсунський містечковий комітет професійної спілки працівO
ників швейної промисловості, м. Корсунь Шевченківського
округу Київської губернії ..........................................................................

ф. РO422 Смілянський районний комітет Всеукраїнської професійної
спілки працівників землі і лісу “Всепрацземліс”, м. Сміла
Черкаського округу Київської губернії ................................................

ф. РO423 Ярошівський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
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аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Ярошівка
Катеринопільського району Черкаської області ..............................

ф. РO424 Черкаська повітова особлива військовоOпродовольча комісія
(повітпродком), м. Черкаси Кременчуцької губернії .....................

ф. РO425 Канівське районне страхове агентство Укрдержстраху, м. Канів
Черкаського округу .....................................................................................

ф. РO426 Смілянський пивоварний завод Черкаського обласного управO
ління промислових товарів, м. Сміла Черкаської області .............

ф. РO427 Черкаський клуб промислової кооперації, м. Черкаси Київської
області ..............................................................................................................

ф. РO428 Корсунське сільськогосподарське і промислове товариство, 
м. Корсунь Канівського повіту Київської губернії ..........................

ф. РO429 Черепинське сільське споживче товариство, с. Черепин ДеренO
ковецької волості Черкаського повіту Київської губернії ............

ф. РO430 Черкаське товариство “Просвіта” (буржуазна націоналістична
освітня організація), м. Черкаси Київської губернії .......................

ф. РO433 Перша Черкаська продуктивноOкооперативна артіль “ЧервоO
ний мебельник”, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу ...............................................................................................................

ф. РO434 Черкаська трудова кооперативна артіль швеців “Трудшвець”, 
м. Черкаси Київської області ...................................................................

ф. РO435 Черкаська продуктивноOкооперативна артіль по виробництву
махорки “Червоний самокат”, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO436 Інспектура народної освіти Корсунського окружного викоO
навчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноарO
мійських депутатів, м. Корсунь Київської губернії .........................

ф. РO437 Смілянська ковальськоOбондарна артіль “Червоний коваль і
бочкар”, м. Сміла Черкаського округу ..................................................

ф. РO438 Дахнівська борошномельна артіль інвалідів, с. Дахнівка
Черкаського району Черкаського округу ............................................

ф. РO439 Шевченківська (Черкаська) окружна спілка тваринницьких і
молочних сільськогосподарських кооперативів, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO440 Гільзова майстерня “Енергія” І. С. Столярова (приватна), 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу .......................

ф. РO441 Черкаська третя єдина трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської губернії ...............

ф. РO442 Шевченківська окружна церковна рада Української автоO
кефальної православної церкви, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO443 Богуславська повітова церковна рада Української автокефальO
ної православної церкви, мOко Богуслав Богуславського району
Корсунського округу Київської губернії .............................................

ф. РO444 Шевченківський (Черкаський) окружний відділ товариства
“Друзі радіо СРСР”, м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO446 Черкаська база акціонерного товариства “Плугатар”, м. ЧерO
каси Шевченківського (Черкаського) округу ...................................

ф. РO447 Ксаверівське сільське споживче товариство (сільпо), с. КсаO
верове Балакліївського району Шевченківського округу .............

ф. РO448 Канівська державна районна заготівельна контора № 1 НародO
ного комісаріату продовольства УСРР, м. Канів Київської
губернії ............................................................................................................
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ф. РO449 Корсунська районна державна заготівельна контора Народного
комісаріату продовольства УСРР, м. Корсунь Канівського
повіту Київської губернії ..........................................................................

ф. РO450 Відділ внутрішньої торгівлі Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO451 Шполянський районний страховий пункт Шевченківської
окружної каси соціального страхування, м. Шпола Черкаського
округу ...............................................................................................................

ф. РO452 Смілянський районний страховий пункт Шевченківської
(Черкаської) окружної каси соціального страхування, м. Сміла
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO453 Черкаська районна ощадна каса № 220, м. Черкаси Київської
області ..............................................................................................................

ф. РO454 Народний суд 2Oої дільниці Смілянського району, м. Сміла
Київської області ..........................................................................................

ф. РO455 Корсунський робітничий комітет професійної спілки працівO
ників зв’язку, м. Корсунь Черкаського округу ..................................

ф. РO456 Городищенське єдине споживче товариство, м. Городище
Черкаського повіту Кременчуцької губернії .....................................

ф. РO457 Смілянська прибутковоOвидаткова каса Народного комісаріату
фінансів УСРР, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії ......

ф. РO458 Відділ місцевого господарства Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO459 Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної
спілки радянських і торгівельних службовців, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO460 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки працівників деревообробної промисловості, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................

ф. РO461 Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та
червоних партизан при Мошенському районному військовому
комісаріаті, с. Мошни Мошенського району Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO462 Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та
червоних партизан при Черкаському районному виконавчому
комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Київської області ..............................................

ф. РO463 Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та
червоних партизан при ім. Г.І. Петровського районному викоO
навчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Городище  району ім. Г. І. ПетровO
ського Київської області ............................................................................

ф. РO464 Черкаська взуттєвоOшвейна фабрика Міністерства легкої
промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області .......................

ф. РO465 Черкаська міжрайонна база Київського обласного державного
підприємства роздрібної торгівлі (Київторг), м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO466 Черкаське радянське господарство Українського тресту
садовиноградних радгоспів Народного комісаріату харчової
промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області ......................
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ф. РO467 Черкаське лісове господарство (лісгоспзаг) управління
лісового господарства і лісозаготівель виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO468 Черкаська міжрайонна спілка лісової, лісохімічної, деревоO
обробної і меблевої кооперації (міжрайпромспілка), м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO469 Черкаський пивоварний завод Черкаського обласного
управління харчової промисловості, м. Черкаси Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO470 Черкаське відділення Українського автотранспортного
торговоOпромислового акціонерного товариства “УкравтопромO
торг”, м. Черкаси Черкаського округу ..................................................

ф. РO471 Канцелярія єпископа Черкаської єпархії, м. Черкаси Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO472 Бужанський цукровий комбінат, с. Бужанка Лисянського
району Уманського округу Київської губернії ..................................

ф. РO473 Канівська третя єдина трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти [УСРР], м. Канів Богуславського повіту
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO474 Черкаський стандартноOбудівельний завод Київського обласного
лісогосподарського тресту, м. Черкаси Київської області .......................

ф. РO475 Шевченківський (Корсунський) окружний комітет незаможO
них селян (окрКНС), м. Корсунь Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO476 Білозірський районний комітет незаможних селян (райКНС),
с. Білозір’я Шевченківського (Корсунського) округу Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO477 Відділ праці Черкаського повітового виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Черкаси Кременчуцької губернії .......................................................

ф. РO479 Типографія Черкаського кооперативу “Допомога школі”, 
м. Черкаси Кременчуцької губернії .......................................................

ф. РO480 Відділ праці Богуславського повітового виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
мOко Богуслав Богуславського повіту Київської губернії .............

ф. РO481 Вільшанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Вільшана ЗвениO
городського повіту Київської губернії ..................................................

ф. РO483 Відділ праці Смілянського районного виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії ..............................

ф. РO484 Особлива продовольча комісія Звенигородського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і черO
воноармійських депутатів, м. Звенигородка Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO485 Худяківський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Худяки ЧеркасьO
кого повіту Київської губернії .................................................................

ф. РO487 Черкаський дитячий приймальникOрозпридільник управління
Міністерства внутрішніх справ по Київській області, м. ЧерO
каси Київської області ................................................................................

ф. РO488 Смілянський цукровий (пісочний) завод Народного комісаріату
харчової промисловості УРСР, м. Сміла Київської області ...............
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ф. РO489 Шевченківська (Черкаська) окружна каса соціального страO
хування (окрстрахкаса), м. Черкаси Шевченківського (ЧерO
каського) округу ...........................................................................................

ф. РO490 Кирилівська соціальноOекономічна школа ім. Т. Г. Шевченка
Звенигородського повітового відділу народної освіти НародO
ного комісаріату народної освіти УСРР, с. Кирилівка ЗвенигоO
родського повіту Київської губернії .....................................................

ф. РO491 Бобрицька школа садівництва та огородництва Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Бобриця Канівського повіту
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO494 Народний суд 1Oої дільниці Черкаського району, м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO495 Черкаське міжрайонне інвентаризаційне бюро, м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO496 Курилівська волосна земська управа, с. Курилівка Канівського
повіту Київської губернії ...........................................................................

ф. РO497 Корсунська волосна земська управа, м. Корсунь Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO498 Вільшанська волосна земська управа, мOко Вільшана ЗвениO
городського повіту Київської губернії ..................................................

ф. РO499 В'язівська волосна земська управа, мOко В’язівок Черкаського
повіту Київської губернії ..........................................................................

ф. РO501 Ковалівське сільське управління, с. Ковалі Курилівської
волості Канівського повіту Київської губернії ..................................

ф. РO502 Ломуватське сільське управління, с. Ломувате Худяківської
волості Черкаського повіту Київської губернії .................................

ф. РO503 Сердюківське сільське управління, с. Сердюківка Ташлицької
волості Черкаського повіту Київської губернії .................................

ф. РO504 Черкаський повітовий комісар Тимчасового уряду, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO505 Черкаський повітовий старостат “Української держави”, 
м. Черкаси Київської губернії ..................................................................

ф. РO506 Звенигородська повітова рада народних суддів, станція
Звенигородка Єрківської волості Звенигородського повіту
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO507 Корсунська волосна продовольча управа, м. Корсунь Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO508 Статистичне бюро Шевченківського (Корсунського) окружO
ного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської 
губернії ............................................................................................................

ф. РO510 Народний хор, с. Будище Кирилівської волості ЗвенигоO
родського повіту Київської губернії ......................................................

ф. РO511 Папіросна майстерня О. Сахновського, м. Черкаси ШевченO
ківського (Черкаського) округу ..............................................................

ф. РO512 Будинок відпочинку відділу охорони здоров’я Шевченківського
(Корсунського) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Козацьке ЗвенигоO
родського району Корсунського округу Київської губернії ................

ф. РO514 Виконавчий комітет Пищальницької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Пищальники Канівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO515 Виконавчий комітет Потапцівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Потапці Канівського району Черкаської області ....
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ф. РO516 Виконавчий комітет Чернишівської сільської Ради народних
депутатів, с. Черниші Канівського району Черкаської області ...........

ф. РO517 Пищальниківська трудова початкова школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Пищальники Канівського району
Черкаського округу .....................................................................................

ф. РO518 Лазірцівська трудова початкова школа Народного комісаріату
освіти УСРР, с. Лазірці Канівського району Черкаського округу ......

ф. РO522 Черкаське міжокружне управління мір і вагів (періоду
тимчасової німецькоOфашистської окупації), м. Черкаси
Київської області ..........................................................................................

ф. РO524 Вергунівське поштове відділення, с. Вергуни Черкаського
повіту Київської губернії ...........................................................................

ф. РO525 Черкаська повітова учительська спілка, м. Черкаси Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO526 Шевченківське (Корсунське) окружне відділення професійної
спілки працівників комунального господарства, м. Корсунь
Корсунського округу Київської губернії .............................................

ф. РO527 Черкаська будівельна дільниця Київського обласного будіO
вельного тресту, м. Черкаси Київської області ..................................

ф. РO529 Чигиринський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO532 Золотоніська організація Української комуністичної партії
(боротьбистів), м. Золотоноша Полтавської губернії .....................

ф. РO533 Управління по ліквідації установ військового часу (дораO
дянського періоду) в м. Черкаси і Черкаському повіті при
Черкаській повітовій Раді народного господарства, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO534 Колекція. Історичні довідки про найважливіші події Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у м. Черкаси та Черкаському
районі, м. Черкаси Київської області ....................................................

ф. РO537 Золотоніська міжрайонна державна інспекція по оприділенню
урожайності, м. Золотоноша Черкаської області ..............................

ф. РO538 Черкаська міжрайонна державна інспекція по оприділенню
урожайності, м. Сміла Черкаської області ..........................................

ф. РO539 Виконавчий комітет Чигиринської районної Ради народних
депутатів, м. Чигирин Черкаської області ...........................................

ф. РO540 Єрківська неповна середня школа, с. Єрки Катеринопільського
району Київської області ...........................................................................

ф. РO541 Пальчиківська неповна середня школа, с. Пальчик КатериноO
пільського району Київської області .....................................................

ф. РO542 Трушівський волосний комітет незаможних селян (вол КНС),
с. Трушівці Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ........

ф. РO543 Чигиринська повітова виборча комісія по виборах земських
гласних, м. Чигирин Київської губернії ...............................................

ф. РO544 Технічний проект заводу гідравлічного вапна, с. Брідок
Лисянського району Київської області ................................................

ф. РO545 Спеціальний дитячий будинок № 1 відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської міської Ради депутатів
трудящих, м. Черкаси Черкаської області ..........................................

ф. РO546 Золотоніський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша
Полтавської губернії ...................................................................................
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ф. РO549 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17Oго з’їзду ВКП(б),
с. Кумейки Черкаського району Київської області ..........................

ф. РO550 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12Oріччя Жовтня, 
с. Шелепухи Черкаського району Київської області ......................

ф. РO551 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Вергуни
Черкаського району Київської області .................................................

ф. РO552 Об’єднана сільськогосподарська артіль (колгосп) “Зоря”, с. КуO
мейки Черкаського району Черкаської області ................................

ф. РO553 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12Oріччя Жовтня, 
с. Хрещатик Черкаського району Київської області .......................

ф. РO554 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 11 з’їзду Рад, с. СтаO
ніславчик Черкаського району Київської області ............................

ф. РO555 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Кумейки
Черкаського району Київської області .................................................

ф. РO556 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Червона Слобода Черкаського району Київської області .........

ф. РO557 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т. Г. Шевченка, 
с. Василиця Черкаського району Київської області ........................

ф. РO558 Виконавчий комітет Софіївської сільської Ради народних
депутатів, с. Софіївка Черкаського району Черкаської області ...

ф. РO559 Виконавчий комітет Степанківської сільської Ради народних
депутатів, с. Степанки Черкаського району Черкаської області ........

ф. РO560 Виконавчий комітет Червонослобідської сільської Ради народO
них депутатів, с. Червона Слобода Черкаського району ЧерO
каської області ..............................................................................................

ф. РO561 Виконавчий комітет Тубільцівської сільської Ради народних
депутатів, с. Тубільці Черкаського району Черкаської області ....

ф. РO562 Виконавчий комітет Талдицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Талдики Черкаського району Черкаської області ...

ф. РO563 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т. Г. Шевченка, 
с. Софіївка Черкаського району Київської області ..........................

ф. РO564 Черкаське лісове промислове господарство (ліспромгосп)
Черкаського обласного управління лісового господарства і
лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської області ..................................

ф. РO568 Черкаська машинноOтракторна станція, м. Черкаси Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO579 Черкаський дитячий будинок № 2 відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської міської Ради депутатів
трудящих, м. Черкаси Черкаської області ..........................................

ф. РO580 Черкаське лівобережне підприємство електричних мереж
виробничоOенергетичного об’єднання “Київенерго”, м. Черкаси
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO581 Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської міської
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області ............

ф. РO583 Черкаський обласний шкіряноOвенерологічний диспансер
відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO584 Черкаський міський промисловий комбінат Черкаського
обласного управління місцевої промисловості, м. Черкаси
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO586 Черкаська трикотажна фабрика ім. 60Oріччя Радянської України
Українського промислового трикотажного об’єднання “УкрO
трикотажпром”, м. Черкаси Черкаської області ...............................
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ф. РO587 Черкаська валяльноOвойлочна фабрика Українського проO
мислового об’єднання по виробництву шерстяних тканин і
валяльноOвойлочних виробів “Укрпромшерсть”, м. Черкаси
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO588 Черкаська швейна фабрика Київського виробничого швейного
об’єднання “Україна”, м. Черкаси Черкаської області ....................

ф. РO589 Черкаський хлібокомбінат Черкаського обласного управління
харчової промисловості, м. Черкаси Черкаської області ...............

ф. РO590 Черкаський фанерний завод металоOфурнітурного тресту
Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Черкаси Київської
області ..............................................................................................................

ф. РO602 Відділ комунального господарства виконавчого комітету
Черкаської міської Ради народних депутатів (міськкомунгосп),
м. Черкаси Черкаської області ................................................................

ф. РO604 Інспектура державної статистики міста Черкаси Черкаського
обласного статистичного управління, м. Черкаси Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO610 Черкаське лісове промислове господарство (ліспромгосп)
Київського республіканського промисловоOсировинного тресту
“Київліс”, м. Черкаси Київської області ..............................................

ф. РO613 Черкаська міська лікарня № 1 відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області ...........................................

ф. РO618 Золотоніський овчинноOшубний завод Полтавського обласного
управління легкої промисловості, м. Золотоноша Полтавської
області ..............................................................................................................

ф. РO619 Золотоніський м’ятний завод Головного управління харчових
ароматичних масел Народного комісаріату харчової промислоO
вості СРСР, м. Золотоноша Полтавської області .............................

ф. РO620 Золотоніський маслозавод Полтавського обласного тресту
“Маслопром”, м. Золотоноша Полтавської області .........................

ф. РO621 Золотоніський цегельний завод Управління будівельних і
відбудовних робіт ПівденноOзахідної залізниці, м. Золотоноша
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO622 Золотоніський лікероOгорілчаний завод Українського
виробничого об’єднання лікероOгорілчаної промисловості
“Укрлікергорілка”, м. Золотоноша Черкаської області ..................

ф. РO623 Золотоніський млинзавод № 12 Харківського борошноO
мельного тресту “Головборошно”, м. Золотоноша Полтавської
області ..............................................................................................................

ф. РO624 Виконавчий комітет Золотоніської районної Ради народних
депутатів, м. Золотоноша Черкаської області ....................................

ф. РO626 Фінансовий відділ виконавчого комітету Золотоніської
районної Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO627 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету ЗолотоO
ніської районної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO628 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Золотоніської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Золотоноша Полтавської області ......................................................

ф. РO629 Районна сільськогосподарська інспекція виконавчого комітету
Золотоніської районної Ради депутатів трудящих, м. ЗолоO
тоноша Черкаської області .......................................................................
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ф. РO630 Відділ народної освіти виконавчого комітету Золотоніської
районної Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO633 Золотоніське міжрайонне відділення Полтавської обласної
контори Українського республіканського тресту “УкравтоO
тракторзбут”, м. Золотоноша Полтавської області ..........................

ф. РO635 Золотоніська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області ...............

ф. РO647 Виконавчий комітет Золотоніської міської Ради народних
депутатів, м. Золотоноша Черкаської області ...................................

ф. РO649 Золотоніська міська електростанція відділу комунального
господарства виконавчого комітету Полтавської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Золотоноша Полтавської області .............

ф. РO671 Виконавчий комітет Шабельниківської сільської Ради депуO
татів трудящих, с. Шабельники Золотоніського району ЧерO
каської області ...............................................................................................

ф. РO672 Виконавчий комітет Скориківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Скориківка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO673 Виконавчий комітет Драбівецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Драбівці Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO674 Виконавчий комітет Великохутірської сільської Ради народних
депутатів, с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO675 Виконавчий комітет Зорівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Зорівка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO676 Виконавчий комітет Ковтунівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ковтуни Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO677 Виконавчий комітет Дмитрівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Дмитрівка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO678 Виконавчий комітет Хрестівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кедина Гора Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO679 Виконавчий комітет Мицалівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мицалівка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO680 Виконавчий комітет Деньгівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Деньги Золотоніського району Черкаської області ......

ф. РO681 Виконавчий комітет Чапаєвської сільської Ради народних
депутатів, с. Чапаєвка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO682 Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради народних
депутатів, с. Піщане Золотоніського району Черкаської області .......

ф. РO683 Виконавчий комітет Хрущівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO684 Виконавчий комітет Богуславецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Богуславець Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................
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ф. РO685 Виконавчий комітет Кривоносівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кривоносівка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO686 Виконавчий комітет Кропивнянської сільської Ради народних
депутатів, с. Кропивна Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO687 Виконавчий комітет Коробівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Коробівка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO688 Виконавчий комітет Домантівської сільської Ради народних
депутатів, с. Домантове Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO689 Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської Ради депуO
татів трудящих, с. Нова Дмитрівка Золотоніського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO690 Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Лукашівка Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO691 Виконавчий комітет Вознесенської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO707 Гельмязівський державний племінний розплідник, с. Драбів
Золотоніського району Полтавської області ......................................

ф. РO708 Золотоніський лісорозсадник Міністерства сільського госпоO
дарства УРСР, м. Золотоноша Полтавської області .......................

ф. РO715 Золотоніська гідрометеорологічна станція Українського управO
ління гідрометеорологічної служби УРСР, м. Золотоноша
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO716 Гельмязівська конопленасіннева станція земельного відділу
виконавчого комітету Полтавської обласної Ради депутатів
трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської
області ..............................................................................................................

ф. РO720 Уповноважений Богуславського повітового бюро профспілок
по Корсунському району, м. Корсунь Київської 
губернії ............................................................................................................

ф. РO729 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Чапаєвка
Золотоніського району Черкаської області ........................................

ф. РO730 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний рибалка”, 
с. Залізки Золотоніського району Полтавської області .................

ф. РO731 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нове життя”, с. КороO
бівка Золотоніського району Полтавської області ...........................

ф. РO732 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нове життя”, с. БогуO
славець Золотоніського району Полтавської області .....................

ф. РO733 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Надія”, м. Золотоноша
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO735 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Воля”, с. Драбівці
Золотоніського району Полтавської області ......................................

ф. РO736 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Баха, м. Золотоноша
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO737 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний ДніпроO
вець”, с. Матвіївка (с. Домантове) Золотоніського району
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO738 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Промінь”, с. СкориO
ківка Золотоніського району Полтавської області .........................
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ф. РO739 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ударник”, с. Зорівка
Золотоніського району Полтавської області .....................................

ф. РO740 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. КороO
бівка Золотоніського району Полтавської області ..........................

ф. РO741 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ЗоO
рівка Золотоніського району Полтавської області ..........................

ф. РO743 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, с. КривоO
носівка Золотоніського району Полтавської області ......................

ф. РO744 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, с. БогуслаO
вець Золотоніського району Полтавської області ...........................

ф. РO745 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ЛукаO
шівка Золотоніського району Полтавської області .........................

ф. РO746 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. КрупO
ське Золотоніського району Черкаської області ..............................

ф. РO747 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний промінь”, 
с. Кропивна Золотоніського району Полтавської області .............

ф. РO748 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до соціалізму”,
с. Антипівка Золотоніського району Полтавської області ............

ф. РO749 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перше травня”, с. БоO
гуславець Золотоніського району Полтавської області .................

ф. РO750 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний степ”, с. МиO
цалівка Золотоніського району Полтавської області ......................

ф. РO751 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона гора”, с. ХресO
ти Золотоніського району Полтавської області ................................

ф. РO752 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Зірка”, с. ДраO
бівці Золотоніського району Полтавської області ...........................

ф. РO753 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. НовоO
селиця Золотоніського району Полтавської області .......................

ф. РO754 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. ЗолоO
тоноша Полтавської області .....................................................................

ф. РO755 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, м. ЗоO
лотоноша Полтавської області ................................................................

ф. РO756 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, м. ЗолоO
тоноша Черкаської області .......................................................................

ф. РO757 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний прапор”, 
с. Маліївка Золотоніського району Полтавської області ..............

ф. РO758 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Діброва”, 
с. Вільхи Золотоніського району Полтавської області ..................

ф. РO759 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Серп і молот”, с. СлюзO
чина Слобідка Золотоніського району Полтавської області .......

ф.РO760 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога”, с. ХрущівO
ка Золотоніського району Полтавської області ................................

ф. РO762 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Прогрес”, с. Драбівці
Золотоніського району Полтавської області ......................................

ф. РO763 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний партизан”, 
с. Маліївка Золотоніського району Полтавської області ...............

ф. РO764 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Деньги
Золотоніського району Полтавської області .....................................

ф. РO765 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Нова
Гребля Золотоніського району Черкаської області ..........................

ф. РO766 Рибколгосп “Дніпровець”, с. Домантове Золотоніського району
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO767 Звенигородська державна нотаріальна контора, м. ЗвенигоO
родка Уманського округу ..........................................................................
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ф. РO768 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоне Дніпро”, 
с. Хрести Золотоніського району Полтавської області ..................

ф. РO769 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний луг”, с. ЛиO
півське Золотоніського району Полтавської області ......................

ф. РO770 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Ілліча”, с. ШаO
бельники Золотоніського району Полтавської області ..................

ф. РO773 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Паризька Комуна”, 
с. Кропивна Золотоніського району Полтавської області ............

ф. РO775 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Колгоспне село”, 
с. Пальмира Золотоніського району Полтавської області ............

ф. РO776 Виконавчий комітет Крупської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Крупське Золотоніського району Черкаської області ........

ф. РO777 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ШабельO
ники Золотоніського району Полтавської області ..........................

ф. РO782 Чигиринський маслозавод Кіровоградського обласного тресту
маслоробної та сироварної промисловості “Головмаслопром”, 
м. Чигирин Кіровоградської області .....................................................

ф. РO783 Чигиринська машинноOтракторна станція, м. Чигирин ЧерO
каської області ...............................................................................................

ф. РO784 Медведівська машинноOтракторна станція, с. Медведівка
Чигиринського району Черкаської області ........................................

ф. РO791 Виконавчий комітет Чигиринської сільської Ради депутатів
трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області ...............................

ф. РO792 Виконавчий комітет Чмирівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чмирівка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO793 Виконавчий комітет Чорнявської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чорнявка Чигиринського району Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO794 Виконавчий  комітет Розсошинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Розсошинці Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO795 Виконавчий комітет Сагунівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Сагунівка Чигиринського району Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO796 Виконавчий комітет Мудрівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мудрівка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO797 Виконавчий комітет Бужинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Бужин Чигиринського району Черкаської області .......

ф. РO798 Виконавчий комітет Боровицької сільської Ради народних деO
путатів, с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області .......

ф. РO799 Виконавчий комітет Вершацької сільської Ради народних депуO
татів, с. Вершаці Чигиринського району Черкаської області .............

ф. РO800 Виконавчий комітет Суботівської сільської Ради народних
депутатів, с. Суботів Чигиринського району Черкаської області .....

ф. РO801 Виконавчий комітет Галаганівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Галаганівка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO802 Виконавчий комітет Калантаївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Калантаїв Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO803 Виконавчий комітет Івківецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Івківці Чигиринського району Черкаської області .......
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ф. РO804 Виконавчий комітет Матвіївської сільської Ради народних деO
путатів, с. Матвіївка Чигиринського району Черкаської області .......

ф. РO805 Виконавчий комітет  Головківської сільської Ради народних
депутатів, с. Головківка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO806 Виконавчий комітет Вітовської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Вітове Чигиринського району Черкаської області .......

ф. РO807 Виконавчий комітет Стецівської сільської Ради народних
депутатів, с. Стецівка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO808 Виконавчий комітет Полуднівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Полуднівка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO809 Виконавчий комітет Красносільської сільської Ради народних
депутатів, с. Красносілля Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO810 Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних
депутатів, с. Мельники Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO811 Виконавчий комітет Кожарківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кожарки Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO812 Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради народних
депутатів, с. Новоселиця Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO813 Виконавчий комітет Тіньківської сільської Ради народних деO
путатів, с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області ......

ф. РO814 Виконавчий комітет Трушівської сільської Ради народних
депутатів, с. Трушівці Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO815 Виконавчий комітет Топилівської сільської Ради народних депуO
татів, с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області ...........

ф. РO816 Виконавчий комітет Зам’ятницької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Зам’ятниця Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO817 Виконавчий комітет Худоліївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Худоліївка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO818 Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тарасівка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO819 Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради народних
депутатів, с. Іванівка Чигиринського району Черкаської області ......

ф. РO820 Виконавчий комітет Рацівської сільської Ради народних депуO
татів, с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області ..........

ф. РO821 Виконавчий комітет Медведівської сільської Ради народних
депутатів, с. Медведівка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO822 Виконавчий комітет Шабельницької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шабельники Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO823 Виконавчий комітет Адамівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Адамівка Чигиринського району Черкаської
області ..............................................................................................................
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ф. РO825 Шабельницька  неповна середня школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів
трудящих, с. Шабельники Чигиринського району КіровоградO
ської області ...................................................................................................

ф. РO826 Суботівська неповна середня школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів
трудящих, с. Суботів Чигиринського району Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO829 Чигиринська середня школа № 2 відділу народної освіти
виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів
трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області ...............................

ф. РO830 Чигиринська середня школа № 1 ім. Богдана Хмельницького
відділу народної освіти виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO832 Боровицька середня школа відділу народної освіти виконавO
чого комітету Чигиринської районної Ради депутатів трудяO
щих, с. Боровиця Чигиринського району Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO848 Чигиринський сільськогосподарський технікум бухгалтерсьO
кого обліку Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Чигирин Черкаської області ...............................................................

ф. РO849 Відділ народної освіти виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO851 Чигиринський цегельний завод Кіровоградського обласного
управління промисловості будівельних матеріалів, м. Чигирин
Кіровоградської області .............................................................................

ф. РO852 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ЧигиринO
ському району, м. Чигирин Черкаської області ................................

ф. РO854 Відділ будівництва та експлуатації шляхів виконавчого
комітету Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Чигирин Черкаської області ................................................................

ф. РO856 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO857 Відділ технічних культур виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин КіровоградO
ської області ...................................................................................................

ф. РO859 Черкаське жіноче ремісниче училище відділу народної освіти
Черкаського повітового виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO863 Продовольчий відділ Черкаської міської управи, м. Черкаси
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO866 Відділ  тваринництва виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин КіровоградO
ської області ...................................................................................................

ф. РO871 Відділ комунального господарства виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин
Кіровоградської області .............................................................................

ф. РO872 Чигиринська інвентаризаційна контора, м. Чигирин КіровоO
градської області ..........................................................................................

ф. РO873 Чигиринська районна інформаційноOобчислювальна станція
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державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Чигирин Черкаської області ...............................................

ф. РO874 Відділ культури виконавчого комітету Чигиринської районної
Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області ...........

ф. РO877 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Чигирин Черкаської області ...............................................................

ф. РO880 Чигиринська центральна районна  лікарня відділу охорони здоO
ров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Чигирин Черкаської області ..........................................

ф. РO883 Відділ сільського господарства виконавчого комітету ЧигиринO
ської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин КіровоO
градської області ..........................................................................................

ф. РO884 Чигиринське районне споживче товариство (райст) ЧеркасьO
кого обласного споживчого товариства, м. Чигирин Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO886 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO887 Фінансовий відділ виконавчого комітету Чигиринської районO
ної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області .....

ф. РO889 Торгівельний відділ виконавчого комітету Чигиринської раO
йонної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO890 Відділ кінофікації виконавчого комітету Чигиринської районO
ної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO891 Планова комісія виконавчого комітету Чигиринської районної
Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області ............

ф. РO892 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. ЧигиO
рин Черкаської області ...............................................................................

ф. РO893 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана ХмельницьO
кого, с. Суботів Чигиринського району Черкаської області ........

ф. РO894 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18Oго з’їзду ВКП(б),
с. Гущівка Чигиринського району Кіровоградської області .........

ф. РO895 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18Oго з’їзду ВКП(б),
с. Іванівка Чигиринського району Кіровоградської області ........

ф. РO896 Риболовецький колгосп ім. 17Oго партз’їзду Черкаського обласO
ного виробничого рибного комбінату, с. Боровиця ЧигиринO
ського району Черкаської області ..........................................................

ф. РO897 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. МельO
ники Чигиринського району Черкаської області .............................

ф. РO898 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. ЧорнявO
ка Чигиринського району Кіровоградської області .........................

ф. РO899 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Зоря”, с. Топилівка
Чигиринського району Черкаської області ........................................

ф. РO900 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Бужин
Чигиринського району Кіровоградської області ..............................

ф. РO901 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, с. Сагунівка
Чигиринського району Черкаської області ........................................

ф. РO902 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, с. Яничі
Чигиринського району Кіровоградської області ..............................

ф. РO903 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, с. Вершаці
Чигиринського району Черкаської області ........................................
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ф. РO904 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ГоO
ловківка Чигиринського району Кіровоградської області ............

ф. РO905 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дубового, с. НовоO
селиця Чигиринського району Черкаської області .........................

ф. РO906 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Широкий лан”, с. ВерO
шаці Чигиринського району Кіровоградської області ...................

ф. РO907 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Правда”, с. Галаганівка
Чигиринського району Кіровоградської області ..............................

ф. РO908 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Більшовицький сигO
нал”, с. Галаганівка Чигиринського району Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO909 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комінтерн”, с. БоровиO
ця Чигиринського району Кіровоградської області .........................

ф. РO910 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “КІМ”, с. Адамівка
Чигиринського району Черкаської області ........................................

ф. РO911 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Вітове
Чигиринського району Черкаської області .........................................

ф. РO912 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Слава” с. Худоліївка
Чигиринського району Черкаської області ........................................

ф. РO913 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. МедO
ведівка Чигиринського району Черкаської області .........................

ф. РO914 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. КрасO
носілля Чигиринського району Черкаської області ........................

ф. РO915 Виконавчий комітет Гущівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гущівка Чигиринського району Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO916 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “П’ятирічка”, с. МельO
ники Чигиринського району Кіровоградської області ...................

ф. РO917 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. МудO
рівка Чигиринського району Кіровоградської області ...................

ф. РO918 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Івківці
Чигиринського району Кіровоградської області ..............................

ф. РO919 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Трушівці
Чигиринського району Черкаської області ........................................

ф. РO920 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Дружба”, с. Боровиця
Чигиринського району Черкаської області .........................................

ф. РO921 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перше травня”, с. ПоO
луднівка Чигиринського району Черкаської області .....................

ф. РO922 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. КоO
жарки Чигиринського району Кіровоградської області .................

ф. РO923 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. ШабельO
ники Чигиринського району Кіровоградської області ...................

ф. РO924 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона зірка”, с. МатO
віївка Чигиринського району Черкаської області ............................

ф. РO925 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона зірка”, с. СтеO
цівка Чигиринського району Кіровоградської області ...................

ф. РO926 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. КаланO
таїв Чигиринського району Кіровоградської області ......................

ф. РO927 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Іскра”, с. Головківка
Чигиринського району Черкаської області .........................................

ф. РO928 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ШабельO
ники Чигиринського району Черкаської області .............................

ф. РO929 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Україна”, с. Тіньки
Чигиринського району Черкаської області ........................................
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ф. РO931 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Рублівка
Чигиринського району Кіровоградської області ..............................

ф. РO932 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революO
ції, с. Головківка Чигиринського району Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO933 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “20 років Жовтня”, 
с. Чмирівка Чигиринського району Кіровоградської області .......

ф. РO934 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни,
с. Красносілля Чигиринського району Кіровоградської області .......

ф. РO935 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ударник”, с. Мельники
Чигиринського району Кіровоградської області ..............................

ф. РO936 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Стецівка
Чигиринського району Черкаської області ........................................

ф. РO937 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Івківці
Чигиринського району Черкаської області ........................................

ф. РO938 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,
с. Рацеве Чигиринського району Кіровоградської області ...........

ф. РO939 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Новий господар”, 
с. Вершаці Чигиринського району Кіровоградської області ........

ф. РO940 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50Oріччя Жовтня, с. ТаO
расовоOГригорівка Чигиринського району Черкаської області ....

ф. РO941 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. ІваO
нівка Чигиринського району Кіровоградської області ...................

ф. РO943 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, с. Яничі
Чигиринського району Кіровоградської області ..............................

ф. РO945 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, с. РозO
сошинці Чигиринського району Кіровоградської області .............

ф. РO965 Чигиринська виробнича кооперативна артіль “Шкіряна праця”,
м. Чигирин Черкаського округу ..............................................................

ф. РO966 Чигиринська промисловоOкооперативна артіль “Своя праця”
по виробництву цегли, м. Чигирин Київської області ...................

ф. РO969 Кам’янська промислова артіль кравців “Шлях до соціалізму”,
мOко Кам’янка Кам’янського району Шевченківського округу ...

ф. РO970 Івківецька артіль інвалідів “Праця інваліда” районної коопераO
тивної спілки інвалідів, с. Івківці Медведівського району
Шевченківського (Черкаського) округу .............................................

ф. РO971 Кожарківська артіль “Незаможник” по виготовленню черепиці,
с. Кожарки Чигиринського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу ...................................................................................................

ф. РO973 Михайлівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Михайлівка МиO
хайлівського району Черкаського округу Київської губернії ......

ф. РO974 Медведівський місцевий комітет професійної спілки працівO
ників освіти, с. Медведівка Медведівської волості ЧигиринO
ського повіту Кременчуцької губернії ..................................................

ф. РO976 Кам’янський районний комітет професійної спілки працівників
землі і лісу, мOко Кам’янка Кам’янського району Черкаського
округу ...............................................................................................................

ф. РO977 Кам’янський районний секретаріат профспілок ШевченківO
ської (Черкаської) окружної Ради профспілок, мOко Кам’янка
Кам’янського району Шевченківського (Черкаського) округу ...

ф. РO978 Кам’янський селищний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, мOко Кам’янка
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ................................
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ф. РO979 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах у Верховну
Раду СРСР Золотоніського округу Черкаської області ................

ф. РO983 Боровицький волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Боровиця
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ................................

ф. РO984 Суботівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Суботів
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ................................

ф. РO985 Лебединський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Лебедин
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ................................

ф. РO986 Шабельницький волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Шабельники
Черкаського повіту Київської губернії ................................................

ф. РO987 Земельний відділ Телепинського волосного виконавчого коO
мітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депуO
татів, с. Телепине Чигиринського повіту Київської губернії .......

ф. РO988 Калабурдянський волосний революційний комітет (волревO
ком), с. Калабурди Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO989 Шабельницький волосний військовий комісаріат (волвійськO
комат), с. Шабельники Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO990 Штаб Побережанської районної дільниці по боротьбі з
бандитизмом Чигиринського повіту Кременчуцької губернії .....

ф. РO991 Перша рота окремого стрілецького батальйону військ
робітничоOселянської міліції, мOко Кам’янка Чигиринського
повіту Кременчуцької губернії ................................................................

ф. РO994 Сьома рота окремого стрілецького батальйону військ
робітничоOселянської міліції, мOко Кам’янка Чигиринського
повіту Кременчуцької губернії ................................................................

ф. РO995 Управління Медведівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Медведівка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO996 Управління Кам’янської волосної робітничоOселянської міліції,
мOко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії .......

ф. РO997 Управління Триліської волосної робітничоOселянської міліції,
с. Триліси Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ...........

ф. РO998 Управління Кам’янської  дільничної робітничоOселянської
міліції, мOко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO999 Управління Суботівської волосної робітничоOселянської міліції,
с. Суботів Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ............

ф. РO1000 Управління робітничоOселянської міліції 6Oго Телепинського
району, мOко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO1001 Управління Чигиринської  повітової робітничоOселянської
міліції, м. Чигирин Кременчуцької губернії .......................................

ф. РO1002 Управління Телепинської містечкової робітничоOселянської
міліції, мOко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO1004 Управління робітничоOселянської міліції 6Oго Шабельницького
району, с. Шабельники Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................
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ф. РO1006 Управління робітничоOселянської міліції 1Oго Лебединського
району, с. Лебедин Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO1007 Управління робітничоOселянської міліції 2Oго Телепинського
району, мOко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO1008 Управління робітничоOселянської міліції 2Oго Кам’янського
району, мOко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO1009 Управління робітничоOселянської міліції 4Oго Триліського
району, с. Триліси Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO1010 Управління робітничоOселянської міліції 1Oго Телепинського
району, мOко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії ............................................................................................................

ф. РO1014 Виконавчий комітет Баландинської сільської Ради народних
депутатів, с. Баландине Кам’янського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1015 Виконавчий комітет Завадівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Завадівка Кам’янського району Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO1016 Виконавчий комітет Нечаївської сільської Ради народних
депутатів, с. Нечаївка Шполянського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1017 Виконавчий комітет Ребедайлівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ребедайлівка Кам’янського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1023 Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради народних
депутатів, с. Михайлівка Кам’янського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1024 Чигиринська повітова спілка кредитних, позиковоOощадних і
споживчих товариств, м. Чигирин Кременчуцької губернії ........

ф. РO1025 Кам’янське районне податкове бюро, мOко Кам’янка ЧигиринO
ського повіту Кременчуцької губернії ..................................................

ф. РO1026 Лебедівське сільськогосподарське кооперативноOкредитне
товариство, с. Лебедівка Кам’янського району Черкаського
округу ...............................................................................................................

ф. РO1028 Фінансовий інспектор 4Oго податкового району Київського
губернського фінансового відділу, мOко Кам’янка Кам’янського
району Черкаського округу ......................................................................

ф. РO1032 Медведівська трудова школа Черкаського  окружного відділу
народної освіти, с. Медведівка Медведівського району ШевченO
ківського округу ...........................................................................................

ф. РO1035 Телепинська професійна школа Черкаського окружного відділу
народної освіти, мOко Телепине Черкаського округу Київської
губернії ............................................................................................................

ф. РO1036 Чигиринське середнє шляховоOбудівельне технічне училище,
м. Чигирин Київської губернії .................................................................

ф. РO1037 Івківецька трудова школа Черкаського окружного відділу
народної освіти, с. Івківці Медведівського району ШевченківO
ського (Черкаського) округу ...................................................................

ф. РO1038 Боровицька трудова школа Черкаської окружної інспектури
народної освіти, с. Боровиця Медведівського району ШевченO
ківського (Черкаського) округу ..............................................................
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ф. РO1039 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. БаланO
дине Кам’янського району Черкаської області .................................

ф. РO1040 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта,
с. Косарі Кам’янського району Кіровоградської області ................

ф. РO1041 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ВерO
бівка Кам’янського району Кіровоградської області ......................

ф. РO1042 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Райгород
Кам’янського району Черкаської області ............................................

ф. РO1043 Чигиринське лісництво, м. Чигирин Київської губернії ................
ф. РO1044 Матвіївське лісництво, с. Матвіївка Суботівської волості

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ................................
ф. РO1045 Кам’янське лісництво, мOко Кам’янка Кам’янського району

Шевченківського (Черкаського) округу ..............................................
ф. РO1047 Медведівський районний комітет незаможних селян  (райкомO

незам), с. Медведівка Медведівського району Черкаського
округу ...............................................................................................................

ф. РO1048 Інспектура народної освіти Боровицького районного виконO
кому Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутаO
тів, с. Боровиця Боровицького району Черкаського округу ........

ф. РO1049 Кам’янське поштовоOтелеграфне відділення, мOко Кам’янка
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії ................................

ф. РO1050 Рексинський сільський комітет незаможних селян (сількомO
незам), с. Рексине Чигиринського району Шевченківського
(Черкаського) округу .................................................................................

ф. РO1051 Чигиринське повітове відділення радіотелеграфного агентства
України, м. Чигирин Київської губернії ...................................................

ф. РO1053 Відділ народної освіти Чигиринського повітового виконкому
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Чигирин Кременчуцької губернії ......................................................

ф. РO1055 Земельний відділ Чигиринського повітового виконкому Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. ЧиO
гирин Кременчуцької губернії .................................................................

ф. РO1057 Фінансовий відділ Чигиринського повітового виконкому 
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
мOко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької 
губернії ............................................................................................................

ф. РO1058 Чигиринська районна контрольна комісія КП(б)У – робітO
ничоOселянська інспекція (РККOРСІ), м. Чигирин Київської
області ..............................................................................................................

ф. РO1059 Відділ соціального забезпечення Чигиринського повітового
виконкому Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Чигирин Кременчуцької губернії .................................

ф. РO1060 Чигиринський районний комітет взаємної допомоги, 
м. Чигирин Черкаського округу Київської губернії ........................

ф. РO1062 Кам’янська машинноOтракторна станція (МТС), м. Кам’янка
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1063 Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськоO
господарський інститут ім. Горького, м. Умань Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1064 Шевченківське окружне кооперативноOвиробниче об’єднання
інвалідів, м. Черкаси Київської губернії ..............................................

ф. РO1065 Шполянський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, м. Шпола
Черкаської області .......................................................................................
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ф. РO1071 Городищенське районне споживче товариство Черкаської
обласної спілки споживчих кооперативних товариств, м. ГоO
родище Черкаської області .......................................................................

ф. РO1073 Городищенська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Городище Черкаської області .............................................

ф. РO1077 Відділ будівництва і експлуатації шляхів виконавчого комітету
Городищенської районної Ради депутатів трудящих, м. ГороO
дище Черкаської області ...........................................................................

ф. РO1084 Відділ охорони здоров’я  виконавчого комітету Чорнобаївської
районної Ради депутатів трудящих, с. Чорнобай ЧорнобаївO
ського району Полтавської області .......................................................

ф. РO1086 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ЧорнобаївO
ському району (уповмінзаг), с. Чорнобай Чорнобаївського
району Полтавської області .....................................................................

ф. РO1087 Чорнобаївська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1088 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області ..........

ф. РO1091 Фінансовий відділ виконавчого комітету Чорнобаївської
районної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай ЧорнобаївO
ського району Черкаської області ..........................................................

ф. РO1092 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, смт. ЧорO
нобай Чорнобаївського району Черкаської області .........................

ф. РO1093 Великобурімська машинноOтракторна  станція (МТС), с. ВеO
лика Бурімка Чорнобаївського  району Полтавської області .......

ф. РO1094 Богодухівська машинноOтракторна станція (МТС), с. БоO
годухівка Чорнобаївського району Черкаської області ..................

ф. РO1104 Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради народних
депутатів, с. Лукашівка Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1105 Виконавчий комітет Франківської сільської Ради народних
депутатів, с. Франківка Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1106 Виконавчий комітет Красенівської сільської Ради народних
депутатів, с. Красенівка Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1107 Виконавчий комітет Малобурімської сільської Ради народних
депутатів, с. Мала Бурімка Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1108 Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тарасівка Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1109 Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Новоселиця Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1110 Виконавчий комітет Хрестителівської сільської Ради народних
депутатів, с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1111 Виконавчий комітет Великоканівецької сільської Ради
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народних депутатів, с. Великі Канівці Чорнобаївського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1112 Виконавчий комітет Чорнобаївської селищної Ради народних
депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1113 Виконавчий комітет Мар'янівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мар’янівка Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1114 Виконавчий комітет Мохнацької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мохнач Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1115 Виконавчий комітет Малоканівецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1116 Виконавчий комітет Савківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Савківка Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1117 Виконавчий комітет Бакаєвської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Бакаєве Чорнобаївського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1118 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Більшовик”, с. Велика
Бурімка Чорнобаївського району Полтавської області .................

ф. РO1119 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ударник”, с. Велика
Бурімка Чорнобаївського району Полтавської області ..................

ф. РO1120 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Зірка”, 
с. Красенівка Чорнобаївського району Полтавської області .......

ф. РO1121 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Великі
Канівці Чорнобаївського району Полтавської області ..................

ф. РO1122 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Чорнобай
Чорнобаївського району Черкаської області .....................................

ф. РO1123 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Савківка Чорнобаївського району Полтавської області ............

ф. РO1124 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Великі
Канівці Чорнобаївського району Полтавської області ...................

ф. РO1125 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ЧорO
нобай Чорнобаївського району Полтавської області ......................

ф. РO1126 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ВеO
ликі Канівці Чорнобаївського району Полтавської області .........

ф. РO1127 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Велика
Бурімка Чорнобаївського району Полтавської області .................

ф. РO1128 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Україна”, 
с. Савківка Чорнобаївського району Полтавської області ............

ф. РO1129 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Мохнач
Чорнобаївського району Полтавської області ...................................

ф. РO1130 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний шлях”, 
с. Богодухівка Чорнобаївського району Полтавської області .....

ф. РO1131 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “1Oше Травня”, с. Мала
Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області ....................

ф. РO1132 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. КраO
сенівка Чорнобаївського району Полтавської області ...................

ф. РO1133 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Хвиля революції”, 
с. Бакаєве Чорнобаївського району Черкаської області ................

ф. РO1134 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний Жовтень”, 
с. Мохнач Чорнобаївського району Полтавської області ..............
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ф. РO1135 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. БогоO
духівка Чорнобаївського району Полтавської області ..................

ф. РO1136 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комінтерн”, с. ЧорноO
бай Чорнобаївського району Полтавської області ...........................

ф. РO1137 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області .............

ф. РO1138 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Ілліча”, с. Малі
Канівці Чорнобаївського району Полтавської області ...................

ф. РO1139 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Більшовик”, с. БогоO
духівка Чорнобаївського району Полтавської області ...................

ф. РO1140 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до комунізму”,
с. Нове Життя Чорнобаївського району Черкаської області ........

ф. РO1141 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Пам’яті Леніна”, с. ТаO
расівка Чорнобаївського району Черкаської області ......................

ф. РO1142 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Мар’яO
нівка Чорнобаївського району Черкаської області ..........................

ф. РO1143 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. БогоO
духівка Чорнобаївського району Полтавської області ...................

ф. РO1144 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Радянське село”, с. ЛуO
кашівка Чорнобаївського району Полтавської області ..................

ф. РO1145 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, с. Малі
Канівці Чорнобаївського району Полтавської області ...................

ф. РO1146 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воровського, с. ВеO
лика Бурімка Чорнобаївського району Полтавської області .......

ф. РO1147 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ХресO
тителеве Чорнобаївського району Полтавської області ................

ф. РO1148 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Жовтневий промінь”,
с. Малі Канівці Чорнобаївського району Полтавської області ....

ф. РO1149 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Лукашівка
Чорнобаївського району Полтавської області ...................................

ф. РO1150 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лукашівка
Чорнобаївського району Полтавської області ...................................

ф. РO1151 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ХрестиO
телеве Чорнобаївського району Полтавської області ......................

ф. РO1152 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комінтерн”, с. ХрестиO
телеве Чорнобаївського району Полтавської області .....................

ф. РO1153 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний хлібороб”, 
с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області ........

ф. РO1154 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Правда”, с. Франківка
Чорнобаївського  району Черкаської області .....................................

ф. РO1155 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Маяковського, 
с. Красенівка Чорнобаївського району Полтавської області ........

ф. РO1156 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Друга п’ятирічка”, 
с. Богодухівка Чорнобаївського району Полтавської області ......

ф. РO1157 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. КрасеO
нівка Чорнобаївського району Полтавської області ........................

ф. РO1158 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. НоO
воселиця Чорнобаївського району Полтавської області ...............

ф. РO1159 Державний племінний завод “Велика Бурімка” Головного
управління тваринництва Міністерства сільського госпоO
дарства СРСР, с. Велика Бурімка Чорнобаївського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1160 Ордена Леніна радгосп ім. Комінтерна Черкаського обласного
спеціалізованого тресту м’ясоOмолочних радгоспів, сOще
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Комінтерн Чорнобаїського району Черкаської області .................
ф. РO1161 Радгосп “Веселий Хутір” Черкаського обласного спеціаліO

зованого тресту м’ясоOмолочних радгоспів, с. Веселий Хутір
Чорнобаївського району Черкаської області .....................................

ф. РO1166 Центральна ощадна каса № 3291, с. Чорнобай Чорнобаївського
району Полтавської області .....................................................................

ф. РO1172 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв
Іркліївського району Черкаської області ............................................

ф. РO1173 Фінансовий відділ виконавчого комітету Іркліївської районної
Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Чорнобаївського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1175 Іркліївська ордена “Знак Пошани” машинноOтракторна станція
(МТС), с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області .......

ф. РO1176 Планова комісія виконавчого комітету Іркліївської районної
Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO1177 Іркліївська районна контрольноOнасіннєва лабораторія
земельного відділу виконавчого комітету Іркліївської районної
Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO1178 Відділ сільського господарства виконавчого комітету ІркліївO
ської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв ІркліївO
ського району Полтавської області ........................................................

ф. РO1179 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ленінські лани”, с. ЛиO
холіти Іркліївського району Черкаської області ...............................

ф. РO1180 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перше Травня”, с. МиO
хайлівка Іркліївського району Полтавської області ........................

ф. РO1181 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога”, с. Ревбінці
Іркліївського району Полтавської області ..........................................

ф. РO1182 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 14Oріччя Жовтня, 
с. Загородище Іркліївського району Полтавської області ............

ф. РO1184 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воровського, с. НаO
лісне Іркліївського району Полтавської області ...............................

ф. РO1185 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний шлях”, 
с. Чехівка Іркліївського району Полтавської області ......................

ф. РO1186 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. МойO
синці Іркліївського району Полтавської області ..............................

ф. РO1187 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Митьки
Іркліївського району Полтавської області ..........................................

ф. РO1188 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Червонохижинці Іркліївського району Полтавської області ...

ф. РO1189 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. МойO
синці Іркліївського району Полтавської області ..............................

ф. РO1190 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нове життя”, с. КітO
лове Іркліївського району Полтавської області ................................

ф. РO1191 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Жовтня”, 
с. Митьки Іркліївського району Полтавської області .....................

ф. РO1192 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. РевO
бинці Іркліївського району Полтавської області ..............................

ф. РO1193 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Клич Ілліча”, с. ВоO
ронинці Іркліївського району Полтавської області .........................

ф. РO1194 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ЛихоO
літи Іркліївського району Полтавської області ................................
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ф. РO1195 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Іркліїв
Іркліївського району Черкаської області ............................................

ф. РO1196 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Бузьки
Іркліївського району Полтавської області ..........................................

ф. РO1197 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “3Oй Інтернаціонал”, 
с. Демки Іркліївського району Полтавської області ........................

ф. РO1198 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Думка Леніна”, 
с. Скородистик Іркліївського району Полтавської області ..........

ф. РO1199 Сільськогосподарська артіль (колгоспи) ім. Шевченка, с. МосO
каленки Іркліївського району Полтавської області ........................

ф. РO1200 Сільськогосподарська артіль (колгоспи) ім ХІІ з'їзду КП(б)У,
с. Васютинці Іркліївського району Полтавської області ...............

ф. РO1201 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ЛяO
щівка Іркліївського району Полтавської області .............................

ф. РO1202 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Заповіт Шевченка", 
с. Скородистик Іркліївського району Полтавської області ..........

ф. РO1203 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Росія", с. Лящівка
Чорнобаївського району Черкаської області .....................................

ф. РO1204 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Старий
Коврай Чорнобаївського району Черкаської області .....................

ф. РO1205 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. СкоO
родистик Іркліївського району Полтавської області ......................

ф. РO1206 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1Oої сесії Верховної
Ради УРСР, с. Червоногірка Іркліївського району Полтавської
області ..............................................................................................................

ф. РO1207 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Устименка, с. КрутьO
ки Іркліївського району Черкаської області .......................................

ф. РO1208 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Красіна, с. ПершоO
травневе Іркліївського району Полтавської області ........................

ф. РO1209 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Заповіт Леніна", 
с. Першотравневе Іркліївського району Черкаської області ........

ф. РO1210 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ВасюO
тинці Іркліївського району Полтавської області ..............................

ф. РO1211 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Мельники Іркліївського району Полтавської області ................

ф. РO1212 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше Травня", 
с. Мельники Іркліївського району Полтавської області ................

ф. РO1213 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. ПиO
щики Іркліївського району Полтавської області ..............................

ф. РO1214 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Мельники Іркліївського району Полтавської області ................

ф. РO1215 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. МоскаO
ленки Іркліївського району Полтавської області .............................

ф. РO1216 Виконавчий комітет Драбівської районної Ради народних депуO
татів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області........... 

ф. РO1217 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ДрабівO
ському району (уповмінзаг), с. Драбів Драбівського району
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO1218 ДрабовоOУльянівська машинноOтракторна станція (МТС), 
с. Драбів Драбівського району Черкаської області .........................

ф. РO1219 Драбівський районний архів Архівного відділу МВС УРСР по
Полтавській області, с. Драбів Драбівського району ПолтавO
ської області ...................................................................................................

ф. РO1220 Фінансовий відділ виконавчого комітету Драбівської районної
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Ради народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1222 Драбівська дослідна станція рільництва Українського науковоO
дослідного інституту землеробства Південного відділення
Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук ім. В.І.Леніна
(ВАСГНІЛ), с. ДрабовоOБарятинське Драбівського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1224 Драбівський маслозавод Полтавського обласного тресту "ГоловO
маслопром", с. Драбів Драбівського району Полтавської області ...............

ф. РO1227 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Драбівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського
району Полтавської області .....................................................................

ф. РO1230 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету
Драбівської районної Ради депутатів трудящих, с. Драбів
Драбівського району Черкаської області .............................................

ф. РO1232 Відділ кінофікації виконавчого комітету Драбівської районної
Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського району
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO1233 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Драбівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Драбів
Драбівського району Черкаської області .............................................

ф. РO1234 Драбівська районна інформаційноOобчислювальна станція
держстатистики статистичного управління Черкаської області,
смт. Драбів Драбівського району Черкаської області .....................

ф. РO1236 Драбівська машинноOтракторна станція (МТС), с. Драбів
Драбівського району Черкаської області ............................................

ф. РO1237 Драбівський кістковоOтуберкульозний санаторій відділу
охорони здоров'я виконавчого комітету Полтавської обласної
Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського району
Полтавської області ....................................................................................

ф. РO1238 Драбівське районне споживче товариство Черкаської обласної
спілки споживчих і кооперативних товариств (райст), смт. ДраO
бів Драбівського району Черкаської області ......................................

ф. РO1239 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ПерерO
винці Драбівського району Полтавської області ..............................

ф. РO1240 Виконавчий комітет Бойківщинської сільської Ради народних
депутатів, с. Бойківщина Драбівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1241 Виконавчий комітет Свічківської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Свічківка Драбівського району Черкаської області ......

ф. РO1242 Виконавчий комітет Перервинцівської сільської Ради народO
них депутатів, с. Перервинці Драбівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1243 Виконавчий комітет Чернещанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чернещина Драбівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1244 Виконавчий комітет Драбівської селищної Ради народних деO
путатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області ....

ф. РO1245 Виконавчий комітет Митлашівської сільської Ради народних
депутатів, с. Митлашівка Драбівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1246 Виконавчий комітет ВершиноOЗгарської сільської Ради
народних депутатів, с. ВершинаOЗгарська Драбівського району
Черкаської області .......................................................................................
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ф. РO1247 Виконавчий комітет Олімпіадівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Олімпіадівка Драбівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1248 Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради народних
депутатів, с. Михайлівка Драбівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1249 Виконавчий комітет Білоусівської сільської Ради народних депуO
татів, с. Білоусівка Драбівського району Черкаської області .............

ф. РO1250 Виконавчий комітет Золотоношківської сільської Ради
народних депутатів, с. Золотоношка Драбівського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1251 Виконавчий комітет Криштопівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Криштопівка Драбівського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1252 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. БіO
лоусівка Драбівського району Полтавської області ........................

ф. РO1253 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня, 
с. Золотоношка Драбівського району Полтавської області ..........

ф. РO1254 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Паризька Комуна", 
с. Перервинці Драбівського району Полтавської області ..............

ф. РO1255 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Приклад", с. РождестO
венське Драбівського району Полтавської області ..........................

ф. РO1256 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ЗолоO
тоношка Драбівського району Полтавської області ........................

ф. РO1257 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. КолоO
миці Драбівського району Полтавської області ................................

ф. РO1258 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ДуниO
нівка Драбівського району Полтавської області ...............................

ф. РO1259 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний жовтень", 
с. Драбів Драбівського району Полтавської області ........................

ф. РO1260 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Прожектор", с. МехеO
дівка Драбівського району Полтавської області ...............................

ф. РO1261 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Вільне життя", с. ДраO
бів Драбівського району Полтавської області ....................................

ф. РO1262 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Рання зоря", с. СвічO
ківка Драбівського району Полтавської області ...............................

ф. РO1263 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. БойO
ківщина Драбівського району Полтавської області .........................

ф. РO1264 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Білоусівка
Драбівського району Черкаської області ............................................ 

ф. РO1265 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 16Oріччя Жовтня, 
с. Золотоношка Драбівського району Полтавської області ..........

ф. РO1267 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Ударник", с. МихайO
лівка Драбівського району Полтавської області ...............................

ф. РO1268 Драбівський бурякорадгосп ім. ХХІІІ з'їзду КПРС Черкаського
виробничоOаграрного об'єднання цукрової промисловості
Міністерства харчової промисловості УРСР, с. ДрабовоO
Барятинське Драбівського району Черкаської області ..................

ф. РO1269 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше Травня", с. ДраO
бів Драбівського району Полтавської області ...................................

ф. РO1270 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Світло", с. ВершинаO
Згарська Драбівського району Полтавської області .......................

ф. РO1271 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний Маяк", с. БіO
лоусівка Драбівського району Полтавської області ........................
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ф. РO1272 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Свічківка
Драбівського району Черкаської області .............................................

ф. РO1273 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. СвічківO
ка Драбівського району Полтавської області .....................................

ф. РO1274 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Іскра", с. Свічківка
Драбівського району Полтавської області ..........................................

ф. РO1275 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Драбів
Драбівського району Полтавської області ..........................................

ф. РO1276 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Драбів Драбівського району Полтавської області .......................

ф. РO1277 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17Oго Партз'їзду, 
с. Криштопівка Драбівського району Полтавської області ...........

ф. РO1278 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Більшовик", с. МитлаO
шівка Драбівського району Полтавської області .............................

ф. РO1279 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Верхній Згар", с. ВерO
шинаOЗгарська Драбівського району Полтавської області ...........

ф. РO1280 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. ОлімпіаO
дівка Драбівського району Черкаської області .................................

ф. РO1281 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40Oріччя Жовтня, 
с. Бойківщина Драбівського району Черкаської області ...............

ф. РO1282 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червона Хвиля", 
с. Михайлівка Драбівського району Полтавської області .............

ф. РO1283 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Вірний шлях", с. ДуниO
нівка Драбівського району Полтавської області ..............................

ф. РO1284 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. МихайO
лівка Драбівського району Черкаської області ..................................

ф. РO1285 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "13Oріччя Жовтня", 
с. Перервинці Драбівського району Полтавської області ..............

ф. РO1286 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний колос", с. БіO
лоусівка Драбівського району Полтавської області ........................

ф.РO1297 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Жовтень", с. Кавунівка
Мокрокалигірського району Київської області .................................

ф. РO1298 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. СтуO
пичне Мокрокалигірського району Київської області ....................

ф. РO1299 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 13Oріччя Жовтня, 
с. Коротине Шполянського району Черкаської області .................

ф. РO1301 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. АнтоO
нівка Мокрокалигірського району Київської області .....................

ф. РO1302 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Спартак", с. Соболівка
Мокрокалигірського району Київської області .................................

ф. РO1303 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Ступичне
Мокрокалигірського району Київської області .................................

ф. РO1304 Об'єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгоспи) с. МокO
ра Калигірка Катеринопільського району Черкаської області ............

ф. РO1305 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Грушківка
Мокрокалигірського району Київської області .................................

ф. РO1306 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ВікO
нине Мокрокалигірського району Київської області ......................

ф. РO1307 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ЄлизаветO
ка Мокрокалигірського району Київської області ...........................

ф. РO1308 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Шлях Ілліча", с. Суха
Калигірка Катеринопільського району Черкаської області ..........

ф. РO1309 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. ЄлизаO
ветка Мокрокалигірського району Київської області .....................
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ф. РO1310 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ЯроO
славка Шполянського району Черкаської області ...........................

ф. РO1311 Виконавчий комітет Ступичненської сільської Ради народних
депутатів, с. Ступичне Катеринопільського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1312 Виконавчий комітет Вітязівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вітязеве Мокрокалигірського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1313 Виконавчий комітет Мокрокалигірської селищної Ради
народних депутатів, смт. Мокра Калигірка Катеринопільського
району Черкаської області ........................................................................

ф. РO1314 Виконавчий комітет Вікненської сільської Ради народних
депутатів, с. Вікнине Катеринопільського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1315 Виконавчий комітет Киселівської сільської Ради народних
депутатів, с. Киселівка Катеринопільського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1316 Виконавчий комітет Кавунівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кавунівка Мокрокалигірського району Київської
області ..............................................................................................................

ф. РO1317 Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради народних
депутатів, с. Антонівка Шполянського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1318 Виконавчий комітет Єлизаветської сільської Ради народних
депутатів, с. Єлизаветка Катеринопільського району ЧеркасьO
кої області .......................................................................................................

ф. РO1319 Виконавчий комітет Коротинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Коротине Мокрокалигірського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1320 Виконавчий комітет Соболівської сільської Ради народних
депутатів, с. Соболівка Шполянського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1321 Виконавчий комітет Веселокутської сільської Ради народних
депутатів, с. Веселий Кут Шполянського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1322 Виконавчий комітет Сухокалигірської сільської Ради народних
депутатів, с. Суха Калигірка Катеринопільського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1323 Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого коміO
тету Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих, с.
Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Київської
області ..............................................................................................................

ф. РO1330 Відділ народної освіти виконавчого комітету МокрокалиO
гірської районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка
Мокрокалигірського району Київської області ................................

ф. РO1331 Мокрокалигірська районна контрольноOнасіннева лабораторія
земельного відділу виконавчого комітету Мокрокалигірської
районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка
Мокрокалигірського району Київської області .................................

ф. РO1333 Мокрокалигірська районна спілка споживчих кооперативних
товариств Черкаської обласної спілки споживчих і кооперативO
них товариств, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1335 Інспектура державної статистики Центрального статистичного
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управління, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району
Київської області ..........................................................................................

ф. РO1340 Чигиринська повітова надзвичайна комісія, м. Чигирин
Київської губернії ........................................................................................

ф. РO1341 Ясиноватський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Ясиноватка КаO
м'янського району Шевченківського (Черкаського) округу ........

ф. РO1342 Рексинський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Рексине ЧигиO
ринського району Шевченківського (Черкаського) округу .........

ф. РO1345 Виконавчий комітет Кам'янської районної Ради народних
депутатів, м. Кам'янка Черкаської області ..........................................

ф. РO1346 Кам'янський цукровий завод (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоградської області ......

ф. РO1347 Кам'янський механічний завод (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоградської області ......

ф. РO1348 Кам'янський спиртовий завод (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоградської області ......

ф. РO1349 Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецькоOфашистO
ської окупації), м. Кам'янка Кіровоградської області ....................

ф. РO1350 Чигиринська районна охоронна поліція (періоду тимчасової
німецькоOфашистської окупації), м. Чигирин Кіровоградської
області ..............................................................................................................

ф. РO1351 Чигиринська районна управа (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), м. Чигирин Кіровоградської області ......

ф. РO1352 Суботівська сільська управа (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), с. Суботів Чигиринського району
Кіровоградської області .............................................................................

ф. РO1353 Рацівська сільська управа (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), с. Рацеве Чигиринського району
Кіровоградської області .............................................................................

ф. РO1354 Кам'янська районна управа (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоградської області ......

ф. РO1355 Златопільська районна управа (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), м. Златопіль Кіровоградської області .....

ф. РO1356 Кам'янська контора зв'язку (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоградської області .....

ф. РO1357 Чигиринська контора зв'язку (періоду тимчасової німецькоO
фашистської окупації), м. Чигирин Кіровоградської області .......

ф. РO1359 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "П'ятирічка", с. ІваO
нівка Уманського району Київської області .......................................

ф. РO1360 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комінтерн", с. КочуO
біївка Уманського району Черкаської області ...................................

ф. РO1361 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Пам'яті Леніна", 
с. Краснопілка Уманського району Черкаської області ..................

ф. РO1362 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний боєць", 
с. Війтівка Уманського району Київської області ............................

ф. РO1363 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, м. Умань
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1364 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняховського, 
с. Собківка Уманського району Черкаської області ........................

ф. РO1365 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняховського, 
с. Чорнявка Уманського району Київської області .........................
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ф. РO1366 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Полянецьке Уманського району Черкаської області ..................

ф. РO1367 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Піковець Уманського району Черкаської області .........................

ф. РO1368 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Старі Бабани Уманського району Київської області ...................

ф. РO1369 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Провідна зірка", с. ПаO
ланка Уманського району Київської області .....................................

ф. РO1370 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. ГороO
децьке Уманського району Черкаської області ..................................

ф. РO1371 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. КочерO
жинці Уманського району Київської області ......................................

ф. РO1372 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ГереO
женівка Уманського району Київської області ..................................

ф. РO1373 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комунар", с. КочерO
жинці Уманського району Київської області .....................................

ф. РO1374 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ДмиO
трушки Уманського району Київської області ..................................

ф. РO1375 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. ПугачівO
ка Уманського району Черкаської області ..........................................

ф. РO1376 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний заможник",
с. Гереженівка Уманського району Київської області .....................

ф. РO1377 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. Старі
Бабани Уманського району Київської області ..................................

ф. РO1378 Виконавчий комітет Городецької сільської Ради народних деO
путатів, с. Городецьке Уманського району Черкаської області .....

ф. РO1379 Виконавчий комітет Кочубіївської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Кочубіївка Уманського району Черкаської області ..............

ф. РO1380 Виконавчий комітет Пугачівської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Пугачівка Уманського району Черкаської області ........

ф. РO1381 Виконавчий комітет Полянецької сільської Ради народних деO
путатів, с. Полянецьке Уманського району Черкаської області ...

ф. РO1382 Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської Ради народних
депутатів, с. Дмитрушки Уманського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1383 Виконавчий комітет Яроватської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Яроватка Уманського району Київської області ......

ф. РO1384 Виконавчий комітет Паланської сільської Ради народних
депутатів, с. Паланка Уманського району Черкаської області .....

ф. РO1385 Виконавчий комітет Старобабанської сільської Ради народних
депутатів, с. Старі Бабани Уманського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1386 Виконавчий комітет Краснопільської сільської Ради народних деO
путатів, с. Краснопілка Уманського району Черкаської області .........

ф. РO1387 Виконавчий комітет Берестовецької сільської Ради народних
депутатів, с. Берестовець Уманського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1388 Виконавчий комітет Гереженівської сільської Ради народних
депутатів, с. Гереженівка Уманського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1389 Виконавчий комітет Піковецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Піковець Уманського району Черкаської області ...

ф. РO1390 Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради народних
депутатів, с. Іванівка Уманського району Черкаської області .....
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ф. РO1391 Виконавчий комітет Кочержинської сільської Ради народних
депутатів, с. Кочержинці Уманського району Черкаської
області ..............................................................................................................

ф. РO1392 Виконавчий комітет Родниківської сільської Ради народних деO
путатів, с. Родниківка Уманського району Черкаської області ....

ф. РO1393 Виконавчий комітет Собківської сільської Ради депутатів
трудящих, с.Собківка Уманського району Черкаської області ....

ф. РO1407 Уманська середня школа № 7 відділу народної освіти викоO
навчого комітету Уманської міської Ради народних депутатів,
м. Умань Черкаської області .....................................................................

ф. РO1415 Гереженівська середня школа, с. Гереженівка Уманського
району Київської області ...........................................................................

ф. РO1416 Уманський технікум механізації сільського господарства
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Умань
Черкаської області .......................................................................................

ф. РO1417 Уманське медичне училище відділу охорони здоров'я виконавO
чого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 
м. Умань Черкаської області ....................................................................

ДОДАТКИ

Покажчик фондів установ, організацій та підприємств 
за галезевою однакою ......................................................................................................
Реєстр об'єєднаних. переданих архівних фондів та вільних номерів .............
Покажчик установ, згаданих у довіднику .................................................................
Іменний покажчик ............................................................................................................
Географічний покажчик ..................................................................................................
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ПЕРЕДМОВА

Пропоноване видання є продовженням серії спеціальних довідників
Анотовані реєстри описів, що складається з двох томів і містить анотації
на описи всіх фондів періоду до і після 1917 р., які перебувають на
зберіганні у Державному архіві Черкаської області. Том перший видано
2006 р., в якому анотовано 942 описи усіх 710 фондів періоду до 1917 р.
Том другий складається з чотирьох книг, в яких подано анотації 7791
опису 4901 фонду періоду після 1917 р.

Переважна більшість документів держархіву області зосереджена в
фондах радянського періоду. За 1917–1941 рр. документи збереглися
частково – понад 90% справ Черкаського філіалу держархіву Київської
області були знищені в період Великої Вітчизняної війни, загинули всі
документи Уманського філіалу Державного архіву Київської області та
райміськдержархівів. Найбільш повно в архіві представлені документи
установ, організацій, підприємств Черкащини післявоєнного часу.

Серед документів радянського періоду значну частину становлять
фонди органів державної влади та управління. Архів зберігає документи
повітових, волосних революційних комітетів; виконкомів повітових,
волосних, міських і районних ( в т.ч. у 26 фондах за 1920O30Oі рр.), сільO
ських та селищних рад; Черкаського, Золотоніського, Корсунського,
Уманського окружних виконкомів, Черкаського облвиконкому, їх галузеO
вих управлінь і відділів; комісій у справах колишніх червоноармійців і
червоних партизан. Протягом 1990Oх – 2010 р. до держархіву області
надійшли документи окружних виборчих комісій по виборах Президента
України, народних депутатів України, обласної комісії з Всеукраїнського
референдуму 2000 р.

Широко представлені документи фондів комітетів незаможних селян,
військовоOадміністративних установ, таких як: військкомати, штаб
Чигиринського гарнізону Червоного козацтва, комендатури військ ДПУ
по охороні цукрозаводів, управління по ліквідації установ воєнного часу
м. Черкаси.

Архів зберігає документи, що відклалися внаслідок діяльності
Управління Служби безпеки України по Черкаській області – кримінальні
справи несудових органів на осіб, які реабілітовані, та фільтраційні справи
на громадян, які були вивезені на примусові роботи до фашистської
Німеччини.
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Окрему групу фондів становлять документи державного контролю та
робітничоOселянської інспекції Черкащини, а також органів юстиції, суду,
прокуратури, охорони громадського порядку, в т.ч. судових земельних
комісій, окружних, повітових, волосних управлінь робітничоOселянської
міліції, нотаріальних контор.

Інформаційна база періоду Української революції 1917–1920 рр.
незначна – розсекречені всі нечисленні документи фондів Черкаського
повітового старостату Української держави, газети «Вісті» Золотоніської
повітової комендатури Директорії УНР, Черкаського і Золотоніського
повітових комісарів Тимчасового Уряду, Золотоніської організації
Української комуністичної партії (боротьбистів).

Розсекречено також документи 1920Oх рр. Черкаської окружної та
Богуславської повітової рад Української автокефальної православної
церкви і канцелярії єпископа Черкаської єпархії.

Цінна багатоаспектна інформація міститься в документах органів
планування і статистики – планових комісій Черкаського і Корсунського
окрвиконкомів, облплану, планових комісій райміськвиконкомів; окрO та
повітстатбюро, облстатуправління, районних та міських інспектур
держстатистики і інформаційноOобчислювальних станцій.

В архіві зосереджений значний масив документів фінансових установ
повітового, окружного, обласного та районногоOміського рівнів; обласних
відділень, контор банків; установ державного страхування; районних,
сільських кредитних товариств та товариств взаємодопомоги.

Із таємного на загальне зберігання передано всі фонди періоду
німецької окупації – районних і сільських управ, відділів і страхової каси
Черкаської районної управи, сільських старостатів, громадських дворів та
господарств, районних поліцій, адресного бюро Черкаської районної
поліції, редакцій 7 газет, Черкаської біржі праці, промислових підO
приємств, учбових закладів, Черкаського головного українського
лісництва.

Історію, розвиток та стан промисловості Черкащини характеризують
фонди повітраднаргоспів, управління інженера Черкаського окрвиконO
кому, Раднаргоспу та його галузевих управлінь, Черкаського, Кам’янO
ського, Монастирищенського та Смілянського машинобудівних заводів,
Черкаського шовкового комбінату, виробничих об’єднань «Азот», «РоO
тор», «Імпульс», заводів штучного волокна та хімічних реактивів, триO
котажної та тютюнової фабрик, виробничоOаграрного об’єднання «ЧерO
касицукропром» та 33 цукрових комбінатів і заводів, Смілянського
електромеханічного заводу, Уманських заводів «Уманьсільмаш», «Вега»,
«Мегомметр», Ватутінського шахтоуправління, Канівського заводу
«Магніт» та ін.

В документах підприємств, організацій транспорту, шляхового госпоO
дарства, зв’язку, будівництва і архітектури післявоєнного періоду всебічно
відображено розвиток цих сфер господарства Черкащини, зокрема –
будівництво водоймища Кременчуцької ГЕС; в архіві зберігається також
ряд документів 1920Oх рр. поштовоOтелеграфних відділень, Корсунської
вантажноOрозвантажувальної контори, будівельних організацій УманO
щини тощо.
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Документація установ сільського господарства Черкащини представO
лена фондами окружних та повітових земельних відділів, районних
комісій з націоналізації земель; обласного та районних управлінь
сільського господарства; обллісгоспзагу, обласних спеціалізованих трестів
і контор; служб ветеринарії, племінної справи, насінництва, сортоO
випробування, захисту рослин, водного, рибного господарства; МТС,
РТС, об’єднань «Сільгосптехніка», радгоспів, колгоспів тощо.

Архів зберігає документи організацій комунального господарства,
облпобутуправління. Великий комплекс документів відображає діяльO
ність кооперативних організацій Черкащини системи окрO та облспоживO
спілки, окрпромспілки, облпромради; управлінських структур і закладів
торгівлі, заготівель, постачання; продовольчих і військовоOпродовольчих
комісій і комітетів; значна кількість фондів 1917–1930Oх рр.

В архіві зберігається численна група фондів органів та організацій
охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, народної і професійноO
технічної освіти, культури і мистецтва, засобів масової інформації. У
фонді Інспектури народної освіти Черкаського окрвиконкому є листи
академіків С. Єфремова, А. Кримського, Д. Яворницького з питань
археологічних досліджень та охорони пам’яток історії на Черкащині в
1920Oх рр.

Серед фондів наукових і науковоOдослідних організацій та установ –
Уманський дендрологічний парк «Софіївка», Канівський державний
заповідник, науковоOдослідні інститути та організації.

Широко представлені в архіві документи профспілкових організацій, в
т.ч. за 1917–1930Oі рр. – повітпрофбюро, окрпрофрад, Корсунського
окрпрофбюро, райпрофсекретаріатів. До архіву надійшли документи
обласних організацій мистецьких спілок, товариств «Знання», Червоного
Хреста, ДТСААФ, охорони пам’яток історії та культури, охорони природи,
добровільних спортивних та науковоOтехнічних товариств тощо, а також
товариств «Заповіт», «Просвіта», конфедерації анархістівOсиндикалістів.

Архів має фонди особового походження видатних діячів науки, культури,
політичних та громадських діячів (родинний фонд Симиренків, поета
Василя Симоненка, академіків УАН М. М. Артеменка та М. І. Бушина,
професора С. С. Рубіна, краєзнавців М. Ф. Комарницького, Г. Ю. Храбана,
М. Ф. Пономаренка, О. А. Портянка, двічі Героя Соціалістичної Праці 
Ф. І. Дубковецького, дослідника роду Вакків Б. О. Вакки та ін.), в яких відO
клалися їхнє особисте листування, спогади, рукописи, фотографії тощо.

В архіві створено колекції про знатних людей Черкащини, учасників
Великої Вітчизняної війни, голод 1932–33, 1946–47 рр., про репресії 
1930Oх – початку 1950Oх років, перебування у концтаборах, на примусових
роботах у фашистській Німеччині у період Великої Вітчизняної війни, про
участь радянських військовослужбовців – уродженців, жителів області у
військових діях за межами СРСР після II Світової війни, документів
суспільноOполітичних організацій та рухів, про події, пов’язані з виборами
Президента України у 2004 році.

Документи фондів в цілому написані російською та українською
мовами. У фондах періоду німецької окупації зустрічаються документи,
складені німецькою мовою.
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Через великий обсяг даного видання та у зв’язку з однотипністю
фондів відсутній елемент з наведення паралельних назв фондів російO
ською мовою.

Для абсолютної більшості документів радянського періоду умови
доступу є відкритими, тому в описових статтях було подано згадку лише
про наявність у конкретних фондах, що мають відмінності щодо умов
доступу до них. Також подано у деяких фондах інформацію про наявність
покажчиків і оглядів та страхових копій до них.

Схема побудови довідника:
Анотований реєстр описів фондів укладено в текстовій формі. ХаракO

теристика 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.

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
установOфондоутворювачів.

Анотації уніфіковані, види документів подані в порядку їхньої
важливості.

Для швидкого пошуку необхідної інформації нами укладено
покажчики до реєстру: до фондів; установ, згаданих у довіднику;
географічний, іменний, та 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 іменного та географічного покажчиків увійшли географічні виO
значення та прізвища, згадані в описових статтях та в назвах фондоO
утворювачів.

Тетяна Клименко
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

агітполітпросвіта – агітаційноOполітична просвіта
агітпросвіта – агітаційна просвіта
агротехнікум – агрономічний технікум
агрошкола – агрономічна школа
адмінвідділ – адміністративний відділ
адмінперсонал – адміністративний персонал
АУ МВС УРСР – Архівне управління Міністерства внутрішніх справ УРСР
будматеріали – будівельні матеріали
виконком – виконавчий комітет
волвиконком – волосний виконавчий комітет
волвійськомат – волосний військовий комісаріат
волземвідділ – волосний земельний відділ
волземуправа – волосна земельна управа
волКНС, волкомнезам – волосний комітет (комісія) незаможних селян
волревком – волосний революційний комітет
Всепрофспілка – Всеросійська професійна спілка
Всеукрревком – Всеукраїнський революційний комітет
ВУЗ – Вищий учбовий заклад
ВУКНС – Всеукраїнський комітет незаможних селян
Вукооппроммінералспілка – Всеукраїнська спілка промислових кооперативів  та

мінералообробних промислів
Вукоопспілка – Всеукраїнська спілка кооперативів
ВУРПС – Всеукраїнська рада професійних спілок
ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
ВЦВК – Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет
ВЦРПС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок
ГАУ МВС СРСР – Головне архівне управління Міністерства внутрішніх

справ СРСР
генплан – генеральний план
ГЕС – гідроелектростанція
групком – груповий комітет
губадмінвідділ – губернський адміністративний відділ
губвиконком – губернський виконавчий комітет
губвідділ – губернський відділ
губвійськкомат – губернський військовий комісаріат
губвійськпродпостач – губернський відділ військовоOпродовольчого постачання
Губком КП(б)У – губернський комітет Комуністичної партії (більшовиків)

України
губплан – губернська  планова комісія
губпродком – губернський продовольчий комітет
губстатбюро – губернське статистичне бюро
ДА УРСР – Державний архів УРСР
держбанк – державний банк
держбудконтора – державна будівельна контора
держземлі – державні землі
держмайно – державне майно
держплемстанція – державна племінна станція
держрайміськархіви – державні районні та міські архіви
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держсоцстрах – державне соціальне страхування
держустанова – державна установа
дитбудинок – дитячий будинок
дитясла – дитячі ясла
ДПУ – Державне Політичне Управління
ДТСААФ – Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту
ЕПК – експертноOперевірна комісія
житлоуправління – житлове управління
завком – заводський комітет
завуч – завідуючий учбовою частиною
зарплата – заробітна  плата
ЗАЦС – (відділ) запису актів цивільного стану
земвідділ – земельний відділ
квартплата – оплата за квартиру
КНС,  комнезам – комітет і комісії незаможних селян
колдоговір – колективний договір
КП(б) – Комуністична партія (більшовиків)
КСМУ – Комуністична спілка молоді України
культкомісія – культурноOмасова комісія
культробота – культурноOмасова робота
кустарпромспілка – кустарноOпромислова спілка
кустпромоб’єднання – кустарноOпромислове об’єднання
лісгоспзаг – лісове заготівельне господарство
ЛКСМУ – ленінська Комуністична спілка молоді  України
ЛТЕК – лікарськоOтрудова експертна комісія
м. – місто
мOко – містечко
МВС УРСР,  СРСР – Міністерство внутрішніх справ
медамбулаторія – медична амбулаторія
медперсонал – медичний персонал
методкомісія – методична комісія
міжрайдержінспекція – міжрайонна державна інспекція
міжрайживконтора – міжрайонна контора по тваринництву
Мінзаг СРСР – Міністерство заготівель СРСР
місцевком – місцевий комітет
міськвиконком – міський виконавчий комітет
міськком – міський комітет
міськрайархіви – міські та районні архіви
МТС – машинноOтракторна станція
Наркомат – Народний комісаріат
Наркомздрав – Народний комісаріат охорони здоров’я
Наркомзем – Народний комісаріат землеробства
Наркомфін – Народний комісаріат фінансів
НКВС  УРСР – Народний комісаріат внутрішній справ  УРСР
НКДБ – Народний комісаріат державної безпеки
НК РСІ СРСР – Народний комісаріат робітничоOселянської інспекції СРСР
обком – обласний комітет
облвиконком – обласний виконавчий комітет
облдержархів – обласний державний архів
облдержадміністрація – обласна державна адміністрація
облдержінспекція – обласна державна інспекція
облздороввідділ – обласний  відділ охорони здоров’я
облземвідділ – обласний земельний відділ
облкомунгосп – обласний відділ комунального господарства
облмісцевгосптрест – обласний трест місцевого господарства
облпрофрада – обласна рада профспілок
облсоцзабез – обласний відділ соціального забезпечення
облспоживспілка – обласна спілка споживчих товариств
облстатуправління – обласне статистичне управління
облуповмінзаг – Уповноважений Міністерства заготівель по області
окрвиконком – окружний виконавчий комітет
окрвійськомат – окружний військовий комісаріат
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окрекономнарада – окружна економічна нарада
окрземвідділ – окружний земельний відділ
окрзерноспілка – окружна зернова спілка
окрКНС, окркомнезам – окружні комітети та комісії незаможних селян
окрколгосп бурякоспілка – окружна спілка колгоспів по вирощуванню буряку
окрколгоспспілка – окружна спілка колгоспів
окрмісцевгосп – окружний відділ місцевого господарства
окрпартком – окружний партійний комітет
окрплан – окружна планова комісія
окрпрофбюро – окружне професійне бюро
окрскотарколгоспспілка – окружна спілка колгоспів по скотарству
окрстатбюро – окружне статистичне  бюро
окрфінвідділ – окружний фінансовий відділ
оргплан – організаційний план
партдержконтроль – партійноOдержавний контроль
партосередок – партійний осередок
педінститут – педагогічний інститут
педреввійськнарада – педагогічна революційноOвійськова  нарада
ПМК – пересувна механізована колона
побудком – повітовий будівельний комітет
повітвиконком – повітовий виконавчий комітет
повітвійськомат – повітовий військовий комітет
повітвійськпродпостач – повітовий відділ військовоOпродовольчого постачання
повітземвідділ – повітовий земельний відділ
повітпродком – повітовий продовольчий комітет
повітревком – повітовий революційний комітет
продподаток – продовольчий податок
промспілка – промислова спілка
промфінплан – промисловоOфінансовий план
профком – профспілковий комітет
профтехосвіта – професійноOтехнічна освіта
р. – річка
Раднаргосп – Рада народного господарства
радторгслужбовці – радянськоOторгівельні службовці
райагрокомендант – районний комендант по агрономії
райвиборчком – районний виборчий комітет
райвиконком – районний виконавчий комітет
райвійськком – районний військовий комісар
райвійськпродпостач – районний відділ військовоOпродовольчого постачання
райздороввідділ – районний відділ охорони здоров’я
райКНС, райкомнезам – районні комісії та комітети незаможних селян
райколгоспкущ – районний кущ колгоспів
райколгоспспілка – районна спілка колгоспів
райлегпромкомбінат – районний комбінат легкої промисловості
райміжколгоспбуди – районні міжколгоспні об’єднання по будівництву
райміськкомітети – районні та міські комітети
райпрофсекретаріат – секретаріат районної ради профспілок
райсанепідстанція – районна санітарноOепідеміологічна станція
райсільгоспвідділ – районний відділ сільського господарства
райуповмінзаг – Уповноважений Міністерства заготівель по району 
райуповнаркомзаг – Уповноважений Народного комісаріату заготівель по району
РАТАУ – РадіоOтелеграфне агентство України
рацпропозиція – раціоналізаторська пропозиція
РАЦС – (відділ)  реєстрації актів  цивільного стану
ревком – революційний комітет
РМ УРСР, СРСР – Рада Міністрів УРСР, СРСР
РНК,  Раднарком – Рада Народних Комісарів
робкооп – робітничий кооператив
робсількор – робітничоOсільський  кореспондент
робфак – робітничий факультет
розвідком – розвідувальний комітет
РСЧА – РобітничоOселянська Червона Армія
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сантехрада – санітарноOтехнічна рада
сOще – селище
с. – село
сільвиборчком – сільський виборчий комітет
сільвиконком – сільський виконавчий комітет
сільгоспподаток – сільськогосподарський податок
сіль КНС, сількомнезам – сільські комісії та комітети незаможних селян
сільпо – сільське споживче товариство
сільревком – сільський революційний комітет
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. – станція
статзвіт – статистичний звіт
страхпункт – пункт страхування
техпромфінплан – технікоOпромисловоOфінансовий план
торгфінплан – торгівельноOфінансовий план
трудгужподаток – трудовий гужовий податок
ТСОЗ – Товариство спільного обробітку землі
Укрдержплан – Українська державна планова комісія
Укрколгоспцентр – Український центр колгоспів
Укрпрофбюро – Українське профспілкове бюро
Укрсадвинтрест – Український трест садоOвиноградних радгоспів
УМВС – Управління Міністерства внутрішніх справ
УНР – Українська Народна Республіка
Уповмінзаг – Уповноважений Міністерства заготівель
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка
фабзавком – фабричноOзаводські комітети
ФЗМК – фабричні, заводські та місцеві комітети
ЦВК – Центральний виконавчий комітет
ЦДА УРСР – Центральний державний архів УРСР
ЦК КП(б)У – Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

України
ЦК КПРС – Центральний комітет Комуністичної  партії Радянського

Союзу 
ЦК КПУ – Центральний комітет Комуністичної партії України
ЦСУ – Центральне статистичне управління
ЧІТІ – Черкаський інженерноOтехнологічний інститут
шкірвендиспансер – шкіряноOвенерологічний диспансер
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АНОТОВАНИЙ 
РЕЄСТР ОПИСІВ



ф. Р�1  Черкаський ветеринарний технікум (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської
області 

Справ: 90; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 90; 1942, 1943 рр.

Заяви та автобіографії вступників до технікуму. Особові
справи студентів.

ф. Р�2 Уповноважений дільниці № 9 по місту Черкаси Чер�
каської районної управи (періоду тимчасової німецько�
фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1943 р.

Опис 1
Справ: 1; 1943 р.

Наряди на примусову працю мешканців міста.

ф. Р�3  Уповноважений дільниці № 16 Черкаської районної упра�
ви (періоду тимчасової німецько�фашистської окупації),
м. Черкаси  Київської області  

Справ: 2; 1943 р.

Опис 1
Справ: 2; 1943 р.

Списки громадян дільниці, які мають худобу та наряди на
примусову працю. Книга обліку населення дільниці.

ф. Р�4 Залізнична станція Черкаси (періоду тимчасової німе�
цько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 17; 1941, 1942 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1941, 1942 рр.

Витяги з протоколів засідань районної управи з питань роботи
станції та кошториси витрат на відбудову Черкаського залізничного
вузла. Документи про відбудову залізничної лінії між станціями
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Черкаси та Білозір’я, залізничної лінії станція Черкаси – машиноO
будівний завод та залізничних мостів, Ірдинської залізничної лінії.

Книги обліку прибутків та видатків. ПрибутковоOвидаткові каO
сові документи. Відомості нарахування заробітної плати робітникам
та службовцям, що працюють на відбудові залізничних ліній між
станціями Черкаси, Білозір’я та Дубіївка, Черкаського залізничного
вузла, залізничної станції Черкаси. Табелі працюючих на відбудові
залізничного моста в м. Черкаси.

ф. Р�5 Черкаська юридична консультація (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської
області 

Справ: 2; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1942, 1943 рр.

Постанови, інструкції про порушення законів, листування з
гауптшліхтером Смілянської округи (є протокол засідання шліхтеO
рів Смілянської округи, яке відбулося у м. Сміла (1942). Чорновики
про обвинувачення підсудних (1943).

ф. Р�6  Уповноважений дільниці № 11 Черкаської районної упра�
ви (періоду тимчасової німецько�фашистської окупації),
м. Черкаси Київської області

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

Опис 1
Справ: 5; 1942, 1943 рр.

Списки громадян дільниці, які виконували трудову повинO
ність, 1920–1929 рр. народження, власників худоби 11Oої та 21Oї
дільниць на виконання м’ясопоставок. Документи з житловоO
побутових питань та пересування населення дільниці. Наряди на
виконання трудової повинності громадянами дільниці. Список
громадян, що мешкають на території дільниці за [ 1943].

ф. Р�7  Контора Черкаської районної управи по розбиранню за�
лізничного мосту (періоду тимчасової німецько�фашист�
ської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 12; 1942 р.

Опис 1
Справ: 12; 1942 р.

Книга наказів.
Списки робітників та службовців на одержання продуктів.

Списки робітників та службовців. Заяви про приймання на роботу. 
Листування з районною управою про надсилання робочої

сили. 
Норми виробітку та звіти про проведену роботу. 
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Кошториси на ремонт залізничної дамби на річці Дніпро.
Листування з організаціями міста про відпуск господарського
інвентарю. Картотека матеріальних рахунків.

ф. Р�8 Управління будівництва та експлуатації залізничної
вітки до машбудзаводу (періоду тимчасової німецько�
фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 1; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1941–1943 рр.

Проект–план залізничної вітки до Черкаського машинобудівO
ного заводу.

ф. Р�9 Черкаська вагометрична майстерня відділу місцевого
господарства Черкаської районної управи (періоду тим�
часової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 4; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1942, 1943 рр.

Командировочні посвідчення, наряди та звіти про виконані
роботи, кошториси та інші фінансові документи. Корінці замовлень
на ремонт вагометричного інвентарю.

Відомості на заробітну плату і табелі явки на роботу
робітників та службовців.

ф. Р�10 Черкаське похоронне бюро (періоду тимчасової ні�
мецько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської
області  

Справ: 3; 1942–1943 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1942–1943 рр.

Бухгалтерські документи. Головна книга.
Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям.

ф. Р�11 Проектно�будівельна контора товариства “Будівель�
ник” (періоду тимчасової німецько�фашистської окупації),
м. Черкаси Київської області 

Справ: 7; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1941–1943 рр.

Протоколи засідань правління товариства.
Листування: з районною управою, Черкаським рафінадним

заводом і іншими організаціями про ремонт рафінадного заводу та з
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інших питань будівельних робіт (1941–1942); про прийняття
проектноOбудівельної контори в систему Звенигородського тресту
цукрової промисловості. Умови на ремонтні і будівельні роботи.

Касові документи.
Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям

товариства.

ф. Р�12  Черкаський пункт “Заготзерно” (періоду тимчасової
німецько�фашистської  окупації), м. Черкаси Київської
області

Справ: 3; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1942, 1943 рр.

Розпорядження Київської обласної контори “Заготзерно”.
Листування і наряди про відпуск фуражу військовим частинам

і організаціям окупантів (є відомості про службовців установ
окупантів: аркуші 30O58 на німецькій мові без перекладу). Табелі
службовців і працівників контори, пункту і складів.

ф. Р�13 Червонослобідський вальцевий млин кущового мельнич�
ного об’єднання Черкаського району (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), с. Червона Слобода Чер�
каського району Київської області 

Справ: 1; 1941, 1942 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1941, 1942 рр.

Інвентаризаційні акти устаткування та  іншого майна млину.
Список службовців та працівників.

ф. Р�14 Черкаська спілка кустарно�промислових і сільсько�
господарських кооперативних товариств (періоду тимча�
сової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси Київ�
ської області 

Справ: 2; 1942 р.

Опис 1
Справ: 2; 1942 р.

Листування з кооперативними товариствами та іншими
організаціями про купівлюOпродаж товарів. Акти про прийом і
видавання товарів; рахунки постачальників і калькуляційні
рахунки.

Відомості на видачу зарплати керівному складу та службовцям
спілки.
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ф. Р�15 Благочинний Української автокефальної церкви по
Черкаському району (періоду тимчасової німецько�фа�
шистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Листування з єпископом Уманським; листи Черкаського
духовного управління автокефальної церкви; контрреволюційні
відозви єпископа Уманського Ігоря; заяви автокефального священика
про дискредитацію його священиками патріаршої церкви.

ф. Р�16 Управління будівництва електростанції на машинобу�
дівному заводі (періоду тимчасової німецько�фашистської
окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 20; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1941–1943 рр.

Книга наказів по електростанції (1943)
Листування з установами, організаціями та підприємствами

міста про відпуск електроустаткування (1942–1943). Опис робіт,
проведених по будівництву електростанції.

Списки: робітників електростанції; робітників, які працювали
на розвантаженні торфу; на одержання хлібних карток. Акти
приймання та здавання устаткування електростанції: (1942–1943).

Касові ордера.
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та служO

бовцям електростанції. Табелі робітників, які працювали на будівO
ництві електростанції.

ф. Р�17  Черкаський український національний театр (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 2; 1943 р.

Опис 1
Справ: 2; 1943 р.

Положення про капелу.
Списки артистів, хористів. Програми концертів, виступів.

Командировочні посвідчення.

ф. Р�18 Черкаське промислово–кооперативне товариство “Ме�
талокомбінат” (періоду тимчасової німецько�фашист�
ської окупації), м. Черкаси Київської області

Справ: 10; 1941–1943 рр.

Опис 1
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Справ: 10; 1941–1943 рр.
Витяг з протоколу засідання Черкаської районної управи про

наслідки ревізії товариства (1942).
Листування з установами про відпуск виробів та матеріалів

(1942). Наряди на виконані роботи. Господарські акти; накладні та
касові документи.

Заяви робітників і службовців товариства. Книга особових
рахунків. Списки на виплату зарплати робітникам комбінату.

ф. Р�19  Житловий відділ Черкаської районної управи (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 62; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 62; 1941–1943 рр.

Книга наказів. Обов’язкові постанови районної управи про
розміри ставок орендної плати з житлових і торгівельних приO
міщень і про порядок здачі їх в оренду. Витяги з протоколів засідань
президії районної управи.

Листування про стягнення плати за оренду торгівельноO
промислових приміщень, квартплати і земельної ренти та з питань
ремонту квартир (1943). Договори з орендарями промислових і
торгівельних приміщень.

Списки: жителів міста; квартиронаймачів; приватних домоO
володінь, квартир і будинків житлового відділу, жителів міста на
отримання землі під город, неплатників квартплати, вільних приO
міщень по місту, будинків, які зайняті німецькими військовими
частинами і установами, службовців житлової секції.

Акти приймання–здавання і огляду будинків (1942–1943).
Відомості про житловий фонд міста (1942–1943). Дефектні акти і
кошториси на ремонт будинків, плани та схеми будівель. Заяви жиO
телів міста про закріплення за ними квартир; про видачу будівельO
них матеріалів; звільнення від квартплати; надання квартир і
приміщень для торгівельно–промислових потреб; наділення землі
під городи.

Картотеки особових рахунків квартиронаймачів.

ф. Р�20  Відділ опіки і пенсії Черкаської районної управи (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області

Справ: 54; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 54; 1941–1943 рр.

Списки громадян м. Черкаси, робітників редакції та друкарні
газети “Українська думка” і камери шліхтерів на видачу хлібних
карток та продуктів (1941). Довідки про матеріальноOпобутові
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умови жителів м. Черкаси (члени сімей яких служили в німецьких
установах (1943). Акти обстежень матеріальноOпобутових умов
мешканців міста (члени сімей яких виїхали добровільно до НімечO
чини; репресовані органами Радянської влади до 1941 р.; сімей
військовослужбовців) та жителів міста, які подали заяви на виO
давання хлібних та продуктових карток (1941–1943). Листування з
районним торгівельним відділом про видачу хлібних карток (1942).

Опікунська справа Курченко Христі Лук’янівни. Справа про
охорону майна померлої Абдули Лізавети Петр. (так в опису).

ф. Р�21  Черкаський рафінадний завод Звенигородського окруж�
ного управління тресту цукрової промисловості (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ 1; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Акти, кошториси, відомості та листування про відбудову
зруйнованого приміщення та монтаж котлів заводу.

ф. Р�22  Камера шліхтерів (періоду тимчасової німецько�фа�
шистської окупації) Черкаського району Київської області 

Справ: 32; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 32; 1942–1943 рр.

Журнал реєстрації справ, які надійшли до правничого відділу.
Справи за позовами громадян з різних питань. Справи за

звинуваченнями громадян у нанесенні побоїв та образ, за різні
зловживання.

Відомості на виплату зарплати службовцям камери шліхтерів
першої та другої дільниць.

ф. Р�23  Черкаське відділення Уманського господарського банку
(періоду тимчасової німецько�фашистської окупації), м.
Черкаси Київської області 

Справ 1; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1941–1943 рр.

Копії доручень та витяги з особових рахунків клієнтів банку.
Меморіальні та касові документи.

ф. Р�24  Черкаська електро� і водопровідна станції (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 6; 1941–1943 рр.
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Опис 1
Справ: 6; 1941–1943 рр.

Листування з будівельними організаціями міста про відпуск
матеріалів та електроустаткування (1943). Списки робітників та
службовців електростанції на виплату зарплати (1943 ). Відомості
на відпуск матеріалів та устаткування по ордерах (1942–1943).
Списки жителів міста, які платили за користування електричним
світлом (1943). 

Касові ордера.

ф. Р�25  Паливний відділ Черкаської районної управи (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 9; 1943 р.

Опис 1
Справ: 9; 1943 р.

Звіти, приймальноOздавальні акти, наряди та інші матеріали
про відпуск палива жителям міста. Акти про заготівлю дров у
лісництвах Черкаського району та наряди на виконання робіт по
розробці лісу. КорінціOквитанції на відпуск палива.

Списки робітників та службовців паливного відділу на
виплату зарплати та відомості на виплату зарплати.

ф. Р�26  Черкаська тюрма (періоду тимчасової німецько�фа�
шистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Книга наказів по тюрмі.

ф. Р�27  Черкаське промислово�виробниче кооперативне това�
риство “Валяльна фабрика” (періоду тимчасової німе�
цько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям та
інші бухгалтерські документи.

ф. Р�28  Черкаські цегельні заводи (періоду тимчасової німе�
цько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Списки робітників.
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ф. Р�29  Черкаський мукомельний млин (періоду тимчасової ні�
мецько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської
області  

Справ: 1; 1942 р.

Опис 1
Справ: 1; 1942 р.

Касові та бухгалтерські документи.
Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям

млину.

ф. Р�30  Радіовузол Черкаської районної контори зв’язку (періо�
ду тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черка�
си Київської області 

Справ: 4; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1942, 1943 рр.

Списки співробітників контори і радіовузла (1943). 
Приймально–здавальні акти і накладні на матеріали (є

відомості про персональний склад службовців радіовузла). Наряди
і накладні на установлення в місті радіоточок.  

Особові рахунки монтерів.

ф. Р�31 Черкаське промислово�кооперативне товариство “Шкі�
ряний завод” (періоду тимчасової німецько�фашистської
окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 26; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1941–1943 рр.

Накази по заводу (1942 ).
Звітні доповіді про роботу заводу та протипожежну охорону на

заводі (1942 ).
Листування з гебітскомісаром Смілянського округу про

пошиття і ремонт взуття в майстерні заводу.
Заяви і наряди на пошиття взуття. Заяви про приймання на

роботу. Відомості про прийняття замовлень на ремонт взуття.
Зошити обліку замовлень. Картотека обліку товарів і виробів завоO
ду. Відомості і акти прийому готових виробів заводу. Контрольні
журнали (1943 ).

Фінансові звіти (1942 ). Касові документи.
Відомості на виплату зарплати. Списки і табелі робітників та

службовців заводу (1942, 1943).

ф. Р�32  Ґудзикова фабрика Черкаської кустарно�промислової
спілки (періоду тимчасової німецько�фашистської окупа�
ції), м. Черкаси Київської області 
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Справ: 5; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1942, 1943 рр.

Накази по фабриці.
Листування з установами з господарських питань; з біржею

праці про прийом та звільнення робітників.
Заяви робітників та службовців про приймання на роботу.
Картки обліку майна, сировини, матеріалів та виробів. Грошові

та бухгалтерськоOфінансові документи.
Відомості на виплату зарплати і списки робітників та служO

бовців фабрики.

ф. Р�33  Черкаське промислово�кустарне кооперативне това�
риство інвалідів “Вільна праця” (періоду тимчасової німе�
цько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 2; 1942 р.

Опис 1
Справ: 2; 1942 р.

Калькуляція та доповідна записка про час організації діяльO
ності артілі “Вільна праця”.

Інвентаризаційна відомість основних засобів Черкаського
кустарного об’єднання, що знаходиться у віданні Черкаського виO
робничого кооперативного товариства інвалідів станом на 1 грудня
1942 р.

ф. Р�34  Мотузкове виробництво відділу опіки та пенсії Чер�
каської районної управи (періоду тимчасової німецько�
фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 7; 1941, 1942 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1941, 1942 рр.

Накази про приймання на роботу (1942).
Касові документи.
Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям

мотузкового виробництва.

ф. Р�35 Черкаське промислово�кооперативне товариство
“Промхімік” (періоду тимчасової німецько�фашистської
окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 1; 1943 р.

Опис 1
Справ: 1; 1943 р.

Список працівників артілі.
Відомості на виплату зарплати робітникам Черкаського кусO

тарноOпромислового об’єднання. Бухгалтерські документи.
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ф. Р�36  Черкаський український педагогічний інститут (періоду
тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області

Справ: 1032; 1941 р.

Опис 1
Справ: 1032; 1941 р.

Накази і доповідна записка директора інституту. Вітальні
листи українсько–німецьких націоналістів, викладачів та співроO
бітників інституту Гітлеру і румунському королю Михаю. 

План проведення відкриття Черкаського педагогічного
інституту та учительської семінарії 6–7 грудня 1941 р. та рапорт
директора інституту районній управі.

Протоколи приймальної комісії до педінституту та учительської
семінарії. Списки викладачів педінституту; студентів педінституту та
учительської семінарії.

Листування з німецьким комендантом про видачу перепусток
студентам для переправи через р. Дніпро.

Заяви про зарахування на посади викладачів інституту. Особові
справи студентів фізикоOматематичного та природничого факультету,
учительської семінарії. Заяви та автобіографії.

ф. Р�37  Черкаське головне українське лісництво (періоду тимча�
сової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської
області

Справ: 322; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 322; 1941–1943 рр.

Накази головного лісничого. Книга наказів по головному
лісництву (1942). Прейскурантні ціни на лісопродукцію (1941–1943).

Довідки осіб, які влаштовуються на роботу до лісництва. Заяви
про приймання на роботу та відпуск будівельних матеріалів і палива.
Список робітників головного лісництва; робітників та службовців
дільничних лісництв; про видачу продуктів харчування.

Циркуляри та розпорядження Київського генерал–комісара з
фінансових справ (1942).

Схема побудови мосту та шлюзу на р. Мошногори Мошенського
лісництва (1942). Плани лісосік Руськополянського і Свідівського
лісництв (1942). Акти приймання лісопродукції від дільничних
лісництв; прийому обробленої деревини та дров; наявності інвентарю
та лісопродукції по дільничних лісництвах; на вивіз лісопродукції з
лісництв району; на продаж лісопродукції; про виконані роботи.
Накладні на вивіз лісопродукції. Відомості про фінансовий стан гоO
ловного лісництва (1942–1943). Замовлення громадських госпоO
дарств району на відпуск лісоматеріалів. Контрольні журнали
головного лісництва. Обігові та групувальні відомості про заготівлю,
продаж та вивіз лісопродукції з дільничних лісництв.
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Відомості на виплату зарплати робітникам і службовцям
головного та дільничних лісництв і Черкаської лісової управи. Касові
документи.

ф. Р�39  Черкаське державне господарство №15 “Плодоовочевий
сад” (періоду тимчасової німецько�фашистської окупації),
м. Черкаси Київської області 

Справ: 22; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1941–1943 рр.

Акти про витрати матеріалів, про прийняття робіт (1941–1942).
Списки членів господарства на одержання продуктів та на виплату
зарплати. Касові документи. Табелі робітників та членів госпоO
дарства.

ф. Р�40  Управління базарами відділу місцевого господарства
Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько�
фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 2; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1941–1943 рр.

Заяви збирачів разового збору про прийняття грошей.
Відомості на виплату зарплати працівникам управління.

ф. Р�41  Василицька сільська управа (старостат) (періоду тим�
часової німецько�фашистської окупації), с. Василиця
Черкаського району Київської області 

Справ: 1; 1941, 1942 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1941, 1942 рр.

Відомості на виплату зарплати працівникам  сільської управи та
поліцейським.

ф. Р�42  Уповноважений дільниці міста Черкаси Черкаської ра�
йонної управи (періоду тимчасової німецько–фашистської
окупації), м. Черкаси Київської області

Справ: 1; 1943 р.

Опис 1
Справ: 1; 1943 р.

Списки жителів дільниці м. Черкаси.
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ф. Р�43 Черкаська районна спілка споживчих кооперативних
товариств “Райспоживспілка” (періоду тимчасової німе�
цько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 6; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1941–1943 рр.

Типові статути споживчих кооперативних товариств та постаO
нови райспоживспілки про організацію сільських споживчих товаO
риств в районі (1942 ).

Протоколи засідань правління та списки робітників
райспоживспілки. 

Акти документальної ревізії райспоживспілки. 
Списки робітників та службовців сільських споживчих товаO

риств району та заготівельних контор, які внесли відрахування
управлінню німецького Червоного Хреста (1942–1943).

Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям
контори, товарної бази та робітникам транспорту райспоживспілки.

ф. Р�44  Відділ місцевого господарства Черкаської районної
управи (періоду тимчасової німецько�фашистської оку�
пації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 60; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 60; 1941–1943 рр.

Накази та витяг з протоколів засідань президії Черкаської
районної управи (1942–1943). Положення районної управи (чорноO
вик) про організацію бази збуту та постачання при  відділі місцевого
господарства (1942–1943). Книга наказів по будівельно–ремонтній
конторі при відділі місцевого господарства.

Протоколи  ремісничої кваліфікаційної комісії (1942).
Списки робітників та службовців; робітників відділу місцевого

господарства, міського водогону та електростанції; бази збуту та
постачання на одержання хлібних карток; зареєстрованих ремісO
ників по місту; робітників та службовців будівельного відділу.

Інформації відділу місцевого господарства про будівельні та
господарські роботи (1942–1943). Трудові договори будівельної
контори з організаціями. Звіти про роботу бази збуту та постачання,
про роботу відділу місцевого господарства. Акти про стан будинків;
наявність та витрачання будівельних матеріалів; інвентаризаційної
комісії.

Заяви про приймання та звільнення з роботи; установ та
жителів міста про відпуск будівельних матеріалів; ремісників міста
і району про установлення розрядів кваліфікації і про видачу
патентів на право відкриття приватних ремісничих  майстерень.

Кошториси. Бухгалтерські документи.
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ф. Р�45  Ломуватська початкова школа (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), с. Ломувате Черкаського
району Київської області 

Справ: 1; 1942 р.

Опис 1
Справ: 1; 1942 р.

Протоколи засідань педагогічних нарад.
Листування з відділом освіти районної управи з основних

питань діяльності школи.

ф. Р�46  Ломуватський сільський старостат (періоду тимча�
сової німецько�фашистської окупації), с. Ломувате Чер�
каського району Київської області 

Справ: 3; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1941–1943 рр.

Списки комуністів; жителів села, які підписались на фаO
шистську газету “Українська думка”; молоді села, яка підлягає
мобілізації на каторжні роботи.

Інвентаризаційні акти по споживчому товариству.
Відомості на виплату зарплати сільській поліції.

ф. Р�47  Білозірське громадське господарство № 32 (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), с. Білозір’я
Черкаського району Київської області 

Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Звіти про сільськогосподарські роботи. 
Списки постійних працівників по громадському господарству.

ф. Р� 48  Черкаська народна районна поліція (періоду тимча�
сової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси Київ�
ської області 

Справ: 7; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1941–1943 рр.

Протоколи обшуків і допитів, ордери на обшук і арешт. 
Списки поліцейських та службовців районної поліції; служO

бовців і робітників установ та підприємств м. Черкаси, які мають
право користування електроенергією; робітників державного
господарства №15; акторів та робітників сцени Черкаського театру.
Вартові відомості поліцейських м. Черкаси. Записи лекцій невідоO
мого поліцейського з питань служби. Звіти про адміністративноO

78



господарські витрати. Акти приймання–передавання зброї, матеO
ріальних цінностей. Заяви і доноси в поліцію.

ф. Р�49  Адресне бюро Черкаської української охоронної поліції
(періоду тимчасової німецько�фашистської окупації), 
м. Черкаси Київської області 

Справ: 159; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 91; 1941–1943 рр.

Постанови начальника адресного бюро (1942–1943).
Списки квартальних уповноважених районної управи;

уповноважених поліції по проведенню обміну паспортів у селах
Черкаського району; штатних та позаштатних службовців адресного
бюро; жителів сіл Черкаського району на видачу німецьких
паспортів; жителів (чоловіків) м. Черкаси, які прибули на місце
проживання після 1 вересня 1939 р. і після 22 червня 1941 р. Анкети
фольксдойче; службовців військових і цивільних установ німецької
окупаційної влади; дезертирів із Червоної Армії і військовоO
полонених; репресованих органами Радянської влади; жителів м.
Черкаси; поліцейських і інших службовців української охоронної
поліції. Довідковий матеріал на видачу німецьких паспортів
жителям м. Черкаси і Черкаського району.

Опис 2
Справ: 68; 1941–1943 рр.

Паспорта – аусвайси жителів сіл Черкаського району. ФотоO
графії до посвідчення осіб – жителів сіл Черкаського району.

ф. Р�50  Черкаська біржа праці  (періоду тимчасової німецько�
фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 39; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 39; 1942, 1943 рр.

Списки службовців та працівників органів окупаційної влади,
установ та організацій, які діяли у період німецької окупації у м.
Черкаси; відповідальних працівників окремих установ та органіO
зацій; громадян, виділених на примусові роботи; громадян окремих
сіл Черкаського району, які вивезені на роботи в Німеччину;
ремісників, власників приватних підприємств міста; списки і
свідоцтва “фольксдойче” м. Черкаси і району; списки померлих
громадян (від 14 до 65 років) м. Черкаси і Черкаського району;
громадян 1922–1929 рр. народження; обліку робочої сили громадян 
м. Черкаси і Черкаського району.  

Листи громадян, вивезених до Німеччини через Черкаську
біржу праці.

Донесення керівників підприємств про працівників, які
ухиляються від роботи; службових осіб про страйк теслярів на
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ремонті складів колишнього цукрового заводу; поліції і сільських
старост про виділення і направлення громадян на примусові роботи.

Повідомлення адміністрації підприємств, установ та організаO
цій про осіб, прийнятих і звільнених з роботи. Листування з ЧерO
каською українською охоронною поліцією про прийом та звільO
нення поліцейських; з підприємствами, установами і організаціями
про порядок прийому і звільнення службовців та працівників; з
адміністраторами підприємств та установ про розподілення робочої
сили; листування на німецькій мові.

Заявки установ, підприємств і організацій м. Черкаси і
Черкаського району на  робочу силу; німецьких підприємств і фірм
на робочу силу. Біржові картки.

ф. Р�51  Видавництво газети “Українська думка” – орган Чер�
каської районної  управи (періоду тимчасової німецько�фа�
шистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 73; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 73; 1941–1943 рр.

Накази, розпорядження районної управи, її відділів та поліції.
Накази, розпорядження по редакції (1941, 1942).
Копії протоколів засідань районної управи (1941, 1942).
Звіти: про роботу видавництва (1942, 1943); про виконання

промисловоOфінансових планів. 
Зведення інформаційного бюро німецької армії про полоO

ження на фронтах (1943). Агітаційні матеріали німецькоO
фашистських  загарбників (1943).

Рукописні статті для газети (1942, 1943).
Примірники газети.
Листування: з установами та організаціями міста про прийO

мання і виконання типографських робіт, продовольче забезпечення
службовців та прийом і звільнення працівників та службовців; з
замовниками про виготовлення замовлень (1943).

Анкети та автобіографії відповідальних працівників (1942).
Заяви про прийом на роботу. Списки працівників та службовців
редакції.

Штатні розписи (1942, 1943). Кошториси витрат (1941, 1942).
Касові документи.

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям
редакції.

ф. Р�52  Черкаська районна управа (періоду тимчасової ні�
мецько�фашистської окупації), м. Черкаси Київської
області 

Справ: 7; 1941–1943 рр.
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Опис 1
Справ: 7; 1941–1943 рр.

Накази про призначення сільських старост, уповноважених
дільниць на роботу до установ м. Черкаси.

Списки установ Черкаського району – колишніх кооперативів;
працівників житлового відділу, контори зв’язку, залізничної станції
Черкаси, квартальних та дільничних уповноважених районної
управи по м. Черкаси.

Листування з установами, підприємствами і організаціями м.
Черкаси з питань господарства, постачання паливом та інше; з
Смілянським гебітскомісаріатом про нагородження старост,
поліцейських та інших за участь в боротьбі з партизанами (1941,
1942).  Акти та доповідні записки про стан залізничного мосту в м.
Черкаси і мостів на р.Тясмині. Доповідна записка голови районної
управи Смілянському гебітскомісару про необхідні заходи з
організації вивезення торфу та підготовки до експлуатації
Ірдинського торфопідприємства (1942).

ф. Р�53  Земельний відділ Черкаської районної управи (періоду
тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 87; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 87; 1941–1943 рр.

Директиви гебітсландвірту.
Плани та звіти громадських господарств району про хід посівO

них робіт (1942, 1943). Матеріали про непридатні землі для викоO
ристання під сільськогосподарські культури по району (1941, 1942).

Списки працездатного населення громад сіл Черкаського
району (1942, 1943).

Штатні відомості, кошториси та звіти про виконання коштоO
рисів установами крайсландвірту.

Звіти та відомості про стан тваринництва та птахівництва в
районі; про виконання поставок продовольчих товарів та стан
рільництва; про прибуток та видаток сільськогосподарських проO
дуктів по громадських господарствах району; продуктові та грошові
звіти та баланси громадських господарств району (1942, 1943).

Головні інвентарні книги.

ф. Р�54  Фінансовий відділ Черкаської районної управи (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 145; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 145; 1941–1943 рр.

Накази, постанови та протоколи районної управи.
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Списки неплатників податку з будівель та земельної ренти;
працівників по сільських управах району; будинків приватних осіб та
районної управи, зданих в оренду; про звільнення від податків жиO
телів міста та району; платників податків по місту та району; родин,
члени яких виїхали до Німеччини, на надання допомоги; осіб, які виO
були на роботу до Німеччини; установ та військових частин загарбO
ників, діючих в м. Черкаси під час німецькоOфашистської окупації .

Акти, заяви та довідки про звільнення жителів міста від
податків. Реєстраційні картки споживчоOкооперативних товариств,
громадських та приватних майстерень, церков міста і району.

Кошториси на утримання організацій та установ міста і
району, штати української охоронної поліції та тюрми; зведені
кошториси підприємств районної управи. Звіти про утримання та
сплату прибуткового податку з працівників установ, підприємств та
організацій міста і району; про нараховані та сплачені суми 5%
збору. Книги реєстрації надходжень податків. Реєстри рахунків.
Касові та бухгалтерські документи.

Відомості на виплату заробітної плати  працівникам та
службовцям відділів районної управи, підприємств, установ та
організацій міста та району.

ф. Р�55  Відділ охорони здоров’я Черкаської районної управи
(періоду тимчасової німецько�фашистської окупації), 
м. Черкаси Київської області 

Справ: 56; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 56; 1941–1943 рр.

Накази, витяги з постанов і протоколів засідань президії ЧерO
каської районної управи; накази з основної діяльності. Протоколи
нарад медичних працівників району.

Списки випускників зуболікарської та фельдшерської шкіл за
1942 р.

Листування з Черкаською районною управою, Смілянським
районним відділом охорони здоров’я та районними установами з
адміністративних і господарських питань.

Документи про роботу медичних закладів (1942–1943).
Плани та статистичні звіти про роботу медичних закладів

міста і району. Документи про випадки інфекційних захворювань по
місту і району; журнал реєстрації випадків інфекційних захвоO
рювань в місті і районі (1942, 1943).

ПрибутковоOвидаткові кошториси на утримання медичних
закладів міста та району та фінансові звіти.

Списки лікарів району; працівників та службовців відділу і
медичних закладів міста та району; інфекційноOхворих; установ і
медичних закладів міста та району.

Відомості на виплату заробітної плати працівникам відділу,
медичних закладів міста та району.
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ф. Р�56  Страхова каса Черкаської районної управи (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 41; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 41; 1941–1943 рр.

Обіжники, інструкції та листування з підприємствами і оргаO
нізаціями з питань страхування (1941, 1942). Книги реєстрації
установ та підприємств міста та району (1942, 1943). Інструкції про
страхування хворих працівників і службовців підприємств і установ
(1942, 1943). Відомості про нарахування страхових внесків підO
приємствами та установами міста і району та сплачення внесків; по
обліку об’єктів обов’язкового страхування (1942, 1943).

Списки застрахованих працівників та службовців організацій
міста і району; службовців Леськівської сільської управи; службовців
страхової каси; підприємств та установ міста (1942, 1943).

Витяги з господарчого банку.

ф. Р�57  Відділ освіти і виховання Черкаської районної управи
(періоду тимчасової німецько�фашистської окупації), 
м. Черкаси Київської області 

Справ: 4; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1941–1943 рр.

Учбові програми для IOIV класів (1942, 1943).
Доповідна записка завідуючого відділом гебітскомісару СміO

лянської округи про стан роботи та оплати праці працівникам шкіл
міста і району (1942). Відомості про роботу шкіл (1942).

Списки шкіл, працівників відділу та навчально–виховних
закладів міста і району.

ф. Р�58  Худяківська сільська управа (старостат) (періоду тим�
часової німецько�фашистської окупації), с. Худяки Черкась�
кого району Київської області 

Справ: 16; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1941–1943 рр.

Накази, розпорядження крайсландвірта, районної управи та її
відділів, сільського старости про поставки сільгосппродукції, направO
лення людей на виконання трудової повинності, відзначення дня наO
родження та смерті Т.Г. Шевченка, утворення хліборобських спілок.

Звіти про рух населення села (1942–1943). Відомості про
кількість, вік та стать населення по громаді с. Худяків; виконання
поставок сільгосппродукції; наявність худоби; обліку об’єктів
обов’язкового страхування; про хід виконання польових робіт та
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збирання врожаю; зведені відомості обліку посівів на присадибних
ділянках громадян (1942–1943).

Списки жителів 1920–1929 рр. народження, направлених на
виконання трудової повинності; працівників управи; людей,
підготовлених та відправлених на примусові роботи до Німеччини;
населення, складені для доведення планів натуральних податків,
продажу худоби; громадян села–власників худоби (1942, 1943).

ф. Р�59  Кумейківська сільська управа (старостат) (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), с. Кумейки
Черкаського району Київської області 

Справ: 23; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1941–1943 рр.

Постанови, накази та розпорядження крайсландвірта, районної
управи та її відділів.

Плани та звіти про виконання натуральних поставок (1942,
1943). Документи про виконання поставок сільгосппродукції,
м’ясопаставок; про порядок реєстрації актів громадянського стану;
фінансову діяльність управи (старостату).

Списки жителів села; мобілізованих на роботу до Німеччини;
працівників Кумейківського лісництва і шпалорізного заводу;
платників грошових і натуральних податків.

Відомості про рух населення; військовополонених за 1943 р.;
про хід посівних робіт, виконання натуральних поставок і лісоO
поставок; на виплату заробітної плати працівникам управи (староO
стату). Штатні розписи.

ПрибутковоOвидаткові кошториси та фінансові звіти про їх
виконання (1943).

ф. Р�60  Степанківська сільська управа (старостат) (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), с. Степанки
Черкаського району Київської області 

Справ: 8; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1941–1943 рр.

Постанови, накази, розпорядження, телефонограми крайсландO
вірта, окружного управління, районної управи та її відділів.

Кошториси витрат сільської управи (старостату) (1942, 1943).
Списки людей, працюючих на лісорозробках; населення,

підготовленого та вивезеного на примусові роботи в Німеччину, для
проведення оподаткування (1942, 1943).

Фінансові документи.
Відомості на виплату заробітної плати працівникам управи та

сільської поліції.
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ф. Р�61  Білозірська сільська управа (старостат) (періоду тим�
часової німецько�фашистської окупації), с. Білозір’я Чер�
каського району Київської області 

Справ: 23; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1941–1943 рр.

Постанови, накази, розпорядження гебітсландвірта, крайсландO
вірта, районної управи та її відділів.

Свідоцтва та довідки про народження, смерть та про захворюваO
ність жителів села. Списки: неплатників сільгоспподатку; працівO
ників Закревського та Білозірського лісництв; евакуйованих громаO
дян; платників грошових податків; власників худоби; платників страO
хових платежів; жителів села.

Відомості про наявність зернових культур у власності громадян;
виконання плану з лісозаготівель; обліку грошових витрат на потреби
управи; нарахування і сплачення одноразового збору з мешканців
села; на видачу заробітної плати працівникам управи (старостату) та
поліції.

ПрибутковоOвидаткові кошториси та фінансові звіти про їх
виконання. Особові рахунки платників податків із зазначенням
розміру присадибної ділянки, наявність будівель, кількості худоби та
сум податку.

ф. Р�62  Березняцька сільська управа (старостат) (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), с. Березняки
Черкаського району Київської області 

Справ: 1; 1941, 1942 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1941, 1942 рр.

Розпорядження районної управи про повернення майна розO
куркуленим. Заяви розкуркулених. Листування з поліцією і районO
ною управою з цього питання.

ф. Р�63  Талдицька громада № 8 (періоду тимчасової німецько�
фашистської окупації), с. Талдики Черкаського району
Київської області 

Справ: 28; 1942, 1943 рр.

Опис 3
Справ: 15; 1942, 1943 рр.

Накази та розпорядження по громаді № 20.
Звіти та відомості про видачу натуроплатою на трудодні членам

громадського господарства (1943). Акти та списки громадян, яким
наділено землю (1943).  Подвірні списки членів громади (1943).

ПрибутковоOвидаткові та інші бухгалтерські документи (1943).
Відомості обліку трудоднів. Рахункові книжки членів громади.
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Опис 4
Справ: 13; 1942, 1943 рр.

Списки членів громади; громадян на здачу хліба. Відомості
виробітку трудоднів; про запас посівного матеріалу по громаді; на
оприбутковування природних та багаторічних трав; на виплату
заробітної плати.

Фінансові документи.

ф. Р�64  Свідівське промислово–кооперативне товариство по
обробці дерева “Прогрес” (періоду тимчасової німецько�фа�
шистської окупації), с. Свідівок Черкаського району Київ�
ської області 

Справ: 1; 1943 р.

Опис 1
Справ 1; 1943 р.

Виробничі програми, плани та баланси товариства.

ф. Р�65  Планова комісія Шевченківського (Черкаського) окруж�
ного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (окрплан), м. Черкаси Шев�
ченківського (Черкаського) округу 

Справ: 363; 1920–1930 рр.

Опис 1
Справ: 363; 1920–1930 рр.

Постанови Уряду УСРР, окрвиконкому та обіжні розпоряO
дження губвідділу управління; директиви Укрдержплану.

Протоколи: засідань окрплану: окружної обліковоOприймальної
комісії держземель і майна, 1Х окружного з’їзду Рад і засідань преO
зидії окрвиконкому; президії Укрдержплану та Київського губернO
ського виконкому.

ГосподарськоOоперативні плани райвиконкомів округу.
Нариси промисловості та сільського господарства Черкаського

округу. Огляди стану сільського господарства. Статистичні відомості
про стан та роботу промислових підприємств м. Черкаси і округу; про
розмір посівів цукрових буряків в окрузі на заводських і селянських
землях; про стан промисловості.

Списки: державних промислових підприємств місцевої проO
мисловості; власників приватних капіталістичних підприємств та
орендарів державних підприємств; націоналізованих будинків та
промислових підприємств у м. Черкаси і округу; зведені списки
обліку об’єктів.  

Звіти про роботу окрплану. Документи про економічний стан
округи. Огляди кон’юктури хлібного ринку України та попередні
підсумки  хлібозаготівельної кампанії; кон’юктурні огляди народного
господарства округу. Річні звіти про діяльність райвиконкомів
округу; короткі звіти округових центрів сільськогосподарської,
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споживчої та іншої кооперації, філіалів і агенств держбанку та
окрфінвідділу про діяльність.

У фонді є документи Черкаської повітової Ради народного
господарства за 1920–1922 рр.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�66  Планова комісія Шевченківського (Корсунського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селян�
ських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевчен�
ківського (Корсунського) округу  

Справ: 21; 1923–1925 рр.

Опис 1
Справ; 21; 1923–1925 рр.

Протоколи засідань: окрекономнаради; президії Київського
губернського виконкому і губплану; окружної планової комісії,
окрвиконкому, сільськогосподарської, фінансової, економічної секцій
та секції місцевого господарства окрплану. Положення про губернO
ську планову комісію.

Плани роботи губплану; план заходів окрземвідділу по сільськоO
му господарству; господарськоOоперативний план на 1924–1925 рр.
райвиконкомів. 

Списки: недіючих підприємств Черкаського округу; шляхів
округу; водоймищ в окрузі (1923, 1924).

Відомості про діяльність і стан сільськогосподарських
кредитових товариств округу (1924, 1925). 

Листування з окрмісцевгоспом, райвиконком та іншими устаноO
вами про встановлення меж міст округу; про правильну експлуатацію
держземель і іншого держмайна, переданих на місцевий бюджет; про
роботу підприємств місцевої промисловості та інше. Доповідні
записки та інші документи про встановлення міських меж Корсуня,
Канева і інших міст округу (1924). 

Сітка лікувальних установ округу (1924, 1925).
ПрибутковоOвидаткові кошториси окрмісцевгоспу; на збудуванO

ня телефонної станції в м. Корсунь і поширення телефонної сітки в
окрузі; кошториси витрат окружного управління міліції і розшуку.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�67  Балакліївський районний виконавчий комітет Рад ро�
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ба�
лаклія Балакліївського району Шевченківського (Черкась�
кого) округу 

Справ:18; 1926–1928 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1926–1928 рр.

Циркулярні розпорядження окружного земельного відділу,
циркуляри окрвиконкому. Постанови, протоколи опікунської Ради
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при райвиконкомі. Інструкції райвиконкому про призначення опіки
над сиротами та усиновлення; інструкції Шевченківського окрвиконO
кому по боротьбі з шкідниками сільського господарства, про оргаO
нізацію земельних товариств і оформлення їх статутів. Протоколи
засідань президії сільради і загальних зборів виборців с. Ксаверове
(1926, 1927). Статут і список членів Калинівського сільськогоспоO
дарського товариства (1928).

Заяви про реєстрацію Носачівського сільськогосподарського
товариства “Батрак” та список членів товариства (1928). Відомості
про кількість сиріт по селам району та листування з сільськими раO
дами з цих питань; відомості про організацію і діяльність сільськоO
господарських, промислових, кооперативних товариств району.
Доповіді і зведення сільрад про хід підготовки до весняної посівної
кампанії і листування з ними з цього питання (1928).

У фонді є документи Ротмистрівського райвиконкому за
червень 1928 р.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�69  Виноградський районний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
с.Виноград Виноградського району Шевченківського (Кор�
сунського) округу Київської губернії 

Справ: 1; 1923–1924 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1923–1924 рр.

Податкові листи платників єдиного сільськогосподарського
податку по с. Ріпки.

ф. Р�70  Завадівський районний виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. За�
вадівка Завадівського району Шевченківського (Корсун�
ського) округу Київської губернії 

Справ: 23; 1922–1924 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1922–1924 рр.

Накази, обіжники, інструкції окружної та повітової військових
нарад ; обіжні розпорядження окрвиконкому, окружного фінансового
відділу про роззброєння населення, боротьбу з бандитизмом,
проведення тижня допомоги дітям, проведення кампанії єдиного
сільськогосподарського податку. Книги наказів. 

Протоколи засідань президії губернського та окружного
виконкомів; засідань президії райвиконкому; засідань президії
сільрад та загальних зборів виборців сіл району; членів комітетів
незаможних селян (1923–1924 ).

Квартальні плани про діяльність райвиконкому та сільрад,
району (1924).
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Акти обслідувань діяльності сільрад району (1924). РеєстраO
ційні картки служителів культу (1924). Книга обліку відповідальних
працівників району. Списки відповідальних працівників району; осіб,
позбавлених виборчих прав по селах району; відповідачів по селам
району.

У фонді є документи Завадівського волосного виконкому за
1922–1923 рр.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�71  Виконавчий комітет Канівської районної Ради народних
депутатів, м. Канів Черкаської області 

Справ: 1377; 1923–1928, 1944-1980 рр.

Опис 1
Справ: 259; 1923–1928 рр.

Документи загального відділу, земельного управління, культурO
ного відділу, фінансовоOподаткової частини, районного фінансового
інспектора.

Опис 3
Справ: 782; 1944–1975 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
бюджетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах до Ради.

Опис 4
Справ: 284; 1976–1980 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
бюджетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах до Ради.

Опис 1м
Справ: 22; 1968–1975 рр.

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань
місцевого комітету.

Плани роботи місцевого комітету.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�72  Виконавчий комітет Корсунь�Шевченківської районної
Ради народних депутатів, м. Корсунь�Шевченківський
Черкаської області 

Справ: 1021; 1923–1924, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1923–1924 рр.

Протоколи: засідань районної комісії по боротьбі з дитячою
безпритульністю; культурноOосвітніх нарад; загальних зборів мешO
канців окремих сіл району.

ГосподарськоOопераційні плани виконкому.
Звіти про діяльність шкіл, хатOчиталень, шкіл ліквідації

неписьменності та лікувальних установ району.
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Документи та списки особового складу учителів, культурноO
освітніх працівників району.

Опис 2
Справ: 881; 1944–1979 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
бюджетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах до Ради.

Опис 4
Справ: 65; 1980 р.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
бюджетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах до Ради.

Опис 3
Справ: 15; 1944–1948 рр.

Інформації, акти, списки.

Опис 1д
Справ: 37; 1958–1964 рр.

Документи постійних та виборчих комісій.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�73  Леськівський районний виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Леськи
Леськівського району Черкаського округу Київської губернії 

Справ: 1; 1924 р.

Опис 1
Справ: 1; 1924 р.

Список обліку коней, возів та упряжі у населення району.

ф. Р�74  Матусівський районний виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мату�
сів Матусівського району Черкаського округу 

Справ: 7; 1923–1926 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1923–1926 рр.

Обов’язкові постанови і протоколи засідань президії Київського
губвиконкому (1923–1925).

Протоколи засідань президії сільрад та загальних зборів
виборців сіл району.

Акти податкової комісії і заяви селян про зниження податків
(1924–1925). Списки платників єдиного сільськогосподарського
податку по селах району (1924).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�75  Виконавчий комітет Мокрокалигірської районної Ради
депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигір�
ського району Черкаської області 
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Справ: 109; 1927–1930, 1944–1956 рр.

Опис 1
Справ: 34; 1927–1930, 1944–1945 рр.

Постанови ВУЦВК та РНК УРСР про боротьбу з ухиленням
куркульських елементів від здачі хліба державі (1929). Обіжні
розпорядження окрвиконкому про боротьбу з спекуляцією, проO
ведення кампанії по оздоровленню дітей та з інших питань (1929).
Постанови Київського облвиконкому (1944–1945). Постанови та
рішення райвиконкому (1944–1945).  

Протоколи: засідань райвиконкому; пленумів та сесій сільських
Рад району; засідань президії сільрад та загальних зборів мешканців
району (1928–1930, 1944–1945).

Господарсько–оперативні плани сільрад району (1928–1929).
Звіти про діяльність  райвиконкому (1927–1928).
Довідки та посвідчення громадян району про родинний та

маєтковий стан (1928–1929).
Списки членів районної та сільських виборчих комісій; членів

сільрад району (1929). Службові книги та військові білети
військовозобов’язаних району, які зняті з обліку (1930).

Опис 2
Справ: 75; 1944–1956 рр.

Рішення, постанови Київського та Черкаського облвиконкомів
(1944–1948, 1950, 1954–1956).

Протоколи: сесій районної Ради; засідань райвиконкому
(1946–1956). Постанови, рішення та розпорядження райвиконкому
(1946–1956).

Плани роботи райвиконкому (1947–1949, 1953–1955).
Документи по нагородженню орденами і медалями громадян

району (1946, 1948, 1951–1956).
Дані про кількість громадян СРСР, які насильно вивезені

німецькими окупантами та які повернулись на Батьківщину за 1948
р.; список громадян, які насильно вивезені в німецьку неволю і не
повернулись на Батьківщину станом на 1 лютого 1949 р.

Протоколи окружних виборчих комісій і протоколи голосуванO
ня окружних та дільничних виборчих комісій по виборах до районної
Ради (1947, 1950, 1955).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�76  Мошенський районний виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мошни
Мошенського району Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 23; 1925–1929 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1925–1929 рр.

Обіжні розпорядження, обіжники окрвиконкому, окружного
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фінансового відділу, центральної виборчої комісії та листування з
сільськими радами району про підготовку та проведення перевиборів
Рад, проведення заготівельної кампанії та регулювання торгівлі
хлібом, про залучення жінок в роботу Рад, про права місцевих органів
влади та з інших питань (1927–1928).

Протоколи: засідань президії райвиконкому, сільських Рад та
засідань загальних зборів виборців (1927–1929).

Господарсько–оперативні плани райвиконкому та сільрад
району (1927–1928).

Зведені відомості про облік роботи президії та комісій при
сільрадах (1927–1928). Висновки та акти перевірок діяльності
райвиконкому та сільрад району (1927–1928).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�77  Виконавчий комітет Вільшанської районної Ради депу�
татів трудящих, с. Вільшана Вільшанського району Чер�
каської області  

Справ: 89; 1923–1929, 1944–1959 рр.

Опис 1
Справ: 42; 1923–1929 рр.

Протоколи: пленумів та нарад при райвиконкомі (1925, 1926);
засідань президії райвиконкому (1924–1926); засідань президій
сільрад та загальних зборів мешканців сіл району (1926).

Квартальні плани роботи райвиконкому та сільрад і звіти про їх
виконання (1926).

Річні, квартальні текстові звіти та зведені таблиці про діяльність
райвиконкому та сільрад району (1924–1926). Акти обслідувань
стану та діяльності сільрад району (1925, 1926).

Листування: з окрвиконкомом та сільрадами району про
ведення обліку працівників сільрад (1926); з сільрадами про
проведення загальних зборів та збір пожертвувань на утримання
церкви (1926).

Постанови, протоколи та акти комісії з розподілу земельних
лишків між малоземельними селянами, списки селян, у яких
відібрано та яким наділено землю (1922, 1923). Документи про
проведення землевпорядних робіт (1928, 1929). Окладні книги та
списки платників єдиного сільськогосподарського податку по селах
району (1926–1929).

Звіти та статистичні відомості про діяльність районного ЗАЦСу
(1923–1926).

Документи (атестаційні листки, посвідчення, відомості, списки)
відповідальних працівників району (1924–1926).

Заяви сімей червоноармійців про надання матеріальної
допомоги (1926).

Прибутково–видаткові кошториси райвиконкому та райвідділу
місцевого господарства (1923–1926).
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Опис 2
Справ: 47; 1944–1959 рр.

Протоколи: сесій райради (1948–1959); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1944).

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1944, 1945,
1953–1959).

Зведений статистичний звіт про вибори в місцеві Ради, про
склад обраних суддів та народних засідателів (1951).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню
кандидатів у депутати райради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1947, 1950).

Кошторис витрат (1954). Звіти про виконання кошторисів
витрат (1957–1959).

Хронологічні довідки виконкомів сільрад про період тимчасової
окупації населених пунктів (1944–1946). Списки: громадян, вивеO
зених до фашистської Німеччини (1944); репатрійованих громадян
сіл районів (1944–1946).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�78  Виконавчий комітет Ротмистрівської районної Ради
депутатів трудящих, с. Ротмистрівка  Ротмистрівського
району Черкаської області  

Справ: 82; 1928, 1930, 1944-1957 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1928, 1930 рр.

Циркуляри, розпорядження райвиконкому та районного
земельного відділу (1930).

Протоколи засідань Ротмистрівського та Чугуївського
райвиконкомів (1928).

Опис 2
Справ: 79; 1944–1957 рр.

Постанови, рішення, розпорядження Київського облвиконкому
(1944–1953).

Протоколи: сесій райради (1948, 1953–1956); засідань виконO
кому (1946–1956).

Документи про нагородження: передовиків сільського
господарства (1950, 1951, 1955); багатодітних матерів (1953–1956).

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню  кандидатів
у депутати райради, голосування окружних та дільничних виборчих
комісій по виборах (1946, 1950, 1953, 1955). Документи (рішення, проO
токоли, списки) по виборах народного суду (1949, 1951, 1953, 1954).

Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1955). Річний бухO
галтерський звіт (1954).

Списки громадян, насильно вивезених до фашистської НімечO
чини та закатованих під час тимчасової окупації району (1948).
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11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�79  Виконавчий комітет Смілянської районної Ради
народних депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 915; 1919–1934, 1944–1985 рр.

Опис 1
Справ: 76; 1919–1934 рр.

Постанови ВУЦВК, Ради Народних Комісарів УСРР, НародO
ного комісаріату землеробства (1919–1923).

Протоколи засідань: президії райвиконкому; повітової та
районної нарад по боротьбі з бандитизмом (1924).

Листування з районним партійним комітетом про скликання
з’їзду працівників освіти, шкільне будівництво, роботу відділів
місцевого господарства та з інших питань.

Службові посвідчення співробітників волосного виконкому та
список співробітників райвиконкому.

Заяви інвалідів праці про призначення пенсій.
Відомості на виплату зарплати службовцям земельного 

відділу.

Опис 2
Справ: 824; 1944–1985 рр.

Протоколи: сесій райради та документи до них (1945,
1948–1985); засідань виконкому та документи до них; звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962–1985).

Обов’язкові постанови райвиконкому (1948, 1949, 1952).
Об’єднані постанови райвиконкому та райкому КП(б) України
(1949–1954). Постанови, рішення райвиконкому (1945–1949);
розпорядження райвиконкому (1955–1985). Журнали реєстрації
рішень та розпоряджень райвиконкому (1969–1985).

Плани роботи виконкому (1966, 1967).
Протоколи засідань, плани роботи, акти постійних комісій

виконкому (1951, 1952, 1958–1985). 
Інформації, звіти про роботу виконкому (1947, 1957–1961, 1964,

1966).
Умови на соцзмагання між районами, сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1946–1966, 1981–1985). Довідки,
інформації про організаційно–масову роботу (1956–1985).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1965, 1969–1985).

Документи: (копії рішень, протоколи вручення, списки) про
нагородження медалями передовиків (1978–1980); протоколи,
представлення до нагородження багатодітних матерів орденами та
медалями (1958, 1961–1980).

Звіти, інформації про діяльність релігійних та церковних общин
району (1963–1985).
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Накази виборців та документи про їх виконання (1957–1965,
1969–1980, 1985). Плани, звіти про роботу депутатів райради
(1955–1964). Протоколи загальних зборів виборців по висуненню
кандидатів у депутати райради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1963–1967, 1969,
1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985).

Кошториси витрат (1957, 1963–1985). Річні бухгалтерські звіти
(1956, 1957, 1963–1985).

Опис 1 “и”
Справ: 10; 1947–1957 рр.

Протоколи голосувань окружної і дільничних виборчих комісій
по виборах депутатів (1947, 1949–1951, 1953–1955, 1957).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�80  Виконавчий комітет Черкаської районної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 811; 1925–1977 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1925–1934, 1940 рр.

Постанови, циркуляри Наркомату земельних справ про
Всеукраїнський перепис кадрів сільського господарства (1930–1932).

Протоколи: ПOого районного з’їзду Рад; районної наради з
підготовки кадрів (1925–1926).

Господарсько–оперативний план діяльності райвиконкому
(1928–1929).

Економічний нарис м. Черкаси та району: характеристика
промисловості із зазначенням кількості працівників і об’єму валової
продукції сільського господарства та культурноOосвітніх установ
(1940). Зведена відомість про стан посівів в районі та відомості про
стан насіннєвих фондів у колгоспному та індивідуальному секторах
(1930–1931).

Листування з ВУЦВК про передавання молитовних будинків 
м. Черкаси для суспільних потреб (1930–1932). Документи:
Черкаської старообрядної покровської релігійної громади; про
реєстрацію та діяльність релігійних громад м. Черкаси; про закриття
Миколаївського собору (1932–1934). Заяви членів православної
релігійної громади с. Думанці про перереєстрацію, статут, опис майна
та список членів громади (1934).

Призивні картки, довідки про майновий стан та списки
призовників району. Службові книги військовослужбовців району.

Списки: призовників району; допризовників; добровільних
кореспондентів району; уповноважених на районний з’їзд;
службовців та працівників Черкаської дільниці Київського обласного
тресту місцевого господарства.
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Опис 2
Справ: 58; 1944–1946 рр.

Постанови Київського облвиконкому (1945).
Протоколи: сесій райради; засідань виконкому.
Обов’язкові постанови райвиконкому (1946).
Інформації про роботу виконкому (1944).
Витяги з рішень виконкому про представлення осіб до нагород

та їх списки (1945–1947).
Відомості сільрад про наявність на їх територіях релігійних

общин (1945).
Документи про підготовку до виборів у Верховну Раду СРСР

(1945, 1946).
Кошториси витрат виконкому та його відділів.
Зведені відомості та акти про збитки, нанесені колгоспам,

підприємствам та народному господарству району німецькоOфашистO
ськими загарбниками (1944).

Книга пам’яті загиблих офіцерів та воїнів Червоної Армії і
партизан (1944). Відомості сільрад про кількість репатріантів, сім’ї
колишніх поліцейських та інших посібників німецько–фашистських
окупантів. Списки: репатріантів; осіб, що переселялися у Кримську
область та бажаючих виїхати до Польщі.

Опис 3
Справ: 200; 1947–1962 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи,
бюджетно–фінансової роботи, виборчих комісій по виборах до Ради.

Опис 4
Справ: 395; 1965–1977 рр.

Документи  Ради, виконкому, організаційно–масової роботи,
бюджетно–фінансової роботи, виборчих комісій по виборах до Ради.

Опис 1 м
Справ: 22; 1965–1973 рр.

Протоколи:  звітно–виборних профспілкових зборів; засідань
місцевого комітету профспілки.

Плани роботи місцевого комітету.
Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності.
Річні фінансові звіти.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�81  Стеблівський районний виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червонормійських депутатів, с. Стеблів
Стеблівського району Шевченківського (Черкаського)
округу 

Справ: 414; 1923–1930 рр.

Опис 1
Справ: 414; 1923–1930 рр.
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Обов’язкові постанови, розпорядження окрвиконкому
(1923–1926).

Протоколи: засідань президії Київського губвиконкому (1924,
1925); засідань президії окрвиконкому (1924–1929); пленумів
райвиконкому та сільрад району (1929, 1930); засідань президії
райвиконкому (1924–1929); засідань президій сільрад (1924,
1927–1929); засідань комісій при райвиконкомі (1924–1929);
загальних зборів виборців по селах району (1927–1929).

Плани діяльності райвиконкому (1928). Квартальні плани
діяльності сільрад району (1926–1928).

Річні, квартальні, місячні статистичні та текстові звіти про
діяльність райвиконкому, його відділів та сільрад району. Документи
про діяльність районних організацій (1925–1928). Відомості про
електрично–промисловий стан району (1927, 1928).

Листування з окрвиконкомом та сільрадами про роботу сільськоO
господарських товариств, районування, боротьбу з дитячою безприO
тульністю, надання допомоги родинам червоноармійців та інвалідам.

Документи (протоколи, плани, звіти, окладні картки, особові
справи платників району та інші) про проведення податкової
кампанії в районі.

Документи: (постанови, розпорядження, протоколи, плани,
відомості та інші) про стан сільського господарства в районі, розвиток
тваринництва та переселення громадян; (статути, протоколи,
положення, заяви, списки та інші) про реєстрацію сільськогосподарO
ських та кооперативних товариств.

Документи (статути, протоколи, відомості, списки, книги
реєстрації) про діяльність релігійних громад району (1925–1931).

Документи: (розпорядження, інструкції, протоколи, відомості,
анкети, особові справи працівників освіти та інші) про роботу
інспектури народної освіти; (обіжники, інструкції, плани, звіти,
листування) про роботу статистичного відділу (1925–1929); (протоO
коли, плани, звіти, кошториси, акти) про роботу відділу місцевого
господарства (1924–1927).

Документи (протоколи, реєстраційні картки, акти, листування)
про вибори делегатів на районні з’їзди Рад та підготовку до
перевиборів Рад (1925–1928).

Документи (анкети, посвідчення, відомості, заяви, особові
картки та інші) про особовий склад райвиконкому, його відділів та
сільрад району (1924–1929).

Бюджети райвиконкому (1928, 1929).
Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам

райвиконкому, його відділів, сільрад та установ, що знаходяться на
бюджеті райвиконкому.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�83  Медведівський районний виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мед�
ведівка Медведівського району Черкаського округу 

97



Справ: 2; 1923–1924 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1923–1924 рр.

Листування з окрвиконкомом, сільськими радами, членами
релігійних громад про реєстрацію та перереєстрацію громад і їх
майна; анкети перевірок будівель релігійних громад і майна;
реєстраційні картки священнослужителів.

ф. Р�85  Виконавчий комітет Мліївської сільської Ради народних
депутатів, с. Мліїв Городищенського району Черкаської
області 

Справ: 274; 1926, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1926 р.

Протоколи засідань президії сільської Ради і загальних зборів
виборців.

Опис 2
Справ: 46; 1944–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому.
Одноразові статистичні звіти про стать і вік сільського

населення та облік худоби (1944, 1945).
Заяви депутатів про згоду балотуватися (1947).
Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси

витрат (1945, 1950–1954). Місячні звітні відомості по прибутках та
видатках сільського бюджету (1946–1954).

Опис 3
Справ:227; 1954–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1959, 1962, 1963, 1972, 1976, 1980–1984);
звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями
(1976–1980).

Протоколи  засідань, плани роботи, акти постійних комісій
(1959, 1962, 1966–1982).

Перспективні та квартальні плани роботи виконкому
(1972–1975).

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1958–1960, 1963–1968, 1972–1980). Інформації про
організаційно–масову роботу (1972–1975).

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та постійних
комісій, скликання сесій та організаційноOмасову роботу органів
громадської самодіяльності населення (1958, 1976–1980).

Інформації, звіти депутатів перед виборцями (1966, 1972–1975).
Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
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балотуватися (1955, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975,
1977, 1980).

Бюджети сільради (1954–1970, 1974–1980). Штатні розписи
(1955, 1960, 1976–1980). Кошториси витрат (1955–1970, 1974–1980).
Річні звіти про виконання сільського бюджету.

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1955,
1956, 1968).

Документи (протоколи, плани, акти перевірянь, звіти, журнал)
групи народного контролю (1976–1982).

ф. Р�86  Виконавчий комітет Васильківської сільської Ради
народних депутатів, с. Васильків Шполянського району
Черкаської області 

Справ: 303; 1930, 1931, 1945–1980 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1930, 1931 рр.

Особові картки членів президії сільради.

Опис 2
Справ: 1; 1945 р.

Протоколи засідань виконкому.

Опис 3
Справ: 9; 1946 р.

Протоколи засідань виконкому.
Листування з райвиконкомом з питань організаційноOмасової

роботи.
Звіти про будівництво житлових будинків.
Списки виборців.
Бюджети сільради.

Опис 4
Справ: 52; 1947–1954 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи,
бюджетно–фінансової роботи.

Опис 5
Справ: 232; 1955–1980 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
бюджетно–фінансової роботи та виборчих комісій по виборах до
сільради.

Опис 6
Справ: 8; 1957–1963 рр.

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах.

ф. Р�87  Моргунівський сільський виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мор�
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гунове Вільшанської волості Звенигородського повіту
Київської губернії 

Справ: 3; 1921–1922 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1921–1922 рр.

Циркуляри, постанови, інструкції повітвиконкому про боротьбу
з дезертирством, проведення місячника допомоги голодуючим,
підготовку до весняної посівної кампанії, організацію комісії
допомоги голодуючим та про реєстрацію ветеринарних фельдшерів
(1922).

Протоколи загальних сільських зборів.
Листування з повітвиконкомом  про стягнення податків (1922).

ф. Р�88  Виконавчий комітет Ситниківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Ситники Корсунь–Шевченківського
району Черкаської області  

Справ: 59; 1921, 1945-1954 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1921 р.

Протоколи загальних сільських зборів.

Опис 2
Справ: 52; 1945–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.
Статистичні звіти: про склад виконкому та постійних комісій;

про кількість населення (1946–1950, 1953).
Бюджети сільської Ради (1946–1954). Штатні розписи,

кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету
(1950–1952, 1954).

Опис 2и
Справ: 6; 1947, 1950, 1953 рр.

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію канO
дидатів у депутати сільради та голосування по виборах.

ф. Р�89  Виконавчий комітет Беркозівської сільської Ради депу�
татів трудящих, с. Беркозівка Канівського району Черкась�
кої області 

Справ: 294; 1918, 1919, 1946–1976 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1918, 1919 рр.

Протоколи загальних  сільських зборів.

Опис 2
Справ: 148; 1946–1964 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
бюджетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах до сільради.
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Опис 3
Справ: 145; 1965–1976 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи,
бюджетно–фінансової роботи, виборчих комісій по виборах до
сільради.

ф. Р�90  Виконавчий комітет Худяківської сільської Ради
народних депутатів, с. Худяки Черкаського району Черка�
ської області 

Справ: 544; 1924, 1925, 1944–1984 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1924, 1925 рр.

Грошові документи.

Опис 2
Справ: 94; 1944–1956 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи, бюдO
жетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах до сільради.

Опис 3
Справ: 449; 1957–1984 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи, бюдO
жетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах до сільради.

ф. Р�91  Виконавчий комітет Шендерівської сільської Ради
народних депутатів, с. Шендерівка Корсунь�Шевченків�
ського району Черкаської області  

Справ: 268; 1928, 1929,1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 268; 1928,1929, 1944–1980 рр.

Розпорядження Стеблівського райвиконкому (1928, 1929).
Протоколи: сесій сільради (1947–1960, 1963–1980); засідань

виконкому (1944–1980); загальних зборів мешканців села (1972–
1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями
(1969–1980).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955–
1982).

Квартальні плани роботи виконкому (1952, 1960, 1980).
Акти, доповідні записки про перевіряння роботи виконкому

органами вищого рівня (1972–1979).
Листування з райвиконкомом про благоустрій села (1960, 1972,

1973).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1955, 1957, 1962, 1967, 1974, 1980). Доповідні записки,
інформації про організаційно–масову роботу (1957, 1959, 1963–1966,
1974–1979).

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій,
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організаційно–масову роботу та органи громадської самодіяльності
населення (1960, 1961, 1964, 1965, 1980).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандиO
датів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, списки кандидатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959,
1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради (1946, 1949, 1953–1973, 1977–1980). Штатні
розписи (1946, 1952–1955, 1970–1980). Кошториси витрат (1947–
1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету(1947, 1952–
1961, 1964–1967, 1971–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–
1951, 1956, 1960, 1962, 1965).

Списки репатрійованих громадян (1945).

ф. Р�92  Виконавчий комітет Нетеребської сільської Ради
народних депутатів, с. Нетеребка Корсунь�Шевченків�
ського району Черкаської області 

Справ: 273; 1923–1926, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1923–1926 рр.

Документи: з питань релігійних культів; про матеріальне
забезпечення шкіл.

Опис 2
Справ: 271; 1944–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1955, 1961–1980); звітних зборів виборців та
звіти депутатів перед виборцями (1966–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1955–1980).

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1968, 1969, 1978, 1979). Доповідні записки, інформації
про організаційно–масову роботу (1964, 1965, 1968, 1969, 1978, 1979).

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій,
організаційно–масову роботу та органи громадської самодіяльності
населення (1957, 1958, 1968, 1969, 1980).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975,
1977, 1980). Списки депутатів, картки обліку роботи (1953, 1955).

Бюджети сільради (1945–1948, 1952–1969, 1977–1980). Штатні
розписи (1952, 1958, 1962–1980). Кошториси витрат (1947, 1948, 1952–
1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1968– 1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1956–1963, 1966, 1967, 1970).
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ф. Р�93  Виконавчий комітет Гута–Селищанської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Гута�Селицька Корсунь�Шевчен�
ківського району Київської області 

Справ: 15; 1927–1928, 1944–1953 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1927–1928, 1944–1953 рр.

Протоколи; сесій сільради; загальних зборів мешканців села;
засідань виконкому сільської Ради (1944, 1946–1954).

Листування з Стеблівським райвиконкомом про проведення
виборчої кампанії, надання допомоги сім’ям червоних партизан і
загиблих червоноармійців та з інших питань (1927–1928).

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1950, 1952,
1953).

ф. Р�95  Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Яблунівка Корсунь�Шевченків�
ського району Київської області 

Справ: 64; 1921–1933, 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 49; 1921–1933 рр.

Інструкція ВУЦВК про роботу комісій сільських Рад (1929).
Постанови, інструкції, розпорядження райвиконкому про боротьбу з
шкідниками сільського господарства, хід реалізації позики
індустріалізації по селу, регулювання земельних взаємовідносин на
селі, пожвавлення роботи осередків допомоги дітям та охорону праці
наймитів на селі (1925, 1929).

Протоколи засідань президії сільради та загальних зборів
виборців села; засідань земельної комісії, комісії по розподілу хліба
між бідняцькими господарствами, посівної трійки, сільвиборчкому,
комісії по утворенню сільського насіннєвого споживчого товариства
(1921–1923, 1928–1930).

Трудові договори з особами, які застосовують у своєму
господарстві найману робочу силу. Виконавчі листи та листування з
органами влади та суду про стягнення по ним; справи за позовами
(1928, 1929).

Списки: селян, які наділені землею під озимий посів; членів
сільського комітету незаможних селян; платників та неплатників
єдиного сільгоспподатку; наймитів села; громадян, позбавлених
виборчих прав; жителів села з зазначенням кількості землі і по
угіддям; посімейні списки жителів села (1922, 1923, 1928–1930, 1933).
Іменний реєстраційно–платіжний список по обов’язковому
окладному страхуванню (1929).

Акти земельної комісії та роздільні записи, заяви громадян про
розподіл господарств (1929).

Опис 2
Справ: 15; 1944–1949 рр.
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Протоколи сесій та засідань виконкому сільської Ради,
загальних зборів мешканців села.

Бюджети сільської Ради (1945, 1947, 1948). Кошторис витрат
(1948).

Книги витрат та доходів сільського бюджету і коштів
самообкладання (1946, 1948).

ф. Р�96  Виконавчий комітет Сунківської сільської Ради народних
депутатів, с. Сунки Смілянського району Черкаської
області 

Справ: 353; 1927–1931, 1944–1984 рр.

Опис 1
Справ: 70; 1927–1931 рр.

Копії протоколів пленумів райвиконкому (1928–1930).
Протоколи: засідань пленумів та президії сільради (1928–1930);
загальних зборів виборців та земельного товариства (1928–1930);
засідань сільської виборчої комісії (1928–1930).

Заяви про відновлення у виборчих правах та листування з цього
питання (1928, 1929).

Документи про розділення дворів, землі та майна (1928–1931).
Списки: громадян, позбавлених виборчих прав (1928–1930);

військовозобов’язаних та призовників (1928–1930); платників
сільськогосподарського податку (1928–1930); землекористувачів
(1928–1930).

Кошториси витрат та звіти про їх виконання.

Опис 2
Справ: 283; 1944–1984 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949–1984); засідань виконкому
(1944–1946, 1949–1984); загальних зборів мешканців села (1947,
1951–1953, 1966–1984); звітних зборів виборців та звіти депутатів
перед виборцями (1953, 1961–1964, 1967–1984).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1946–1985).

Плани роботи виконкому (1946, 1981–1984).
Статистичні звіти про роботу сільради (1950–1952).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1946, 1950, 1953, 1957, 1968–1970). Інформації, звіти про
організаційно–масову роботу (1955–1959, 1980).

Акти прийманняOпередавання справ при зміні голови
виконкому (1958, 1973).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися, списки та біографії кандидатів (1947, 1950,
1953, 1955–1957, 1959, 1961, 1963, 1965–1969, 1971, 1973, 1975, 1977,
1980, 1982).
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Бюджети сільради (1946–1953, 1956–1984). Кошториси витрат
(1947–1952, 1955, 1958–1961, 1964–1984). Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1946–1952, 1957–1984).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948,
1954–1956, 1959, 1973).

Списки, автобіографії та посвідчення репатрійованих громадян
(1946).

ф. Р�97  Виконавчий комітет Петрушківської сільської Ради
народних депутатів, с. Петрушки Корсунь�Шевченківського
району Черкаської області 

Справ: 250; 1920–1922, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1920–1922 рр.

Постанови ВУЦВК. Циркуляри та інструкції органів вищого
рівня.

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців
села.

Акти про наділення землі безземельним мешканцям села та
списки платників податків.

Опис 2
Справ: 242; 1944–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому
(1944–1950, 1953–1980); загальних зборів мешканців села
(1971–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1969–1979).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій
(1960–1982).

Плани роботи виконкому (1945, 1946, 1980).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1968, 1973, 1976, 1977, 1980). Звітні дані про
організаційно–масову роботу (1977–1979).

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій,
організаційно–масову роботу та органи громадської самодіяльності
населення (1962, 1964, 1968, 1970, 1980).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1947, 1957, 1959, 1961, 1971, 1973, 1975, 1977,
1980).

Бюджети сільради (1947–1968, 1972–1980). Штатні розписи
(1950, 1951, 1954, 1955, 1962, 1965, 1966, 1971–1980). Кошториси
витрат (1947–1955, 1958, 1962, 1965, 1966, 1970–1980). Річні звіти про
виконання сільського бюджету (1947–1949, 1953–1964, 1968–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945,
1946, 1950, 1951, 1962, 1965–1968).
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ф. Р�98  Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Мельники Смілянського району
Черкаської області 

Справ: 108; 1919, 1920, 1926–1933, 1944–1959 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1919, 1920, 1926–1933 рр.

Розпорядження Балакліївського та Ротмистрівського райO
виконкомів (1927, 1929)

Протоколи: пленумів та засідань президії сільради (1919, 1920,
1926–1929); засідань правління та загальних зборів членів сільської
земельної громади (1926–1929); загальних зборів мешканців села
(1919, 1920, 1926–1929); загальних зборів виборців села (1919, 1920,
1926–1929).

Справи за позовами мешканців села (1927–1933).
Списки: мешканців села (1929, 1930); орендаторів землі (1929,

1930); громадян, які підписались на позику 3Oго державного займу
індустріалізації народного господарства (1929, 1930).

Опис 2
Справ: 81; 1944–1959 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1958); засідань виконкому
(1944–1958); загальних зборів мешканців села (1957).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1956,
1957).

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1955–1957). Інформації про організаційно–масову
роботу (1950, 1955–1958).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955).

Бюджети сільради (1947–1959). Штатні розписи (1950–1955).
Кошториси витрат (1950–1958). Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1947, 1950–1959).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1947–1950).

ф. Р�100  Виконавчий комітет Самгородської сільської Ради
народних депутатів, с. Самгородок Смілянського району
Черкаської області 

Справ: 166; 1925, 1944–1958, 1968–1985 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1925 р.

Постанови Черкаського окружного виконкому.
Протоколи: засідань президії окружного виконкому; засідань

земельної секції та членів сільради.
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Витяги з протоколів засідань районної комісії по єдиному
сільськогосподарському податку, окладні листи та списки платників.
Списки господарств, яким надані пільги по єдиному сільськоO
господарському податку.

Опис 2
Справ: 161; 1944–1958, 1968–1985 рр.

Протоколи: сесій сільради (1944, 1953–1958, 1968–1985);
засідань виконкому (1944, 1945, 1953–1958, 1968–1985); загальних
зборів мешканців села (1977–1985); сходок мешканців села
(1968–1976); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1968–1987).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1968–
1987).

Плани роботи виконкому (1946, 1981–1985).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1968, 1969). Інформації, звіти про організаційно–масову
роботу (1968–1979).

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1977,
1978). Облікові статистичні звіти про кількість населення, худоби
(1944–1946, 1981).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів
у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1969, 1971–1973, 1975–1977, 1980, 1982, 1985).

Бюджети сільради (1969–1985). Кошториси витрат (1944, 1946,
1969–1979, 1982–1985). Річні звіти про виконання сільського
бюджету (1944, 1946, 1970–1985).

ф. Р�101  Гречківський сільський виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Гречківка Смілянського району Київської області 

Справ: 19; 1927–1935 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1927–1935 рр.

Протоколи засідань культурно–освітньої комісії при виконкомі
(1929).

Відомості про хід хлібозаготівлі, осінньої посівної кампанії та
самооподаткування (1929).

Справи за позовами громадян та про стягнення з них боргів
(1929–1935).

Заяви селян про наділення їм садибної та польової землі
(1927–1929). Списки  селян, наділених землею (1929).

Рахунки та розписки про одержання грошей з сільради за
проведення господарських робіт (1929, 1930).
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ф. Р�102  Виконавчий комітет Карашинської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Карашина Корсунь�Шевченків�
ського району Черкаської області 

Справ: 44; 1921–1926, 1944-1954 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1921–1926 рр.

Положення, інструкція та розпорядження районного
політичного інспектора (1925).

Акти про наявність об’єктів обкладання та розміри державної
продовольчої розверстки по селу.

Окладні листи платників єдиного сільськогосподарського
податку (1923, 1924).

Опис 2
Справ: 40; 1944–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села.

Генеральний план будівництва села (1949).
Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій

(1949–1952).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах.
Бюджети сільради (1946–1953). Штатні розписи, кошториси

витрат (1946, 1949, 1952, 1954).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету

(1946–1950, 1954).

ф. Р�103  Виконавчий комітет Голов’ятинської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Голов’ятине Смілянського району
Черкаської області 

Справ: 99; 1929, 1930, 1945–1959 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1929, 1930 рр.

Постанови окружного виконкому (1929); розпорядження
окружного статбюро (1929); постанови райвиконкому (1929).

Протоколи засідань постійних комісій (1929).
Оголошення окружного  військового комісаріату про призов на

військову службу громадян 1907 р. народження та на переоблік
військовозобов’язаних 1893–1906 рр. народження (1929).

Листування з райвиконкомом про розбір спірних земельних
справ та особовий склад сільради (1929).

Цивільні справи. Списки громадян, позбавлених виборчих прав.

Опис 2
Справ: 72; 1945–1959 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1959); засідань виконкому.
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950, 1958).

108



Умови на соцзмагання між сільрадами (1951, 1952). Інформації
про організаційно–масову роботу (1951–1959).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1953, 1955–1957, 1959).

Бюджети сільради (1946–1959). Кошториси витрат (1946–
1959). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1959).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1945–1947, 1951–1955).

ф. Р�104  Корсунський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу
Київської губернії 

Справ: 23; 1919–1923 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1919–1923 рр.

Накази, відозви, об’яви та розпорядження Канівського
повітревкому, повітвиконкому, повстанського військовоOреволюO
ційного комітету та інших центральних органів влади про боротьбу з
директорією, Денікіним, кулацтвом та бандитизмом (1919). Декрет
ВЦВК та РНК УСРР про націоналізацію земель для цукрової
промисловості (1922).

Протоколи: засідань Канівського повітвиконкому (1919);
засідань волвиконкому (1919); засідань сільрад (1919); загальних
сільських зборів (1919).

Документи: (відомості, акти, заяви та інші) про облік наявності
та лишків продовольства у населення і промислових товарів в
магазинах приватних власників (1919); (постанови, розпорядження,
плани, акти, відомості, листування) про стан сільського господарства
по селах волості. Опис майна  палацу колишніх князів Лопухіних –
Демидових в м.Корсунь (1919).

Документи (циркуляри, посвідчення, довідки, відомості,
листування) про облік та мобілізацію військовозобов’язаних.

Протоколи, списки членів та листування з повітвиконкомом та
сільрадами про організацію комітетів бідноти (1919). Документи
(ухвали, листування, заяви, списки та інші) про призначення пенсій,
опіки та видачу матеріальної допомоги інвалідам війни, сім’ям
червоноармійців та сиротам.

Відомості про кількість заводів, млинів, чисельність населення
по волості (1919).

Документи (мандати, посвідчення, списки, заяви) про особовий
склад волвиконкому, його відділів та сільрад (1919–1921).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�105  Балакліївський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Балаклія Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 2; 1919 р.

Опис 1
Справ: 2; 1919 р.

Протоколи засідань волвиконкому; постанова Балакліївської
волосної народної управи від 1 жовтня 1918 р.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�106  В’язівський волосний виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. В’язі�
вок Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 5; 1923 р.

Опис 1
Справ: 5; 1923 р.

Циркуляри, розпорядження та інші документи Черкаського
повітвиконкому про збір податку по волості.

Доповідь про діяльність волвиконкому.
Акти та інші документи про особовий склад волвиконкому.

Списки платників подвірно–садибного податку та трудгужподатку
по волості.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�107  Леськівський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Леськи Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 3; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1921, 1922 рр.

Протоколи повітвиконкому (1922). 
Доповідні звіти та статистичні відомості про діяльність

волвиконкому.
Листування з повітовим виконавчим комітетом про особовий

склад працівників волосного виконкому (1922).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�108  Райгородський волосний виконавчий комітет Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рай�
город Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1922, 1923 рр.

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам волосO
ного виконавчого комітету і сільських Рад волості.
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ф. Р�109  Ротмистрівський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 5; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1920–1922 рр.

Протоколи засідань, витяги з протоколів засідань сільських рад
(1921).

Опис майна Ротмистрівської економії (1920). Листування з
повітовим та волосним земельними відділами, сільрадами про
розподіл землі, виконання сільськогосподарських робіт (1920).
Відомості про розмір посівних площ, наявність насіння, інвентаря,
кількість робітників по селах волості (1921, 1922). 

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�110  Селищанський волосний виконавчий комітет Рад ро�
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Се�
лище Шевченківського (Корсунського) повіту Київської
губернії 

Справ: 22; 1919–1923 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1919–1923 рр.

Накази, розпорядження повітового мобілізаційного відділу,
окружного та повітового військових комісаріатів про облік військовоO
зобов’язаних (1921–1923).

Накази повітового військового комісару про призов військовоO
зобов’язаних 1901 р. народження (1922). Інструкції, циркулярні
розпорядження губернського і повітового виконкомів про порядок
реєстрації актів цивільного стану.

Протоколи волосних з’їздів Рад, засідань волосного виконкому і
сільських виконкомів (1922).

Інструкції Київського губернського фінансового відділу, звіти,
відомості, списки та інші документи про проведення кампанії
загальноцивільного податку (1921–1923). Відомості, листування з
повітовим продовольчим комітетом, податковим бюро про
проведення кампанії продовольчого податку (1922); з сільрадами про
пожертвування продуктів на допомогу голодаючим Поволжя
(1921–1923).

Місячні звітні відомості про розприділення землі між малоO
земельними і безземельними селянами, надходження продовольчого
податку, соціальне забезпечення нужденних та сімей червоноармійців
(1922, 1923). Відомості, акти та листування з повітовими відділами
праці і сільськими Радами про трудгужповинності (1922). Відомості
про чисельність військовозобов’язаних у волості (1922, 1923).
Місячні відомості про кількість зареєстрованих актів цивільного
стану по селах волості (1921–1923. Листування з сільськими Радами,
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заяви селян про наділення землею і видачу посівного матеріалу
(1921–1923).

Списки отримавших насінневу позику та пайок продовольчих
продуктів (1921–1923); селян, які отримали землі колишніх
нетрудових елементів (1921–1923); селян сіл Квітки, Дацьки, Тараща,
у яких націоналізована земля (1922, 1923); платників трудгужO
податку по селах волості (1922); дезертирів (1921, 1922). Заяви,
метричні довідки, підписки і інші документи про реєстрацію шлюбів
і розірвання шлюбів (1921, 1922).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�111  Смілянський волосний виконавчий комітет Рад ро�
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 36; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 36; 1920–1923 рр.

Закон про землю та телеграми Ради Народних Комісарів УСРР
про введення закону в життя (1920, 1921). Декрети, постанови,
інструкції Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету і
Ради Народних Камісарів УСРР про націоналізацію земель для
цукрової промисловості, заходи розширення і розвитку культури
цукрового буряку, додаткове оподаткування торгівельних та
промислових підприємств для надання допомоги голодаючим
(1921–1922). Обіжники та інструкції Народного комісаріату
землеробства УСРР про влаштування переселенців і біженців (1921,
1922). Накази Черкаського повітового виконкому про проведення
трудової та гужової повинності (1920 ); Черкаського повітового і
районного продовольчих комітетів та особої Черкаської районної
продовольчої комісії про заготівлю та постачання продуктів (1920);
Черкаського повітового військового комісаріату, революційного
комітету та комісії по боротьбі з дезертирством про боротьбу з
дезертирством і бандитизмом, переведення установ на військовий
стан (1920–1922). Накази, розпорядження та звернення Черкаської
повітової розподільної комісії про розподіл землі (1920, 1921).
Обіжники та розпорядження Кременчуцького губернського
управління державних земель і земельного відділу Черкаського
повітового виконкому про скасування волосних земельних відділів,
введення волосного земельного уповноваженого, покарання за
самовільні порубки лісу, землекористування (1920–1922).
Розпорядження та акт Смілянської районної комісії по націоналізації
земель про відвід і установлення межі земель селян і установ (1921,
1922). Обіжники, інструкції губернського підвідділу реєстрації актів
цивільного стану, про стягнення гербового збору (1920–1922).

Протоколи з’їзду завідуючих волосними земельними відділами
Черкаського повіту про організацію волосних господарств і їх працю,
про закріплення землі (1921); засідань Смілянської районної і
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волосної надзвичайної комісії про утворення органу санітарного
нагляду та боротьбу з епідемією (1921, 1922); сільрад і комісії про
боротьбу з лісопорушеннями та охорону лісів (1922); земельної
комісії по відводу та наділу землі (1921, 1922); загальних зборів
громадян, членів сільських рад про трудове землекористування
(1921, 1922).

План весняної посівної кампанії Черкаського повіту (1922).
Доповідні записки санітарного лікаря м. Сміла про санітарний стан
міста (1921, 1922). Доповіді про проведену волосну посівну кампанію;
про роботу Смілянського РАЦСу (1922). Акти перевіряння земельної
комісії по проведенню продовольчоOподаткової кампанії
(1920–1922); волосної комісії по прийому садів, ферм та іншого
майна колишнього графа Бобринського (1921, 1922); прийому
печаток від церквів (1922). Щомісячні відомості про діяльність
волосного виконкому (1922). Відомості сільських рад, сільських
земельних громад про кількість землі, господарств, населення (1920,
1921); про кількість землі по установах і селах волості (1922); обліку
земель, що були у селян до 1918 р. (1921–1923). Заяви установ,
громадян про відвід землі (1921–1923); і метричні довідки про
народження, одруження та розлучення (1920–1922).

Списки співробітників Смілянського волосного партійного
комітету, районного виконкому та їх відділів (1921, 1922); установ м.
Сміла та Смілянської волості (1920–1922); осіб, що мають потреби у
землі під огороди та садиби (1921); господарств, що мають потреби у
посівному матеріалі (1922).

Кошториси витрат волосного виконкому (1920).
Відомості на виплату заробітної плати співробітникам

волосного виконкому та його відділів (1920–1922).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�112  Старосільський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Старосілля Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 14; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1922, 1923 рр.

Циркулярні розпорядження повітового військового комісара
про мобілізацію громадян 1900–1901 років народження, про
демобілізацію громадян 1899 року народження, про облік
військовозобов’язаних (1922).

Місячні звіти про діяльність волвиконкому (1922).
Списки громадян, які підлягають зняттю з військового обліку

(1922). Заяви громадян про взяття шлюбу з додатками посвідчення
осіб.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�113  Сунківський волосний виконавчий комітет Рад ро�
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Сунки Сунківської волості Черкаського повіту Кремен�
чуцької губернії 

Справ: 11; 1919–1922 рр.

Опис 1 
Справ: 11; 1919–1922 рр.

Протоколи землевпорядника першої дільниці Черкаського
повіту, сільських зборів, заяви, списки та листування з повітовим
земельним відділом про відведення земельних ділянок сільським
товариствам і окремим селянам (1920–1922). Інструкція центральної
посівної кампанії, постанова РНК УРСР, бюлетень Київської
губернської посівної кампанії, листування з повітземвідділом про
проведення весняної посівної кампанії (1920–1921). Протоколи
засідань сільської ради та сільКНС, зборів жителів (1921–1922).
Телеграми Наркомзему УРСР, Закон про закріплення користування
землею, циркулярні розпорядження повітвиконкому про землеO
користування, вилучення земельних лишків у куркулів і
розприділення їх між малоземельними селянами, радгоспами і
державними підприємствами (1921).

Відомості, акти, листування з повітовим земельним відділом
про видачу селянам насінневої позики, сільськогосподарського
інвентаря; про землезабезпеченість і стан посівів по селам волості
(1921).

ПрибутковоOвидаткова книга.
Відомості на видачу заробітної плати співробітникам

земельного відділу (1921).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�114 Хлистунівський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Хлистунівка Черкаського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 6; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1920, 1921 рр.

Накази Черкаського районного продовольчого комітету про
розверствування хлібних лишків; тимчасові правила про здавання в
оренду польових угідь та листування з цього питання (1920).
Розпорядження Черкаського революційного комітету по боротьбі з
дезертирством та діяльності волосних комітетів (1920).

Відомості про кількість селянського населення і гужового
транспорту по волості (1921). Листування з Черкаським  повітовим
відділом праці про збір урожаю та проведення продподаткового
листування; з відділом народної освіти з господарських питань (1921).

Відомості на виплату зарплати службовцям (1921).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�116  Шелепухський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Шелепухи Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 4; 1922 р.

Опис 1
Справ: 4; 1922 р.

Розпорядження волвиконкому, звіти, відомості про збирання
подвірноOгрошового податку. 

Листування з повітвиконкомом, повітовим комісаром у війO
ськових справах з надання відомостей про військовозобов’язаних. 

Рапорти, посвідчення, списки військовозобов’язаних та інваO
лідів війни по волості. Списки платників податку та продовольчого
податку по селам волості.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�117  Шендерівський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Шендерівка Шевченківського повіту Київської губернії 

Справ: 8; 1918–1922 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1918–1922 рр.

Постанови волосного робітничоOселянського з’їзду та
волвиконкому; командировочні посвідчення делегатів з’їзду (1919).
Накази губернського та повітового виконкомів про трудову та гужову
повинність (1921–1922). Накази, протоколи, інструкції повітвиконO
кому, окружної, повітової і волосної військових нарад по боротьбі з
бандитизмом про боротьбу з бандитизмом, роботу відповідачів (1922).

Метрична книга за 1918–1919 рр. по с. Дацьки.
Відомості про виконання продподатку усіх видів(1921–1922).
Списки членів волосної Ради; відповідачів по волості; осіб, що

народились в 1882–1901 рр. (1919, 1922).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�118  Шполянський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м�ко Шпола Звенигородського повіту Київської губернії 

Справ: 11; 1919–1922 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1919–1922 рр.

Наказ від червня 1920 р. і листівка (без дати) підпільного
Шполянського волревкому зі зверненням до польських працівників,
селян і солдат про об’єднання зусиль у боротьбі з білопольською і
міжнародною буржуазією. Накази Звенигородського повітвиO
конкому (1921).
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Протоколи засідань волосної санітарної комісії, посвідчення,
листування про надання медичної допомоги населенню, проведення
протиепідемічних заходів (1921).

Посвідчення громадян волості (1920, 1921).
Листування з Звенигородським повітвиконкомом про оргаO

нізацію комітетів незаможних селян; з мобілізаційним відділом
повітового військомату про набір учнів у військові школи та про
облік військовозобов’язаних (1921, 1922). Списки військовозобоO
в’язаних (1921). Заяви  громадян про реєстрацію шлюбів, видачу
посвідчень (1921, 1922).

Відомості і доручення на виплату зарплати службовцям волO
виконкому та сільрад волості (1921).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�119  Яблунівський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Яблунівка Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 20; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1921–1923 рр.

Циркулярні розпорядження Черкаського повітпродкому,
Смілянської районної продовольчої комісії, листування з ними про
продовольчий стан у волості та стягнення податків (1921, 1922).
Циркулярні розпорядження повітового військового комісара про
боротьбу з дезертирством; витяги з протоколів засідань повітової
військової наради (1922). Циркулярні розпорядження та накази
Черкаського повітвиконкому про норми і роботу по стягненню
загальноцивільного податку; про проведення державного
страхування майна; про організацію роботи шкіл; про відбування
трудгужподатку та заміну його грошовим обкладенням (1922, 1923).

Протоколи засідань президії Черкаського повітвиконкому,
волвиконкому і сільвиконкомів, зборів жителів волості (1922, 1923).

Акти, заяви громадян про відведення земель, підприємствам та
приватним особам (1921, 1922). Місячні доповіді про діяльність
волвиконкому і Яблунівської сільради (1922, 1923).

Листування з Яблунівською сільрадою про звільнення
громадян від повинності відповідачів; з сільрадами про стягнення
податків (1922, 1924).

Посвідчення жителів волості (1923). Списки домогосподарів на
стягнення натуральних податків; співробітників волвиконкому;
платників усіх видів податків по волості; призовників 1902 р.
народження (1922, 1923). Заяви військовозобов’язаних про взяття їх
на облік і видачу облікових карток (1923). 

Відомості на виплату зарплати і авансу співробітникам
волвиконкому (1922, 1923).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�120  Корсунський містечковий революційний комітет, м.
Корсунь Канівського повіту Київської губернії 

Справ: 9; 1919, 1920 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1919, 1920 рр.

Листування з організаціями вищого рівня, з особливою
губернською продовольчою комісією з продовольчих, житлових,
адміністративних питань, про проведення суботника (1920–1922).
Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів; відділу комуO
нального господарства (1919–1920).

Відомості нарахування заробітної плати службовцям і
працівникам ревкому (1920).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�121  Виконавчий комітет Черкаської міської Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 2554; 1925, 1938–1985 рр.

Опис 1
Справ: 341; 1925, 1938–1941, 1943–1947 рр.

Документи відділів: загального, сільсьгосподарського та
культурноOосвітньої роботи, бюро обліку і розприділення робочої
сили, бухгалтерії.

Опис 2
Справ: 419; 1947–1956 рр.

Документи відділів: загального, сільсьгосподарського та
культурноOосвітньої роботи, бюро обліку і розприділення робочої
сили, бухгалтерії.

Опис 3
Справ: 976; 1957–1975 рр.

Документи відділів: загального, сільсьгосподарського та
культурноOосвітньої роботи, бюро обліку і розприділення робочої
сили, бухгалтерії.

Опис 4
Справ: 683; 1976–1985 рр.

Документи відділів: загального, сільсьгосподарського та
культурноOосвітньої роботи, бюро обліку і розприділення робочої
сили, бухгалтерії, організаційноOмасової роботи, виборчих комісій по
виборах в міськраду, профспілкового комітету.

Опис 1д
Справ: 5; 1970–1972 рр.

Документи відділів: загального, сільсьгосподарського та
культурноOосвітньої роботи, бюро обліку і розприділення робочої
сили, бухгалтерії, організаційноOмасової роботи, виборчих комісій по
виборах в міськраду, профспілкового комітету.
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Опис 1м
Справ: 95; 1954–1975 рр.

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань
місцевого комітету.

Плани роботи місцевого комітету.
Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності.
Кошториси витрат. Річні фінансові звіти.
10. Фондовий огляд
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�122  Байбузівський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Байбузи Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 2; 1920, 1921 рр.

Опис 1 
Справ: 2; 1920, 1921 рр.

Списки червоноармійців Байбузівської волості (1921).
Листування з Черкаським повітовим військовим комісаром про
мобілізацію коней (1921).

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�123  Матусівський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Матусів Черкаського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 1; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1920, 1921 рр.

Розпорядження Черкаського повітового військового комісаO
ріату про мобілізацію коней і упряжі.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�126  Інспектура соціального забезпечення Шевченківського
(Корсунського) окружного виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 3; 1923–1925 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1923–1925 рр.

Листування з районними комітетами взаємодопомоги про збір
коштів для укріплення повітряного флоту (1924, 1925).

Списки справ вдов, інвалідів, інвалідів праці, цивільних
інвалідів та родин червоноармійців по районам округу.
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ф. Р�127  Інспектура соціального забезпечення Шевченківського
(Черкаського) окружного виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
(окрінспектура), м. Черкаси Шевченківського (Черкась�
кого) округу 

Справ: 432; 1923–1930 рр.

Опис 1
Справ: 432; 1923–1930 рр.

Накази, циркуляри, директиви, листування: про роботу органів
соціального забезпечення, перехід на триступневу систему
управління; складання п’ятирічного плану діяльності товариства
взаємодопомоги та річного плану діяльності окрінспектури (1930);
про організацію опікунських рад, створення фонду “матеріOселянки”,
збір коштів на створення ескадрилії “Сільські товариства взаємоO
допомоги України (1929, 1930); про призначення і видачу пенсій та
соціальних допомог, покращення медичної допомоги, курортного
обслуговування.

Протоколи: V окружного з’їзду сільських товариств взаємоO
допомоги (1928, 1929); окрвиконкому, засідань, пленумів окружних
секцій та районних комітетів взаємодопомоги (1924, 1925); президії
районних товариств взаємодопомоги, засідань постійної комісії
Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР про
призначення пенсій (1927); медичних комісій по забезпеченню
інвалідів, їх сімей, робітників – жертв контрреволюції.

Річні господарськоOоперативні плани.
Плани, звіти, доповіді, акти обслідувань окрінспектури. Річні

звіти: окрінспектури; окружних кооперативноOпродуктивних
об’єднань інвалідів Черкаського районного товариства “Допомога”
(1928); сільських товариств взаємодопомоги. Звіти, відомості,
листування про діяльність та стан сільських комітетів взаємодоO
помоги. Відомості про земельні фонди, кількість тракторів та хід
весняноOпосівної кампанії.

Контрольні цифри до складання бюджету (1930). Кошториси
витрат сільських товариств.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�128  Відділ праці Шевченківського (Черкаського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 38; 1923–1931 рр.

Опис 1
Справ: 38; 1923–1931 рр.

Інструкції та циркуляри Народного комісаріату праці з різних
питань (1928, 1929). Протоколи засідань примирчої камери,
конфліктної комісії, третейського суду, комітету по боротьбі з
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безробіттям (1923–1928). Книга наказів (1925–1926). Акти перевірок
підприємств; висновки про попередній нагляд і інші матеріали про
охорону праці (1925–1930). Витяги з протоколів загальних зборів
членів кустарноOпромислових товариств (1925).

Листування з Шелепухівським кооперативним товариством та
окружним прокурором про матеріальне забезпечення службовців і
працівників; з окружним відділенням профспілки про забезпечення
цукровиків спецодягом, прийомOзвільнення та перетарифікацію
працівників цукрових заводів; з організаціями м. Черкаси про
мобілізацію робочої сили; з підприємствами округу про санітарноO
технічний нагляд на виробництві (1925–1930). ОбліковоOтехнічні
картки безробітних; заяви, скарги і інші матеріали по врегулюванню
питань про звільнення, виплату заробітної плати, надання роботи.

Погодження і акти перевірок оздоровлення умов праці на
підприємствах.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�129  Фінансовий відділ Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів (окрфінвідділ),
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 51; 1923–1930 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1923–1925, 1928–1929 рр.

Накази та витяги з наказів Київського губернського фінвідділу
(1923). Інструкція про порядок прийому, схоронності та здачі
грошових сум, які вносяться в сплачування єдиного сільськоO
господарського податку (1923). Накази по фінвідділу про прийом,
звільнення співробітників та з інших питань (1924, 1925).

Листування з окрфінвідділом по питанню встановлення
квартирноOцільового податку в міських поселеннях округу (1928,
1929).

Список платників єдиного сільськогосподарського податку по
Кам’янському району за 1923–1925 рр.

Опис 2
Справ: 46; 1923–1930 рр.

Особові справи працівників окрфінвідділу та його дільниць.

ф. Р�130  Фінансовий відділ Шевченківського (Корсунського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів (окрфінвідділ),
м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 15; 1922–1925 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1922–1925 рр.
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Циркуляри та розпорядження губернського фінансового відділу
про стягнення податків і податкових недоїмок; про збір за
перевезення вантажів водними та залізничними шляхами. Витяги з
протоколів засідань президії Шевченківського окрвиконкому про
затвердження місцевих бюджетів, про кредитування установ та з
інших питань (1924, 1925). Журнали засідань окружної податкової
комісії при окрфінвідділі по розгляду скарг громадян про
неправильне обкладення  податками (1924, 1925).

Листування з Київським губернським фінвідділом та районO
ними окрвиконкомами з питань звітності та стягнення податків,
заборгованість, видачу бланківOпатентів, проведення інвентаризації
на підприємствах округу (1924, 1925). Акти ревізій фінвідділу про
правильність стягнення державних зборів за заведення справ в суді,
проведення нотаріальних чинностей держустановами (1925).

Відомості окрфінвідділу про прибутки, видатки та лишки
кредитів по кошторису Наркомфіну; про місцеві збори з об’єктів
оподаткування по районам округу; на виплату зарплати співроO
бітникам окрфінвідділу (1923–1925).

ф. Р�131  Інспектура народної освіти Шевченківського
(Черкаського) окружного виконавчого комітету Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів (окрін�
спектура), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу 

Справ: 37; 1920–1928 рр.

Опис 1
Справ: 37; 1920–1928 рр.

Протоколи засідань кооперативної секції окружного метоO
дичного комітету; учбові плани та програми курсів рахівників для
колгоспів; проект положення та тези доповіді про учнівські органи
самоуправління в кооперативних професійних школах (1929).

ОперативноOгосподарський план інспектури; оперативноO
виробничий план Городищенської професійної агрономічної школи
(1925–1927).

Статистичні відомості про стан та діяльність трудових шкіл,
дитячих будинків та садків (1923, 1924). Кошториси на ремонт,
утримання та устаткування трудових шкіл і дитячих будинків
Боровицького району. Акти обслідувань діяльності шкіл (1923, 1924).
Річні звіти шкіл з ліквідації неписьменності шкіл соціального
виховання Стеблівського та Корсунського районів (1925).

Відомості та заяви про призначення, переміщення та звільнення
учителів та інших учбових закладів (1923). Список трудових шкіл та
учителів Корсунського району (1924, 1925). Посвідчення та довідки
працівників освіти (1923).

У фонді відклались документи окружного комітету по охороні
пам’ятників старовини, мистецтва та природи за 1920–1928 рр.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�132  Інспектура охорони здоров’я Шевченківського
(Корсунського) окружного виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
(окрінспектура), м. Корсунь Шевченківського (Корсун�
ського) округу 

Справ: 53; 1921–1925 рр.

Опис 1
Справ: 46; 1921–1925 рр.

Накази, розпорядження, інструкції Народного комісаріату
охорони здоров’я УСРР, губернського та окружного відділів охорони
здоров’я про зміцнення сільської медичної мережі, безоплатну
медичну допомогу, охорону материнства та з інших питань (1923).

Протоколи, витяги з протоколів і наказів окрвиконкому, колегії
окружного відділу охорони здоров’я, засідань президії окружного
відділення профспілки медичних працівників про покращення
роботи робітничої медицини, роботу фельдшерських пунктів,
фінансування медичних установ та з інших питань (1923, 1924).
Протоколи засідань рознічноOконфліктних комісій (1925). Книги
наказів окрінспектури охорони здоров’я.

Річні звіти та статистичні звіти про роботу окружного відділу
охорони здоров’я, діяльність поліклінік, лікарень та лікарських
дільниць (1922–1925). Відомості про рух хворих по лікарських
дільницях округу (1922, 1923). Листування з дільничними лікарнями,
фельдшерськими пунктами про закриття пунктів і передавання
приміщень культурноOосвітнім установам, про прийом, звільнення і
переміщення співробітників (1923, 1924). Мандати, посвідчення і
довідки медичних працівників. Посвідчення, заяви та інші матеріали
про дозвіл лікарям приватної практики (1923, 1924). Довідки, списки
про особовий склад медичних установ округу (1922–1925). 

Відомості на виплату зарплати співробітникам медичних
установ округу.

Опис 2
Справ: 7; 1923–1925 рр.

Витяги з протоколів засідань Губкому КП(б)У з питання
покращення роботи органів охорони здоров’я (1924). Листування з
губернським відділом охорони здоров’я, окружним відділом ДПУ,
повітвійськоматом про медперсонал, який підлягає звільненню від
призову на військовоOсанітарну службу; з районними лікарнями з
питання збитків, нанесених їм іноземними інтервентами; з відділом
ДПУ про таємність діловодства, перевірку особового складу; з
губернським відділом охорони здоров’я з питань підрахунку збитків,
нанесених інтервентами і евакуації лікувальних установ на випадок
інтервенції.

Списки співробітників окружного відділу охорони здоров’я;
медичного персоналу.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�133  Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Чер�
каського) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів (окрінспек�
тура), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 31; 1923–1929 рр.

Опис 1
Справ: 31; 1923–1929 рр.

Накази Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР (1923,
1927, 1928). Витяги з наказів окрвиконкому та листування про
призначення, звільнення і переміщення працівників окружного
відділу охорони здоров’я (1924).

Протоколи обліковоOрозподільчої комісії окружного відділу
охорони здоров’я (1923, 1924).

Копії документів та документи про створення; довідки, посвідO
чення про трудову діяльність та інші особові документи медичного
персоналу лікувальних установ округу (1923, 1924, 1926–1929).
Об’яви про проведення конкурсів і заяви бажаючих прийняти участь
у конкурсах на заміщення посад завідуючих лікарнями та лікарів у
лікувальних установах округу (1929). Статистичні відомості і списки
медичного персоналу округу (1923, 1924, 1926–1929). Листування з
окрвиконкомом, наркомздравом і лікувальними дільницями про
особовий склад, про підвищення кваліфікації медичних працівників та
з інших адміністративних питань (1923–1929).

Відомості на виплату заробітної плати медичним працівникам
окрінспектури і медичних установ (1923–1926).

ф. Р�134  Шевченківська (Черкаська) контрольна комісія
робітничо�селянської інспекції (ОкрКК–РСІ), м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 16; 1923–1930 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1923–1930 рр.

Протоколи: засідань колегії Народного комісаріату робітничоO
селянської інспекції СРСР (1928); загальних зборів членів, списки
анкети та інші матеріали про чистку організацій комнезамів по
волостях округу (1923).

Звіт про роботу ОкрКК– РСІ за 1928–1930 рр.
Доповідні записки і акти комісії по обслідуванню партосередків

округу з питання виконання директиви партії про критику і
самокритику; про обслідування стану шкіл та політосвітніх установ
округу; про раціоналізацію виробництва на підприємствах місцевої
промисловості округу; по обслідуванню дитячих установ округу; по
результатах перевірки підготовки курортного управління Соснівки
до проведення курортного сезону (1919–1929). Акти обслідувань
організації роботи по обробці цукрового буряку по колгоспам і радO
госпам округу (1930). 
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11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�135  Земельний відділ Шевченківського (Корсунського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь
Шевченківського (Корсунського) округу 

Справ: 231; 1921–1925 рр.

Опис 1
Справ: 231; 1921–1925 рр.

Закон ВУЦВК про трудові землекористування (1923). ОбіжO
ники, розпорядження Народного комісаріату землеробства УСРР
(1923, 1924). Циркуляри про передачу поміщицьких земель селянам
(1924, 1925). Розпорядження окружного земельного управління та
листування з губернським та районним земельними управліннями
про націоналізацію земель для цукрової промисловості (1922–1925).

Протоколи: засідань окружного виконкому (1922–1924);
засідань окружної землеупорядної технічної наради (1922–1925);
засідань окружної обліковоOприймальної комісії державного
земельного майна (1923); загальних зборів сільКНС (1923, 1924).

Листування: з окружним державним політичним  управлінням
про політичну благонадійність осіб, що приймаються на роботу та
збір продовольчого податку (1923, 1924); з райвиконкомом про
відведення земель сільськогосподарським товариствам та облік
націоналізованих будинків і інвентаря (1922–1924); з районними
земельними відділами про облік землі та майна (1923, 1924).

Описи та акти обліку державних земель та майна по селах
округу (1922–1924). Документи (протоколи, експлікації, списки та
інші) про відведення садиб селянам (1922–1925).

Звіти про діяльність: окружної земельноOсудової комісії (1923,
1924); землемірів по селах округу (1922, 1923). Зведені відомості з
обліку рухомого та нерухомого майна по селах округу. Статистичні
відомості про рух земельних судових справ (1922–1925). Відомості
про рух конфліктних справ по районах округу (1923, 1924).

Справи за позовами громадян про землю та сільКНС до
мешканців села про відібрання земельних лишків.

Відомості про особовий склад співробітників районних судовоO
земельних комісій (1923, 1924). Особові справи співробітників
(1922–1925).

Списки: співробітників окружного земельного управління
(1923, 1924); працівників волосних земельних відділів (1924, 1925);
землемірів округу (1924, 1925); орендаторів державних земель по
округу (1922, 1923); колишніх поміщиків та куркулів округу
(1922–1925).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1923). Звіти про обіг коштів
уповноваженого державних земель та майна (1922, 1923).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�136  Земельний відділ Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селян�
ських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевчен�
ківського (Черкаського) округу  

Справ: 44; 1923–1930 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1923–1930 рр.

Постанова ВУЦВКу про заборону обкладання населення
місцевими податками (1923). Книги наказів по земельному
управлінню та окрземвідділу (1925, 1926).

Протоколи засідань землеупорядних комісій (1928).
Акти обстежень та графічні зображення лугових масивів, які

передаються в трудове користування земельним громадам округу
(1923, 1924). Таблиці до плану заходів Наркомзему УСРР по
організації земельної площі та меліорації (1924, 1925). Звіти
землеупорядників та листування з районними земельними управO
ліннями про землеупорядкування селянських земель і радгоспів
(1927–1930).

Списки: землемірів управління; земельних масивів районів
округу; членів ТСОЗу; господарств села з зазначенням загальної
площі землі, за угіддями; членів громад. Справа про відведення землі
для ПівденноOЗахідної залізниці у окрузі (1928–1930). Заяви
громадян про переселення і листування з цього питання (1927).

Опис 2
Справ: 18; 1924–1930 рр.

Постанова ВУЦВКу про заборону обкладання населення
місцевими податками (1923). Книги наказів по земельному
управлінню та окрземвідділу (1925, 1926).

Протоколи засідань землеупорядних комісій.
Акти обстежень та графічні зображення лугових масивів, які

передаються в трудове користування земельним громадам округу.
Таблиці до плану заходів Наркомзему УСРР по організації земельної
площі та меліорації. Звіти землеупорядників та листування з
районними земельними управліннями про землеупорядкування
селянських земель і радгоспів .

Списки землемірів управління;  земельних масивів районів
округу; членів ТСОЗу; господарств села з зазначенням загальної
площі землі, за угіддями; членів громад. 

ф. Р�138  Земельний відділ Звенигородського повітового вико�
навчого комітету Рад робітничих, селянських і червоно�
армійських депутатів, м. Звенигородка Київської губернії 

Справ: 6; 1922 р.

Опис 1
Справ: 6; 1922 р.
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Договори на здачу в оренду непридатних земель. Акти про
продаж майна нетрудових елементів та прибуткові ордери. Описи
державних земель, рухомого та нерухомого майна по поселеннях
повіту. Орієнтовані відомості для проведення робіт повітовою
здавальною комісією по садам, лукам і ставкам.

ПрибутковоOвидаткова книга.
Відомості на виплату заробітної плати співробітникам відділу.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�141  Орловецький волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Орловець Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 1; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1922, 1923 рр.

Заяви селян про наділення їм землі.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�142  Черкаська повітова робітничо�селянська інспекція, 
м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 21; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1920–1922 рр.

Циркулярні розпорядження губернського лісового комітету про
лісозаготівлі, діяльність лісопильних та деревообробних заводів,
забезпечення працівників лісових установ (1921). Копії телеграм
Кременчуцького губернського лісового комітету про стан та діяльO
ність лісоскладів (1921). Накази та розпорядження губернської
робітничоOселянської інспекції про лісорозробки, лісозаготівлі (1920,
1921). Накази по повітовій робітничоOселянській інспекції,
районному управлінні паливом та районному лісовому комітету
(1921).

Числові дані до звіту робітничоOселянської інспекції (1921).
Відомості про хід лісових розробок в повіті, доповіді та звіти про
роботу Смілянської лісозаготівельної інспекції (1921). Листування з
районним управлінням палива про звітність та забезпечення установ
лісоматеріалом; з Смілянським підвідділом робітничоOселянської
інспекції про розробку торфу (1921). Акти перевірки стану госO
подарств волвійськоматів; обстеження майна Черкаських лісозаводів;
перевірки якості виготовлених дерев’яних виробів на деревообробній
фабриці та лісопильних заводах м. Черкаси; здавання лісоматеріалів
для сплаву (1920–1921).

Документи про особовий склад робітничоOселянської інспекції
(1921, 1922). Мандати співробітників лісозаготівельної інспекції
(1920, 1922).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�143  Черкаська районна контрольна комісія КП(б) України –
робітничо�селянська інспекція (рай КК–РСІ), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 44; 1930–1934 рр.

Опис 1 
Справ: 44; 1930–1934 рр.

Постанови, розпорядження центральної контрольної комісії
Наркомами РСІ УРСР, колегії окружної РСІ, президії та інспекції
КК–РСІ, Київської обласної КК–РСІ, Черкаського райвиконкому
про реалізацію робітничих пропозицій на підприємствах м. Черкаси,
підготовку колгоспів до посівної кампанії та роботу організацій
громадського харчування на підприємствах м. Черкаси і у колгоспах
району, про участь груп сприяння РСІ у політикоOгосподарських
кампаніях, проведення податкової кампанії, хід виконання
промисловоOфінансових планів підприємствами м. Черкаси.

Протоколи міжрайонної наради голів рай КК–РСІ, наради
господарників підприємств м. Черкаси, кущових нарад, засідань груп
сприяння РСІ (1932–1934).

Звіт про діяльність РСІ (1930, 1934). Доповідь комісії по
обстеженню діяльності податкового підвідділу окрфінвідділу (1930).
Доповідні записки обстежень стану та діяльності підприємств,
установ і організацій м. Черкаси та району (1931–1933). Акти
обстежень стану та торгівельної діяльності Черкаської міжрайонної
бази Київторгу, Черкаського плодоовочевого комбінату, фабрик і
заводів м. Черкаси, Черкаського районного відділу зв’язку, лісоO
пильних заводів (1931–1933).

Особові листки з обліку кадрів колгоспів та сільрад району
(1933). Списки професійного активу організацій і підприємств 
м. Черкаси (1933, 1934).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�144  Відділ соціального забезпечення Черкаського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 175; 1919–1923 рр.

Опис 1
Справ: 175; 1919–1923 рр.

Копії декретів, постанов та розпоряджень Ради Народних
Комісарів УСРР (1919–1921). Обіжні розпорядження: Народного
комісаріату соцзабезпечення (1920–1923); Кременчуцького губернO
ського відділу соцзабезпечення (1919–1922); Київського губернO
ського відділу соцзабезпечення (1922, 1923); повітревкому та
повітвиконкому про організацію в містах повіту районних підвідділів
соцзабезпечення (1920).

Накази, розпорядження по відділу (1920–1922).
Протоколи: засідань економічної ради відділу (1922); засідань
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колегії відділу та документи до них (1920–1922); засідань президій
волосних та сільських комітетів взаємної допомоги (1923); загальних
зборів біженців ПівнічноOЗахідного краю (1919).

Доповіді про роботу підвідділів та секцій відділу (1920–1922).
Відомості про кількість волосних відділів соцзабезпечення (1921).

Документи: (розпорядження, копії протоколів, телеграми,
листування, заяви, списки) про соціальне забезпечення трудящих та
надання соціальної допомоги  демобілізованим червоноармійцям;
(накази, обіжні розпорядження, інструкції, відомості, особові справи
громадян, списки та інші) про призначення пенсій та видачу
допомоги громадянам, які потерпіли від контрреволюції (1920–1922).

Листування з волосними виконкомами про облік дітей по
волостях повіту та влаштування дітейOсиріт в дитячі будинки (1919,
1920).

Посвідчення, довідки громадян про соціальний стан, інваO
лідність та місце роботи. Особові справи пенсіонерів, інвалідів праці,
Червоної Армії та царської армії.

Відомості про особовий склад відділу (1920, 1921). Список
підвідділів (1920).

Кошториси витрат (1922, 1923). 
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�145  Відділ соціального забезпечення Шевченківського
(Корсунського) повітового виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 95; 1919–1922 рр.

Опис 1
Справ: 95; 1919–1922  рр.

Декрети, інструкції Народного комісаріату соцзабезпечення
УСРР (1920, 1921). Циркулярні розпорядження губернського відділу
соцзабезпечення (1921).

Накази по відділу (1921).
Протоколи засідань: членів повітревкому (1920); колегії відділу

(1920, 1921).
Доповіді, річні звіти про діяльність відділу та його підвідділів

(1920, 1921).
Документи: (протоколи, заяви, листування, списки) про наданO

ня соціальної допомоги трудящих (1920, 1921); (акти, листування,
списки, справи про призначення пайка, пенсійні справи вдів,
інвалідів); (про видачу пайка сім’ям червоноармійців (1920, 1921);
(журнали засідань комісії, допитні листи, заяви) про надання
допомоги жертвам контрреволюції та погромів (1920, 1921).

Заяви громадян повіту про видачу довідок про майновий та
сімейний стан (1920, 1921).

Документи: (посвідчення, заяви про прийом на роботу, особові
справи, списки) про особовий склад відділу (1920, 1921); про
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особовий склад відділу (1920, 1921); про особовий склад волосних
відділів (1920, 1921).

Кошторис витрат (1920).
Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам відділу

(1919–1921).

ф. Р�146  Відділ охорони здоров’я Шевченківського (Богу�
славського) повітового виконавчого комітету Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Бо�
гуслав Шевченківського повіту Київської губернії 

Справ: 13; 1921–1922 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1921–1922 рр.

Накази завідуючого відділом про прийом та звільнення,
надання відпусток та з інших питань. Відозва Богуславського
повітового бюро профспілок до працівників та службовців повіту про
боротьбу з господарською розрухою.

Статистичні відомості та звіти лікарських дільниць про
інфекційні захворювання (1921–1923).

Списки медичних працівників лікувальних установ повіту; на
отримання продуктів. Листування з лікувальними установами та
звіти завідуючих про витрачання грошових авансів; з губернським
відділом охорони здоров’я з питань прийому і звільнення, надання
відпусток та заяви (1921). Документи про освіту і трудову діяльність
медичних працівників повіту.

Відомості на виплату заробітної плати працівникам лікувальних
установ повіту (1921).

ф. Р�147  Відділ охорони здоров’я Черкаського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і чер�
воноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 19; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1921–1923 рр.

Накази завідуючого відділом з особового складу (1921). Заяви
про прийом на роботу, надання відпусток та звільнення з роботи
(1922). Список працівників лікувальних установ повіту; персональні
списки (1922, 1923).

Відомості про суми фонду соціального страхування відділу
охорони здоров’я і лікувальних установ повіту (1922). Списки,
службові посвідчення та листування з лікувальними установами
повіту про особовий склад (1922).

Опис 2
Справ: 13; 1921–1923 рр.

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам відділу
охорони здоров’я та лікувальних установ повіту.
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ф. Р�148  Відділ народної освіти Шевченківського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і чер�
воноармійських депутатів, м. Богуслав Шевченківського
повіту Київської губернії 

Справ: 4; 1922 р.

Опис 1 
Справ: 4; 1922 р.

Доповідь та резолюція пленуму губвиконкому про стан
народної освіти на Київщині. Циркуляри, накази повітвідділу
народної освіти.

Протокол з’їзду завідуючих трудшколами та доповідь про
підсумки і перспективи народної освіти в повіті. Витяг з протоколу
об’єднаного засідання Президії ВУЦВК і РНК про фінансування
освітніх установ, викладання української мови. Інструкція по
діловодству у трудшколах. Положення про повітову розцінковоO
конфліктну комісію.

Календарний план роботи повітвідділу народної освіти.
Циркуляри повітвідділу народної освіти про ліквідацію

Шандрівської профшколи та створення на її базі Маслівського
агрономічного технікуму і документи про передачу майна агрошколи
агротехнікуму.

Листування з трудшколами з учбових та фінансових питань.

ф. Р�149  Відділ народної освіти Звенигородського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Звенигородка Київської
губернії 

Справ: 34; 1897–1922 рр.

Опис 1
Справ: 34; 1897–1922 рр.

Розпорядження повітвідділу народної освіти про відкриття у
м.Умань учительських курсів по підготовці до роботи в єдиній
трудовій школі (1919). Накази голови повітового комітету
професійноOтехнічної освіти (1921).

Протоколи засідань шкільних Рад, педрад та зборів батьків
(1920–1922). Протокол об’єднаного засідання Кирилівського
волкомнезаму, волосного відділу народної освіти та педради
Кирилівської соціальноOекономічної школи про перетворення школи
у агрономічну (1921). Протоколи і інші документи про діяльність
агрономічного технікуму у с. Козацьке (1920).

Учбові програми трудових соціальноOекономічних та інших
шкіл (1921).

Місячні звіти про діяльність волосного відділу народної освіти
та шкіл повіту (1920–1922). Документи про освіту учителів
(1897–1922). Списки учителів по селах повіту і заяви про переO
міщення, звільнення та надання учительських посад (1919–1922).
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Листування з волвиконкомами про відкриття шкіл в повіті; з
професійноOтехнічними закладами повіту про надсилання учбових
посібників, особовий склад викладачів (1919–1922).

У фонді відклались атестати, свідоцтва і посвідчення про освіту,
метричні виписки про народження вчителів учбових закладів повіту
за 1897–1921 рр.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�150  Відділ народної освіти Черкаського повітового ви�
конавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоно�
армійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії

Справ: 11; 1919–1924 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1919–1924 рр.

Розпорядження повітового відділу народної освіти (1922, 1923).
Листування з завідуючими дитячими будинками про вклюO

чення у списки та виключення з них вихованців дитбудинків,
кількість дітей у них (1922, 1923). Заяви про прийом дітей у дитO
будинки (1922, 1923). Списки вихованців дитячого будинку ім. КаO
лініна, евакуйованих з м. Казань (1922, 1923). 

У фонді відклались документи про створення в 1919 р. в м. ЧерO
каси Народного Будинку культури, а при ньому об’єднаного
Народного наукового істрикоOпедагогічного музею ім. Т.Г. Шевченка,
товариства “Просвіта”, Центральної бібліотеки і центрального
Народного архіву, про взяття на облік предметів старини і мистецтва,
колекцій, бібліотек, учбових посібників, про прийом у архів
документів ліквідованих установ, планиOсхеми Народного Будинку
культури, Центральної бібліотеки, центрального Народного архіву і
Народного музею; два номери газети “Вісті” від 14 і 16 квітня 1920 р.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�151  Шполянська районна комісія незаможних селян (рай
КНС), м. Шпола Корсунського округу 

Справ: 1; 1923, 1924 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1923, 1924 рр.

Копія протоколу Шполянського районного партійного комітету
та листування з окружним  комітетом незаможних селян про
боротьбу з дезертирством. (Є відомості про кулаків села Сердегівка).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�152  Степанецький районний комітет незаможних селян
(рай КНС), с. Степанці Степанецького району Корсунського
округу Київської губернії 

Справ: 2; 1922, 1923 рр.
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Опис 1
Справ: 2; 1922, 1923 рр.

Протоколи загальних зборів членів сільських комітетів
незаможних селян Степанецької волості.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�153  Ротмистрівський районний комітет незаможних селян
(рай КНС), м�ко Ротмистрівка Ротмистрівського району
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 34; 1928–1930 рр.

Опис 1
Справ: 34; 1928–1930 рр.

Розпорядження окрКНС та райКНС про підготовку до
перевиборів Рад; Черкаського сільгоспсоюзу та райКНС про
кредитування бідноти.

Протоколи засідань Ротмистрівського райвиборчкому та
директива окрКНС про ліквідацію Балакліївського райКНС та
утворення Ротмистрівського райКНС (1928). Протоколи засідань
президії, загальних зборів членів сільКНС.

Квартальні плани роботи окрКНС і райКНС.
Відомості про склад та соціальноOекономічний стан членів

сільКНС (1928). Піврічні звіти про діяльність сільКНС. Акти
прийомуOпередачі діловодства райКНС (1930).

Листування с сільКНС з питань особового складу, направлення
членів КНС на навчання, лікування та надання матеріальної
допомоги. Анкети, рекомендації та довідки членів КНС для вступу до
Київського сільськогосподарського інституту (1930). Списки
делегатів на перший районний з’їзд КНС; членів сільКНС.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�154  Стеблівський районний комітет незаможних селян
(райКНС), с. Стеблів Стеблівського району Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 3; 1926, 1928 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1926, 1928 рр.

Протоколи засідань президії Стеблівського райКНС (1926).
Плани роботи (1926).
Листування з сільськими комнезамами з  різних питань (1926).
Видаткові ордера та розписки про отримання грошей

сільськими комнезамами (1928).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�155  Канівський районний комітет незаможних селян
(райКНС), м. Канів Київської області 

Справ: 53; 1923–1933 рр.
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Опис 1
Справ: 53; 1923–1933 рр.

Закон про комітет незаможних селян (1923). Обіжники
окрКНС, райКНС, Шевченківського окрвиконкому, розпорядження
окрКНС про прийом членів комнезамів до вищих учбових закладів;
про відібрання земельних лишків; про шефство організацій КНС над
радянським повітряним флотом; про підготовку до весняної посівної
кампанії та з інших питань (1923–1926). Положення ВУЦВК про
з’їзди, комісії та комітети незаможних селян УРСР (1924). Постанова
ВУЦВК та обіжники губернського та окружного комнезамів про
надання пільг незаможному селянству; про ліквідацію неписьменO
ності та з інших питань (1924).

Протоколи районного з’їзду комнезамів, засідань президії та
пленумів райКНС про колективізацію сільського господарства,
організацію комітетів взаємної допомоги, сільськогосподарський
податок та з інших питань; засідання районної комісії по розподілу
лісу; загальних зборів членів сільКНС району та комітетів взаємної
допомоги, засідань президії окрКНС.

Плани роботи райКНС та сільКНС.
Місячні відомості про стан та діяльність сільКНС; відомості про

стан колгоспів в районі (1923–1927). Доповіді та статистичні
відомості про стан та діяльність райКНС та сільКНС; відомості про
сімейний, маєтковий, матеріальний стан членів сільКНС району; про
особовий склад відповідальних працівників сільКНС району
(1923–1927). Акти обслідування діяльності сільКНС (1926, 1927).

Листування з окрКНС та сільКНС про проведення двохO
тижневої кампанії допомоги ліквідації неписьменності, відпуск
посівного матеріалу членам КНС, кредитування бідноти, направO
лення на навчання членів комнезамів та з інших питань (1923–1927).
Анкетні відомості про стан та історію організації КНС в Черкаському
окрузі (1925–1926).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�156  Носачівська районна комісія незаможних селян
(райКНС), с. Носачів Ротмистрівського району Черкаського
округу Київської губернії 

Справ: 6; 1923–1925 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1923–1925 рр.

Доповіді про діяльність сільКНС (1923). Відомості про склад
сільКНС (1923).

Списки членів сільКНС; куркулів сіл Калинівка та
Ротмистрівка; колишніх бандитів сіл Мале Старосілля, Попівка,
Тернівка та Орловець.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�157  Мошенський районний комітет незаможних селян
(райКНС), с. Мошни Мошенського району Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 5; 1924–1929 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1924–1929 рр.

Протоколи засідань президії та загальних зборів членів
сільКНС (1927–1929).

Річні і місячні плани роботи райКНС (1928).
Текстові звіти про стан та діяльність сільКНС (1927).
Списки членів райКНС і сільКНС, червоних партизан с.

Михайлівка, вбитих бандитами (1925, 1927–1929). Заяви про прийом
в члени райКНС та особові анкети членів комітету (1924, 1925).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�158  Черкаський районний комітет незаможних селян
(райКНС), м. Черкаси Черкаського округу 

Справ: 2; 1925–1926 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1925–1926 рр.

Листування з сільськими комнезамами з різних питань.
Мандати та посвідчення делегатів на районний з’їзд комітету
незаможних селян.

Кошториси прибутків та видатків сільських комнезамів.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

Ф. Р�159  Смілянський районний комітет незаможних селян
(райКНС), м. Сміла Київської області 

Справ: 99; 1923–1932 рр.

Опис 1
Справ: 99; 1923–1932 рр.

Розпорядження Черкаського окрКНС, постанова пленуму
Центрального комітету незаможних селян про чергові задачі КНС у
період відновлення народного господарства країни; розпорядження
Шевченківського окрКНС про участь членів комнезамів у проведенні
колективізації та заготівлях сільгосппродуктів, організацію батрацьO
ких груп у колгоспах (1923, 1927–1932). Директиви та постанови
президії ВУЦВК про затвердження нового штату райКНС, верO
бування робочої сили на Донбас, ліквідацію неписьменності, про
задачі комнезамів у кампаніях, масовоOполітичній роботі на селі серед
жінок і національних меншинств (1930, 1931).

Протоколи Черкаського окрКНС, районного з’їзду КНС,
засідань президії райКНС та пленумів райКНС, засідань президії
сільКНС, загальних зборів членів сільКНС, засідань батрацькоO
бідняцьких груп у колгоспах району.
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Документи про стан та діяльність КНС. Акти обстежень
діяльності райКНС та сільКНС. Плани роботи райКНС. Відомості
про соціальний стан членів президії сількомнезамів (1930).

Листування з окрКНС про направлення членів комнезамів на
навчання; з сількомнезамами про проведення хлібозаготівельної
кампанії та перевибори правлінь споживчих товариств; про
розкуркулення.

Особові анкети та списки членів сількомнезамів. Книги обліку
особового складу райкомнезаму. Анкети виключених членів сільКНС
(1923). Списки членів президії сільКНС, особового складу районного
та окремих сількомнезамів.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�160  Городищенський районний комітет незаможних селян
(райКНС), м. Городище Городищенського району Шевчен�
ківського (Черкаського) округу 

Справ: 22; 1927–1930 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1927–1930 рр.

Розпорядження окрКНС, обіжники окрКНС, райКНС
(1928–1931). Постанова бюро районного партійного комітету про
підготовку, проведення збиральної кампанії, хлібозаготівель, кредиO
тування бідноти (1928).

Протоколи засідань президії Шевченківського окрКНС,
районного з’їзду комнезамів, засідань президії райКНС, нарад голів
сільКНС району та засідань президії сільКНС (1930).

Документи про діяльність сільКНС. Акти обстежень діяльності
сільКНС району (1928–1930). Відомості про соціальноOекономічний
стан сільКНС; про кооперування бідноти (1928, 1929). Річні та
квартальні плани роботи Шевченківського окрКНС і ГородиO
щенського райКНС (1927, 1928).

Листування з сільКНС про направлення членів КНС на
навчання, участь КНС в посівній, хлібозаготівельній та інших
сільськогосподарських кампаніях; про проведення місячника огляду
наймитськоOнезаможницьких груп у колгоспах, розподіл та
використання фондів колективізації серед бідноти та наймитства,
перевибори КНС та з інших питань (1928, 1930, 1931).

Списки членів сільКНС (1927–1931).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�161  Вільшанський районний комітет незаможних селян
(райКНС), с. Вільшана  району ім. Петровського Г. І. Шев�
ченківського (Черкаського) округу

Справ: 68; 1924–1931 рр.

Опис 1
Справ: 68; 1924–1931 рр.
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Постанови та обіжники Всеукраїнського центрального комітету
незаможних селян про шефську роботу профспілок на селі; про
утворення, використання фонду допомоги матеріOселянці; про проO
ведення місячника огляду наймитськоOнезаможницьких груп у колгоспах
(1930, 1931). Обіжники окрКНС (1926, 1927); розпорядження окрКНС.

Протоколи: з’їзду комнезамів; засідань президій, загальних
зборів членів райO та сільКНС (1925–1931).; районного пленуму
комнезамів; засідань президії Шевченківського окрКНС (1927).

Плани роботи окрКНС, райКНС (1925–1931). Акти обслідуO
вання діяльності рай – та сільКНС (1925–1931). Звіти про діяльність
та роботу райКНС та сільКНС (1925–1931). Відомості про сімейний,
маєтковий стан членів рай – та сільКНС; про особовий склад
відповідальних працівників сільКНС; про перевибори сільКНС; про
матеріальний стан колгоспів та членів КНС, що ведуть індивідуальне
господарство. Списки членів райКНС та сільКНС; відповідальних
працівників сільКНС.

Листування з окружним та сільКНС про командирування
членів КНС на навчання; про прийняття та поновлення в членах
КНС; про участь комнезамів у колективізації; про культурноOосвітню
роботу на селі; про перевибори КНС; з організаціями району про
влаштування на роботу; з окрКНС та сільКНС про участь КНС в
роботі серед жінок; про використання фонду  кредитування бідноти;
про розвиток кооперації; про участь КНС в кампанії сільськоO
господарського податку (1925–1930).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�162  Корсунський районний комітет незаможних селян
(райКНС), м. Корсунь Шевченківського (Корсунського)
округу 

Справ: 13; 1923–1928 рр. 

Опис 1
Справ: 13; 1923–1928 рр.

Протокол районного пленуму комнезамів від 19 липня 1925 р.
про пожвавлення роботи низових організацій КНС та відбудову
сільського господарства. Обіжнв розпорядження окрКНС та
райКНС про проведення кампанії допомоги ліквідації неписьменO
ності, підготовку до перевиборів КНС, своєчасну сплату членських
внесків (1925).

Протоколи районного з’їзду комнезамів; районної комісії по
чистці КНС; засідань сільських осередків КСМУ; зборів членів
райКНС та сільКНС.

Квартальні та місячні звіти (1924, 1925). Відомості про стан та
діяльність сільКНС; майновий та соціальний стан членів сільКНС;
про проведення перевиборів сільКНС (1924, 1925).

Списки членів сільКНС; членів сільських комісій по відібранню
земельних лишків у куркулів; громадян с. Нехворощ, потерпілих від
контрреволюції; делегатів на районний з’їзд КНС (1924, 1925).
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Листування з окружним і сільКНС та інші документи про
надання членам КНС матеріальної допомоги, направлення на
курорти та до учбових закладів (1924, 1925).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�163  Худяківський волосний комітет незаможних селян
(волКНС), с. Худяки Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 2; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1920–1922 рр.

Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�164  Шелепухський волосний комітет незаможних селян
(волКНС), с. Шелепухи Черкаського повіту Київської
губернії 

Справ: 2; 1923 р.

Опис 1
Справ: 2; 1923 р.

Протоколи загальних зборів членів комітету незаможних селян.
Список членів КНС с. Кумейки.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�165  Сердюківський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Сердюківка Ротмистрівського району Шев�
ченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1928–1929 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1928–1929 рр.

Список членів комітету незаможних селян.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�166  Сахнівський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Сахнівка Шевченківського (Корсунського)
повіту Київської губернії 

Справ: 2; 1922 р.

Опис 1
Справ: 2; 1922 р.

Протоколи загальних зборів членів комітету незаможних селян.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�167  Яблунівський сільський  комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Яблунівка Смілянського району Шевчен�
ківського (Черкаського) округу 
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Справ: 2; 1926–1929 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1926–1929 рр.

Акт ревізійної комісії про діяльність комітету за період з 29
грудня 1926 р.по 21грудня 1927 р.

Заяви громадян про прийняття в члени комітету незаможних
селян.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�168  Карашинський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Карашина Корсунського району Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1927 р.

Опис 1
Справ: 2; 1927 р.

Протокол пленуму голів сільських комітетів незаможних селян.
Листування з організаціями вищого рівня з організаційних та

господарських питань.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�169  Ломуватський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Ломувате Худяківської волості Кремен�
чуцької губернії 

Справ: 3; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1920–1922 р.

Інструкція волосного земельного відділу про допомогу
червоноармійцям (1920)

Списки червоноармійців та їх сімей (1920–1921). Листування з
волКНС, сільКНС  про надання допомоги червоноармійцям та їх
сім’ям, наділення землі членам комітетів.

ф. Р�170  Топильнянський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Топильна Шполянського району Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 4; 1928–1930 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1928–1930 рр.

Піврічні звіти про стан та діяльність комітету (1929, 1930). Акти
ревізійної комісії про роботу комітету (1929, 1930). Відомості про
стан колективізації на селі (1929, 1930).

Списки членів комітету незаможних селян, Заяви громадян про
прийняття в члени комнезаму.
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ф. Р�171  Миколаївський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Миколаївка Стеблівського району Шевчен�
ківського (Черкаського) округу 

Справ: 4; 1923–1926 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1923–1926 рр.

Протоколи: засідань президії Стеблівського райКНС; загальних
зборів членів комнезаму селян (1924–1926).

Відомості про склад організацій КНС; про діяльність членів; про
матеріальний стан членів КНС, що ведуть окремі господарства;
прибутків та видатків. Списки членів комнезаму селян.

ф. Р�172  Хильківський сільський комітет незаможних селян
(сільКНС), с. Хильки Стеблівського району Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 3; 1924, 1925 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1924, 1925 рр.

Протоколи: засідань президії Стеблівського районного комітету
незаможних селян; загальних зборів членів сільКНС.

Квартальні відомості про склад організацій КНС; про діяльність
їх членів; про матеріальний стан членів КНС, що ведуть окремі
господарства. Список членів сільКНС на 1925 р.

Листування з райКНС про організацію гуртків сільськогоспоO
дарської освіти, ліквідацію неписьменності та командирування членів
комітетів на навчання.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�173  Черкаський повітовий комітет незаможних селян, м.
Черкаси Київської губернії 

Справ: 2; 1923 р.

Опис 1
Справ: 2; 1923 р.

Список членів повітового комітету незаможних селян та особові
анкети.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�174  Шевченківський (Черкаський) окружний комітет
незаможних селян (окрКНС), м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 78; 1922–1930 рр.

Опис 1
Справ: 78; 1922–1930 рр.

Директиви, постанови, положення Всеукраїнського ЦентральO
ного виконкому, інструкції, розпорядження губернського комнезаму
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про організацію та діяльність комнезамів (1924, 1925). Обіжники
Центрального комітету незаможних селян, окркомнезаму, розпоO
рядження окркомнезаму про організацію місцевих комнезамів; про
участь комнезамів у весняній посівній кампанії (1924–1926). Статут
комнезаму (1925).

Протоколи: ШOго з’їзду комнезамів Кам’янського та СтебO
лівського районів; засідань президії та пленумів райкомнезамів;
пленуму комнезаму Золотоніського району; загальних зборів членів
сількомнезамів округу; нарад активу села з уповноваженим по чистці
комнезаму.

Плани роботи райкомнезамів. Звіти про роботу райкомнезамів
округу. Відомості про економічний стан індивідуальних господарств
членів комнезамів в районах округу; про кількісний склад
комнезамів; про сількомнезами району; про стан та роботу
райкомнезамів.

Справи про чистку членів райкомнезамів Лисянського та
Миронівського районів (1923). Анкети, посвідчення, автобіографії
членів комнезамів округу (1922–1925). Списки голів районних та
сільських комнезамів; членів комнезамів округу; сільськогоспоO
дарських колективів округу (1923). Акт про передачу документів
ліквідованого окркомнезаму до окружного архіву; список членів
окркомнезаму (1930).

Листування: з окрвиконкомом, райкомнезамами з адміністраO
тивних питань; з окрфінвідділом з фінансових питань; з райO
комнезамами про направлення членів комнезамів на навчання
(1924–1927).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�175  Голов’ятинське сільське товариство взаємної допомоги,
с. Голов’ятине Смілянського району Шевченківського
(Черкаського) округу

Справ: 3; 1929 р.

Опис 1
Справ: 3; 1929 р.

Статут товариства.
Акти ревізії товариства.
Список членів президії товариства. Заяви членів товариства про

відпуск посівного матеріалу.

ф. Р�176  Сотниківське сільське товариство взаємної допомоги, 
с. Сотники Корсунського району Шевченківського (Кор�
сунського) округу 

Справ: 1; 1924 р.

Опис 1
Справ: 1; 1924 р.

Розпорядження районного комітету товариств взаємної допомоги.

140



ф. Р�177  Яблунівське сільське товариство взаємної допомоги, 
с. Яблунівка Смілянського району Шевченківського (Чер�
каського) округу 

Справ: 4; 1927–1929 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1927–1929 рр.

Директиви районного комітету товариств взаємної допомоги
(1929).

Розпорядження районного комітету товариства взаємної
допомоги про участь товариств взаємної допомоги в контрактації
озимих хлібів, проведенні посівної кампанії, про розподіл посівного
матеріалу та з інших питань (1927, 1928).

Протоколи засідань правління районного комітету товариства
взаємної допомоги.

Кошторис на 1929 р.

ф. Р�178  Кошмаківський сільський комітет взаємної допомоги, 
с. Кошмак Корсунського району Черкаського округу 

Справ: 8; 1923–1926 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1923–1926 рр.

Розпорядження Корсунського районного комітету взаємної
допомоги про надання допомоги трудящим; про надсилання звітності
(1923, 1924).

Плани, звіти та акти про роботу комітету (1925, 1926). Звітні
відомості та акти перевірянь роботи комітетів сіл Глушки і Кошмак;
відомості обліку посівів (1924).

Списки: трудящих сіл Глушки та Кошмак по збору натуральO
ного податку; сімей червоноармійців, інвалідів та вдов; трудящих, які
отримали матеріальну допомогу. Заяви селян про надання допомоги
зерном (1923, 1924).

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам та членам
президії комітету (1923, 1924).

ф. Р�180  Перша Черкаська державна нотаріальна контора
відділу юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 119; 1919–1941, 1952–1955, 1968–1973 рр.

Опис 1
Справ: 104; 1919–1941 рр.

Циркуляри Наркомату юстиції та Наркомату фінансів СРСР
про порядок витрачання нотаріальних зборів, про гербові і
нотаріальні збори з кооперації інвалідів (1925). Постанова ВУЦВК і
Ради Народних Комісарів про зміни положення про державний
нотаріат і житлового закону (1924).
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Реєстри  нотаріальних дій (1919–1922, 1924, 1939–1941). Актові
книги (1924, 1925). Заповіти (1938). Договори купівлі, продажу
домоволодінь (1938–1940). Посвідчення, довідки та довіреності на
право продажу домоволодінь громадянами (1922–1925). Рішення
суду про право на домоволодіння (1925). 

Видаткові кошториси та звітні відомості про надходження
гербових зборів (1923–1925). Повідомлення Черкаського державного
банку про сплачування і протест векселів (1924, 1925). Акти
перевірок фінансової діяльності нотаріальної контори і розпоO
рядження окрфінвідділу про результати перевірок.

Опис 2
Справ: 15; 1952–1955, 1968–1973 рр.

Узагальнення нотаріальної практики (1968–1973).
Акти документальної ревізії фінансовоOгосподарської діяльO

ності контори (1952–1955, 1968–1973). Статистичні звіти (1955,
1969–1973).

ф. Р�181  Шполянська державна нотаріальна контора, м. Шпола
Шевченківського (Корсунського) округу 

Справ: 8; 1921–1924 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1921–1924 рр.

Актові книги (1921, 1924). Реєстр нотаріальних дій. Довідки та
закріплюючі акти на домобудівництво (1923). Довідки, свідоцтва та
акти про продаж домобудівництв (1924). Договори про продаж і
здавання в оренду будинків (1924).

ф. Р�182  Корсунська державна нотаріальна контора, м. Корсунь
Київської області 

Справ: 77; 1924, 1925, 1937-1940 рр.

Опис 1
Справ: 72; 1924, 1925 рр.

Обіжники та розпорядження Наркомату юстиції УРСР про
порядок ведення і оформлення нотаріальних чинностей.

Актові книги. Реєстр про протест векселів; додатковий реєстр
актів, протесту векселів (1924). Книга зборів за проведення
нотаріальних чинностей (1924). Договори про оренду будинків та
приміщень. Акти купчих на домоволодіння (1924, 1925). Документи
про продаж домоволодінь. Справи про складання актів про продаж
будинків (1925). Журнал реєстрації векселів (1925).

Опис 2
Справ: 5; 1937–1940 рр.

Реєстри нотаріальних дій. Договори купівлі і продажу (1939).
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ф. Р�183  Управління Шевченківського (Черкаського) окружного
інженера виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 143; 1925–1930 рр.

Опис 1
Справ: 143; 1925–1930 рр.

Протоколи засідань окрвиконкому, положення, інструкції,
обов’язкові постанови, директиви вищого технічноOбудівельного
Комітету і окрвиконкому про складання та затвердження проектів,
кошторисів, звітів про житлове і промислове будівництво.
Положення, інструкції, циркуляри Центральної економічної Ради,
Української економічної Ради. Постанови ХІ окружного з’їзду Рад від
22O26 березня 1927 р.

Протоколи: засідань Всеукраїнського комітету у справах
житлового і комунального будівництва, постанова ЦВК і РНК СРСР
про обмеження прав користування землею біля полоси відчудження
залізниці; засідань, резолюції та короткий звіт 1 Всеукраїнського
з’їзду з питань будівництва; засідань окрсантехради, окрплану, комісії
по вивченню курорту Соснівки і окрміжсоюзного бюро інженерноO
технічних працівників.

Генеральні плани; плани, пояснюючі записки, кошториси на
нове будівництво, реконструкцію та ремонт виробничих,
господарських і жилих приміщень. Відомості: про нове будівництво
та стан будівельних робіт в окрузі; про незавершені будівельні
роботи, які проводяться приватними забудовниками; довідкових цін
на будматеріали по округу. Статистичні картки обліку державного,
колгоспного та кооперативного будівництва. Посвідчення на
відкриття торгівельних та промислових підприємств, видані
приватним особам, державним і кооперативним організаціям;
забудовників про початок та закінчення будівельних робіт. 

Проекти будівельних споруд. Акти перевірок будівельних робіт,
приміщень, установ та організацій для виявлення їх стану; огляду та
прийому закінченого і поточного будівництва.

Листування: з вищим технікоOбудівельним комітетом,
окрвиконкомом про будівельну політику; з окрвідділом профспілки
будівельників і окрстатбюро про довідкові ціни на будматеріали і
робочу силу; про будівельні роботи в окрузі; з окрмісцевпромом про
створення управління окружного інженера; з господарськими
організаціями про перехід на нову тарифну реформу; з підO
приємствами та установами про сплату податку за затвердження
проектів; кошторисів на будівельні роботи.

10. Фондовий огляд
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�184  Шевченківський (Черкаський) окружний виконавчий
комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських
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депутатів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу 

Справ: 313; 1923–1930 рр.

Опис 1
Справ: 213; 1923–1930 рр.

Протоколи: ХП Шевченківського (Черкаського) окружного
з’їзду Рад (1929), резолюції УШ  Шевченківського (Черкаського)
окружного з’їзду Рад (1923); засідань президії окрвиконкому.

Накази, циркуляри окрвиконкому та його відділів.
П’ятирічний план розвитку місцевої промисловості округу на

1927–1932 рр.
Доповіді, звіти, довідки: про роботу окрвиконкому, політичний

стан в окрузі, роботу окружного комітету та районних організацій
КНС; про роботу Мліївської дослідної станції садівництва (1925) та
Драбівської дослідної станції (1928). Звіти, відомості про
відновлення, зміцнення та розвиток сільського господарства, стану
колгоспів, хід колективізації, підготовку агротехнічних кадрів.

Доповідні записки, звіти: про будівництво Корсунської ГЕС
(1929); про роботу промислових підприємств округу. Економічний
нарис Шевченківського (Черкаського) округу за 1928 р.

Документи: про ліквідацію неграмотності, стан шкільної освіти
та дошкільного виховання; про організацію медичного технікуму в м.
Черкаси (1930); про реорганізацію Черкаського педагогічного техніO
куму в інститут народної освіти (1930); про медичне обслуговування
населення, протиепідемічні заходи, благоустрій дачної місцевості
“Соснівка” (1928). Доповіді та листування про роботу окружного
архівного управління (1926). Довідки, листування про стан поштовоO
телеграфного зв’язку.

Документи (протоколи, списки, листування, карта округу) про
адміністративноOтериторіальне ділення округу, районів (1926–1929).

Особові справи відповідальних працівників сільрад, списки
відповідальних та технічних працівників райвиконкомів і сільрад
(1923–1926).

Документи: (розпорядження, інструкції, протоколи, плани,
звіти, списки та інші) про проведення виборчих кампаній в окрузі
(1923–1928); (протоколи, заяви, анкети, посвідчення, списки) про
відновлення  громадян у виборчих правах (1926–1929).

Опис 2
Справ: 100; 1923–1930 рр.

Циркулярні розпорядження окружного фінансового відділу.
Постанови, циркулярні розпорядження ВУЦВК.

Протоколи засідань президії окружної та районних комісій
допомоги дітям та акти перевірок діяльності районних комісій
допомоги дітям.

Плани роботи та прибутковоOвидаткові кошториси окружної і
районних комісій допомоги дітям.
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СхемаOструктура адміністративного відділу, міліції та карного
розшуку. Квартальні та місячні фінансові звіти окрвиконкому за 
1924 р. Бухгалтерські документи касовоOмеморіального порядку;
листування з установами з фінансових питань.

Відомості на видачу заробітної плати співробітникам
окрвиконкому та його підвідомчих установ.

10. Фондовий огляд
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�185  Шевченківський (Корсунський) окружний виконавчий
комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського)
округу Київської губернії  

Справ: 58; 1922–1925 рр.

Опис 1
Справ: 42; 1922–1925 рр.

Циркуляри Шевченківського повітвиконкому, ШевченківO
ського (Корсунського) окрвиконкому про виконання розпоряджень
та звітності волвиконкомів і сільрад; про ведення діловодства.

Циркуляри: ВУЦВК про пільги для сімей червоноармійців; про
адміністративноOтериторіальне ділення; Шевченківського окрвідділу
соціального забезпечення про надання допомоги інвалідамOвоїнам
Червоної Армії та їх сім’ям.

Протоколи: засідань Київського губернського виконкому;
президії та пленумів Шевченківського окрвиконкому; засідань
президії Шевченківського та Богуславського повітвиконкомів;
засідань президії волосних та сільських виконкомів; комісій
комназемів Шевченківського повітвиконкому; окружної податкової
комісії; Шевченківської та Богуславської повітових економічних
нарад; Шевченківського окружного та Шевченківського повітового
військових засідань, районних військових нарад і волосних трійок по
боротьбі з бандитизмом; районних виборчих комісій.

Плани роботи окрвиконкому. Доповіді та звіти, інформаційні
зведення, статистичні звіти груп по боротьбі з бандитизмом і загонів
міліції про рух бандитизму та боротьбу з ним на території
Шевченківського округу і повіту. Відомості про відповідальних
працівників райвиконкомів та сільрад округу. Звіти про діяльність
повітового та окружного земельних відділів; місячні звіти окружного
земельного управління.

Списки: слідчих та судових дільниць Богуславського повіту;
відповідачів Шевченківського повіту, сільських відповідачів округу;
членів виборчих комісій; членів президії райвиконкомів, голів та
секретарів сільських Рад по селах; громадян, позбавлених виборчих
прав.

Опис 2
Справ: 16; 1922–1925 рр.
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Копія циркуляру Центрального Комітету КП(б)У “Положення
про фракції виконкомів”. Копія постанови ВУЦВК про реорганізацію
земельних органів. Циркуляри окружного військового комісаріату
СРСР, доповіді та оперативні донесення ДПУ, статистичні дані про
рух бандитизму та боротьбу з ним на території округу; губO
військкомату НКВС УСРР та протокол засідання губернської
військової наради з формування територіальних військових частин в
Шевченківському окрузі; Київського губвиконкому і окрвиконкому
та його відділів; Шевченківського окрвиконкому.

Протоколи: засідань колегії інструкторського відділу та бюро
Богуславського повітового комітету КП(б)У; засідань бюро ШевO
ченківського окркомітету КП(б)У; засідань комуністичної фракції
Богуславського повітвиконкому та Шевченківського окрвиконкому;
засідань ревізійної комісії Богуславського повітвиконкому та
Миронівського волвиконкому.

Відомості ДПУ про політичний стан округу, боротьбу з
бандитизмом; проведення учбових зборів призовників.

Списки учбових дільниць Богуславського Всеобучу. Анкети та
списки відповідальних працівників райвиконкомів і сільрад округу.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�186  Адміністративний відділ Шевченківського (Кор�
сунського) окружного виконавчого комітету Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу Київ�
ської губернії 

Справ: 96; 1923–1925 рр.

Опис 1
Справ: 96; 1923–1925 рр.

Циркуляри та копії циркулярів і інструкцій Наркомату
внутрішніх справ УСРР, Київського губернського та ШевченO
ківського окрвиконкомів, Київського губернського адміністраO
тивного відділу, Ради Народних Комісарів УСРР про правильне
ведення записів актів громадянського стану та їх порядок; про роботу
повітових та окружних ліквідаційних комісій по відділенню церкви
від держави, з питань реєстрації і діяльності общин; про реєстрацію
полонених, видавання закордонних паспортів, продовження термінів
перебування в УСРР іноземних громадян, висилення іноземних
громадян за межі УСРР.

Протоколи: засідань Шевченківської повітової та окружної
ліквідаційних комісій по відділенню церкви від держави; загальних
зборів прихожан молитовних домів. Статути релігійних общин.

Доповіді, звіти, статистичні відомості Шевченківського
окружного та районних відділів ЗАГСів, адмінвідділів райвиконкомів
про кількість зареєстрованих актів громадянського стану та рух
населення округу; звіти про діяльність ліквідованих комісій по
відділенню церкви від держави, відомості про кількість церквів та їх
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майна по округу; доповідь про стан та діяльність робітничоO
селянської міліції УСРР на 1926–1927 рр. Акт ревізії Шевченківської
окружної міліції та карного розшуку, оперативне зведення
начальника окружної міліції про боротьбу зі злочинністю. Заяви
уповноважених єврейських общин про реєстрацію та про реєстрацію
общин округу.

Відомості на виплату заробітної плати службовцям райO
виконкомів, волвиконкомів, сільрад та сільських комітетів незаO
можних селян.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�187  Черкаський повітовий виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 13; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1920–1923 рр.

Циркулярні розпорядження та постанови Ради Народних
Комісарів, губернської економічної наради та листування з
продовольчим комітетом і відділами виконкому про викорінення
бандитизму, про допомогу голодаючим, хворим та раненим воїнам,
гужову повинність, надходження продуктів харчування і предметів
широкого вжитку державних заготівель та розприділення їх
продовольчими комітетами у порядку планових нарядів Народного
комісаріату продовольства. Накази, доповідні записки, звіти,
статистичні зведення про державне постачання, товарообмін,
реорганізацію повітпродкому та з інших питань. Протокол повітової
продовольчої наради про посилення апарату повітової особливої
продовольчої комісії; засідання Раднаркому УСРР за 1922 р.

Листування: з установами та організаціями повіту про оргаO
нізацію “Тижня фронту і транспорту”; з губвиконкомом про заготівлю
насіннєвого фонду, забезпечення паливом та продовольством
повітових установ.

Картки депутатів Черкаської міської Ради і білети делегатів на
Черкаський повітовий з’їзд Рад від 25  листопада 1921 р.

Особові рахунки співробітників.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�188  Відділ управління Черкаського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 11; 1919–1923 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1919–1923 рр.

Циркуляри НКВС УСРР, постанови ВУЦВК і РНК УСРР,
відділів управління губернського і окружного виконкомів про
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надання допомоги демобілізованим червоноармійцям, зміцнення
радянського апарату, боротьбу з бандитизмом, заборону єврейських
комітетів допомоги, підбір кваліфікаційних кадрів та з інших питань.
Накази Черкаського повітового відділу управління.

Протоколи засідань губернської і повітової комісій по наданню
допомоги демобілізованим червоноармійцям. Повідомлення про
автокефальний рух в повіті; інтерновані білі військові частини.

Листування: з церковною радою про надання приміщення для
релігійних общин; з Кременчуцьким губернським управлінням по
евакуації населення, про взяття на облік біженців і військовоO
полонених, відправлення їх на батьківщину та з інших питань.

Списки: співробітників відділу управління, агентів карного
розшуку повітміліції і інтернованих білих офіцерів; релігійних
общин; членів волвиконкомів; відповідальних працівників
Черкаського округу; членів волосного та сільвиконкомів Мошенської
волості і окремих сіл Шелепухської волості. Заява члена повітO
виконкому про видавання йому грошової допомоги на будівництво
надмогильного пам’ятника червоноармійцю Ф.І. Шамраю, вбитому
бандою Уварова.

Кошториси витрат відділу управління, його підвідділів,
сільських комітетів бідноти, повітової міліції та кавалерійського
ескадрону при відділі управління.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�189  Звенигородський повітовий виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Звенигородка Богуславського повіту Київської губернії 

Справ: 77; 1919, 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 57; 1921, 1922 рр.

Циркулярні розпорядження Київського губернського відділу
управління про штати відділів управління і волвиконкомів повіту.
Накази повітового відділу управління; накази військового командуO
вання, губернської та повітової військової нарад; накази, постанови та
інструкції Київської губернської військової наради з питань боротьби
з бандитизмом та куркульством, проведення продовольчої кампанії,
проведення військового посіву.

Протоколи: пленумів та засідань президії волвиконкомів
округу; повітового з’їзду Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів від 9 квітня 1922 р.; засідань повітвиконкому;
засідань Звенигородської повітової військової наради.

Зведення, доповіді, рапорти начальників військових підрозділів
та продовольчих загонів по боротьбі з бандитизмом і дезертирством,
бандитський терор та хід виконання продрозверстки; зведення та
звіти повітового ревкому про радянське будівництво; статистичні
відомості про особовий склад повітових установ у м. Звенигородка,
особовий склад волвиконкомів повіту; щомісячні статистичні
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відомості волвиконкомів про проведені з’їзди, наради, організацію та
стан комітетів незаможних селян, допомогу сім’ям червоноармійців
та з інших питань. Місячні відомості про діяльність повітового
відділу управління та його підвідділів, діяльність волвиконкомів.

Анкети, службові посвідчення співробітників установ повіту,
відповідальних працівників волвиконкомів, працівників волосних
установ повіту, голів сільрад волостей, комнезамів. Списки учасників
контрреволюційних банд.

Опис 2
Справ: 18; 1921–1922 рр.

Накази повітвиконкому та по юридичному відділу повітO
виконкому.

Протоколи: з’їзду комнезамів; колегії повітпродкомітету;
повітового з’їзду завідуючих волосними земельними відділами та
представників цукрових заводів від 24–25 жовтня 1921 р.; засідань
волвиконкомів та комісій при повітових і волосних виконкомах;
засідань сількомнезамів; засідань комісій по реорганізації сільських
комнезамів.

Звіти про роботу повітового продовольчого комітету, про роботу
сільських комнезамів.

Списки сільських комнезамів волостей.

Опис 3
Справ: 2; 1919 р.

Протоколи засідань фінансового відділу повітвиконкому.
Кошториси витрат на утримання відділу управління та

особового складу повітвиконкому.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�190  Відділ управління Богуславського повітового вико�
навчого комітету Рад робітничих, селянських і черво�
ноармійських депутатів, м. Богуслав Київської губернії 

Справ: 206; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 201; 1920–1923 рр.

Документи загального, адміністративноOорганізаційного підO
відділів, іноземного столу, організаційноOінструкторського підвідділу,
підвідділу релігійних культів, кошторисноOрахункового підвідділу.

Опис 2
Справ: 5; 1920–1923 рр.

Документи загального, адміністративноOорганізаційного підO
відділів, іноземного столу, організаційноOінструкторського
підвідділу, підвідділу  релігійних культів, кошторисноOрахункового
підвідділу.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�191  Юридичний відділ Звенигородського повітового виконав�
чого комітету Рад робітничих, селянських і червоно�
армійських депутатів, м. Звенигородка Богуславського
повіту Київської губернії 

Справ: 37; 1919–1922 рр.

Опис 1
Справ: 37; 1919–1922 рр.

Декрети, положення, інструкції, циркуляри, пояснення РНК
УСРР та губернського юридичного відділу про організацію і
діяльність органів юстиції і народного суду; про роботу слідчих
органів; циркуляр ЦК КП(б)У про порядок взяття на поруки
заарештованих судовоOслідчими органами; накази Звенигородського
повітвиконкому та повітового військовоOреволюційного комітету.

Протоколи: засідань повітвиконкому та повітового військовоO
революційного комітету; комісії по ліквідації дорадянських судових
органів; дізнань агентів карного розшуку.

Доповіді про діяльність юридичного відділу повітвиконкому та
його підвідділів, судових дільниць. Статистичні відомості про рух
справ по слідчих дільницях Звенигородського повіту, діяльність Ради
народних суддів повіту. Акти перевірок стану та діяльності
Звенигородської тюрми.

Листування: з губернським відділом юстиції про розбір судовоO
земельних справ; з повітовим військовоOреволюційним комітетом з
господарських питань, з радянськими установами про підготовку
народних суддів.

Справи за звинуваченням громадян повіту. Документи про
особовий склад. Списки кандидатів у судді і народні засідателі,
службовців Звенигородської тюрми та заарештованих, які переO
бувають в ній.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�192  Черкаська окружна радянська партійна школа, м. Чер�
каси Черкаського повіту  

Справ: 7; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1925–1927 рр.

Накази по школі.
Витяги з протоколів засідань шкільної ради.
Листування з окрвиконкомом та окружною інспектурою

народної освіти про асигнування коштів на утримання школи,
обладнання кабінетів та з інших питань. Журнал реєстрації вхідних
документів.

Касові книги.

ф. Р�193  Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300�річчя
возз’єднання України з Росією, м. Черкаси Черкаської області 
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Справ: 2045; 1929–1980 рр.

Опис 1
Справ: 236; 1929–1934, 1937–1941, 1944–1952 рр.

Документи загальної канцелярії, учбової частини, заочного
відділення, вчительського інституту, бухгалтерії.

Опис 8
Справ: 1229; 1943–1975 рр.

Документи канцелярії, учбової і наукової частини, заочного
відділу, відділу кадрів, бухгалтерії, бібліотеки.

Опис 10д
Справ: 47; 1944–1979 рр.

Документи канцелярії, учбової і наукової частини, заочного
відділу, відділу кадрів, бухгалтерії, бібліотеки.

Опис 11
Справ: 259; 1975–1980 рр.

Документи канцелярії, учбової і наукової частини, заочного
відділу, відділу кадрів, бухгалтерії, бібліотеки.

Опис 9
Справ: 10; 1974–1979 рр.

Протоколи звітноOвиборних зборів членів профспілки та
засідань місцевого комітету. Соціалістичні зобов’язання колективу
педінституту та кафедр, довідки про їх виконання. Кошториси витрат,
фінансові звіти.

ф. Р�194  Робітничий факультет при Черкаському педагогічному
інституті Народного комісаріату освіти УРСР, м. Черкаси
Київської області 

Справ: 95; 1931–1937 рр.

Опис 1
Справ: 70; 1933–1937 рр.

Накази та розпорядження Народного комісаріату освіти УРСР.
Накази директора інституту з основної діяльності.

Протоколи: нарад лекторів; загальних зборів студентів
робітничого факультету; засідань приймальних комісій.

Навчальні, учбові та робочі плани з різних дисциплін.
Звіти викладачів робфаку про проведену роботу; статистичні

звіти робфаку про рух студентів. Відомості: про проведення залікових
сесій, кількість прочитаних годин лекторами, успішність студентів.

Списки викладачів робітничого факультету, студентів.

Опис 2
Справ: 25; 1931–1936 рр.

Особові справи студентів робітничого факультету.
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ф. Р�196  Канівська педагогічна школа Народного комісаріату
освіти УСРР, м. Канів Київської губернії  

Справ: 2; 1921–1922 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1921–1922 рр.

Заяви про прийом до школи, свідоцтва про освіту та метричні
витяги вступників до школи.

ф. Р�197  Кирилівські 3�річні педагогічні курси ім. Т. Г. Шевченка,
с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії 

Справ: 33; 1919–1923 рр.

Опис 1
Справ: 33; 1919–1923 рр.

Постанова, наказ та інструкції Народного комісаріату освіти
УСРР про перетворення учительських семінарій у 3Oкласні
педагогічні школи; розпорядження губернського та повітового
відділів народної освіти.

Протоколи: засідань шкільної та педагогічної рад; загальних
зборів учнів.

Листування з губернським та повітовим відділами народної
освіти з організаційних, учбових і господарських питань.

Документи про особовий склад учнів педагогічних курсів.
Анкети студентів про матеріальний стан. Відомості успішності;
журнали обліку відвідувань занять студентами.

Відомості на виплату заробітної плати педагогам.

ф. Р�198  Корсунські вищі 3�річні педагогічні курси ім. Т. Г. Шев�
ченка Народного комісаріату освіти УСРР, м. Корсунь
Шевченківського (Корсунського) округу 

Справ: 6; 1922–1928 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1922–1928 рр.

Циркуляри Народного комісаріату освіти УСРР, Київського
губернського відділу народної освіти про порядок проведення
педагогічної практики студентів, українізацію професійних шкіл,
академічну перевірку учнів в технікумах і педкурсах, порядок
нарахування заробітної плати персоналу та з інших питань. Проект
тимчасового положення педреввійськнаради м. Фрунзе та циркуляри
Київської комісії у військових справах про проходження дійсної
військової служби у рядах РСЧА учнів шкіл, робітничих органах і
вищих учбових закладах.

Витяг з протоколу засідання президії окрвиконкому та
протоколи засідань студентського профкому про громадську роботу
студентів.

Списки і особові справи викладачів, студентів.
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Списки і особові справи викладачів, студентів та випускників,
вступників на курси. Анкети студентів.

ф. Р�199  Черкаський ветеринарний технікум Міністерства
землеробства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 815; 1930–1954 рр.

Опис 1
Справ: 78; 1944–1954 рр.

Накази Народного комісаріату земельних справ УРСР. Наказ
Міністерства сільського господарства УРСР від 13 липня 1954 р. про
переведення ветеринарного технікуму з м. Черкаси до м. Хотин
Чернівецької області.

Протоколи засідань педради, методкомісії з загальноосвітніх
предметів, приймальної комісії.

Плани роботи учбовоOвиховної і політикоOмасової роботи,
роботи предметних комісій, спеціального циклу і педради.

Текстові, річні та статистичні звіти про учбовоOвиховну і
політикоOмасову роботу, успішність та відвідування учнів, підготовку
спеціалістів, прийом учнів та здавання екзаменів; текстові звіти
голови державної кваліфікаційної комісії. Звіти про чисельність
адміністративноOуправлінського персоналу і розприділення всіх на
займання посади.  

Фінансові звіти. Акти ревізії фінансовоOгосподарської
діяльності.

Опис 1 ос
Справ: 1; 1930–1941 рр.

Відомості успішності учнів.

Опис 2 ос
Справ: 667; 1944–1953 рр.

Особові справи студентів.

Опис 3 ос
Справ: 69; 1944–1954 рр.

Протоколи засідань державної кваліфікаційної комісії, комісії
по розприділенню випускників. Книги наказів директора технікуму з
особового складу.

Екзаменаційні відомості. Тарифікаційні списки педагогічного
персоналу; списки випускників; розприділення молодих спеціалістів.

Особові рахунки працівників і службовців, відомості нарахуO
вання заробітної плати.

ф. Р�200  Черкаський шляхово�будівельний технікум, м. Черкаси
Київської області 

Справ: 15; 1927–1934 рр.
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Опис 1
Справ: 15; 1927–1934 рр.

Особові справи студентів технікуму.

ф. Р�201  Черкаський технікум електрифікації і сільськогоспо�
дарського будівництва Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 600; 1920–1922, 1946-1982 рр.

Опис 1
Справ: 39; 1920–1922 рр.

Циркуляри повітового професійного бюро (1922); циркулярні
розпорядження та листування з губернським професійним бюро з
учбових та господарських питань. Тимчасове положення про вищі
учбові заклади УСРР (1922).

Копії протоколів повітового профбюро та листування з ним з
учбових питань (1921, 1922). Протоколи: засідань педагогічної ради;
приймальної комісії та загальних зборів студентів (1921, 1922).

Учбові плани та програми з дисциплін (1920, 1921).
Листування: з повітовими земельним і сільськогосподарським

відділами, учбовим комітетом України з питань сільського госпоO
дарства (1920); з Черкаським повітовим  військкоматом та повітовим
відділом народної освіти про надання відстрочок військовозобоO
в’язаним студентам (1920, 1921); з повітовим відділом народної
освіти з учбових питань.

Заяви про допущення до вступних екзаменів, анкети, свідоцтва
про освіту, метричні витяги студентів технікуму.

Екзаменаційні роботи та залікові роботи з окремих дисциплін
(1921). Контрольні роботи по кресленню (1922).

Журнали обліку уроків (1921, 1922).
Кошториси на обладнання майстерень, будівництво  сільськоO

господарської ферми та утримання співробітників технікуму та
пояснюючі записки до них (1920, 1921).

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям (1921, 1922).
Списки студентів, лекторів, службовців технікуму, слухачів

технікуму.

Опис 2
Справ: 494; 1946–1982 рр.

Накази: Міністерства сільського господарства УРСР (1956–
1966, 1969–1974); Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти
УРСР (1975, 1976).

Статут технікуму (1962).
Протоколи: засідань та плани роботи педагогічної ради (1948,

1949, 1952–1982); засідань предметних комісій (1966–1979); засідань
циклових комісій (1969–1972, 1979–1982); засідань методичних
комісій (1971–1973).

Учбовий план технікуму (1960). Плани: роботи технікуму
(1973–1978); учбовоOвиховної роботи (1965–1974); політикоO
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виховної, ідеологічної, культурноOмасової та оборонноOспортивної
роботи (1949, 1969, 1980, 1981).

Спогади і історична довідка до 5Oти річчя технікуму (1922–
1972).

Довідки, інформації, річні звіти про роботу технікуму (1948–
1950, 1954–1962, 1975–1982). Річні звіти з учбовоOвиховної роботи
(1951–1953, 1964–1976). Статистичні звіти технікуму на початок та
кінець навчальних років (1953–1974). Плани роботи та річні звіти
про роботу заочного відділення (1961–1981).

Паспорт технікуму (1955).
Плани та звіти про приймання учнів (1967, 1975–1981). Плани

розприділення молодих спеціалістів та звіти про виконання планів
(1975–1982). Статистичні звіти: про прийом, рух та успішність учнів
(1955, 1975–1980); про чисельність адміністративноOуправлінського
персоналу, працівників та службовців (1950, 1951, 1954, 1966,
1975–1982).

ВиробничоOфінансові плани: учбовоOвиробничих майстерень
(1949–1959, 1962–1974); учбовоOдослідного господарства (1949–
1961). Штатні розписи, кошториси витрат: технікуму; учбовоO
виробничих майстерень (1946–1956, 1959–1970); учбовоOдослідного
господарства (1949–1961). Зведені річні бухгалтерські звіти
технікуму (1958–1970). Річні бухгалтерські звіти: технікуму
(1946–1965, 1971–1982); учбовоOвиробничих майстерень (1947–
1954, 1962–1966, 1971–1974); учбовоOдослідного господарства (1956–
1961). Акти документальних ревізій фінансовоOгосподарської діяльO
ності технікуму (1963–1982).

Документи: (протоколи, соцзобов’язання, кошториси, звіти)
місцевого комітету профспілки (1977–1982); (протоколи, плани,
звіти) групи народного контролю (1980–1982).

Опис 1м
Справ: 67; 1953–1976 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профзборів; загальних зборів
членів профспілки; засідань місцевого комітету.

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності.
Соцзобов’язання  колективу технікуму.
Кошториси прибутків та видатків. Річні фінансові звіти.

ф. Р�202  Черкаське базове медичне училище Міністерства охоро�
ни здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1151; 1930–1982 рр.

Опис 1
Справ: 560; 1930–1940 рр.

Документи канцелярії, учбової частини, заочного відділення,
інспектора по кадрах, бухгалтерії.

Опис 2
Справ: 553; 1944–1982 рр.
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Документи канцелярії, учбової  частини, заочного відділення,
інспектора по кадрах, бухгалтерії, місцевого комітету профспілки,
групи народного контролю.

Опис 1м
Справ: 38; 1959–1972 рр.

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1966–1972);
засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого
комітету (1964–1971).

Плани роботи місцевого комітету (1965, 1968–1972).
Статистичні звіти  місцевого комітету з усіх видів діяльності

(1965–1968, 1972).
Кошториси прибутків та витрат.  Річні фінансові звіти.

ф. Р�203  Черкаський педагогічний технікум Народного коміса�
ріату освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкась�
кого) округу 

Справ: 480; 1920–1931 рр.

Опис 1
Справ: 480; 1920–1931 рр.

Обіжники: Народного комісаріату освіти УСРР (1929, 1930);
Народного комісаріату фінансів УСРР (1926, 1927); розпорядження,
інструкції Народного комісаріату освіти УСРР (1926, 1927); розO
порядження, обіжники губернського відділу народної освіти (1923).

Протоколи засідань: педагогічної ради (1920–1922); комісії з
матеріального забезпечення студентів (1922, 1923).

Звіт про діяльність технікуму (1928). Акти обстеження
господарських робіт технікуму (1920–1928).

Листування: з учителями початкових шкіл про складання
іспитів в технікумі екстерном (1927, 1928); з органами міліції та
сільрадами про соціальне походження студентів (1929); з профO
спілкою “Робос” про приймання до спілки співробітників технікуму
та проведення політичноOмасової роботи в технікумі (1926, 1927).

Контрольні роботи студентів (1925, 1926).
Списки та особові справи учнів. Списки учителів технікуму.
Фінансові звіти (1927, 1928).
Вимогові відомості на виплату зарплати учителям та стипендії

учням (1920–1930).

ф. Р�204  Черкаський соціально�економічний технікум Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Черкаського округу 

Справ: 14; 1916–1926 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1916–1926 рр.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР та інструкції
повітового відділу народної освіти (1921–1922).
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Протоколи педагогічних нарад (1921–1922).
Звіти про діяльність технікуму (1922).
Заяви про прийняття до технікуму, метричні витяги та свідоцтва

про освіту вступників. Журнали обліку успішності студентів 1Oго
курсу; явки на роботу співробітників (1921–1922); обліку вручень
повісток співробітникам (1922); реєстрації вхідних та вихідних
документів (1921, 1922). Списки викладачів та студентів технікуму
(1921, 1922).

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам (1921,
1922).

ф. Р�205  Черкаський агро�економічний технікум Народного
комісаріату землеробства УСРР, м. Черкаси Київської
області 

Справ: 70; 1929–1933 рр.

Опис 1
Справ: 70; 1929–1933 рр.

Директиви, циркуляри, розпорядження: Народного комісаріату
землеробства (1930–1932); Укрсадвинтресту (1930–1932); НародO
ного комісаріату освіти (1930); Вукоспілки працівників землеробних
радгоспів (1931); агроінституту про десятимісячні курси економістів
(1930–1931); обласного відділу народної освіти (1933); райO
виконкому (1930). Постанови загальних зборів учнів технікуму
(1930); загальних зборів лекторів і студентів (1932). Накази по
технікуму (1931–1933).

Протоколи: засідань шкільної ради та методичних комісій
технікуму (1929–1931); розцінковоOконфліктної комісії (1931–1932);
учнівських організацій (1929, 1930).

Листування: з Черкаським райвиконкомом про перетворення
кооперативної школи в агроекономічний технікум та з господарських
питань (1931); з Народним комісаріатом землеробства з учбових та
фінансових питань (1931–1932); з Укрсадвинтрестом з адміністраO
тивних та фінансових питань (1930–1933) та з іншими організаціями
з адміністративних, учбових і фінансових питань. Документи з
реалізації державного займу 4Oго останнього року п’ятирічки (1933).

Учбові програми та плани (1930).
Заяви: про прийом до технікуму, про призначення і видачу

стипендій (1930). Свідоцтва і списки викладачів, студентів і
технічних працівників технікуму (1932, 1933). ВиробничоOпрактичні
роботи студентів (1930, 1931).

Фінансові кошториси та звіти (1930, 1931). Касова книга (1930).
Відомості на виплату зарплати адміністративноOтехнічному та

педагогічному складу (1930–1932); стипендії студентам технікуму
(1930–1932). Списки студентів (1930, 1931).
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ф. Р�206  Черкаські фармацевтичні курси Народного комісаріату
охорони здоров’я УСРР, м. Черкаси Черкаського округу
Київської губернії 

Справ: 2; 1924, 1925 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1924, 1925 рр.

Протоколи педагогічних рад та засідань приймальної комісії;
списки учнів.

Командировочні посвідчення, особові анкети, свідоцтва про
освіту та інші документи слухачів курсів (1924).

ф. Р�207  Смілянська професійно�технічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Сміла Черкаського округу
Київської губернії 

Справ: 5; 1918–1924 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1918–1924 рр.

Заяви про прийом, свідоцтва про освіту, анкети, посвідчення,
метричні витяги вступників до школи. Тимчасові свідоцтва,
закінчивших технічні класи при 2Oму класному заводському училищі
графів Бобринських в 1886–1894 рр.

ф. Р�208  Звенигородська соціально�економічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Звенигородка Київської 
губернії 

Справ: 8; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1920–1922 рр.

Листування з повітовим відділом народної освіти про ремонт
будівель школи, заготівлю палива та з інших господарських питань
(1921).

Заяви про прийняття в школу, свідоцтва про освіту, народження,
метричні витяги та інші документи вступників (1920–1922).
Відомості про вступні екзамени (1921). Класні журнали 1Oго і 2Oго
класів (1921–1922).

Відомості на виплату зарплати учителям та службовцям школи.

ф. Р�209  Черкаська єврейська професійно�технічна, механічна
школа Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 25; 1925–1931 рр.

Опис 1
Справ: 25; 1925–1931 рр.

Протоколи: засідань приймальної комісії (1925–1927);
стипендіальної комісії (1928, 1929); технічних нарад (1928).
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Учбові плани (1925–1928). Плани роботи столярної майстерні
(1928).

Річні звіти про роботу школи (1925–1927). Звіти про
приймання учнів (1925–1927).

Листування: з окружною інспектурою народної освіти та
американським єврейським об’єднаним комітетом (джойнт):
організацією “ОРТ” про видачу коштів на утримання школи (1927); з
російським відділом американського єврейського об’єднаного
комітету (джойнт) та організацією “ОРТ” про влаштування на роботу
випускників (1928).

Відомості про успішність учнів. Класний журнал (на єврейській
мові).

Реєстраційні картки учителів (1926, 1927). Списки та особові
справи учнів.

Кошториси, авансові звіти, рахунки та інші документи про
використання коштів на ремонт школи (1928, 1929). Книги обліку
кредитів (1927, 1928). Касова книга (1926–1928).

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам школи
(1926–1928).

ф. Р�210  Черкаська професійно�кооперативна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 18; 1927, 1929, 1930 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1927, 1929, 1930 рр.

Листування: з Наркоматом освіти про громадськоOполітичну
роботу на селі під час колективізації і посівної кампанії (1930); з
Черкаським держбанком про відкриття кредитів (1930).

Звіти про роботу, проведену студентами 2Oго курсу по рахівO
ництву в колгоспах (1930). Робочі плани (1927). Заяви, довідки,
списки про зарахування у склад учнів школи (1930). Списки
вступників в школу і рішення приймальної комісії (1929, 1930).

Фінансові звіти, кошториси, загальні статистичні звіти (1930).
Трудові договори і розписки у отриманні грошей позаштатним
персоналом (1929, 1930).

Відомості про видачу зарплати учителям і службовцям школи
(1929, 1930); на видачу стипендії учням (1929, 1930). Грошові
виправдні документи (1929, 1930).

ф. Р�211  Черкаська професійна торгівельно�промислова школа
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 29; 1925–1930 рр.

Опис 1
Справ: 29; 1925–1930 рр.
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Обіжники Народного комісаріату освіти УСРР (1925, 1926).
Витяги з наказів по окружній інспектурі народної освіти про
призначення викладачів до школи (1929).

Протоколи: засідань педагогічної ради (1925, 1926); шкільної
ради (1927); засідань ревізійної економічної, культурної комісій та
старостату школи (1927, 1928); батьківського комітету школи (1929).

Листування: з окружним виконком про асигнування коштів на
утримання школи, культурноOмасову та фізкультурну роботу серед
учнів (1929); з фінансовим управлінням Народного комісаріату
освіти про надання фінансової допомоги на утримання школи (1926);
з підприємствами про проходження виробничої практики учнями
(1926–1928).

Річні звіти про роботу школи (1925, 1926). Учбові програми та
плани.

Заяви про прийом до школи, свідоцтва про освіту, народження,
довідки про стан здоров’я та соціальний стан вступників (1927–1930).
Класний журнал (1929, 1930). Відомості про успішність учнів (1926).
Особові справи учителів (1925–1926).

Кошториси та звіти про діяльність школи (1927–1930). Звітні
картки по обліку праці в установах; статистичні відомості
(1927–1928). Відомості та реєстраційні картки про утримання
прибуткового податку з співробітників (1926–1929). Касові книги
(1927–1929). Особові рахунки учнів (1927, 1928). Вимогові відомості
на виплату зарплати співробітникам (1925–1928).

Списки: учнів (1926–1928); співробітників (1929).

ф. Р�212  Черкаська професійно�технічна школа глухонімих, 
м. Черкаси Київської області 

Справ: 32; 1940, 1941 рр.

Опис 1
Справ: 32; 1940, 1941 рр.

Протоколи випускних іспитів (1941).
Особові справи учнів школи.

ф. Р�213  Мартинівська професійно�технічна індустріальна
школа Народного комісаріату освіти УСРР, с. Мартинівка
Шевченківського (Канівського) повіту Київської губернії  

Справ: 7; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1920–1923 рр.

Розносна книга (є матеріали про учнів технікуму) (1922, 1923).
Журнал вхідних і вихідних паперів. Реєстр видавання продуктів
службовцям (1922). Акти про передавання інвентаря Мартинівським
технікумом (1922, 1923). Накладні і акти по кладовій (1922–1923).

Особові рахунки службовців (1922). Грошові рахунки (1921,
1922).
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ф. Р�215  Шендерівська професійно�технічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Шендерівка Канівського повіту
Київської губернії 

Справ: 3; 1911–1922 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1911–1922 рр.

Свідоцтва про освіту та народження учнів (1911–1919).
Звіти і акти перевіряння наявності матеріальних цінностей

(1921, 1922). Інвентарна книга (1922).

ф. Р�216  Черкаська професійна кустарно�художня школа
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської
губернії 

Справ: 4; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1922, 1923 рр.

Розпорядження повітового відділу народної освіти про
боротьбу з дитячою безпритульністю, про плату за навчання та з
інших питань (1922).

Протоколи засідань шкільної ради (1922).
Журнали вхідних документів.
Квитанції, розписки і інші бухгалтерські документи.
Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам

училища.

ф. Р�217  Стеблівські професійно�кооперативні технічні курси
Народного комісаріату освіти УСРР, м�ко Стеблів Канів�
ського повіту Київської губернії 

Справ: 7; 1920–1924 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1920–1924 рр.

Обіжні розпорядження Народного комісаріату освіти (1922,
1923).

Протоколи засідань педагогічної ради (1922, 1923).
Звіти про роботу курсів та листування з учбових питань (1923).
Заяви і інші документи про прийом на курси. Іспитові оцінки

успішності учнів (1922, 1923). Списки учнів (1920–1923).

ф. Р�218  Ротмистрівська єдина трудова семирічна школа, 
с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 16; 1920–1929 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1920–1929 рр.
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Постанови шкільної ради про навчальну та господарську роботу
школи (1920–1925).

Протоколи загальних зборів учителів про участь у колекO
тивізації (1929).

Листування з районним відділом народної освіти, з установами
і організаціями з питань роботи школи (1927–1929). Звіти про
учбовоOвиховну роботу та інші відомості про школу (1923–1925,
1927, 1929). Відомості про учителів та учнів (1927, 1928). Заяви та
посвідчення про вступ до 5Oх класів (1928). Книги обліку педагогічної
роботи груп (1927–1929). Щоденник 3Oої групи (1925–1926).

Списки: учнів школи (1924, 1926–1929); новоприйнятих учнів
до школи та списокOхарактеристика учнів школи за 1925–1926
навчальний рік.

ПрибутковоOвидаткова книга (1920–1925).

ф. Р�219  Черкаська середня школа №11 Народного комісаріату
освіти УРСР, м. Черкаси Київської області 

Справ: 27; 1936–1941, 1945–1947 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1936–1941, 1945–1947 рр.

Протоколи педагогічних рад (1946, 1947).
Перевідні посвідчення з єврейської школи № 10 в школу № 11 про

успішність учнів (1936–1937). Особові справи учнів (1937–1941).

ф. Р�220  Канівська друга семирічна єдина трудова школа Народ�
ного комісаріату освіти УСРР, м. Канів Київської губернії 

Справ: 13; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1920–1922 рр.

Протоколи педагогічної ради (1918–1922), (є протоколи
Канівської чоловічої вищепочаткової школи з 1918 р. до 1920 р.).
Розпорядження повітового відділу народної освіти про скасування
викладання в школах релігійних предметів і порядок закінчення в
школах 1919–1920 навчального року (1920). Інструкція губнаросвіти
про реорганізацію існуючих учбових закладів в семирічну єдину
трудову школу (1920).

Листування з відділом народної освіти з культурноOосвітніх та
господарських питань (1921). Статистичний звіт про роботу школи за
1 півріччя 1920–1921 учбового року.

Заяви учнів про звільнення з школи; учителів з учбових і
побутових питань (1922). Відомості про успішність учнів (1920).
Списки: учителів школи (1920–1922); учнів (1921, 1922). Журнали
реєстрації вихідних документів за 1921–1922 рр. (є матеріали про
учителів, службовців та учнівOвипускників школи).

Вимогові відомості на виплату зарплати особовому складу
(1921).
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ф. Р�221  Черкаська друга трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Черкаського округу
Київської губернії 

Справ: 3; 1921–1924 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1921–1924 рр.

Протоколи засідань педагогічної ради.
Журнал вхідної кореспонденції (1922).

ф. Р�222  Корсунська районна 1�ша єдина трудова школа 
ім. Т. Г. Шевченка Народного комісаріату освіти УСРР, 
м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 14; 1919–1924 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1919–1924 рр.

Листування з Богуславським повітовим відділом народної
освіти з учбових та господарських питань (1922). Місячні звіти про
діяльність шкіл Корсунського району (1922); звіти і відомості про
роботу школи (1923).

Класний журнал успішності учнів 1O7 класів (1919–1920).
Заяви учителів про переведення в іншу школу (1923); директорів
сільських шкіл про забезпечення паливом, матеріалом для ремонту
будівель (1923). Списки учнів і учителів школи (1920–1921, 1923).
Журнали вихідних документів за 1922–1924 рр. (є матеріали про
особовий склад учнів і учительський склад).

Акти і договори про здавання в оренду ділянок шкільної землі (1922).
Кошториси на ремонт, акти і договори з господарських питань

(1922, 1923). Місячні відомості про прибуток і видаток грошових сум
по сільських трудових школах (1922, 1923).

Відомості на виплату зарплати (1922, 1923).

ф. Р�223  Хацьківська середня загальноосвітня трудова політех�
нічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету
Черкаської районної Ради депутатів трудящих, с. Хацьки
Черкаського району Черкаської області  

Справ: 55; 1932–1935, 1950-1970 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1932–1935 рр.

Протоколи: засідань педагогічної ради (1934–1935); виробниO
чих нарад (1933); батьківських зборів (1934).

Листування з Смілянським райвиконкомом та районним
відділом народної освіти про підготовчу роботу до нового навO
чального року (1934). Звіт про діяльність школи (1934). Положення
про роботу місцевого та групового комітетів (1933). Відомості про
матеріальне забезпечення учнів (1933); про успішність учнів школи
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(1932). Акти обслідування школи (1933). Книга обліку учбовоO
виховної роботи (1935).

Копії свідоцтв учнів про закінчення школи (1933). Журнали
відвідувань уроків (1934, 1935). Списки: дітей шкільного віку по с.
Хацьки (1932, 1933); учителів школи (1934); новоприйнятих учнів
школи (1934).

Вимогові відомості на виплату зарплати учителям школи (1933, 1934).

Опис 2
Справ: 38; 1952–1970 рр.

Накази директора школи (1963–1968).
Протоколи: засідань педагогічної ради (1952–1954, 1959–1970);

методичних об’єднань (1957–1964, 1968–1970); методичної комісії
учителів (1956, 1957, 1964–1968); класних керівників (1964–1967);
секції математики (1965–1967); загальних батьківських зборів
(1965–1968); батьківського комітету (1964–1969).

Плани роботи: школи (1956, 1959, 1966–1969); методичних
об’єднань (1957–1964).

Звіт та інформація про роботу школи (1953). Довідка про
виховну роботу школи (1967).

Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, які
мають середню та вищу освіту (1959).

Штатний розпис (1954). Кошториси витрат (1953, 1954). Річний
фінансовий звіт (1953).

ф. Р�224  Смілянська друга єдина трудова семирічна школа 
ім. В. Г. Короленка Народного комісаріату освіти УСРР, 
м. Сміла  Київської області 

Справ: 62; 1920–1933 рр.

Опис 1
Справ: 62; 1920–1933 рр.

Розпорядження окружного відділу народної освіти (1927–1929,
1932, 1933); обіжні розпорядження Смілянського відділу народної
освіти про роботу з ліквідації неписемності, облік неписемних дітей
(1923); районного бюро комуністичного дитячого руху (1928–1930 ).

Протоколи: засідань педагогічної ради (1922–1925, 1927–1930);
приймальної комісії (1928, 1929); шкільної ради та господарськоO
адміністративної комісії (1920, 1921); учбової та санітарної комісій школи
(1924, 1925); гуртків по складанню комплексних тем (1925, 1926).

Плани роботи школи (1923, 1926, 1927). Учбові програми і
плани (1924–1928).

Річні звіти та відомості про роботу школи (1923, 1928–1929).
Листування з Смілянським відділом народної освіти та іншими
установами з учбових, кадрових та фінансових питань (1920–1922,
1924–1925). Відомості: про рух учнів (1924); про учителів школи
(1929, 1930); про дітей робітниківOбатраків (1929, 1930).

Свідоцтва, заяви, відомості та інші документи про учнів, що
закінчили школу (1920–1931). Класні журнали (1922–1926,
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1929–1933). Журнали обліку успішності учнів школи (1920, 1921).
Списки: учнів (1920, 1921, 1924–1933);  учителів (1921–1923);

технічних працівників школи (1922).
Вимогові відомості на виплату зарплати працівникам школи

(1920, 1921); робітникам дитячого садка при школі (1921).

ф. Р�225  Корсунські вечірні загальноосвітні курси групи
викладачів, м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 2; 1919–1920 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1919–1920 рр.

Протоколи засідань педагогічної ради.
Посвідчення учнів (1919).

ф. Р�226  Черкаський учбовий пункт Київського акціонерного
товариства “Установка” (з підготовки будівельних пра�
цівників), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 11; 1930, 1931 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1930, 1931 рр.

Книга наказів директора пункту.
Фінансовий звіт (1930). Касові та порівнювальні відомості

(1931). Картотека матеріальних рахунків (1931).
Відомості на виплату зарплати службовцям та стипендії

курсантам.

ф. Р�227  Черкаські курси каменярів Центрального інституту
праці, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1930 р.

Опис 1
Справ: 2; 1930 р.

Списки курсантів.

ф. Р�228  Шевченківське (Черкаське) окружне архівне управ�
ління, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 236; 1923–1930 рр.

Опис 1
Справ: 236; 1923–1930 рр.

Обіжники та обіжні розпорядження Черкаського окрвиконкому
про обслідування архівних частин в установах та організаціях та
листування з ним з цих питань (1925, 1926).

Анкетні листи та акти обслідування архівних частин установ,
підприємств, організацій та церквів округу; описи матеріалів
архівних частин. Реєстраційний список архівних частин установ,
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підприємств та організацій округу (1925). Реєстраційна відомість
архівних частин релігійних громад округу (1926, 1927).

ф. Р�229  Черкаський окружний музей  відділу народної освіти
Черкаського окружного виконавчого комітету Рад робіт�
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чер�
каси Черкаського округу Київської губернії 

Справ: 2; 1921, 1922, 1924 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1921, 1922, 1924 рр.

Листування з Київським губернським управлінням про
концентрацію архівних матеріалів (1924).

Журнал обліку культурноOосвітньої роботи музею (1921, 1922).

ф. Р�230  Черкаський центральний робітничий клуб Черкаської
окружної ради професійних спілок, м. Черкаси Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 4; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1925–1927 рр.

Протоколи: засідань правління і комісії “Тижня фізкульO
турника” (1925); засідань бюро драматичного, шахового і інших
гуртків (1925, 1926); загальних зборів членів драматичного і
юридичного гуртків (1926–1927).

Плани роботи і тез про завдання культурної роботи у літній
період (1925).

Акт ревізії діловодства і фінансової звітності (1925).

ф. Р�231  Товариство “Селянський будинок”, с. Березняки Смі�
лянського району Черкаського округу 

Справ: 1; 1924, 1925 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1924, 1925 рр.

Протоколи засідань правління.

ф. Р�232  Будинок відпочинку Центрального комітету про�
фесійної спілки працівників річкового транспорту, Черкаси�
Соснівка Київської області 

Справ: 2; 1938–1940 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1938–1940 рр.

Накази директора будинку.
Заяви про прийом та звільнення службовців і робітників (1939,

1940).
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ф. Р�233  Смілянська робітничо�селянська поліклініка, м. Сміла
Київської області 

Справ: 67; 1924–1937 рр.

Опис 1
Справ: 67; 1924–1937 рр.

Витяги з наказів по Народному комісаріату охорони здоров’я,
обіжники та інструкції окружної інспектури охорони здоров’я про
порядок надсилання до будинків відпочинку членів профспілок
(1927). Розпорядження районного відділу охорони здоров’я (1931);
по канцелярії (1924, 1925).

Протоколи засідань курортноOвідборочної комісії (1931).
Листування: з райвиконкомами про медичний огляд членів

комнезамів для відправлення на курортне лікування (1927); з підO
приємствами та установами про проведення медичного огляду робітO
ників (1931–1939); з сільрадами про надання допомоги хворим (1929).

Місячні звіти про діяльність поліклініки (1925–1931). СтаO
тистичні відомості про кількість хворих (1925, 1926). Журнали
реєстрації вхідних (1924, 1925) та вихідних (1925) документів; акти
про придбання господарських речей та медикаментів (1924–1926).
Акти про придбання господарських речей та медикаментів (1927,
1931). Бюлетені лікарськоOконтрольної комісії (1924–1927).

Головна книга (1925–1926). ПрибутковоOвидаткова книга
(1931–1932). Кошториси витрат (1928, 1929). Місячні виконавчі
кошториси (1924–1928). Фінансові звіти (1925). Авансові звіти
(1927–1937). Матеріальна книга (1924–1925). Журнали реєстрації
видаткових ордерів (1924, 1925). 

Списки співробітників (1929–1932). Вимогові відомості на
виплату зарплати співробітникам.

ф. Р�234  Шевченківське (Корсунське) окружне бюро професійних
спілок (окрпрофбюро), м. Корсунь Шевченківського округу
Київської губернії  

Справ: 13; 1923–1925 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1923–1925 рр.

Протоколи: районних профспілкових конференцій; загальних
зборів членів; нарад голів та секретарів місцевих комітетів профO
спілок; профспілкового бюро районів округу (1924, 1925).

Звіти районного уповноваженого окрпрофбюро про надання
допомоги демобілізованим червоноармійцям, роботу страхпункту та з
інших питань (1924). Статистичні відомості про кількість членів
профспілок в районі (1924).

Кошторис прибутків та видатків уповноваженого окрпрофбюро
по району (1925).

Акти прийманняOпередавання справ окрвідділами профспілок
до інших округів в зв’язку з ліквідацією Шевченківського (КорсунO
ського) округу (1925).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�235  Шевченківська (Черкаська) окружна Рада професійних
спілок (окрпрофрада), м. Черкаси Шевченківського (Чер�
каського) округу 

Справ: 318; 1922–1930 рр.

Опис 1
Справ: 318; 1922–1930 рр.

Циркуляри, розпорядження окрпрофради, окружного міжO
союзного бюро інженерноOтехнічних працівників (1926–1930).
Статути та положення: про окрпрофраду, житлову кооперацію (1924,
1925); робітничі клуби (1927, 1928).

Протоколи: окружних з’їздів профспілок (1924, 1927, 1929);
міжсоюзних районних з’їздів, районних конференцій (1925–1927);
міжсоюзних пленумів (1924–1929); засідань президій окружного та
повітового бюро профспілок (1923); президії окрпрофради
(1924–1929); правлінь райпрофсекретаріатів, міжсоюзного бюро
інженерів, техніків та його секцій (1924–1929); голів та секретарів
профспілок, загальних зборів членів профспілок (1923–1927).

Плани роботи, доповіді, звіти та листування про діяльність
окрпрофради, її відділів, секцій, профспілок, робітничих клубів та
бібліотек. Звіти, відомості та листування: про кооперування
населення (1927, 1928); про культурноOмасову роботу та участь жінок
в профспілковій роботі (1929); про кількість працюючих та
безробітних членів профспілки, національний склад та чисельність
членів профспілок, збір коштів на допомогу страйкуючим Англії
(1926); про санаторноOкурортне лікування та ліквідацію неграO
мотності (1930); про хід реалізації 2 державного займу
індустріалізації та 4 займу зміцнення сільського господарства (1928,
1929). Звіти, відомості про мережу низових профспілкових
організацій. Документи про проведення суцільної колективізації в
окрузі (1930).

Листування з профспілками про охоплення навчанням
профспілкової молоді, роботу серед жінок, проведення антирелігійної
пропаганди, фізкультурну роботу, радіофікацію, режим економії,
розширення раціоналізаторських робіт та робітничого винахідництва
на підприємствах (1927–1929); про охорону праці та боротьбу з
дитячою безпритульністю (1923).

Кошторис витрат. Квартальні та місячні фінансові звіти
окрпрофради, її відділень та профспілок.

Відомості на виплату зарплати співробітникам окрпрофбюро.
10. Фондовий огляд
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�236  Мошенська районна рада професійних спілок (рай�
профрада), с. Мошни Черкаського району Київської області 

Справ: 7; 1924–1926, 1930–1932 рр.
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Опис 1
Справ: 7; 1924–1926, 1930–1932 рр.

Розпорядження Мошенської райпрофради (1930, 1931).
Протоколи: районної конференції членів профспілки “МедO

санпраця” та засідання членів комітету (1930); нарад по культурній
роботі при Мошенській райпрофраді (1930, 1931); засідання
правління Мошенської районної міжспілкової каси взаємодопомоги
(1924–1926).

Акти: перевірянь проведення культурноOмасової роботи в
районі (1930, 1931); перевірянь роботи профспілки “Медсанпраця” та
список членів (1930); відомість про склад членів профспілки
“Медсанпраця” та картка обліку (1931).

Умова робітничої бригади з конторою постбуду, НКТ по
будівництву мосту через р. Дніпро в м. Каневі; орієнтований
кошторис для проведення культурноOмасовоOполітичної роботи серед
будівельників (1930–1932).

ф. Р�237  Черкаська районна рада професійних спілок (рай�
профрада), м. Черкаси Київської області 

Справ: 93; 1930–1934 рр.

Опис 1
Справ: 93; 1930–1934 рр.

Обіжники ВЦРПС, облпрофради про ліквідацію неписемності
та малописемності серед членів профспілок, та з інших питань
(1930–1933). Постанови: ВЦРПС про перебудову роботи профспілок
в зв’язку з ліквідацією округів (1930); пленумів ВЦРПС (1930, 1931).
Положення та обіжники ВЦРПС про організацію, роботу студентO
ських профорганізацій (1930, 1931).

Протоколи та постанови пленумів райпрофради (1930–1932),
засідань президії райпрофради; протоколи нарад при райпрофраді
(1930–1931); районних, міської конференції пролетарського
студентства та ударників (1930, 1931, 1934); нарад голів місцевкомів
профорганізацій (1934); нарад міжспілкового профактиву району
(1930); засідань групи кадрів (1931); загальних зборів службовців,
робітників та засідань тарифноOекономічної бригади (1932).

Звіти: про роботу та діяльність райпрофради (1930–1933);
місцевкомів профспілок та установ м. Черкаси (1931, 1933);
профорганізацій Черкаського району (1931).

Листування з облпрофрадою, підприємствами та організаціями,
просфпілками про облік спеціалістів на підприємствах, поліпшення
громадського харчування та робітничого постачання, хід кампанії
підписання колдоговорів, соціальне страхування та соціальне
забезпечення членів профспілок, з кадрових та інших питань.

Акти обслідування діяльності підприємств та установ міста
(1931); фінансовоOгосподарської діяльності райпрофради (1932);
фінансового стану місцевкомів профспілок (1931, 1932). Звіт та
відомості про участь  профспілок у перевиборах Рад (1931). Відомості
про кількість працюючих на підприємствах та установах району, стан
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ліквідації неписемності, хід перевиборчої кампанії профорганізацій,
мобілізацію коштів, колективізацію сільського господарства (1931,
1932).

Картки обліку працюючих та членів профспілок на підO
приємствах і в установах району (1931) та м. Черкаси (1932).
Довідки, посвідчення, характеристики, анкети та списки співроO
бітників (1930–1933).

ПрибутковоOвидаткові кошториси райкомів профспілок оргаO
нізацій (1930). Відомості і акти перевірки виконання промфінпланів
та виробничих програм підприємствами та установами м. Черкаси і
району (1932, 1933). Місячні фінансові звіти (1931–1932, 1934).
Місячні касові відомості (1931).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�238  Таганчанський районний секретаріат професійних
спілок (райпрофсекретаріат), м�ко Таганча Таганчанського
району Шевченківського округу 

Справ: 6; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1925–1927 рр.

Розпорядження Шевченківського окружного та Черкаського
обласного профбюро (1925).

Протоколи засідань: президії Шевченківського окружного
профбюро (1925); президії та наради голів і секретаріатів профспілок
при Черкаському окружному профбюро (1925, 1926); членів
райпрофсекретаріату. Витяги з протоколів засідання районного
партійного комітету (1926). Інструкції по роботі серед жінок на
підприємствах, по масовій роботі на селі (1925).

Акти перевірянь роботи профспілок в районах округу (1925).

ф. Р�239  Шполянський районний секретаріат професійних
спілок (райпрофсекретаріат), м. Шпола Черкаського
округу 

Справ: 15; 1924–1927 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1924–1927 рр.

Розпорядження Черкаського окружного профбюро (1925, 1926)
та Шевченківської окружної Ради профспілок (1927).

Протоколи: розширеного пленуму, засідань президії профбюро;
наради голів та секретаріатів профспілок (1925–1927); засідань
райпрофсекретаріату, конференції, наради голів та секретаріатів
спілок (1926, 1927); засідань комісії по культурноOмасовій роботі
(1925, 1926). Протокол засідання комісії по культурноOмасовій роботі,
плани роботи та кошториси витрат по культурноOмасовій роботі, акти
перевірок роботи райкому профспілки “Медсанпраця” (1924, 1925).
Звіт про діяльність заводського комітету Шполянського цукрового
заводу.
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Листування: з організаціями вищого рівня про діяльність
райкомів профспілок (1925, 1926); з профспілками з питань
культурноOмасової роботи (1926, 1927). Плани роботи, акти
перевірянь роботи райкомів профспілок (1925, 1926). Акти
перевірянь культурноOмасової роботи в районі (1925, 1926).

Кошторис витрат комісії по культурноOмасовій роботі при
райсекретаріаті (1925).

ф. Р�240  Корсунський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), м. Корсунь Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 6; 1925, 1926 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1925, 1926 рр.

Розпорядження, протоколи засідань президії, нарад голів та
секретаріатів спілок окружного профбюро. Протоколи 2Oої міжO
спілкової конференції Корсунського району (1925). Протоколи
міжспілкової конференції, наради та засідань райпрофсекретаріату.

Зведення та відомості про кількість працюючих і членів
профспілок.

Список членів профспілки “Гірняків” (1926).

ф. Р�241 Вільшанський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), с. Вільшана Вільшанського району
Черкаського округу

Справ: 7; 1924–1926 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1924–1926 рр.

Розпорядження: окружного бюро профспілок (1925, 1926);
окружної Ради профспілок про ліквідацію професійноOтехнічної
неграмотності, з питань культурноOмасової роботи (1926).

Протоколи: засідань президії та правління Шевченківського
окрпрофбюро, нарад комісій по культурноOмасовій роботі (1924,
1925); міжспілкової районної конференції (1926) та засідань
райпрофсекретаріату (1925, 1926).

Плани роботи райпрофсекретаріату (1925, 1926). Плани роботи
та акти обстеження роботи професійних спілок (1924, 1925).

ф. Р�242  Мокрокалигірський районний секретаріат професійних
спілок (райпрофсекретаріат), с. Мокра Калигірка Мокро�
калигірського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 6; 1926–1927 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1926–1927 рр.

Розпорядження окружного бюро профспілок (1926).
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Протоколи: наради з культурноOмасової роботи при культурноO
масовому відділі Черкаської окрпрофради (1926, 1927); 1Oої районної
конференції та засідань районного секретаріату профспілок (1926).
Положення про комісії з охорони праці при фабзавкомах та місцевих
комітетах.

Плани: роботи райпрофсекретаріату та низових профспілок
району (1926); з культурноOмасової роботи (1926, 1927).

Звіт про роботу райпрофсекретаріату (1926). Зведені відомості
та дані про чисельність працівників та членів спілки в підприємствах
і установах (1926). Акти перевірянь профспілок району з питань
культурноOмасової роботи (1926, 1927).

Списки членів профспілок району (1926).

ф. Р�243  Матусівський районний секретаріат професійних
спілок (райпрофсекретаріат), с. Матусів Матусівського
району Черкаського округу 

Справ: 9; 1924–1926 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1924–1926 рр.

Розпорядження Всеукраїнської Ради профспілок, окружного
бюро профспілок та окружної Ради профспілок.

Протоколи: 1Oго пленуму; засідань президії окружного бюро
профспілок, нарад голів та секретаріатів спілок; пленумів райкомів,
місцевих комітетів, завкомів профспілок Матусівського району,
засідань райпрофсекретаріату (1925–1926).

Плани: роботи уповноваженого окружного профбюро (1925);
організаційної частини, тарифноOекономічної частини, культурноO
масової роботи (1926).

Зведені відомості про кількість працюючих та членів
профспілок району (1925).

Колективний договір між СмілянськоOКам’янською райспілкою
споживчих товариств та  Смілянським відділом Ради робітників
“Харчосмак” (1925).

Відомості фінансового стану профспілок (1925).

ф. Р�244 Канівський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), м. Канів Черкаського округу 

Справ: 9; 1923–1927 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1923–1927 рр.

Розпорядження Всеукраїнської Ради профспілок та окружного
бюро профспілок (1925–1927).

Протоколи: 5Oго окружного пленуму, розширених засідань та
засідань президії окружного бюро профспілок (1924–1926); 2Oго
окружного з’їзду, засідань місцевого комітету та загальних зборів
членів профспілки будівельників (1923, 1924); загальних зборів
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членів та нарад голів і секретаріатів місцевих комітетів профспілок м.
Канева і району (1924); нарад голів секретаріатів, райкомів та
профуповноважених Канівського району (1925, 1926); засідань
райпрофсекретаріату (1925, 1926); засідань міжспілкової комісії з
культурноOмасової роботи (1925–1927).

Плани роботи (1925–1927). Акти перевірянь роботи профспілок
та відомості про чисельність  працівників та членів спілки (1925,
1926).

Кошториси витрат низових профспілок району (1925–1926).
Видаткові ордера, розписки, рахунки та інші касові документи
міжспілкової комісії з культурноOмасової роботи (1925, 1926).

ф. Р�245 Стеблівський районний секретаріат професійних спілок
(райпрофсекретаріат), с. Стеблів Стеблівського району
Черкаського округу 

Справ: 7; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1925–1927 рр.

Розпорядження Шевченківського та Черкаського окружних
профбюро. 

Протоколи: розширеного пленуму Шевченківського окрO
профбюро; засідань президії, наради голів та секретаріатів спілок
Шевченківського та Черкаського окружних профбюро; 1Oої районної
конференції, розширеного пленуму, засідань президії райпрофO
секретаріату та наради професійного активу; засідань заводського
комітету спілки “Харчесмак” (1926).

Плани роботи райпрофсекретаріату (1926). Акти та анкети
перевірянь роботи підприємств (1926).

ф. Р�246  Черкаський заводський комітет професійної спілки
працівників поліграфічної промисловості, м. Черкаси Шев�
ченківського (Черкаського) округу 

Справ: 3; 1926, 1927 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1926, 1927 рр.

Циркуляри Черкаської окружної профради.
Протоколи загальних зборів працівників і службовців

Корсунської та Золотоніської державних типографій.
Листування з профуповноваженими Корсунської держтипоO

графії про перезаключення колективного договору, допомогу
безробітним членам спілок і профвідпустки.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�247  Фабрично�заводський комітет професійної спілки пра�
цівників комунального господарства електростанції, 
м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу 
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Справ: 1; 1927 р.

Опис 1
Справ: 1; 1927 р.

Заяви співробітників про прийом у члени спілки.

ф. Р�248  Фабрично�заводський комітет професійної спілки
працівників деревообробної промисловості Черкаської
фанерної фабрики, м. Черкаси Черкаського округу 

Справ: 3; 1925–1926 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1925–1926 рр.

Протоколи засідань: розціночноOконфліктної комісії; комісії з
охорони праці.

Список працівників та службовців фабрики. Заяви працівників
про підвищення заробітної плати, встановлення і підвищення
розрядів, переведення на денну зміну.

ф. Р�252  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення про�
фесійної спілки працівників мистецтва, м. Черкаси Шев�
ченківського (Черкаського) округу 

Справ: 4; 1925–1929 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1925–1929 рр.

Циркуляри окрпрофбюро (1925).
Протоколи засідань: президії Центрального комітету профO

спілки працівників мистецтва (1927–1929); президії окрпрофбюро
(1925); президії окрпрофради (1926).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�253  Шевченківський (Черкаський) окружний відділ профе�
сійної спілки працівників освіти (Робос), м. Черкаси Шев�
ченківського (Черкаського) округу.

Справ: 60; 1926–1931 рр.

Опис 1
Справ: 24; 1926–1931 рр.

Директивні та інструктивні листи окружного відділу спілки
районним, груповим і місцевим комітетам про перезаключення
колективних договорів, поліпшення зв’язків з підшефними
червоноармійськими частинами, боротьбу з дитячою безприO
тульністю, про організаційну, громадську роботу низових профO
органів, організацію допомоги страйкуючим англійським шахтарям
та з інших питань профроботи (1926–1930).

Бюлетені: Всеукраїнського комітету профспілки працівників
освіти СРСР (1926–1928); окружного відділу народної освіти (1922).

Протоколи: засідань розціночноOконфліктної комісії при
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Шевченківському окрпарткомі (1926, 1927); зборів членів
профспілки та засідань місцевого комітету окрпарткому (1926, 1927);
профспілкових засідань місцевого комітету, окрпарткому та групкому
№ 3 (1928–1930); загальних зборів членів громадських організацій
при Шевченківському, окрпарткомі (1929, 1930); зборів Черкаського
педагогічного технікуму (1927, 1928). Резолюції УП окружного з’їзду
членів профспілки та пленуму правління Шевченківського
(Черкаського) окрвідділу спілки (1927, 1928). Положення про
фабзавкоми та розціночноOконфліктні комісії (1926, 1927).

Плани роботи окрвідділу (1927–1929).
Листування з окрвідділом спілки та іншими організаціями про

прийом в члени спілки, проведення оздоровчої кампанії та з інших
питань профроботи (1926, 1927).

Списки: відповідальних профспілкових працівників окрвідділу
спілки (1928, 1929);  співробітників Шевченківського окрпарткому та
окркомітету ЛКСМУ (1926–1930); викладачів та службовців
Черкаського педагогічного технікуму (1927, 1928).

Членські облікові картки та розрахункові листи (1930, 1931).

Опис 2
Справ: 36; 1923–1925 рр.

Обіжники, протоколи засідань губернського комітету про
підготовку до святкування 5Oрічного ювілею спілки “Робос” (1924).

Протоколи: з’їздів працівників освіти Шевченківського округу
(1923, 1924); губернських конференцій працівників освіти (1924);
окружної конференції (1924); пленуму керівників профспілки та
окружної конференції робітників освіти (1924); засідань окркомітету
спілки “Робос” (1923, 1924); засідань розціночноOконфліктної комісії
(1924); засідань районних місцевих комітетів профспілки (1923,
1924); засідань бюро секції робітників друку (1924). Положення,
інструкції про складання колективних угод з установами Київщини
(1923, 1924).

Інструкції, звіти окркомітету про стан політикоOвиховної
роботи серед учителів Київщини (1924). Звіти окркомітету
профспілки “Робос” про стан культроботи серед членів спілки, про
стан культроботи районних місцевих комітетів, місцевих комітетів
установ округу (1924). Книга реєстрації документів окрвідділу
профспілки (1923).

Відомості про особовий склад працівників окркомітету та
районних місцевих комітетів округу (1924). Анкети, довідки,
посвідчення, характеристики членів спілки “Робос” (1923, 1925).
Списки членів профспілки (1924).

Головна книга окркомітету (1923–1924). Фінансові  звіти
окркомітету  профспілки “Робос” (1924).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�254  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення про�
фесійної спілки працівників швейної промисловості, м. Чер�
каси Шевченківського (Черкаського) округу 
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Справ: 24; 1923–1928 рр.

Опис 1
Справ: 24; 1923–1928 рр.

Циркуляри: ВУЦВК; Київського губернського відділу
профспілки; Київської губернської профради працівників швейної
промисловості; Шевченківського окрвиконкому; окружного профO
бюро та окружного відділення профспілки; постанови Народного
комісаріату праці УСРР, Укрпрофбюро ВЦРПС (1923, 1924).

Протоколи: засідань президії та правління Київського губернO
ського відділу Всепрофспілки працівників швейної промисловості
(1923, 1924); пленумів Шевченківського окружного відділення
(1924); 2Oої окружної конференції про роботу окружних відділень
(1924); засідань президії Шевченківського окрпрофбюро (1923,
1924); засідань президії та правління Шевченківського окружного
відділення та загальних зборів членів профспілки (1923–1925);
тарифікаційноOекономічних нарад, засідань президії, нарад окружної
профради (1927); загальних зборів профспілки м. Черкаси (1927);
засідань районних місцевих комітетів (1924); загальних зборів та
засідань районних групових комітетів (1926–1927); засідань комісії
допомоги дітям, уповноважених профспілок округу про організацію
осередків “Друзі дітей” (1923, 1924). Положення і інструкції про
ревізійні комісії при завкомах, роботу серед жінок на підприємствах
(1925). Інструкції уповноважених кас взаємодопомоги на підO
приємствах про порядок зберігання і витрачання коштів каси
взаємодопомоги (1923, 1924).

Плани роботи: Шевченківського окружного відділення
профспілки (1924–1926); окружного заводського комітету (1925);
відділів губернської профради (1924, 1926).

Звіти: про роботу правління Київського губернського відділу
профспілки (1923); про діяльність окружного відділення (1924,
1925); про роботу районних місцевих комітетів (1923).

Статистичні відомості, картки обліку чисельності членів
профспілки, райвиконкомів (1924–1927). Відомості про відповіO
дальних працівників та членів окружної профради (1924). Акти
ревізій і обслідувань каси взаємодопомоги (1928). Заяви членів
профспілок про надання роботи, звільнення з роботи, надання
матеріальної допомоги (1923, 1924); про прийом в члени каси
взаємодопомоги (1928).

Списки: членів профспілки м. Канів (1925); членів профспілки і
приватних швейних майстерень (1926); приватних швейних майстеO
рень мм. Канів, Сміла, Черкаси, Золотоноша, Шпола (1926); лікуO
вальних установ окружного відділу охорони здоров’я (1923, 1924).

Кошториси Шевченківського окружного місцевого та заO
водського комітетів (1924, 1925); райвиконкомів профспілок округу
(1923–1927). Фінансові звіти районних місцевих комітетів (1924).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�255  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення про�
фесійної спілки будівельних працівників, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 3; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1925–1927 рр.

Розпорядження та протоколи засідань президії окружного
профбюро. Протоколи засідань окружного правління спілки буO
дівельників (1927).

Плани роботи відділення (1927).
Листування з Всеукраїнським комітетом спілки будівельників,

окружним правлінням про врегулювання ринку, працю та з інших
питань (1927).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�256  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення про�
фесійної спілки працівників місцевого транспорту, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1927 р.

Опис 1
Справ: 2; 1927 р.

Розпорядження та протоколи засідань президії окружної Ради
профспілок. Положення про роботу територіальних військ, про
гуртки військових знань в робітничому клубі.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�257  Шевченківський (Черкаський) окружний відділ про�
фесійної спілки працівників комунального господарства, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 7; 1923–1927 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1923–1927 рр.

Циркуляри, постанови, директивні, циркулярні та інформаційні
листи ВУЦВК, ВЦРПС, ВУРПС, губернської профради, Ради
Народних Комісарів СРСР та УРСР, Народного комісаріату праці
СРСР і УРСР, окружного профбюро (1923–1926).

Протоколи: 2Oго Всеукраїнського з’їзду спілки працівників
комунального господарства (1925); 3Oго окружного з’їзду профспілок
(1925, 1926); пленумів, засідань президії окрпрофбюро і окрO
профради, нарад секретарів та голів профспілок (1925, 1926). Витяги
з протоколів засідань президій ВУРПС, губернської профради,
окружного профбюро (1923–1925); засідань правління окружного
відділу профспілки (1927). Протоколи загальних зборів та засідань
місцевого комітету домашніх працівників (1927). Положення про
комісії з охорони праці і покращенню побуту; інструкції ревізійним

177



комісіям місцевих комітетів по веденню діловодства, про проведення
виборів на  окружний з’їзд Рад, по організації статистики зарплати,
колективних і трудових договорів, по обліку членів спілки,
конфліктів  і забастовок (1923–1925).

Плани роботи: економічної комісії окружного комітету ЛКСМУ
(1925); окружного профбюро (1925); місцевого комітету домашніх
працівників (1926–1927).

Звіти про діяльність окружного профбюро (1925); відділення
спілки працівників комунального господарства (1925). Акти
обслідування стану профроботи у Кам’янському та Стеблівському
районах (1925).

Списки неграмотних та малограмотних працівників спілки
комунального господарства (1927).

Кошториси прибутків та видатків, фінансові звіти місцевого
комітету домашніх працівників (1927).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�258  Черкаське окружне відділення професійної спілки пра�
цівників шкіряної промисловості, м. Черкаси Черкаського
округу 

Справ: 2; 1925 р.

Опис 1
Справ: 2; 1925 р.

Розпорядження, протоколи 3Oго пленуму та засідань президії
окружного бюро профспілок.

Програми та плани проведення свят.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�259  Черкаське повітове відділення професійної спілки
працівників швейної промисловості, м. Черкаси Київської
губернії 

Справ: 5; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1922, 1923 рр.

Розпорядження Черкаського повітового бюро профспілок
(1922).

Протоколи: засідань правління, тройки та загальних зборів
членів спілки; загальних зборів працівників та службовців 11Oої
державної ткацької фабрики (1922).

Заяви про прийняття в члени спілки (1922).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�260  Черкаське повітове відділення професійної спілки пра�
цівників і службовців шкіряного виробництва, м. Черкаси
Київської губернії

Справ: 3; 1920–1923 рр.
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Опис 1
Справ: 3; 1920–1923 рр.

Постанови, циркуляри губвиконкому та губернської профради.
Положення про тариф, тарифні ставки службовців шкіряного
виробництва; інструкції про проведення натурального преміювання
продуктами свого виробництва, про контроль над виплачуванням
жалування; посадові обов’язки працівників та службовців шкіряних
підприємств (1920, 1921).

Протоколи: загальноміських конференцій; нарад голів та
секретаріатів профспілок; фабзавкомів, місткомів; пленуму
повітового профбюро; засідань президії повітового і окружного
профбюро та витяги з них.

ф. Р�261  Черкаське повітове відділення професійної спілки пра�
цівників місцевого транспорту, м. Черкаси Київської
губернії 

Справ: 2; 1923 р.

Опис 1
Справ: 2; 1923 р.

Протоколи загальних зборів членів спілки.
Списки членів спілки.

ф. Р�262  Черкаське повітове бюро професійних спілок (повіт�
профбюро), м. Черкаси Київської губернії

Справ: 247; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 237; 1920–1923 рр.

Постанови, інструкції ВЦРПС (1920–1922); циркулярні листи:
ЦК КП(б)України (1921); Кременчуцької губпрофради (1920–1922).

Накази, розпорядження по повітпрофбюро.
Протоколи: пленумів, президії та секретаріату повітпрофбюро

(1921–1923);  засідань повітпрофбюро (1920, 1921); засідань нарад та
комісій при повітпрофбюро (1921, 1923 ).

Плани робіт та звіти про діяльність повітпрофбюро та його
відділів. Документи (протоколи, плани, доповідні, звіти)  про
діяльність повітових відділень профспілок (1921, 1922).

Листування з губпрофрадою, повітовими радянськими, продоO
вольчими органами та профспілковими організаціями про продоO
вольче положення працівників, боротьбу з розрухою, трудовим
дезертирством та з інших організаційних питань профспілкової
роботи (1921–1923).

Документи про особовий склад повітпрофбюро (1921–1923).

Опис 2
Справ: 10; 1921–1922 рр.

Циркуляри правління профспілки радянських працівників;
циркуляри і розпорядження повітового відділення профспілки
радянських робітників; постанова ВУЦВК (1922).
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Протоколи: загальних зборів співробітників повітового
профбюро (1922); засідань комітету службовців (1922). Витяги з
протоколів засідань президії та секретаріату повітового профбюро
(1922); засідань правління спілки радянських робітників (1922).
Положення: про тарифноOнормувальне бюро держустанов; про
оплату за засідання членів міжвідомчих комісій, консультантів та
експертів (1922). Інструкції по ліквідації неграмотності та малоO
грамотності серед членів профспілки радянських робітників (1922).

План роботи секції радянських робітників. Місячні звіти про
рух членів профспілки комітету службовців (1922).

Листування з повітовим відділенням профспілки радянських
робітників, повітовим профбюро, повітовим продовольчим
комітетом, з комітетом службовців про створення комісії з охорони
праці, скорочення штатів, надання допомоги голодаючим, з
організаційних, господарських та фінансових питань (1921, 1922).

Заяви службовців про прийом на роботу, надання відпусток,
видавання пайків та з інших побутових питань (1922). Списки членів
комштату службовців та комісій, повітового профбюро (1921, 1922).

ф. Р�263  Шевченківське (Черкаське) окружне правління това�
риства “Друзі дітей”, м. Черкаси Шевченківського (Чер�
каського) округу 

Справ: 7; 1928–1931 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1928–1931 рр.

Протоколи засідань: правління товариства (1929, 1930);
Протоколи засідань комісії, акти, описи майна та інші матеріали про
ліквідацію окружного товариства “Друзі дітей” (1930, 1931).

Акти обслідувань діяльності районних комітетів товариства
(1928, 1929) та осередків “Друзі дітей” на підприємствах та в
установах міста (1929).

Службові довідки та списки співробітників (1930).

ф. Р�264  Черкаське районне товариство “Друзі дітей”, м. Чер�
каси Київської області  

Справ: 29; 1922, 1930–1935 рр.

Опис 1
Справ: 29; 1922, 1930–1935 рр.

Протоколи: засідань організаційного бюро осередків “Друзі
дітей” в установах м. Черкаси; загальних зборів робітників та учнів
майстерень товариства; виробничих нарад; засідань президії оргбюро;
робочої трійки товариства (1930–1932, 1934, 1935).

Плани, звіти, анкети обслідувань та відомості про стан і
діяльність осередків “Друзі дітей” на підприємствах, в установах та
організаціях м. Черкаси та району (1931, 1933–1935).
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Анкети, довідки, списки робітників та службовців товариства
(1932–1934); списки вихованців дитячих будинків (1922, 1934).

Заяви співробітників про видачу грошей (1933, 1934). Книга
бухгалтерського обліку (1933). Контрольна відомість (1934).
Авансові звіти (1933). Звіти, картки та відомості з обліку праці та
заробітної плати на підприємствах товариства (1935). ПрибутковоO
видаткові ордера, рахунки про відправку товарів та інші фінансові
документи (1933–1934).

Особові рахунки робітників і службовців (1933, 1934).
Відомості на виплату заробітної плати робітникам і службовцям
товариства (1933, 1934) та майстерень товариства (1933).

ф. Р�265  Черкаський машинобудівний завод ім. Петровського
Міністерства машинобудування для легкої і харчової
промисловості і побутових приладів СРСР, м. Черкаси
Черкаської області 

Справ: 1214; 1921, 1938–1941 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1921, 1938–1941 рр.

Розпорядження Народного комісаріату машинобудування з
питань технічного обладнання заводу (1938, 1939).

Місячні відомості про продуктивність праці, про наявність
робочого та технічного персоналу, матеріалів та палива (1921).
Відомості про рух будівельних матеріалів по заводу (1941).

Креслення деталей, які виготовляються заводом (1940).
Кошторис на виготовлення та монтаж тигельної печі для плавлення
міді (1938). МаршрутноOтехнологічні карти деталей (1941).

Списки робітниківOбудівельників (1941).

Опис 2
Справ: 1020; 1944–1983 рр.

Накази: Народного комісара мінометного озброєння СРСР
(1944, 1945); Міністерства машинобудування і приладобудування
СРСР (1947, 1951–1954, 1970, 1971, 1974–1976); Головного
управління по виробництву обладнання для харчової промисловості
Міністерства машинобудування і приладобудування СРСР (1946–
1956); управління машинобудування і хімічної промисловості
Київського Раднаргоспу (1957, 1958, 1960, 1964).

Накази директора заводу з основної діяльності (1967–1983).
Розпорядження директора заводу (1946, 1951–1983).

Протоколи нарад при директорі заводу (1945, 1964–1967, 1980).
ТехнікоOпромисловоOфінансові плани (1946–1983). Виробничі

програми (1949–1956). Плани: виробництва (1956, 1958, 1962–1965);
по собівартості (1955, 1958, 1963–1965).

Місячні статистичні звіти заводу про виконання планів з
основних показників роботи (1947–1952). Річні звіти заводу про
виконання: планів з випуску продукції (1949–1983); норм
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вироблення (1947, 1951); планів з випуску виробів широкого вжитку
(1949–1952).

Звіт про виконання плану впровадження та розвитку нової
техніки (1960). Документи: (плани, заходи, довідки, інформації) з
наукової організації праці (1966–1983); (проспекти, звіти про роботу,
кошториси) бюро технічної інформації (1963–1983); (протоколи,
плани, темники, рацпропозиції, звіти, доповідні записки та інші) з
раціоналізації та винахідництва; (заходи, звіти, аналізи травматизму)
з охорони праці та техніки безпеки (1954, 1960–1984); (титульні
списки, плани, звіти, акти державного приймання будівель та споруд)
з капітального будівництва.

Протоколи нарад “День якості”, звіти про технічний рівень та
якість  промислової продукції (1978–1983).

Документи (накази, плани, звіти, висновки) про роботу з
кадрами (1946–1983).

Документи (соцзобов’язання, довідки, протоколи, показники,
списки стахановців) по соцзмаганню колективу заводу (1949, 1957–
1960, 1964–1983). Колективні договори (1950–1953, 1964–1969).

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1983). Плани та
ліміти з праці і зарплати, місячні статистичні звіти про виконання
планів з праці та зарплати (1947–1980). Річні бухгалтерські звіти.

Документи: (протоколи, плани, колдоговори, кошториси, звіти)
заводського комітету профспілки (1975–1983); (протоколи, плани,
акти, довідки, інформації) групи народного контролю (1980–1983).

Опис 1м
Справ: 142; 1949–1974 рр.

Протоколи: загальнозаводських профспілкових конференцій;
засідань заводського комітету профспілки. Звітні доповіді голови
заводського комітету.

Плани роботи заводського комітету.
Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності.
Соцзобов’язання колективу заводу та документи про їх

виконання. Колективні договори та акти  перевіряння їх виконання.
Багатотиражна газета “Черкаський машинобудівник” (1958–

1960).
Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. Акти

ревізій фінансовоOгосподарської діяльності заводського комітету.

ф. Р�266  Черкаська тютюнова фабрика Українського проми�
слового об’єднання тютюнової промисловості, м. Черкаси
Черкаської області.

Справ: 900; 1921–1926, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 39; 1921, 1923, 1926, 1944–1947 рр.

Наказ Народного комісаріату харчової промисловості УРСР
(1945).
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Річні звіти з основної діяльності фабрики (1944–1947). Місячні
звіти про виконання виробничоOфінансових планів (1944–1947).
Відомості про щоденну продуктивність відділень фабрики (1921).

Листування з організаціями обласного та місцевого рівня про
індивідуальне будівництво (1944–1946).

Щоденник обліку продукції, яка випускається по всіх
відділенях фабрики (1921).

Журнал реєстрації рацпропозицій (1944–1947). Річні звіти з
капітального будівництва (1944–1946).

Списки працівників та службовців фабрики (1926, 1944).
Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1947). Вступний

баланс (1944). Місячні звіти про виконання планів з праці (1944–
1947). Авансові звіти, прибутковоOвидаткові ордера та інші
бухгалтерські документи (1923).

Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбO
никами (1944).

Опис 2
Справ: 17; 1948–1950 рр.

ПромисловоOфінансові плани.
Місячні звіти про виконання виробничих планів.
Звіт про впровадження винаходів та рацпропозицій (1949).
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

Місячні звіти про виконання планів з праці.

Опис 3
Справ: 613; 1951–1980 рр.

Накази: Міністерства харчової промисловості СРСР (1968);
Міністерства харчової промисловості УРСР (1968, 1972); РеспуO
бліканського об’єднання тютюнової промисловості “Укртютюнпром”
(1966–1973); управління харчової промисловості Київського
Раднаргоспу (1958, 1959, 1964, 1965); управління харчової промиO
словості Черкаського Раднаргоспу (1961–1963); рішення, розпоряO
дження міськвиконкому (1967, 1969).

Накази директора фабрики з основної діяльності (1971–1975,
1978–1980).

Протоколи засідань виробничих та технічних нарад (1952,
1958–1965).

ТехнікоOпромисловоOфінансові плани (1951–1962, 1965–1980).
Виробничі плани (1961, 1964–1966). Плани: виробництва
(1970–1980); собівартості товарної продукції (1974–1979).

Довідки, інформації про роботу фабрики (1951, 1952,
1967–1969, 1972, 1973, 1978, 1979). Відомості про виконання
виробничих планів (1954, 1955). Річні звіти про виконання: планів з
продукції (1961, 1962, 1967–1980); про виконання планів з
собівартості товарної продукції (1961, 1962, 1967–1980); норм
вироблення, використання сировини та матеріалів (1967–1969,
1974–1980).
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Документи: (основні завдання, плани, довідки, звіти, розO
рахунки) про впровадження нової техніки (1958–1980); (плани,
заходи, довідки, звіти) з наукової організації праці (1966–1980);
(протоколи, плани, довідки, інформації, звіти) науковоOтехнічного
товариства (1970–1980 рр.); (плани, завдання, довідки, прийняті
рацпропозиції, розрахунки, звіти, книги реєстрації) з раціоналізації та
винахідництва (1952, 1957–1980); (плани заходів, довідки, звіти, річні
звіти про нещасні випадки) з охорони праці та техніки безпеки
(1959–1980); титульні списки та плани робіт з капітального
будівництва (1953, 1957–1960, 1964).

Протоколи “Дня якості”, заходи та довідки з якості продукції
(1967–1981).

Документи (плани, заходи, довідки, інформації, звіти) про
роботу з кадрами.

Документи (соцзобов’язання, умови, показники, довідки,
підсумки) по соцзмаганню колективу фабрики (1967–1980).
Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1952–1966).

Фінансові плани (1955–1961, 1970–1980). Штатні розписи
(1953–1980). Кошториси витрат (1954–1973). Річні бухгалтерські
звіти. Плани та ліміти з праці, звіти про виконання планів з праці
(1951–1958, 1963–1980). Акти комплексних ревізій виробничої та
фінансовоOгосподарської діяльності фабрики (1967–1980).

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, колдоговори,
кошториси, звіти) фабричного комітету профспілки (1976–1980).

Опис 4м
Справ: 231; 1944–1975 рр.

Постанови: президії облпрофради (1966–1973); обкому
профспілки працівників харчової промисловості (1961–1973).

Протоколи: постійноOдіючої виробничої наради (1944, 1965,
1968, 1972, 1973); профконференцій (1964, 1965, 1970–1975); звітноO
виборчих профзборів (1954, 1955, 1960, 1961); загальних зборів
членів профспілки (1944–1973); засідань фабричного комітету. Звітні
доповіді голови фабричного комітету (1944, 1948–1971).

Плани роботи фабричного комітету (1944–1959, 1970–1975).
Річні статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів

діяльності.
Соцзобов’язання колективу фабрики та довідки про їх

виконання (1944, 1945, 1953, 1957–1962, 1965, 1966, 1970, 1971, 1974,
1975). Колективні договори та  акти перевіряння їх виконання
(1967–1975).

Фінансові плани (1949, 1952). Штатні розписи (1947–1955,
1964–1965). Кошториси прибутків та витрат (1945–1949,
1952–1975). Кошториси державного соціального страхування
(1957–1959, 1962, 1963). Річні фінансові звіти (1947–1975).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�267  Черкаський рафінадний завод ім. М. Ф. Фрунзе Чер�
каського виробничо�аграрного об’єднання цукрової проми�
словості, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1058; 1919–1980 рр.

Опис 1
Справ: 118; 1919–1922, 1924–1931, 1933, 1944–1946 рр.

Постанови: РНК УСРР (1920, 1921); Народного комісаріату
харчової промисловості УСРР (1944, 1945); Народного комісаріату
праці УСРР (1920, 1921); накази Київського цукробурякотресту
(1944, 1945); циркуляри: фабричного інспектора 7Oої дільниці
Київської губернії (1919, 1920); ЦК Спілки працівників цукрової
промисловості України та Росії (1919, 1922); постанови, розO
порядження Смілянського районного управління цукровими
заводами (1920–1922); відношення Черкаської робітничоOселянської
інспекції (1920, 1921). Відношення Шполянського цукрового заводу
про повернення цукру, який йому належав, захопленого бандою
атамана Григорьєва та залишеного на Черкаському заводі (1919).

Протоколи: пленарних засідань Смілянського райкому
профспілки працівників цукрової промисловості (1920, 1921);
виробничоOтехнічних нарад (1925, 1929–1931, 1944–1946); засідань
розцінковоOконфліктної комісії (1927, 1928).

Доповіді директора про роботу заводу (1927, 1928).
Листування: з інспектором Київського Акцизного управління та

начальником державної варти про випуск цукру, посилення охорони
заводу (1919, 1920); з повітовим, районним та військовим
продовольчими комітетами про включення заводу в мережу броO
ньованого постачання (1921); з Черкаським відділом комунального
господарства про використання заводської електростанції для
освітлення міста та організацію пожежних дружин на заводі (1921).

Книги та журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції
(1930–1932).

Звіти про підготовку кадрів, спеціалістів, які мають вищу та
середню спеціальну освіту (1945). Списки працівників та службовців
заводу (1921, 1922, 1945).

Журнал обліку робіт заводу (1920). Відомості про надходження
та витрати цукру (1921, 1933). Наряди на відправлення цукру (1925,
1926).

Документи (накази, листування, описи, списки) про евакуацію
працівників, обладнання та продукції (1941, 1942).

Кошториси на відновлення заводу (1944–1946). Виконавчі та
грошові кошториси і відомості про їх виконання (1920). Баланси:
заводу (1920); контори заводу (1921, 1922). Річні бухгалтерські звіти
(1944–1946). Акти ревізій діяльності заводу (1944–1947).

Відомості про збитки, нанесені заводу під час громадянської
війни (1922). Акти інвентаризації основних засобів повністю
зруйнованих і знищених та частково пошкоджених, товарноOматеO
ріальних цінностей заводу, німецькоOфашистськими загарбниками
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(1943). Інвентаризаційні описи будівель, споруд, обладнання,
інвентарю, знищених німецькоOфашистськими загарбниками (1944).

Опис 3
Справ: 495; 1952–1980 рр.

Накази, розпорядження, вказівки: Міністерства харчової
промисловості УРСР (1960–1969, 1976, 1977); Черкаського
бурякоцукротресту (1960–1969).

Накази директора заводу з основної діяльності (1977–1980).
Протоколи: засідань постійноOдіючої виробничої наради (1961,

1964–1968); технічних нарад при головному інженері (1961, 1962,
1965, 1969–1974).

ТехнікоOпромисловоOфінансові плани. Плани  виробництва та
собівартості продукції (1960–1980).

Інформації, довідки про роботу заводу (1960). Аналізи, довідки,
інформації про виробничоOгосподарську діяльність заводу
(1967–1980). Звіти про виконання планів з продукції (1960–1965,
1968–1980). Річні хімікоOтехнічні звіти (1959–1979). Річні теплоO
технічні звіти (1960–1978).

Плани, завдання, звіти про розвиток та впровадження нової
техніки (1964–1979). 

Документи: (плани, рекомендації, довідки, звіти) з наукової
організації праці (1966–1980); (протоколи, плани, звіти, акти)
науковоOтехнічного товариства (1970–1980); (протоколи, заяви,
пропозиції, розрахунки) з раціоналізації та винахідництва; (плани
заходів, статзвіти, пояснюючі записки, аналізи нещасних випадків) з
охорони праці та техніки  безпеки (1960–1980); (титульні списки,
плани, звіти, листування) з капітального будівництва (1952–1977).

Плани з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів і звіти
про їх виконання, статистичні звіти про чисельність спеціалістів
(1960–1980).

Соцзобов’язання колективу заводу та підсумки їх виконання
(1962–1980). Колективні договори та акти перевіряння їх виконання
(1960–1966).

Акти прийманняOпередавання справ при зміні директора заводу
(1966, 1973, 1974).

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти
(1952–1956, 1961–1965, 1970–1980). Плани та ліміти з праці, звіти
про виконання планів з праці (1952–1955, 1959–1980). Акти
документальних ревізій фінансовоOгосподарської діяльності заводу
(1961–1980).

Документи (протоколи, плани, колдоговір та акти перевіряння,
кошториси, звіти заводського комітету профспілки (1976–1980).

Опис 1дк
Справ: 46; 1951–1966 рр.

Протоколи засідань: правління клубу (1951, 1955–1959);
правління Палацу культури (1961–1966).
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Типове положення про профспілкові клуби (1951).
Місячні плани роботи: клубу (1951–1955, 1961); Палацу

культури (1961–1966).
Звіти про роботу: клубу (1954, 1955, 1958); правління Палацу

культури (1961, 1963, 1965, 1966). Журнал обліку: масової роботи
клубу (1952, 1953); культурноOмасових заходів клубу (1956).

Паспорт клубу (1954).
Списки членів правління Палацу  культури (1961–1963).
Штатні розписи (1951, 1955, 1959–1961). Кошториси прибутків

та витрат (1955, 1958–1966). Фінансові звіти (1959–1966). Акти
документальних ревізій фінансовоOгосподарської діяльності Палацу
культури (1961–1963).

Опис 1м
Справ: 205; 1950–1975 рр.

Постанови президії Київського та Черкаського обкомів
профспілки. Рішення міськвиконкому.

Протоколи: засідань заводського комітету профспілки; заO
гальнозаводських конференцій; звітноOвиборних профзборів;
виробничих нарад; постійноOдіючих виробничих нарад; засідань
товариського суду; засідань виробничоOмасової комісії.

Плани роботи заводського комітету профспілки.
Довідка про стан роботи добровільної народної дружини заводу.

Інформації про проведену роботу заводським комітетом.
Заводська багатотиражна газета “Черкаський рафінадник”

(1959–1961).
Списки працівників, занесених на “Дошку пошани” членів

бригад комуністичної праці і їх виробничі характеристики. Матеріали
по соцзмаганню. Колективні договори та акти перевіряння їх
виконання.

Штатні розписи та кошториси витрат заводського комітету.
Фінансові та статистичні звіти. Акти документальної ревізії
фінансовоOгосподарської діяльності заводського комітету.

Опис 1ос
Справ: 194; 1920–1921, 1924–1933, 1935, 1941 рр.

Накази директора по заводу (1941). Розпорядження по заводу
(1927–1930). 

Протоколи розціночноOконфліктної комісії (1929).
Довідки про майновий стан працівників та службовців (1925).

Заяви про прийом і звільнення з роботи, надання відпусток, оплату
понаднормових робіт (1925–1929). Списки: працівників та
службовців заводу (1920–1921, 1924–1926, 1928, 1931–1932, 1935); на
видачу премій сезонним працівникам (1924, 1925)); на виплату
зарплати працівникам та службовцям (1921, 1924–1928). Табелі
обліку постійних та сезонних працівників (1924–1929, 1931–1933).
Особові справи працівників (1926). Особові картки працівників та
службовців (1928–1931).
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Книги: на виплату зарплати працівникам та службовцям заводу
(1921); особових рахунків співробітників (1924).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�268  Черкаська 4�а державна типографія, м. Черкаси Київ�
ської губернії 

Справ: 19; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1921, 1922 рр.

Декрет Ради Народних Комісарів УСРР про упорядкування
виробництва справ про особи, які перебувають під арештом;
постанови РНК СРСР про залучення до продовольчої роботи у селах
жінокOселянок; циркуляри поліграфічного відділу Вищої Ради
народного господарства; постанови, розпорядження, накази, інструкO
ції відділу управління Черкаського повітвиконкому про боротьбу з
бандитизмом та злочинністю, реєстрацію іноземців, державне
страхування, збір продуктів харчування для голодуючих та з інших
питань. Накази по типографії повітового військового комісаріату з
питань мобілізації та загального військового навчання (1921–1922);
Черкаської повітової надзвичайної комісії про боротьбу з контрO
революцією, бандитизмом і шпіонажем.

Протоколи загальних зборів співробітників. Відозви до червоO
ноармійців та селян про боротьбу з дезертирством, про виконання
продовольчого податку.

Листування з губернським поліграфічним відділом та з іншими
установами міста з питань виробництва, про замовлення та виконанO
ня поліграфічних робіт. Щоденні зведення про продуктивність праці
працівників по відділеннях типографії (є відомості про  особовий
склад працівників.

Відомості на виплату зарплати, продовольчих та промислових
товарів співробітникам типографії.

ф. Р�269  Вільшанський бурякорадгосп, с. Вільшана Вільшан�
ського району Київської області 

Справ: 108; 1930–1936 рр.

Опис 1
Справ: 108; 1930–1936 рр.

Книги наказів по радгоспу (1932–1935); накази по бурякоO
радгоспу (1936).

Протоколи: технічних нарад (1935); комісії по чистці апарату
радгоспу (1933).

Акти обстеження діяльності радгоспу (1932).
Службові, командировочні та інші посвідчення робітників і

службовців радгоспу (1932–1934).
Списки та спискиOтабелі робітників та службовців радгоспу та

відділень радгоспу (1934–1936). Табелі та розрахункові табелі,
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штатних, посімейних та сезонних робітників і службовців радгоспу,
центрального управління, капітального будівництва та відділень
радгоспу (1932, 1934–1936). Книга особових рахунків робітників та
службовців (1934). Розрахункові відомості штатних та сезонних
робітників і службовців (1932, 1934). Відомості та спискиOтабелі на
виплату зарплати робітникам і службовцям радгоспу, центрального
управління  капітального будівництва, відділень радгоспу.

ф. Р�270  Попівський мукомельний млин Шевченківської (Чер�
каської) спілки споживчих товариств, с. Попівка Бала�
кліївського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1926, 1927 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1926, 1927 рр.

Розпорядження Шевченківської районної спілки споживчих
товариств та листування з нею про затвердження штатів і зарплати,
призначення і звільнення робітників, перехід на метричну систему
ваги, ціни за помел.

Списки службовців та робітників.

ф. Р�271  Шполянський пункт Київської контори Українського
автотранспортного торгівельно�промислового акціонер�
ного товариства, м. Шпола Шевченківського (Черкаського)
округу 

Справ: 1; 1928, 1929 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1928, 1929 рр.

Плани, звіти та доповідні записки про діяльність пункту.
Листування з Київською конторою “Укравтопромторг” про затO

вердження кошторисів. Договори з клієнтурою на транспорті роботи.
Анкети, списки службовців та робітників пункту.

ф. Р�272  Управління Червонослобідської волосної робітничо�
селянської міліції, с. Червона Слобода Черкаського повіту
Київської губернії 

Справ: 5; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1920–1923 рр.

Циркуляри, накази і інструкції Кременчуцького губернського
виконкому та губернської міліції (1921, 1922); циркулярні розO
порядження, постанови та накази Черкаського повітового виконкому
і повітової міліції (1921–1923).

Листування з органами міліції вищого рівня про боротьбу з
бандитизмом, про арешт осіб та з адміністративноOоперативних
питань (1921–1923).
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Журнал вхідних і вихідних паперів (1922, 1923). Розписки про
отримання документів і заарештованих (1920–1922).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р� 273  Управління Худяківської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Худяки Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 7; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1922, 1923 рр.

Накази, розпорядження губернського, повітового та волосного
виконкомів, губернської, повітової міліції, начальника 3Oго району
міліції Черкаського повіту (1922).

Копії протоколів дізнань волосної міліції (1922); які
надсилаються начальнику Черкаської повітової міліції (1923).

Листування з волосним виконкомом, начальником 3Oго району
Черкаської повітової міліції, народним суддею 1Oої дільниці та
органами міліції про арешт осіб, боротьбу з бандитизмом, виконання
рішень судових органів та з інших адміністративних питань.
Донесення сільських рад про випадки.

Списки комнезамівських відділів революційної охорони.
Відомості на виплату заробітної плати міліціонерам.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�274  Управління Корнилівської волосної робітничо�селян�
ської міліції, с. Корнилівка Шевченківського повіту Київської
губернії 

Справ: 11; 1922–1923 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1922–1923 рр.

Інструкція Київського губернського виконкому про зміцнення
органів міліції (1922). Накази Шевченківського повітового
виконкому; циркуляр, інструкція та положення начальника повітової
міліції про діяльність районних органів міліції (1922).

Протоколи дізнань (1922). Протоколи, акти наглядача волості,
підписки та інші матеріали про боротьбу з самогоноварінням (1923).

Листування з Богуславською повітовою міліцією про арешт
осіб, про проведення “Тижня надбання міліціонера”, боротьбу з
самогоноварінням та з інших питань. Відомості про промислові
підприємства волості (1923).

Списки дезертирів сіл волості з зазначенням кількості
народонаселення (1922).

Розписки волосного наглядача про прийняття заарештованих
(1922); про отримання документів (1923).

ф. Р�275  Управління Орловецької волосної робітничо�селянської
міліції, с. Орловець Черкаського повіту Київської губернії 
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Справ: 6; 1922–1923 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1922–1923 рр.

Циркулярні розпорядження Кременчуцького губернського та
Черкаського повітового виконкомів (1922); розпорядження
начальника повітової міліції про реєстрацію політичних гуртків, про
заповнення послужних списків та з інших питань (1922).

Листування з волосним виконкомом, повітовою міліцією та
іншими органами міліції про боротьбу з бандитизмом, про зміцнення
органів міліції, арешт злочинців.

Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів (1922).

ф. Р�276  Управління Стеблівської підрайонної робітничо�селян�
ської промислової міліції, м�ко Стеблів Богуславського
(Канівського) повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1921 р.

Опис 1
Справ: 1; 1921 р.

Накази та витяги з наказів підрайонної промислової міліції і
донесення міліціонера про випадки в лісі.

ф. Р�277  Управління робітничо�селянської промислової міліції 4�
го підрайону, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії.

Справ: 5; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1920–1923 рр.

Накази начальника міліції (1920–1921).
Листування з Кременчуцьким губернським відділом проO

мислової міліції та промисловою міліцією Черкаського повітового
району про боротьбу з пожежами, прийом і звільнення міліціонерів та
з інших адміністративноOоперативних питань (1921, 1923).

Послужні списки міліціонерів 4Oго Смілянського підрайону
промислової міліції (1921, 1922).

Вимогові відомості на виплату зарплати та продовольства
службовцям міліції (1921).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�278  Управління Черкаської окружної робітничо�селянської
міліції, м. Черкаси Черкаського округу 

Справ: 8; 1923–1926 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1923–1926 рр.

Накази начальника губернської робітничоOселянської міліції
про заходи проти втеч заарештованих, про призначення і переO
міщення службовців міліції, м.Київ (1925). Книга наказів по
окружному управлінню міліції (1923–1926). 
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Листування з окружним прокурором з додатками протоколів,
допитів і інших документів за звинуваченням осіб у злочинах (1926).

Списки громадян, які ухиляються від сплати процентної
надбавки за квартирну плату і за оренду приміщень під торгівельноO
промислові установи (1924); недоїмщиків квартирної плати по м.
Черкаси (1924). Книга обліку заарештованих по району (1925–1926). 

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям міліції по
районах округу (1926).

ф. Р�279  Відділення радянської робітничо�селянської міліції і
карного розшуку Шевченківського (Корсунського) окруж�
ного виконкому Рад робітничих, селянських і червоно�
армійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського округу
Київської губернії 

Справ: 1500; 1922–1925 рр.

Опис 1 
Справ: 1490; 1922–1925 рр.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про право на
торгівлю на території УСРР (1923); циркуляри, накази та обіжні
директиви Київського губернського карного розшуку, циркулярні
розпорядження та обов’язкові постанови Богуславського повітового
виконкому, Шевченківського окружного виконкому про боротьбу з
карним бандитизмом, хабарництвом, пияцтвом, прийняття заходів
для розшуку злочинців, про реєстрацію зброї та з інших питань (1923,
1924). Накази Шевченківського окружного відділення карного
розшуку з основної діяльності та з особового складу (1923).

Протоколи засідань комісії по чистці і укомплектуванню рядів
Шевченківського окружного відділення карного розшуку (1923).

ТаємноOінформаційне зведення Шевченківського окружного
управління міліції та карного розшуку про рух бандитизму у
Шполянському районі (1924). Доповіді начальників міліції
Богуславського району  про розшук злочинців (1923, 1924). Доповіді
та звітні цифрові відомості про діяльність Шевченківського
окружного відділення та районних відділів карного розшуку (1923,
1924). Рапорти завідуючих районними відділами карного розшуку
(1923).

Таємне листування з Київським губернським управлінням та
районними відділами карного розшуку про боротьбу з карним
бандитизмом (1923); листування з Головним управлінням міліції і
карного розшуку, карним відділом Київського губернського суду,
районними відділами карного розшуку та народними судами про
розшук злочинців (1923, 1924); з окружною бюджетною комісією про
затвердження кошторисів (1923); з фінансовим відділом ШевченO
ківського повітового виконкому про фінансування органів карного
розшуку (1923).

Списки: звільнених з міліції і карного розшуку УСРР, за
зловживання по службі та інші провини (1922–1924); дезертирів з
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органів ДПУ України (1923–1924); співробітників Шевченківського
окружного відділення карного розшуку (1923).

Слідчі справи (1923–1925).
Кошториси на утримання апарату Шевченківського окружного

відділення карного розшуку (1923).
Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам

Шевченківського окружного відділення та об’єднаного повітового
відділення карного розшуку (1923).

У фонді є документи Богуславського повітового відділення за
1923 р.

Опис 2
Справ: 6; 1923–1925 рр.

Циркуляри управління Київської губернської радянської
робітничоOселянської міліції та карного розшуку (1923, 1924). Накази
начальників Київської губернської та Шевченківської окружної
радянської робітничоOселянської міліції і карного розшуку з
адміністративноOгосподарських  питань та з особового складу (1923,
1924).

Атестаційні листи співробітників Шевченківської окружної
міліції і карного розшуку, міліціонерів та агентів розшуку районів
округу (1924, 1925).

Опис 3
Справ: 4; 1923 р.

Циркуляри і постанови Корсунського окружного відділення
Всеросійської спілки працівників адміністративноOрадянських,
торгівельних і громадських установ та підприємств.

Протоколи: засідань бюро комітету службовців та засідань
комітету службовців окружного відділення карного розшуку
Шевченківського округу; загальноміської наради розціночноO
конфліктних комісій установ та підприємств м. Корсунь, які входять
до складу спілки радянських робітників. Положення: про місцеві
комітети Всеросійської профспілки адміністративноOрадянських
торгівельних та громадських установ і підприємств; про розціночноO
конфліктні комісії.

План роботи Шевченківського окружного відділення спілки
радянських робітників.

Анкети та реєстраційні картки вступаючих у члени спілки
радянських робітників та заяви про прийом у члени спілки.

ф. Р�280  Управління Богуславської повітової робітничо�селян�
ської міліції, м. Богуслав Київської губернії 

Справ: 2; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1921–1923 рр.

Накази, циркуляри НКВС СРСР, ВУЦВК і Богуславської
повітової міліції (1921).
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Листування з Богуславським повітовим виконкомом про арешт
голів волосних виконкомів за неправильний збір подвірного і
садибного податку; відомості про обмундирування і постільних
речей; документи біженців Латвії (1922, 1923).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�281  Управління Звенигородської повітової робітничо�
селянської міліції, м. Звенигородка Київської губернії 

Справ: 4; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1921, 1922 рр.

Копії наказів начальника головного управління міліції
республіки, управління Київської губернської міліції, ЗвенигоO
родської повітової військової наради і повітового військового
комісаріату з адміністративних, мобілізаційних питань, продовольчу
розверстку, охорону промислових підприємств та листування з цих
питань (1921). Накази повітової міліції та командира 1Oої роти
окремого батальйону військ повітової міліції.

Доповіді та рапорти начальника повітової міліції, начальників
районів і командирів команд військ міліції повіту про політичний
стан повіту, боротьбу з бандитизмом і дезертирством, стан
комплектування і матеріальне забезпечення повітової міліції та з
інших питань (1921).

Списки міліціонерів повітової міліції, окремих районів міліції
повіту; службові посвідчення, заяви та інші матеріали про особовий
склад повітової міліції.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�282  Управління Черкаської повітової робітничо�селянської
міліції, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 6; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1921–1923 рр.

Листування з волосними органами міліції про розшук та арешт
осіб; список дезертирів 1Oої маршової роти (1921, 1922). Список
особового складу 4Oго Смілянського району міліції (1922). Книга для
запису розшукуваних злочинців Городищенського карного
розшукного столу (1923).

Опис 2
Справ: 3; 1920, 1921 рр.

Накази по управлінню (1920).
Справа за звинуваченням громадянина у бандитизмі, зв’язку з

денікінцями і петлюрівцями (1921).
Журнал реєстрації вхідних документів.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�283  Козачанський волосний революційний комітет, с.
Козацьке Звенигородського повіту Київської губернії 

Справ: 2; 1921 р.

Опис 1
Справ: 2; 1921 р.

Накази, розпорядження повітового військового комісару.
ОбліковоOкінські відомості і списки власників обозу по окремих

селах волості з зазначенням кількості землі і складу сім’ї.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�284  Управління Звенигородської міської робітничо�
селянської міліції, м. Звенигородка Київської губернії 

Справ: 1; 1921 р.

Опис 1
Справ: 1; 1921 р.

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям та
командному складу міліції.

ф. Р�285  Управління Канівської міської робітничо�селянської
міліції, м. Канів Київської губернії

Справ: 1; без дати.

Опис 1
Справ: 1; без дати.

Список командного складу та міліціонерів.

ф. Р�286  Виконавчий комітет Курилівської волосної Ради
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Курилівка Канівського повіту Київської губернії.

Справ: 13; 1918, 1919 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1918, 1919 рр.

Циркуляри Народного комісаріату праці; директиви органів
соціального забезпечення (1919). Накази, інструкції, телефонограми
повітового виконкому, рапорти волосного виконкому про здавання
зброї населенням Курилівської волості (1919). Директиви проO
довольчих органів про проведення продрозверстки, відчуження
залишків продовольства у кулаків, товарообмінні заготівлі проO
довольства, наявність продовольства та фуражу у колишніх
поміщицьких маєтках і забезпечення бідноти продовольством і
промисловими товарами (1919). Наказ по Канівському гарнізоні про
увічнення пам’яті Т. Г. Шевченка (1919). Розпорядження земельного
відділу Канівського повітового відділу, Канівського повітового
виконкому про облік спеціалістів (1919).

Протокол повітового з’їзду волосних та сільських виконавчих
комітетів з продовольчого питання (1919).
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Рапорти сільських виконкомів та листування з ними про
розгляд скарг різних осіб про наділи землі (1919). Листування: з
повітовим відділом внутрішнього управління з адміністративних
питань, про хід сівби та збирання хлібів (1918–1919); з Канівським
повітовим відділом народної освіти про відкриття і утримання шкіл,
з позашкільної роботи у селах волості (1919); з повітовим фінансовим
відділом та сільськими виконкомами про стягнення грошових
податків, відкриття кредитів на утримання їх апарату (1919); з
сільськими комітетами бідноти про реєстрацію військовополонених
по Курилівській волості, про формування охорони при повітовому
виконкомі (1919).

Посвідчення, видані волосним виконкомом на право отримання
громадянами паспортів (1919).

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям волосного
і сільських виконкомів Курилівської волості (1919).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�287  Управління 2�го району Звенигородської міської робіт�
ничо�селянської міліції, м. Звенигородка Київської губернії 

Справ: 1; 1921 р.

Опис 1
Справ: 1; 1921 р.

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям,
міліціонерам та командному складу міліції.

ф. Р�288  Управління робітничо�селянської міліції 2�ої дільниці, 
м. Корсунь Богуславського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1923 р.

Опис 1
Справ: 1; 1923 р.

Описи майна громадян м. Корсунь для продавання його з
публічних торгів.

ф. Р�289  Управління робітничо�селянської міліції 3�го Катерино�
пільського району, с. Катеринопіль Звенигородського повіту
Київської губернії 

Справ: 6; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1920–1922 рр.

Протоколи допитів і обшуків, дізнань (1920–1922); протоколи
та акти міліціонерів про вилучення самогону і апаратів для його
виготовлення у громадян (1921).

Статистичні відомості і листування з повітовою міліцією і
іншими установами про проведення “Тижня надбання міліціонера”.
Листування з Катеринопільським районноOпродовольчим комісаріаO
том про арешт (1921).
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Заяви про прийом на посади міліціонерів; громадян про
крадіжки. Книга реєстрації заарештованих (1921, 1922).

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам та
міліціонерам (1921, 1922).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�290  Управління робітничо�селянської міліції 5�го Вільшан�
ського району, м�ко Вільшана Звенигородського повіту
Київської губернії 

Справ: 1; 1920 р.

Опис 1
Справ: 1; 1920 р.

Накази, розпорядження губернського, повітового управлінь
міліції та листування з установами з адміністративноOоперативних
питань.

ф. Р�291  Управління робітничо�селянської міліції 1�го Канів�
ського району, м. Канів Київської губернії 

Справ: 1; 1922 р.

Опис 1
Справ: 1; 1922 р.

Листування з повітовою міліцією про арешт голів СтепаO
нецького та Ходорівського волосних виконкомів.

ф. Р�292  Управління робітничо�селянської міліції 5�го Пото�
цького району, с. Потоки Катеринопільського району
Уманського округу

Справ: 3; 1920–1929 рр.

Опис 1 
Справ: 3; 1920–1929 рр.

Накази Богуславської повітової міліції та листування з
волосними виконкомами про облік землі і хліба у церковноO
служителів (1922–1929).

Відомості про особовий склад та наявність вогнепальної зброї у
районі (1920, 1921). Списки командного та рядового складу і
службовців міліції (1920–1922).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�293  Управління робітничо�селянської міліції 2�го Таган�
чанського району, м. Таганча Богуславського повіту Київ�
ського губернії 

Справ: 17; 1922 р.

Опис 1
Справ: 17; 1922 р.

Накази і циркулярні розпорядження Київського губернського
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виконкому, губернської міліції, Богуславської повітової міліції про
боротьбу з дезертирством, бандитизмом та з інших питань (1922).
Накази та розпорядження начальника повітової міліції (1922). Книга
наказів (1922).

Доповіді про діяльність міліції (1922). Відомості про крадіжки,
пограбування та інші види злочинності у волості (1922). 

Листування з повітовим виконкомом, повітовою міліцією та
іншими установами про розшук злочинців, особовий склад (1922).

Списки командного складу та рядових міліціонерів (1922).
Відомості на видачу продовольства та обмундирування

особовому складу (1922).
Книги обліку: надходжень штрафів; надходження та витрат

артилерійського майна, продовольства; обліку та видачі зброї,
обмундирування особовому складу; обліку заарештованих (1922).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�294  Дубіївська єдина трудова чотирирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Дубіївка Смілянського району
Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 21; 1910–1929 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1910–1929 рр.

Протоколи засідань членів педагогічної ради (1922, 1923,
1926–1929).

Річний звіт за 1928–1929 навчальний рік. Акти засідань
приймальної комісії (1927–1929). Приймальна книга (1910–1919).

Договори з громадянами про здачу в оренду шкільної землі
(1924–1926).

Довідки про маєтковий стан, народження, метричні витяги
учнів та списки учнів (1916, 1928–1929). Список платників натуO
рального шкільного фонду (1922, 1923). Журнал реєстрації вхідних
документів (1915–1929). Класні журнали 1–4 класів (1922–1925).
Книги обліку роботи 1–4 класів (1922–1923, 1926–1929).

ПрибутковоOвидаткова книга (1919, 1920).
Відомості на виплату зарплати співробітникам (1928, 1929).

ф. Р�296  Управління робітничо�селянської міліції Лисянського
району, м�ко Лисянка Лисянського району Корсунського
округу Київської губернії 

Справ: 2; 1923, 1924 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1923, 1924 рр.

Акти та постанови про фальшиві знаки з додатками цих знаків
(1924). Повідомлення про збіглого злочинця (1923).
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ф. Р�297  Управління робітничо�селянської міліції Леськівського
району, с. Леськи Черкаського району Черкаського округу
Київської губернії 

Справ: 4; 1920–1924 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1920–1924 рр.

Копії наказів Київської губернської міліції, виконавчого
комітету та військового комісаріату Черкаського повіту (1922);
Черкаської повітової міліції (1920, 1921).

Протоколи дізнань та список особового складу міліції  (1922– 1924).
Листування з виконкомами, сільськими радами та органами

міліції про розшук і арешт осіб та з інших адміністративних питань
(1924).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�298  Управління Вергунівської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Вергуни Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 6; 1922 р.

Опис 1
Справ: 6; 1922 р.

Накази, циркулярні розпорядження Кременчуцького губернO
ського виконкому, губернської міліції, Черкаської повітової міліції та
листування з ними про боротьбу з бандитизмом, самогоноварінням та
з інших  питань.

Розписки, дані волосному наглядачу про отримання зброї.
Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�299  Управління Яблунівської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Яблунівка Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 16; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1921–1923 рр.

Накази, циркуляри та розпорядження, губернської і повітової
міліції про боротьбу з бандитизмом, про збір коштів на допомогу
дітям, які прибули з неврожайних районів (1922). Витяги з наказів,
циркулярів та розпоряджень повітової міліції про притягнення до
відповідальності громадян за несплачування податків, порядок
здавання стягнених штрафів та своєчасне надання відомостей по
боротьбі з самогоноварінням (1923). Наказ начальника повітової
міліції про розброєння поселення (1923).

Протоколи розслідувань злочинів (1921).
Листування з волосним виконкомом, сільськими радами і

органами міліції про розшук і арешт злочинців (1921, 1922).
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Відомості про наявність зброї по с. Яблунівка. Заяви громадян
про проведення розслідувань злочинів (1921, 1922). Акти
передавання зброї та документів міліціонерами (1922). Вимоги
волосного виконкому про арешт бандитів та неплатників подвірноO
садибного податку (1923). Розписки міліціонерів у отриманні
заарештованих та документів на них (1921–1923). Списки
міліціонерів (1922).

Журнал вхідних і вихідних документів (1922).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�300  Управління Балакліївської волосної робітничо�
селянської міліції, с. Балаклія Черкаського повіту Київської
губернії 

Справ: 6; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1921–1923 рр.

Накази, розпорядження губернського та повітового виконкомів,
губернського і повітового управлінь міліції (1923).

Протоколи дізнань і обшуків (1922).
Листування з Балакліївським волосним виконкомом, ЧеркасьO

кою повітовою міліцією, карним розшуком, з органами міліції та з
іншими установами про проведення дізнань і обшуків, арешт та
розшук осіб (1921–1922). Акти передавання  справ (1922). Заяви
громадян про крадіжки (1921–1922). Розписки міліціонерів у
отриманні документів, зброї і продуктів (1922, 1923). 

Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів (1923).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�301  Управління Деренківецької волосної робітничо�селян�
ської міліції, с. Деренковець Черкаського повіту Київської
губернії

Справ: 4; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1922, 1923 рр.

Накази, циркуляри, розпорядження НКВС УСРР; Черкаського
повітового виконкому; повітової міліції.

Витяги з протоколів начальника повітової робітничоOселянської
міліції (1923).

Листування з Черкаською повітовою міліцією про особовий
склад міліціонерів, наявність зброї та патронів (1922).

Журнал реєстрації вхідних документів.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�302  Управління Ташлицької волосної робітничо�селянської
міліції, с. Ташлик Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 4; 1922, 1923 рр.
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Опис 1
Справ: 4; 1922, 1923 рр.

Розпорядження Черкаської повітової міліції про проведення
“Тижня надбання міліціонерів”, про боротьбу з дезертирством,
незаконним зберіганням зброї та з інших питань.

Листування з Черкаською повітовою міліцією про боротьбу з
бандитизмом (1922).

Список особового складу міліції (1922). Журнал реєстрації
вхідних (1922, 1923) і вихідних (1922) документів.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�303  Управління Лебединської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Лебедин Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 3; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1920–1923 рр.

Циркулярні розпорядження Кременчуцького губернського
прокурора та губернської міліції про порядок проведення дізнань,
взаємовідносини органів міліції і органів Державного Політичного
Управління, боротьбу з бандитизмом та релігійними школами
(хедрами) та з інших  адміністративних питань (1923).

Листування з Лебединським волосним виконкомом, повітовою
міліцією, судовими та слідчими органами і іншими установами про
боротьбу з бандитизмом, дезертирством, самогоноварінням,
виконання судових рішень, охорону осіб та з інших адміністративних
питань.

Списки міліціонерів та незаможницької революційної охорони.

ф. Р�304  Управління Дубіївської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Дубіївка Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 5; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1921–1923 рр.

Циркулярні розпорядження та розпорядження Кременчуцької
губернської економічної наради, начальників губернської і повітової
міліції та листування з ними про боротьбу з бандитизмом,
дезертирством, труддезертирством та з інших адміністративних
питань.

Листування з начальником міліції 3Oго району Черкаського
повіту про збір коштів на користь голодуючих дітей Поволжя,
проведення арештів та з інших питань (1923).

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів (1921,
1922).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�305  Управління Сунківської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Сунки Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 13; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1921–1923 рр.

Накази начальників Київської губернської та Черкаської
повітової міліції про проведення “Місяця червоноармійця”, боротьбу
з незаконним зберіганням зброї та з інших питань (1922, 1923);
накази, розпорядження начальника повітової міліції (1921).

Протоколи дізнань і розслідувань про випадки, які передаються
по підсудності і які підлягають припиненню (1921, 1922).

Листування з повітовою міліцією, волосним виконкомом, з
начальником міліції 4Oго району, Сунківським лісництвом про
боротьбу з самогоноварінням, крадіжками, розшук злочинців і арешт
їх, надання відомостей про наявність зброї, боротьбу з виникненням
релігійних організацій та з інших адміністративних питань (1921,
1922).

Заяви громадян про крадіжки (1921–1922).
Список сіл волості (1922).
Настільні реєстри (1922, 1923).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�306  Управління Межиріцької волосної робітничо�селянської
міліції, с. Межиріч Богуславського (Канівського) повіту
Київської губернії 

Справ: 1; 1922 р.

Опис 1
Справ: 1; 1922 р.

Рапорт молодшого міліціонера про звільнення його з посади.
Список сіл волості з зазначенням населення.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�307  Управління Райгородської волосної робітничо�
селянської міліції, с. Райгород Черкаського повіту Київської
губернії

Справ: 7; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1920–1923 рр.

Постанови, накази та розпорядження Київського губернського,
Черкаського повітового виконкомів і повітової військової наради про
боротьбу з самогоноварінням, бандитизмом, стягнення штрафів та з
інших адміністративних питань (1922, 1923). Накази Київської
губернської міліції та Черкаського повітового військового комісаO
ріату про облік військовозобов’язаних, роззброєння населення,
боротьбу з дезертирством та з інших питань (1920, 1921).
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Листування з Черкаською повітовою міліцією та з органами
міліції про боротьбу з дезертирством, зміцнення органів міліції, про
розшук та арешти злочинців (1921–1923).

Списки співробітників міліції та міліціонерів (1921–1923).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�309  Черкаська професійно�технічна лісова школа
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської
губернії

Справ: 2; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1920, 1921 рр.

Листування з Черкаським повітовим відділом народної освіти
про організацію школи, проведення набору учнів та з учбових і
господарських питань.

Навчальні програми та плани роботи (1921). Статистичні
відомості (1921).

Списки учителів, викладачів та учнів школи (1920–1921).
Анкети учнів школи (1921).

ф. Р�311  Управління  Вільховецької волосної робітничо�
селянської міліції, с. Вільховець Шевченківського повіту
Київської губернії

Справ: 1; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1922, 1923 рр.

Свідоцтва громадян на отримання паспортів.

ф. Р�312  Управління Мліївської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Мліїв Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1923 р.

Опис 1
Справ: 1; 1923 р.

Протоколи допитів про безвісти пропавшу громадянку Горідько.
Вимогова  відомість на виплату заробітної плати особовому

складу.

ф. Р�313  Управління Леськівської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Леськи Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 1; 1923, 1924 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1923, 1924 рр.

Журнал реєстрації вхідних документів.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�314  Яцковський Климент Якович (в чернецтві – Йосип) –
єпископ Черкаський, Полтавський та Херсонський
([1896р.]� невідомо)

Справ: 13; 1922–1934 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1922–1934 рр.

Протоколи: ШOго єпархіального з’їзду та загальних зборів
парафіян Херсонської єпархії, з’їздів духовенства і мирян; з’їзду
благочинних Черкаського округу; витяги з протоколів та копія
постанови Черкаського епархіального управління (1923–1928); ШOго
помісного священного собору Української православної автоO
кефальної церкви (1928); загальних зборів та термінової наради
обновленців віруючих груп; листування з питань вивчення руху
обновленців в Черкаському і Херсонському  округах (1924–1928).

Грамоти найсвятішого Даміана, патріарха Єрусалимського до
священного Синоду Російської православної церкви; послання
високоприосвященного Інокентія, митрополита Київського і
Галицького, до чернечих Київської єпархії (1924–1927).

Доповіді Черкаського вікаріального управління про підготовку
до окружних виборчих зборів та про виконану роботу (1923, 1924);
єпископів та інших членів єпархіальних управлінь про проголошення
автокефалії Української православної церкви, про Вселенський собор
в м. Єрусалимі та про стан єпархії (1926–1928); рапорти та доповіді в
Синод  Української православної церкви про релігійний рух в
Черкаській, Херсонській та Полтавській єпархіях, листування з
Синодом з питань про призначення на посаду та переміщення
керуючих єпархіями (1925–1934).

Проповідь, службові посвідчення намісника МогильовоO
Братського монастиря єпархіальним управлінням по питанню
звільнення з роботи та передачі документів і майна монастиря
новопризначеному наміснику (1922–1924). Конспекти лекцій, які
читав єпископ Херсонський Йосип на псаломних курсах на тему
“Церковний статут та історія вітчизняної церкви (1927–1929).

Відомості про склад релігійної громади при Черкаському
св.Миколаївському соборі (1934).

Особове листування з протоієреями і священниками
Черкаської, Херсонської та Полтавської єпархії (1923–1927);
листування з протоієреями та церковними общинами про стан
церковних справ в Черкаській і Херсонській  єпархіях (1923–1928).

ф. Р�315  Корсунський заготівельний пункт Російсько�
Австрійського торгівельно�промислового акціонерного
товариства “Росавторг”, м. Корсунь Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 5; 1927–1929 рр.
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Опис 1
Справ: 5; 1927–1929 рр.

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів.
Касові книги (1928, 1929). Інвентарна книга (1927).

ф. Р�316  Черкаський заготівельний пункт Російсько�Австрій�
ського торгівельно�промислового акціонерного товариства,
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 3; 1928–1930 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1928–1930 рр.

Циркуляри Київської контори “Росавторг”; відомості про
заготівлю сировини.

Касова книга (1929).
Відомості на виплату заробітної плати співробітникам ЧерO

каського і Золотоніського заготівельних пунктів (1928–1930).
Журнал реєстрації вихідних документів (1928).

ф. Р�317  Смілянське відділення Київської обласної контори
Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», 
м. Сміла Київської області

Справ: 11; 1933 р.

Опис 1
Справ: 11; 1933 р.

Розпорядження Київської обласної контори «Торгсін». Накази
по відділенню. 

Листування з Київською обласною конторою “Торгсін” та
іноземним відділом Київського державного банку про надсилання
товарів, організацію курсів з підготовки директорів складів, виїзди
магазинів “Торгсін” на сільські базари, висилання грошових
переводів клієнтів з Київського держбанку у Смілянський.

Акти про наявність і якість товарів. Відомості і приймальноO
здавальні реєстри на золото; руху та реалізації товарів. Реєстри та
описи оплачування переводів від іноземних банків громадянам
СРСР. 

Особові листки, посвідчення, списки працівників та службовців
відділення. Список працівників Смілянського відділення.

Баланс. Авансові звіти співробітників.
Відомості на виплату заробітної плати співробітникам

відділення та працівникам Золотоніського відділення.

ф. Р�318  Черкаське  відділення Київської обласної контори
Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін»,
м. Черкаси Київської області

Справ: 27; 1932–1935 рр.
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Опис 1
Справ: 27; 1932–1935 рр.

Накази, витяги з наказів та розпорядження обласної контори.
Накази по відділенню.

Звіти та листування з Київською обласною конторою “Торгсін”
про виконання торгових планів (1934, 1935).  Листування з обласною
конторою про постачання товарів та ціни на отримані товари (1935).
Звіти з праці і зарплаті(1934, 1935). Плани і звіти про прибуток та
видаток товарів (1934). Місячні акти про коштовності (1935).

Довідки про роботу, заяви співробітників про прийом і
звільнення з роботи (1933, 1934) Анкети та трудові договори з
співробітниками (1934, 1935). Списки співробітників на отримання
пайка (1934, 1935).

Бухгалтерський звіт (1935).
Особові рахунки співробітників (1933, 1935). Відомості на

виплату зарплати та видачу пайка співробітникам.

ф. Р�319  Смілянська міжрайонна спеціальна спілка промислових
кооперативів мінералообробних та будівельних промислів
(спецпроммінералспілка), м. Сміла Київської області 

Справ: 78; 1931, 1932 рр.

Опис 1
Справ: 78; 1931, 1932 рр.

Розпорядження, директиви правління ВукооппроммінеO
ралспілки. Витяги з наказів про прийом на роботу та список
співробітників (1932).

Протоколи засідань: правління Вукооппроммінералспілки
(1931–1932); організаційного бюро та ліквідаційного комітету спілки.

Листування з Київською обласною промспілкою та іншими
організаціями про ліквідацію спілки (1932).

Особові справи співробітників.
Баланси (1931). Зведені баланси  артілей; журнали операцій.

ф. Р�320  Шевченківське (Черкаське) міжрайонне галузеве об’єд�
нання харчових і сільськогосподарських промислів, 
м. Черкаси Київської області 

Справ: 35; 1932–1933 рр.

Опис 1
Справ: 35; 1932–1933 рр.

Постанова Ради Народних Комісарів СРСР про реєстрацію
промислових підприємств; обіжники про порядок сплачування
податку з обігу та положення про обов’язки та роботу інструкторів
райкоопінспілки (1932). Накази по об’єднанню.

Протоколи загальних зборів членів сільськогосподарських
артілей (1932).
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Доповідна записка про стан та діяльність Корсунської артілі
“Унхарч”. Акти ліквідаційної комісії про ліквідацію Гельмязівської
артілі інвалідів “Неділя” та передачу справ до  Золотоніської артілі
“Ощадність” (1932).

Відомості про надходження продуктів. Листування з артілями
про відпуск продуктів, надсилання відомостей про хід посівної
кампанії, заготівлю продуктів; з держбанком про відкриття
розрахункового рахунку та з інших питань.

Список артілей міжрайонного об’єднання харчових та сільськоO
господарських промислів (1932). Списки співробітників. КоманO
дировочні посвідчення співробітників міжрайонного об’єднання
(1932). Журнал реєстрації вихідних документів (1932–1933). Зведені
звіти та термінові донесення про діяльність артілей (1932–1933).
Розрахункова книга (1933).

ф. Р�321  Черкаська районна трудова кооперативна артіль
грабарів “Грабар”, м. Черкаси Київської області 

Справ: 458; 1927–1933 рр.

Опис 1 
Справ: 458; 1927–1933 рр.

Постанова колегії НК РСІ СРСР (1930); копія постанови
Київської облтрансграбарспілки про ліквідацію транспортних та
грабарських артілей (1933). Накази по артілі (1928–1932);
уповноваженого артілі (1931–1933); накази і розпорядження контори
уповноваженого артілі (1928). Розпорядження правління артілі з
виробничих, фінансових, господарських питань (1932, 1933).

Протоколи: 3Oго та 4Oго з’їздів уповноважених артілі (1931–
1932); районного з’їзду уповноважених артілі та засідань правління
артілі; загальних зборів грабарів; загальних зборів членів артілі
(1928–1933); технічних нарад (1928–1933); технічноOвиробничих
нарад грабарів артілі (1929, 1930); ревізійної комісії артілі (1930,
1931); міжрайонних зборів уповноважених артілі (1931); кваліфіO
каційної комісії (1931); комісії по чистці членів артілі (1932).

Листування: з Черкаською міжрайграбартрансспілкою про
курси десятників та груповодів (1932); з уповноваженим артілі з
виробничих та фінансових питань (1928–1933); з колгоспами про
вербування робочої сили (1927–1931).

Річні звіти артілі (1928, 1931). Технічні звіти (1928–1930).
Відомості про організацію артілі (1929). Акти обслідувань діяльності
та стану артілі (1929); про виконані земельні роботи (1930–1932).

Заяви членів артілі про прийняття на роботу, зарахування на
курси десятників, з грошових та господарських питань (1928–1933).

Списки:  будівництв, на яких працювали члени артілі (1932);
членів артілі, які працювали на різних роботах (1928–1933); членів
артілі (1928–1931). Поселенні списки грабарів, членів артілі на
роботах “Південтурксиббуду” та інших будівництвах (1930–1932).
КнигаOсписок членів артілі по населених пунктах (1928, 1929).
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Баланс артілі (1931); баланси контори уповноваженого  артілі
(1932, 1933). Головні книги артілі та контори уповноваженого артілі
(1931–1933). Касові книги контори артілі (1929–1932). Книги
особових рахунків службовців артілі, членів артілі, грабарів
(1928–1932). Табеля робіт членів артілі (1929–1933). Табеля та
розрахункові відомості на виплату зарплати (1929–1933). Особові
картки і членські книжки членів артілі.

ф. Р�322  Черкаське обліково�позикове товариство взаємного
кредиту, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 32; 1922–1931 рр.

Опис 1
Справ: 32; 1922–1931 рр.

Статут товариства (1930). 
Протоколи засідань: правління (1923–1929); обліковоOпозикоO

вого комітету товариства (1926, 1927); ради товариства (1923–1929);
загальних зборів членів товариства (1926–1931); комісії медичної
допомоги (1925). 

Річні звіти про роботу товариства (1925–1929). Акти обсліO
дувань діяльності товариства (1926, 1927). Патенти членів товариства
(1927–1929).

Заяви про прийняття в члени товариства, каси  взаємодопомоги,
надання кредитів, виключення з членів товариства, збільшення
кредитів, закупівлю товарів (1922–1930). Посвідчення співO
робітників (1923).

Протоколи і акти ревізійної комісії (1924–1930); засідань
ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс і акти ліквідації (1930).

ф. Р�323  Сунківське кустарно�промислове кредитне товарист�
во, с. Сунки Смілянського району Шевченківського (Черкась�
кого) округу 

Справ: 1; 1923–1929 рр.

Опис 1 
Справ: 1; 1923–1929 рр.

Циркуляри Шевченківської окружної спілки кустарноO
промислової кооперації.

Список членів товариства.

ф. Р�324  Смілянське товариство взаємного кредиту, м. Сміла
Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 11; 1923–1929 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1923–1929 рр.

Протоколи: 1Oї Всесоюзної наради представників товариств
взаємного кредиту та матеріали до них (1925); загальних зборів;
приймального комітету (1925, 1926).
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Звіти, акти обслідувань, доповіді та інші матеріали про
діяльність товариства.

Заяви про вихід з членів товариства (1926–1929). Зразки
підписів відповідальних працівників товариств взаємного кредиту
(1925, 1926).

Кошторис, баланс та список членів товариства (1923–1926).

ф. Р�325  Черкаська промислова металообробна кооперативна
артіль “Ударник”, м. Черкаси Київської області 

Справ: 4; 1937–1941 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1937–1941 рр.

Листування з Київською конторою Головного управління по збуO
ту чорних металів “Головметалозбут” (1939–1941); з Київською міжO
обласною базою “Оптметиз” (1937–1940) про постачання сировиною.

Видаткові ордера (1941).
Списки співробітників на отримання заробітної плати

(1939–1941).

ф. Р�326  Бузуківська сільська управа (старостат) (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), с. Бузуків
Черкаського району Київської області 

Справ: 5; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1942, 1943 рр.

Постанови, розпорядження районної управи та її відділів про
поставки сільськогосподарської продукції, направлення людей та
транспорту для виконання трудової повинності, посилення репресій
проти населення, яке ухилялось від неї, підготовку та проведення
посівної кампанії, оподаткування населення, заборону обмолоту
пшениці та жита.

Відомості про хід збирання урожаю та виконання молокоO
поставки (1943).

Відомості нарахування та відрахувань із заробітної плати
працівників управи (1943). Фінансові документи.

ф. Р�327  Смілянське промислово�виробниче кооперативне
товариство “Червоний продуцент”, м. Сміла Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 14; 1924–1929 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1924–1929 рр.

Статут товариства (1924).
Протоколи засідань правління, загальних зборів членів та інші

матеріали про організацію товариства (1924); протоколи засідань
правління та ліквідаційної комісії товариства (1924–1928); загальних

209



зборів співробітників (1926); засідань конфліктноOрозціночної комісії
(1924–1926).

Річні звіти про діяльність товариства (1924–1926). Акт
обслідування діяльності товариства (1926). Журнали обліку
виробництва (1924–1927).

Списки співробітників та членів товариства (1925–1927);
співробітників товариства та окружної філії спілки шкіряників
(1927–1929).

Кошториси (1925–1927).

ф. Р�328  Смілянська кустарно�продуктивна кооперативна
артіль салотопів “Жиркость”, м. Сміла Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 2; 1924, 1928, 1929 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1924, 1928, 1929 рр.

Статут артілі (1924).
Протоколи загальних зборів фундаторів та членів артілі,

засідань ліквідаційної комісії і ліквідаційний баланс артілі (1928,
1929).

ф. Р�329  Лозівське кустарно�промислове кооперативне това�
риство по заготівлі і сплаву лісу “Трудсплав”, с. Лозівок
Мошенського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1926, 1927 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1926, 1927 рр.

Статут товариства (1926).
Річний звіт про діяльність товариства (1926).

ф. Р�330  Мошенське лісогосподарське кооперативне товариство
“Незаможник”, с. Мошни Черкаського району Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 15; 1928–1930 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1928–1930 рр.

Протоколи загальних зборів членів товариства (1928–1929).
Листування з Мошенським райвиконкомом та сільською радою

про проведення лісовпорядних робіт (1928). Акти обслідувань
діяльності товариства (1928, 1929). Акти про розробку лісових
ділянок (1929). Умови про розробку та здавання у сільськоO
господарське користування лісових ділянок (1929); про проведення
лісовпорядних робіт (1929).

Заяви про прийняття в члени товариства (1929). Списки членів
товариства (1928, 1929).

210



Плани, кошториси товариства (1928, 1929). ПрибутковоO
видаткові книги (1928–1930). Касова книга (1929, 1930). Книга
розрахунків членів товариства (1929).

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам
товариства (1929).

ф. Р�331  Смілянська кравецька промислово�кооперативна
артіль “Червоний кустар”, м. Сміла Шевченківського (Чер�
каського) округу 

Справ: 1; 1926–1928 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1926–1928 рр.

Протоколи загальних зборів членів артілі.

ф. Р�332  Смілянська кустарно�промислова кооперативна артіль
кравців “Червона голка”, м. Сміла Шевченківського (Чер�
каського) округу 

Справ: 2; 1926, 1927 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1926, 1927 рр.

Статут артілі.
Протоколи загальних зборів членів артілі.

ф. Р�333  Смілянська міжрайонна артіль грабарів ім. 10�річчя
Жовтня, м. Сміла Київської області 

Справ: 4; 1931–1933 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1931–1933 рр.

Авансові звіти, рахунки та інші грошові виправдні документи
(1932).

Відомості, табелі та довідки на виплату заробітної плати членам
артілі.

ф. Р�334  Шевченківське міжрайонне галузеве торгівельне
об’єднання кооперації інвалідів при райкоопінспілці
“Міжрайінторг”, м. Черкаси Київської області 

Справ: 15; 1932, 1933 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1932, 1933 рр.

Розпорядження Укрінторгу та облінторгу про складання
контрольних чисел в торгівельній системі кооперації інвалідів (1932).

Статут об’єднання (1933).
Листування: з облінторгом та артілями про заготівлю і відпуск

товарів; з облкоопінспілкою про визначення цін, утворення фонду на
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культпотреби та з інших питань (1932), з державним банком про
право підпису грошових документів. ТоргівельноOфінансові плани
виробничоOкооперативних артілей. Рахунки на відпуск товарів
артілям інвалідів (1932–1933).

Накладні, рахунки, розписки та інші фінансові виправдні
документи.

ф. Р�336  Черкаське міське відділення Українського товариства
сліпих, м. Черкаси Київської області

Справ: 10; 1941, 1942 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1941, 1942 рр.

Зобов’язання членів каси  взаємодопомоги про своєчасне
повернення позик. Авансові звіти працівників і службовців (1941).

Особові рахунки працівників і службовців (1941). Заяви
працівників і службовців про виплату грошей (1941).

Відомості на виплату заробітної плати працівникам та
службовцям, путівок у будинки відпочинку.

ф. Р�337  Смілянське районне кущове об’єднання колгоспів
“Заповіт Ілліча”, м. Сміла Київської області 

Справ: 73; 1928–1932 рр.

Опис 1
Справ: 73; 1928–1932 рр.

Обіжники, розпорядження, інструкції Укрколгоспцентру,
окрколгоспспілки, окрколгоспбурякоспілки, окрскотарколгоспспілO
ки та райколгоспкуща (1930, 1931).

Протоколи засідань: правління окрбурякколгоспспілки (1930);
правління окрколгоспспілки (1930); правління райколгоспспілки,
нарад старших агрономів (1931); правлінь колгоспів (1930, 1931).

Акти обслідувань діяльності райколгоспкуща (1930); тваринO
ницьких ферм (1930–1931). Анкети про агрономічне обслідування
колгоспів (1930). Відомості: про стан колективізації сільського
господарства в районі (1930, 1931); про виконання колгоспами
хлібозаготівлі (1931); про хід колективізації по селах району (1931);
про наявність худоби, шляхове та колгоспне будівництво
(1930–1932); про посів цукрових буряків (1931).

Посвідчення, доручення та довідки співробітників (1930).
Баланси колгоспів (1930, 1931). Пайові відомості, приймальноO
здавальні акти сільськогосподарських товариств (1928–1930).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам
(1932).

ф. Р�338  Балакліївська сільськогосподарська артіль “Робіт�
ник”, с. Балаклія Балакліївського району Черкаського
округу
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Справ: 15; 1924–1929 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1924–1929 рр.

Обіжники окружної секції сільськогосподарських колективів та
Смілянського райвиконкому про роботу сільськогосподарської
кооперації та колективізацію сільського господарства (1926–1929).

Протоколи засідань правління артілі (1939).
Річний та місячні звіти про діяльність артілі та пояснюючі

записки до звітів (1927, 1928).
Листування з Смілянським відділом державного банку про

відкриття кредитів (1926–1928).
Заяви про прийом у члени артілі (1924, 1925).
Місячні звіти та баланси (1924–1928).
Відомості про прибутки та видатки грошових сум (1926, 1927).

Особові рахунки членів артілі (1925–1929). Касова книга
(1926–1927). Фінансові виправдні документи (1925–1927).

Відомості на виплату заробітної плати членам артілі
(1925–1927).

ф. Р�339  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Серп і молот”,
м. Сміла Київської області 

Справ: 34; 1927–1929, 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 13: 1927–1929 рр.

Плани, звіти та інші матеріали про діяльність комуни (1929).
Табелі та списки членів комуни (1929). Річний звіт про діяльність
комуни (1929).

Особові рахунки членів комуни (1928, 1929),
Обігові відомості (1928, 1929). Книги аналітичного обліку до

балансових рахунків.  Допоміжні відомості до балансових рахунків
(1929).

Опис 2
Справ: 21; 1944–1949 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1947).

Виробничі плани колгоспу (1945–1949).
Річні звіти колгоспу; звіт правління колгоспу про роботу (1948).
Кошториси витрат (1945–1947).
Книги обліку: натуральних прибутків і їх розприділення

(1944–1945); фондів та вибуття майна (1945); поголів’я худоби
(1945). Касова книга (1944).

ф. Р�340  Черкаська сільськогосподарська артіль “Сад”, м. Чер�
каси Київської губернії 

Справ: 1; 1925 р.
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Опис 1
Справ: 1; 1925 р.

Заяви про прийняття в члени артілі.

ф. Р�341  Черкаська районна спілка сільськогосподарських
кредитних та кустарно�промислових кооперативних
колективів “Райсільгоспспілка”, м. Черкаси Шевченків�
ського (Черкаського) округу

Справ: 98; 1925–1930 рр.

Опис 1
Справ: 98; 1925–1930 рр.

Протоколи засідань: правління (1926, 1927); організаційного
бюро та матеріали до протоколів (1927); розціночноOконфліктної
комісії (1926).

Листування з профспілковими організаціями про тарифікацію,
прийом, звільнення співробітників та з інших питань (1926, 1927).

Річні звіти сільськогосподарських кредитних товариств
(1925–1927). Звіти та доповіді про діяльність спілки (1927–1929).
Декадні та п’ятиденні відомості про заготівлю та відвантаження
збіжжя (1925–1928). 

Статистичні відомості про відповідальних співробітників (1927,
1928). Посвідчення, доручення, довідки та списки співробітників
(1927–1928). Особові справи співробітників спілки.

Табелі поденних робітників (1926).
Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам

(1927, 1928).

ф. Р�342  Ковалиське сільськогосподарське кредитне товариство,
с. Ковалиха Балакліївського району Шевченківського
(Черкаського) округу

Справ: 1; 1926, 1927 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1926, 1927 рр.

Протоколи засідань правління та загальних зборів членів
товариства.

ф. Р�343  Хрещатицьке меліоративне товариство “Незамож�
ник”, с. Хрещатик Мошенського району Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 1; 1924–1927 рр.

Опис1
Справ: 1; 1924–1927 рр.

Статут товариства (1924).
Анкета обслідування діяльності товариства.
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ф. Р�344  Шелепухська земельна громада, с. Шелепухи Мошен�
ського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 1; 1928, 1929 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1928, 1929 рр.

Господарський план.

ф. Р�345  Шевченківська (Черкаська) окружна спілка споживчих
кооперативних товариств (окрспоживспілка), м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 378; 1924–1931 рр.

Опис 1
Справ: 378; 1924–1931 рр.

Обіжники, інструкції Вукоопспілки (1927–1930).
Протоколи: організаційного з’їзду уповноважених представO

ників споживчих товариств про організацію спілки, затвердження
статуту (1924); засідань правління спілки (1925, 1926, 1928);
загальних зборів уповноважених районної спілки (1924–1929);
активу сільських товариств (1928–1930); засідань планової комісії
(1927–1930); головного кооперативного комітету про перереєстрацію
статутів, реорганізацію товариств, роботу контор, передачу БогуO
славської контори Білоцерківській районній спілці та ЗвенигоO
родського кооперативного району м. Умань (1926).

Постанови, циркуляри правлінь районної та окружної спілок
про участь споживчої кооперації в суцільній колективізації
сільського господарства, весняних посівних кампаніях, соцзмаганні
між конторами, введення марочних систем для стягнення дрібних
податків з пайовиків на заготівлю лікарських рослин, шкір, хутра
(1927–1930).

ГосподарськоOторгівельні плани районного та сільських
товариств (1926, 1927). Контрольні цифри до планів. Річні звіти,
доповіді, доповідні записки про діяльність райспілки та робітничих
кооперативів (1924–1929). Річні звіти про діяльність споживчих
товариств округу (1927–1930). Статистичні відомості, листування
про наявність посівних площ, заготівлю сільськогосподарських
продуктів та сировини.

Плани кооперування населення, заяви громадян про прийом в
члени спілки (1928–1930). Списки кооперативних товариств із
зазначенням кількості населення (1923). Проект та відомості про
мережу споживчих товариств і робітничих кооперативів округу
(1928–1930).

Плани масової роботи в період збиральної кампанії
(1928–1930).

Документи (відомості, мандати, посвідчення, списки та інші)
про особовий склад райспілки. Особові справи співробітників.
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Штатні розписи споживчих контор. Місячні зведені баланси
споживчих товариств (1925, 1928, 1929). Документи ліквідаційної
комісії з ліквідації окружної спілки (1930).

ф. Р�347  Смілянська спілка споживчих товариств, м. Сміла
Київської губернії 

Справ: 51; 1917–1921 рр.

Опис 1
Справ: 51; 1917–1921 рр.

Протоколи загальних зборів співробітників (1919–1921).
Листування з Смілянським районним секретаріатом профO

спілок з питання побутового обслуговування членів комітету
(1919–1921). Заявки споживчих товариств про відпуск товарів
(1919). Заяви співробітників про надання відпусток та матеріальної
допомоги (1917–1919).

Списки співробітників (1918–1921).
Особові справи співробітників (1917–1919).

ф. Р�348  Черкаський міський робітничий кооператив, м. Черкаси
Київської області

Справ: 7; 1921–1924, 1927, 1931–1932 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1921–1924, 1927, 1931–1932 рр.

Резолюції 10Oго окружного з’їзду радторгслужбовців, циркуO
лярні листи та розпорядження окружного відділення профспілки про
перевибори Рад і народних засідателів, про проведення кампанії 1Oго
держзайму, індустріалізації, про перезаключення колективних
договорів (1927). Постанови уряду, накази, інструкції Народного
комісаріату постачання у справах постачання і торгівлі (1931, 1932).

Протоколи засідань розціночноOконфліктної комісії (1931,
1932).

Акти обслідування торгівельної діяльності робітничого коопеO
ративу (1924).

Листування з облспоживспілкою, повітвиконкомом, державниO
ми, кооперативними, промисловими, торгівельними та  кредитними
установами про закупівлю і збут товарів, кредитування, постачання
та утримання дитячого будинку (1921–1924, 1931, 1932). Умови з
установами та підприємствами про кредитування робітників та
службовців (1923, 1924).

Службові та командировочні посвідчення службовців робкоопу
(1922). Списки:  дітей дитячого будинку (1921, 1922); службовців
шкіл, лікарень та інших установ міста на кредитування (1923, 1924).

ф. Р�349  Шполянське єдине споживче товариство “Селянин”, 
м. Шпола Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 14; 1924–1928 рр.
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Опис 1
Справ: 14; 1924–1928 рр.

Протоколи засідань правління та розціночноOконфліктної
комісії (1925).

Службові та командировочні посвідчення, довідки співроO
бітників та членів товариства (1925–1927). Список членів товариств
(1927).

Відомості про заготівлю та реалізацію зернопродуктів (1925);
про прибуток та видаток товарів по крамницях товариства
(1925–1927). Акт прийому та передачі товарів магазину (1925); про
збитки в крамницях товариства (1925). 

Баланси та оборотні відомості (1925–1927). Заключний баланс
та пояснююча записка до нього (1928). Авансові звіти (1925).

Книга обліку векселів, підлеглих до виплати (1926, 1927).
Інвентарна книга (1924–1927).

Відомість на виплату заробітної плати співробітникам (1928).

ф. Р�350  Шевченківський (Черкаський) окружний кооператив�
ний комітет, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу 

Справ: 8; 1924–1929 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1924–1929 рр.

Справи про реєстрацію Шендерівського меліоративного товаO
риства, Плескачівського (1925), Хлистунівського (1926), БогодуO
хівського (1926), Завадівського (1926), Терешківського (1926),
Піщанського (1926) сільськогосподарських кредитноOкооперативних
товариств; Стеблівського  роздрібноOторгового об’єднання інвалідів
“Дружба” (1929).

ф. Р�354  Черкаська міжрайонна спілка промислової кооперації
(міжрайпромспілка) м. Черкаси Київської області 

Справ: 31; 1930–1933 рр.

Опис 1
Справ: 31; 1930–1933 рр.

Протоколи: засідань організаційного бюро спілки (1931, 1932);
комісії з призначення премій артілям (1931, 1932).

Звіти про виробничу діяльність, участь промислових артілей у
посівних кампаніях (1931, 1932). Доповіді про роботу артілей (1932).
Статистичні відомості про об’єм продукції артілей м. Черкаси та
району (1931, 1932). Порівняльні таблиці продуктивності праці та
зарплати у артілях (1930–1932).

Листування з органами вищого та місцевого рівня про облік
кадрів, висунення артільників на керівні посади та про соцзмагання
(1931–1933).

Зведені статистичні відомості про членів правлінь та ревізійних
комісій промислових артілей, соціальний стан членів артілей.
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Посадові картки співробітників спілки. Документи (особові листки,
доручення, посвідчення, заяви) про особовий склад промислових
артілей. Списки: народних засідателів, обраних артілями (1931);
членів правлінь, ревізійних комісій та уповноважених на з’їзд спілки
(1931); співробітників спілки (1931–1933); ударників (1931, 1932);
кандидатів на керівні посади в артілях (1932). 

Умови на соцзмагання між секторами спілки, індивідуальні
зобов’язання співробітників (1931, 1932). Статистичні відомості про
соцзмагання та ударництво в артілях (1931, 1932).

ф. Р�355  Шевченківська (Черкаська) окружна спілка кустарно�
промислових товариств, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 94; 1926–1930 рр.

Опис 1
Справ: 94; 1926–1930 рр.

Накази по спілці (1928).
Протоколи: 2Oго і 3Oго з’їздів уповноважених окружної кусO

тарноOпромислової спілки (1928–1930); засідань правління окружної
кустарпромспілки (1927–1930); нарад грабарської секції при
окружній кустарспілці (1928, 1929); іспитової комісії з україноO
знавства співробітників окружної промспілки (1929); об’єднаних
засідань Ради та правління промспілки (1927); засідань розціночноO
конфліктних комісій (1928, 1929); технічних нарад, комісій та
розціночноOконфліктної комісії при окружній кустарпромспілці
(1929, 1930); загальних зборів членів кустарноOпромислових
кооперативних товариств округу. Копії протоколів: засідання президії
окружного виконкому (1928, 1929); засідань правління “ВукооппромO
кредитспілки” (1928, 1929).

Оперативні, операційноOфінансові плани, акти та анкети
обслідувань, звіти про роботу та діяльність кустарноOпромислових
кооперативних товариств і артілей та списки членів.

Заяви, службові посвідчення і доручення співробітників та інші
документи про особовий склад службовців окружної промспілки
(1929, 1930).

ф. Р�356  Шевченківська (Черкаська) окружна контора
державного страхування Народного Комісаріату фінансів
УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 14; 1922–1930 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1922–1930 рр.

Накази по конторі (1927–1929).
Статистична відомість про склад співробітників (1926, 1927).

Особові справи співробітників (1922–1929). Особові картки
співробітників про надання допомоги по тимчасовій непрацеO
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здатності (1925). Посвідчення, довідки та рапорти співробітників
(1929, 1930).

Штатні розписи (1926, 1927). Фінансові звіти інспектора
державного страхування Мокрокалигірського району (1929, 1930).

ф. Р�357  Черкаська повітова комісія по боротьбі з дезер�
тирством при Черкаському повітовому військовому
комісаріаті, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 5; 1920–1921 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1920–1921 рр.

Накази, розпорядження, телеграми Всеукраїнської центральної
комісії і губернської комісії по боротьбі з дезертирством про
мобілізацію у Червону Армію та трудові армії і боротьбу з дезерO
тирством; розпорядження волосним виконкомам про конфіскацію
майна у дезертирів Червоної Армії.

Акти про конфіскацію майна у дезертирів Червоної Армії.
Листування: з Кременчуцьким губернським комітетом по

боротьбі з дезертирством про влаштування гауптвахт для дезертирів
та надання конвою для їх охорони; з мобілізаційним відділом про
огляд здоров’я дезертирів; з Смілянським і Черкаським військO
коматами, тюрмою, волвиконкомами і іншими установами про
боротьбу з дезертирством; з районними відділами соціального
забезпечення про позбавлення пайка сімей дезертирів Червоної
Армії.

Списки дезертирів.

ф. Р�358  Звенигородське повітове політичне бюро по боротьбі з
контрреволюцією, спекуляцією і злочинами по посаді, 
м. Звенигородка Київської губернії 

Справ: 8; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1920–1922 рр.

Донесення інформаційної частини політбюро про хабарництво,
зв’язок з контрреволюційними елементами та інші злочинні дії
волосного військового комісара Ткаченко (1920, 1921).

Справи за звинуваченнями у бандитизмі, спекуляції, у
незаконному зберіганні зброї  та військового майна.

Список осіб, які перебувають під слідством уповноваженого по
боротьбі з контрреволюцією повітового політбюро (1921).

ф. Р�359  Степанецький районний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Степанці Шевченківського (Корсунського) округу 

Справ: 2; 1924 р.

219



Опис 1
Справ: 2; 1924 р.

Книга реєстрації телефонограм.

ф. Р�361  Управління робітничо�селянської міліції 3�го Шпо�
лянського району, м. Шпола Звенигородського повіту
Київської губернії 

Справ: 2; 1922 р.

Опис 1
Справ: 2; 1922 р.

Накази по кримінальному розшуку.
Протоколи обшуку.
Рапорти службовців міліції про виконання службових

обов’язків. Підписки та списки про злочинців.
Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям

міліції.

ф. Р�362  Управління робітничо�селянської міліції 6�го Лисян�
ського району, м�ко Лисянка Звенигородського повіту
Київської губернії 

Справ: 3; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1920–1922 рр.

Листування: з Звенигородською повітовою міліцією та іншими
органами з адміністративноOоперативних питань (1920, 1921); з
волвиконкомами Звенигородського повіту про боротьбу з
бандитизмом (1922).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати (1922).

ф. Р�363  Березняцька єдина трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Березняки Смілянського району
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 4; 1908–1930 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1908–1930 рр.

Протоколи: педагогічних нарад (1926–1930); засідань шкільної
ради (1908–1924).

ф. Р�364  Витязівська трудова чотирирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Витязеве Мокрокалигірського
району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 6; 1926–1929 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1926–1929 рр.
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Акти передавання шкільного майна директорам школи
(1926–1928); про перевіряння знань учнів (1927). Класні журнали
(1928, 1929).

Списки дітей шкільного віку (1926).

ф. Р�365  Перше Березняцьке товариство споживачів, с. Бе�
резняки Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 6; 1916–1920 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1916–1920 рр.

Протоколи засідань правління (1917–1920).
Звіти товариства (1918–1920).
Списки членів товариства (1916, 1918–1920).
ПрибутковоOвидаткова книга (1919).
Вимогова відомість на виплату заробітної плати членам

товариства (1920).

ф. Р�366  Смілянське районне кооперативне об’єднання вироб�
ничих бурякових товариств ім. Н. К. Крупської (райкооп�
спілка), м. Сміла Київської області 

Справ: 14; 1930–1932 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1930–1932 рр.

Розпорядження, обіжники Народного комісаріату землеробства
УРСР та Укрбурякоспілки (1930, 1931).

Плани: постачання колгоспів району чистосортним насінням
(1930, 1931); проведення посіву цукрових буряків в районі (1930);
боротьби з шкідниками цукрових буряків (1931).

Річні зіти виробничих товариств району (1930, 1931). Акти
апробації насіння (1930, 1931). Відомості: про постачання колгоспів
району чистосортним насінням (1930, 1931); про проведення посіву
цукрових буряків в районі (1930); про контрактацію цукрових
буряків по району (1930, 1931); про збирання цукрових буряків по
колгоспах (1931); про мобілізацію коштів по виробничих товариствах
(1931, 1932).

Посвідчення, мандати та довідки співробітників (1932).

ф. Р�367  Смілянське районне об’єднання колгоспних тварин�
ницьких ферм (райколгоспферма), м. Сміла Київської
області 

Справ: 5; 1933 р.

Опис 1
Справ: 5; 1933 р.

Обіжники обласного об’єднання колгоспних тваринницьких
ферм.
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Плани, відомості та листування з обласним об’єднанням
колгоспних тваринницьких ферм з питань заготівлі сільськоO
господарської сировини та продуктів.

Відомості про розрахунки з колгоспами.

ф. Р�369  Мошенська районна каса соціального страхування, с.
Мошни Черкаського району Шевченківського (Черкаського)
округу

Справ: 1; 1930, 1931 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1930, 1931 рр.

Протоколи засідань районного комітету страхової каси про
призначення пенсій.

ф. Р�370  Черкаський нафтовий склад Київського районного
нафтового комітету, м. Черкаси Кременчуцької губернії 

Справ: 16; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1920–1922 рр.

Декрет Ради Народних Комісарів про націоналізацію нафтової
промисловості (1920). Циркуляри, розпорядження Київського
районного нафтового комітету, губернського нафтового комітету,
Української нафтової торгової контори; накази Української нафтової
торгової контори (1922).

Листування з головним нафтовим комітетом та повітовим
відділом народного господарства про витрати пального, відпуск
пального підприємствам (1921, 1922).

Акти перевіряння наявності нафтопродуктів на складах (1921,
1922).

Список співробітників (1922).

ф. Р�371  Смілянський млин № 7 Київського обласного дер�
жавного борошномельного тресту “Союзмука”, м. Сміла
Київської області

Справ: 49; 1930–1936 рр.

Опис 1
Справ: 49; 1930–1936 рр.

Накази, розпорядження та інструкції тресту «Союзмука»
(1932–1936).

Протоколи адміністративноOтехнічних нарад (1930–1932).
Річні звіти (1931, 1932). Положення про господарськоO

розрахункову бригаду в борошномельній промисловості (1934).
Огляд діяльності обласного тресту “Союзмука” (1934). Листування з
трестом “Союзмука” про проведення хлібозаготівель та збиральної
кампанії, заготівлю зерна, відкриття кредитів (1932–1934). Місячний
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звіт про роботу млина (1930). Місячні експлуатаційні звіти (1932).
Договори з конторою “Заготзерно” про переробку зерна (1931–1934).
Акти перевіряння наявності господарського інвентаря (1932, 1933).
Статистичні відомості та відомості про переробку зерна (1932–1934).
Відомості про капітальне будівництво (1933); місячні відомості про
мобілізацію внутрішніх ресурсів (1932).

Баланси (1930, 1932, 1934, 1936). Кошториси на капітальний
ремонт млина (1931, 1932, 1934, 1935). Штатні розписи (1933, 1934).
Відомості про прибутки та видатки (1930); про виконання
промфінпланів (1932, 1933). Обігові відомості (1933). Звітні картки
по обліку праці і зарплати (1934). 

Особові листки та списки співробітників (1931–1934).

ф. Р�372  Киселівський агрономічний пункт Шевченківського
(Корсунського) окружного земельного управління, с. Кисе�
лівка Мокрокалигірського району Шевченківського (Корсун�
ського) округу Київської губернії 

Справ: 13; 1921–1924 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1921–1924 рр.

Накази по канцелярії (1923, 1924).
Протоколи засідань правління робітничого кооперативу

Киселівського цукрового заводу (1922).
Акти пробних обмолотів хліба (1923, 1924). Договори з

селянами з господарських питань (1924).
Списки співробітників (1922, 1923).
Касові звіти (1923). Обігові відомості (1921, 1922).
Вимогові відомості та відомості на виплату заробітної плати

співробітникам (1922–1924).

ф. Р�374  Шевченківський (Черкаський) окружний комітет по
боротьбі з безробіттям, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

Справ: 21; 1924–1930 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1924–1930 рр.

Постанови та інструкції окружного виконкому, протоколи
засідань комісії та інші матеріали про підготовку і проведення місяця
допомоги безробітнім.

Протоколи: засідань комітету по боротьбі з безробіттям (1925,
1928); правління підприємствами комітету по боротьбі з безробіттям
(1928, 1929).

Акти: обслідувань торгівельних організацій (1928, 1929); про
облік товарів (1929).

Листування з Всеукраїнським державним акціонерним тоO
вариством торгівлі “Вакот”, окружним відділом торгівлі, торгіO
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вельними організаціями з питань постачання товарів, про видавання
векселів, кредитування, кадри, надання звітності та з інших питань
(1928–1930). Відомості про надання трудової допомоги безробітнім
(1926).

Договори та тарифні угоди з підприємствами і приватними
особами про оренду торгових приміщень та обмін товарами (1928,
1929).

Посвідчення, заяви про надання роботи, списки співробітників
торгового колективу та правління підприємствами комітету по
боротьбі з безробіттям (1926, 1928–1930). Квартальні торговоO
фінансові плани (1927–1929). Обігові відомості (1928, 1929).

ф. Р�375  Адміністративний відділ Шевченківського (Черкась�
кого) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 152; 1921–1932 рр.

Опис 1
Справ: 152; 1921–1932 рр.

Протоколи засідань президії окрвиконкому.
Плани роботи відділу (1925–1927). Звіти про діяльність відділу.
Документи (обіжники, інструкції, протоколи, відомості,

листування) про відділення церкви від держави, школи від церкви та
з інших питань релігійного руху в окрузі.

Документи (постанови, обіжники, інструкції, рапорти, доO
несення) про діяльність міліції та карного розшуку (1923–1930).

Листування з Державним політичним управлінням УСРР,
губернським виконкомом, окрвиконкомом про проведення обліку
установ, підприємств та земель в районах.

Документи (накази, циркуляри, інструкції, листування, списки
та інші) про оформлення виїзду громадян за кордон та видавання
видів на проживання (1925–1930).

Документи (циркуляри, довідки, листування, книги реєстрації
та інші) про порядок реєстрації смертей осіб, засуджених до вищої
міри соціального захисту (1926–1930).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�376  Черкаська повітова Рада народного господарства при
Черкаському повітовому виконавчому комітеті Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Черкаси Київської губернії

Справ: 28; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 28; 1920–1922 рр.

Накази Черкаського повітового революційного комітету (1920);
повітової Ради народного господарства (1920). Копії наказів і
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постанов колегії повітової Ради народного господарства з питань
перебудови роботи господарського апарату повітраднаргоспу,
відповідно до вимог нової економічної політики, про зміцнення
трудової дисципліни, з кадрових питань (1921, 1922).

Протоколи загальних зборів і засідань колегії раднаргоспу (1920).
Матеріали обліку фабричноOзаводської промисловості м. ЧерO

каси і повіту після денікінщини (1920). Зведені статистичні
відомості: про зареєстровані підприємства кустарної промисловості
(1921); про роботу промисловості цеху, про чисельність працівників
(1921). Відомості: про ринкові ціни на зеронопродукти, жири,
промислові товари широкого вжитку на базарах в мм. Черкаси, Сміла
і інших населених пунктах повіту (1921); по обліку лісоматеріалів,
металів та іншого майна і дільницях фірм державних і кооперативних
організацій (1920); про промислові підприємства м. Черкаси (1920);
про промислові підприємства та кустарні майстерні м. Городище і 
с. Яблунівка (1920); про фабричноOзаводські підприємства м. Сміла
(1920); про електростанції, млини і інші підприємства м. Сміла
(1920); про фабричноOзаводські підприємства та приватні майстерні
м. Черкаси (1920). Анкетні відомості про обладнання виробництва і
стану окремих фабрик та заводів повіту (1920). Плани і ескізи
будівель лісопильного заводу Н.Г. Вердинського, тютюнової фабрики
Лева, чавуноливарного заводу І.К. Гроссе і інших підприємств м.
Черкаси. Анкетні картки окремих підприємств про особовий склад
заводоуправлінь підприємств, відомості повітової Ради народного
господарства (1921, 1922); щоденні рапорти про вихід на роботу
працівників і службовців Черкаського 1Oшого державного млина і про
щоденну продуктивність млина (1921, 1922) та Черкаського
державного проволокогвоздильного заводу (1921).

Списки: заводів, фабрик та інших промислових підприємств мм.
Черкаси, Сміла і Черкаського повіту, лісових складів та інших торгоO
вих підприємств м. Черкаси (зазначаються власники промислових і
торгових підприємств) (1920); радянських установ м. Черкаси  та
волостей повіту; шкіл, лікарень, медичних та ветеринарних пунктів в
Черкаському повіті; профспілок міста з зазначенням чисельності
членів (1920); власників лісових складів та інших торгових
підприємств (1920); кредитних товариств та споживчих кооперативів
в повіті (1920); власників фабричноOзаводських та кустарних
підприємств по окремих волостях повіту (1920); промислових
підприємств мм. Черкаси і Сміла і інших населених пунктів повіту,
націоналізованих, кооперативних і приватних, діючих і не діючих,
зданих в оренду приватному капіталу, кустарям і кооперативним
організаціям, які контролюються повітовою Радою народного
господарства (1921–1922); підприємств кооперативної, і приватної
кустарної промисловості м. Черкаси і повіту з зазначенням чиO
сельності зайнятих у виробництві кустарів і найманого – учнівства,
роду виробництва і інших відомостей (1921).

10. Фондовий огляд
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�377  Шевченківська (Черкаська) окружна рада сприяння
обороні, авіації і хімічній промисловості СРСР, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 19; 1928–1930 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1928–1930 рр.

Обіжники окружної ради “Тсоавіахім” (1929, 1930).
Протоколи: засідань президії окружної та Черкаської районної

ради “Тсоавіахім” (1929, 1930); загальних зборів членів сільських
осередків “Тсоавіахім” (1929).

План роботи окружної ради “Тсоавіахім” (1929).
Листування з осередками “Тсоавіахім” про проведення набору

молоді до військових шкіл, проведення тижня оборони та з інших
питань (1929, 1930). Статистичні відомості та звітні картки про стан
та діяльність низових та сільських осередків “Тсоавіахім” (1929).
Акти обслідувань діяльності Черкаської районної Ради та низових
осередків “Тсоавіахім” (1929, 1930).

Особові рахунки сільських осередків (1928, 1929). ПрибутковоO
видаткові ордера, квитанції та інші грошові виправдні документи
(1929, 1930).

ф. Р�378  Шевченківське окружне відділення Всеукраїнського то�
вариства земельного влаштування трудящих євреїв (ТЗЄТ,
ОЗЕТ), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 75; 1925–1929 рр.

Опис 1
Справ: 75; 1925–1929 рр.

Розпорядження та інформаційні зведення Всеукраїнського
товариства земельного влаштування трудящих євреїв про органіO
зацію переселення до БіроOБіджану, про діяльність окружних
правлінь (1927, 1928); правління про проведення землевлаштування
працюючих євреїв, про організацію осередків “ОЗЕТ” при установах
міста; комісії земельного влаштування працюючих євреїв про
надання допомоги переселенцям до БіроOБіджану (1929).

Протоколи засідань: правлінь ВсеукрТЗЕТ; окружного та
районних відділень; бюро первинних осередків Товариства.

Звіти, огляди, інформації про діяльність районних відділень
товариства. Реєстраційні картки єврейських землеробних госпоO
дарств округу (1927). Підписні листи по проведенню збору на
допомогу землевлаштування євреїв в СРСР (1927, 1929).

Заяви про прийняття в члени товариства (1926).
Фінансові звіти районних філій (1929).

ф. Р�379  Смілянський народний музей Черкаського повітового
відділу народної освіти, м�ко Сміла Черкаського повіту
Київської губернії
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Справ: 3; 1920 р.

Опис 1
Справ: 3; 1920 р.

Каталоги книг бібліотеки, археологічного відділу музею.
Інвентарна книга.

ф. Р�380  Черкаське відділення Всеукраїнського кооперативного
банку “Українбанку”, м. Черкаси Черкаського округу 

Справ: 35; 1923–1926 рр.

Опис 1
Справ: 35; 1923–1926 рр.

Обіжник Всеукраїнського правління державного страхування
про державне страхування (1925).

Протоколи: засідань президії окружного виконкому (1925,
1926); правління окружної сільськогосподарської спілки (1925, 1926).

Листування з центральною та Черкаською районною конторами
“Українбанку”, Всеукраїнською кооперативною страховою спілкою,
агентствами банку, філіями “Українбанку” та іншими організаціями
про закупівлю та відправлення лісоматеріалу для сільськоO
господарських товариств, фінансування заготівель лісоматеріалів,
переведення грошей за кордон, розрахунки за товари, заготівлю
різних товарів та з інших питань (1925, 1926). Акти обслідувань та
доповіді про діяльність банку (1925, 1926). Відомості, акти та інші
матеріали про фінансування заготівель лісоматеріалів (1925, 1926).
Умови з сільськогосподарськими товариствами, заяви, зобов’язання
та охоронні розписки про проведення хлібозаготівель (1924, 1925).

Службові посвідчення та уповноваження співробітників (1925,
1926). Відомості про протест векселів (1925, 1926). Гарантійні листи
про оплату векселів (1925, 1926).

Фінансові звіти (1925, 1926). Обігові відомості.
Відомість на виплату заробітної плати співробітникам (1924).

ф. Р�381  Смілянська районна контора акціонерного това�
риства по торгівлі сільськогосподарськими машинами,
знаряддями і технічними приладами для сільського госпо�
дарства на Україні “Село�техніка”, м�ко Сміла Черкась�
кого округу Київської губернії

Справ: 24; 1922–1924 рр.

Опис 1
Справ: 24; 1922–1924 рр.

Циркулярні та розпорядження правління. Інструкції правління
про ведення рахівництва у районних конторах товариства (1922).

Листування з правлінням та відділеннями про продаж
сільськогосподарських машин. Звіт про діяльність контори (1924).
Відомості: про продаж сільськогосподарських машин (1922); про ціни
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на сільськогосподарські машини (1924). Акти обслідування діяльO
ності контори (1922).

Книга обліку продажу сільськогосподарського інвентаря (1924).
Обігові відомості і відомості про опротестовані векселі (1924). 

Заяви про прийняття на роботу (1922).

ф. Р�382  Смілянський торговий пункт “Райдержрибпрому”, 
м�ко Сміла Черкаського округу Київської губернії 

Справ: 1; 1924 р.

Опис 1
Справ: 1; 1924 р.

Касова  книга.

ф. Р�383  Черкаське відділення комбінату текстильної і швейної
промисловості, м. Черкаси Черкаського округу 

Справ: 8; 1924–1926 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1924–1926 рр.

Листування з кооперативними товариствами, підприємствами
про оплату векселів товарів, про постачання товарів.

Договори з підприємствами та установами про постачання
товарів (1925).

Відомості і акти з виявлення збитків від пожежі (1924, 1925).

ф. Р�384  Робітничий кооператив Сидорівського пісочно�цукро�
вого заводу, с. Сидорівка Стеблівського району Шевчен�
ківського округу 

Справ: 11; 1922–1926 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1922–1926 рр.

Протоколи загальних зборів членів робітничого кооперативу
(1923–1925).

Річні звіти та акти про діяльність робітничого кооперативу
(1923–1925).

Патенти та торгові свідоцтва підприємств робітничого коопеO
ративу (1923–1925). Товарна книга (1922–1924).

Списки членів кооперативу (1923–1926).
Акти ревізійної комісії (1924–1926).
Особові рахунки кредиторів (1923). Відомості і списки на

виплату заробітної плати співробітникам (1924, 1925).

ф. Р�385 Смілянсько�Кам’янська районна спілка споживчих
товариств (райспоживспілка), м. Сміла Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 55; 1919–1929 рр.
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Опис 1
Справ: 55; 1919–1929 рр.

Накази по райспоживспілці (1922–1924).
Протоколи засідань: правління райспоживспілки (1924, 1925);

конфліктноOрозціночної комісії (1923–1925).
Доповідь про розвиток кооперації в районі (1921).
Анкети, мандати, посвідчення співробітників (1919–1925).
Списки: співробітників райспоживспілки та споживчих

товариств Смілянського району (1919–1925); споживчих товариств
райспоживспілки (1923).

Заяви про прийняття на роботу, про переведення, надання
відпусток, матеріальної допомоги та з інших питань (1921–1923).

Особові рахунки співробітників (1923–1924); підзвітних осіб та
установ (1924–1926); споживчих товариств (1926–1929). Вимогові
відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1920, 1921).

ф. Р�386  Леськівська кооперативна артіль інвалідів по ви�
чиненню шкіри, с. Леськи Черкаського району Шевчен�
ківського округу

Справ: 2; 1923–1926 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1923–1926 рр.

Особові рахунки членів артілі.

ф. Р�387  Смілянська кооперативна артіль “Утильник”, м. Сміла
Київської області 

Справ: 1; 1932 р.

Опис 1
Справ: 1; 1932 р.

Вимогові відомості на виплату заробітної плати  службовцям та
членам артілі.

ф. Р�388  Старосільська  продуктивна кооперативна артіль по
виробництву мотузки “Зірка”, с. Старосілля Городищен�
ського району Черкаського округу 

Справ: 2; 1927–1929 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1927–1929 рр.

Статут артілі (1928).
Плани роботи (1928, 1929).
Річні звіти про роботу (1927, 1928).
Вимогові відомості на виплату заробітної плати членам артілі

(1928, 1929).
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ф. Р�389  Тернівська кустарно�промислова кооперативна артіль
по переробці зерна “Комунар”, с. Тернівка Смілянського
району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 1; 1928 р.

Опис 1
Справ: 1; 1928 р.

Місячний звіт про роботу артілі.
Відомість на виплату заробітної плати членам артілі.

ф. Р�390  Майстерня по виготовленню штампів і печаток 
П.Ю. Халевського, м. Черкаси Шевченківського (Черкась�
кого) округу 

Справ: 7; 1915–1928 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1915–1928 рр.

Посвідчення та дозволи на виготовлення штампів і печаток
(1915–1919).

Книги відтисків, виготовлених печаток і штампів, магазинних
вивісок (1920–1928).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�391  Черкаський тарний комбінат тресту “Союзплодо�
овочтара” Народного комісаріату постачання СРСР, 
м. Черкаси Київської області 

Справ: 64; 1932–1934 рр.

Опис 1
Справ: 64; 1932–1934 рр.

Обіжники Всеукраїнської контори “Союзплодоовочтара”
(1933). Накази Київської обласної контори “Союзплодоовочтара”.

Протоколи: засідання адміністративноOтехнічного персоналу
комбінату (1933);  виробничих нарад відповідальних співробітників
комбінату; технічних нарад (1933); наради старших бухгалтерів
тарних баз Київської області (1933, 1934).

Річні звіти про діяльність комбінату (1933–1934). План
комбінату на 1933р.

Листування з Київською обласною конторою “СоюзплодоO
овочтара”, з підприємствами та організаціями про заготівлю тари,
забезпечення тарою, відпуск тари, складання умов на купівлю тари та
тароматеріалів.

Акти обслідування забезпеченості бази товароOматеріальними
цінностями (1932, 1933). Оперативні зведення про наявність тари та
тароматеріалів (1933). Декадні відомості про фінансовий стан
комбінату (1933). Штатний розпис (1933).

Договори з підприємствами про купівлю тари та сировини
(1933, 1934).
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Посвідчення, довідки та списки співробітників (1933, 1934).
Кошториси видатків (1932, 1933).

ф. Р�392  Городищенське лісництво Народного комісаріату
землеробства УСРР, м. Городище Черкаського повіту Київ�
ської губернії 

Справ: 17; 1920–1923 рр.

Опис 1 
Справ: 17; 1920–1923 рр.

Розпорядження губернського лісового управління та повітового
земельного відділу (1920–1922).

Протоколи об’їждчиків про лісопорушення (1920–1922).
Листування з повітовим земельним відділом про відпуск лісу,

про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське користування
та з інших питань (1920–1922). Господарський план та звіт (1921).
Акти про відведення лісосік для розробок (1921).

Відомості переобліку дерев (1921, 1922). Описи та відомості про
нерухоме майно лісництва (1920–1922). Заяви населення про відпуск
лісу (1920–1922).

Службові посвідчення, анкети та списки співробітників.
Звітні відомості по касі збірникаOлісничого (1920–1922).
Вимогова відомість на виплату заробітної плати співробітникам

лісництва.

ф. Р�393  Дахнівське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, с. Дахнівка Черкаського повіту Київської
губернії  

Справ: 7; 1917–1922 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1917–1922 рр.

Протоколи лісничого про порушення лісового статуту
(1917–1921).

Акти та рапорти об’їждчиків про порушування лісового статуту
(1920).

Умови на продаж лісу (1920, 1921).
Списки співробітників (1917–1920).
Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам.

ф. Р�394  Драбівське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, с. Драбівка Черкаського повіту Київської
губернії 

Справ: 42; 1919–1922 рр.

Опис 1
Справ: 42; 1919–1922 рр.

Закон про ліси (1919). Постанови, інструкції Народного
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комісаріату землеробства (1919, 1920); розпорядження повітового
земельного відділу (1920, 1922).

Протоколи лісничого: про лісопорушення (1921, 1922); про
пожежі на лісових ділянках (1920, 1921).

Листування: з губернським лісовим управлінням про заготівлі
лісу (1922); з повітовим земельним відділом про будівництво
будинків у лісництві, пільговий відпуск лісу сім’ям червоноармійців
та установам і населенню, розробку лісу (1920–1922); з Мліївським
волосним земельним відділом про виділення землі у лісових дачах
для малоземельного населення, про відведення лісових ділянок
населенню (1920, 1921). Господарський план (1922) і звіт про роботу
лісництва (1921). Акти і рапорти об’їждчиків про боротьбу з
лісопорушеннями (1922).

Умови про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське
користування (1922); умови та акти про будівництво будинків у
лісництві (1921–1922).

Описання лісосік (1921). Оціночні відомості лісосік (1920,
1922). Відомості про лісокультурні роботи (1920–1922).

Статистичні відомості та анкети співробітників (1920–1922).
Списки співробітників (1920–1922).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1923). Звітні відомості по
касі збірника лісничого (1920, 1922).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам
(1921, 1922).

ф. Р�395  Дубіївське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, с. Дубіївка Смілянського району Черкаського
округу  

Справ: 48; 1920–1925 рр.

Опис 1
Справ: 48; 1920–1925 рр.

Закон про ліси УСРР (1920).
Протокол з’їзду лісових спеціалістів Черкаського повіту (1920);

протоколи лісничого про самовільну порубку лісу селянами (1921).
Листування з губернським лісовим управлінням та повітовим

земельним відділом про безкоштовний відпуск дров школам повіту,
пільговий відпуск лісу установам і населенню, самовільну порубку
лісу селянами, закладення розсадників (1920, 1921, 1923). ГоспоO
дарські плани і пояснюючі записки до них (1920, 1921, 1923, 1924).

Річний звіт (1922). Донесення лісничого повітовому ревоO
люційному комітету про збройний напад на жилі будинки лісництва
(1920). Доповідь лісничого про лісокультурні роботи (1921–1923).

Акти про відведення лісових ділянок для заготівлі лісу для
установ (1923).

Контракти і умови про здавання лісових ділянок у сільськоO
господарське користування (1922–1925). Рапорти співробітників про
відведення службових земельних наділів (1923).
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Оціночні відомості лісосік (1922, 1923).
Особові анкети і посвідчення співробітників (1921–1923).
Списки службовців і співробітників лісництва.
Звітні відомості по касі збірника лісничого (1920–1923).

Відомості про прибутки і видатки лісництва, лісокультурні та
меліоративні роботи, заготівлю і відпуск лісоматералів (1920).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам
(1920, 1921, 1923).

ф. Р�396  Ірдинське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, с�ще Ірдинь Черкаського повіту Київської
губернії

Справ: 99; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 99; 1920–1923 рр.

Постанови, розпорядження, інструкції Народного комісаріату
землеробства (1920); розпорядження повітового земельного відділу
(1920, 1921).

Протоколи лісничого: про лісопорушення (1921, 1922); про
самовільні порубки лісу (1921).

Листування: з губернським лісовим управлінням про будівельні
роботи і ремонт будівель в лісництві, про пільговий відпуск лісу
комнезамам, інвалідам та сім’ям червоноармійців (1922, 1923); з
повітовим земельним відділом про відпуск лісу установам, розробку
лісу, здавання лісових ділянок у сільськогосподарське користування,
відведення землі співробітникам (1920, 1921). Господарські плани
(1921–1923). Річний та місячний звіти про діяльність лісництва
(1921, 1922). Пояснююча записка лісничого про стан і діяльність
лісництва (1923).

Акти і рапорти об’їждчиків і лісничого про пожежі на лісових
ділянках (1920, 1921). Акти про самовільну порубку лісу (1921).

Умови, акти, заяви і інші документи про здавання лісових
ділянок у сільськогосподарське користування (1922).

Службові посвідчення і довідки співробітників; списки
співробітників.

ПрибутковоOвидаткова книга (1922). Відомості про прибутки і
видатки лісництва (1922). Звітні та оціночні відомості по касі
збірника лісничого (1921).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам.

ф. Р�397  Канівське лісництво Народного комісаріату землероб�
ства УСРР, м. Канів Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 11; 1920–1930 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1920–1930 рр.

Розпорядження губернського лісового управління (1922).
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Протоколи засідань губернського бюро і комісії при
Укрмеліоземі про землеупорядкування державного земельного
фонду (1924–1930).

Листування: з повітовим земельним відділом та органами
міліції про боротьбу з крадіжками лісу (1922); з установами про
відпуск лісу (1923, 1924).

Відомості та акти про передавання лісових ділянок державного
лісового фонду сільським земельним товариствам (1924, 1925).

Договори про здавання в оренду лісових ділянок (1922, 1923).
Умови та об’яви про продаж лісових ділянок (1922).

Особові анкети, довідки та списки співробітників (1920, 1921,
1923, 1924, 1928, 1929).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам
(1922).

ф. Р�398  Корсунське лісництво Шевченківського (Черкаського)
окружного земельного управління, м. Корсунь�Шевчен�
ківського (Черкаського) округу 

Справ: 58; 1920–1929 рр.

Опис 1
Справ: 58; 1920–1929 рр.

Циркуляри, розпорядження: Всеукраїнського центрального
управління лісами (1925–1928); Київського губернського лісового
управління (1922–1925).

Протоколи: з’їздів лісничих Богуславського повіту (1921, 1922);
засідань робітничого комітету (1923); конфліктноOрозціночної комісії
(1923–1929); загальних зборів працівників та службовців лісництва
(1923); засідань комісії по охороні лісу (1924, 1925); технічних нарад
(1925–1928).

Листування: з волосним  земельним відділом про ринкові ціни
на лісоматеріали, відведення лісових ділянок для заготівлі
лісоматеріалів, проведення лісокультурних робіт (1920–1922); з
установами про відпуск лісу та палива, про віддавання у оренду
лісових ділянок та з інших питань (1921, 1922, 1924, 1925).
Господарський план (1922, 1923). Річні та піврічні звіти про
діяльність лісництва (1922–1924). Акти обслідування лісництва,
земельних наділів співробітників (1927, 1928).

Акти передавання лісових ділянок у розробку (1924–1927).
Акти і відомості про проведення лісокультурних і меліоративних
робіт (1925–1927). Судові ухвали і списки неплатників за випасання
худоби в лісі (1922, 1923). Відомості про лісництва Черкаського
округу (1925, 1926); про заготівлі лісу (1924–1925).

Оціночні відомості лісосік (1925–1927).
Умови з населенням про здавання лісових ділянок у тимчасове

сільськогосподарське користування (1921–1926); про здавання
приміщень  лісництву (1925, 1926).
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Статистичні відомості про співробітників (1924, 1925). Особові
анкети, картки, автобіографії, посвідчення  та списки співробітників
(1922–1928).

Кошториси лісництва (1923, 1925). ПрибутковоOвидаткові
відомості (1924, 1925).

ф. Р�399  Мошенське збільшене лісництво Народного комісаріату
землеробства УСРР, м. Мошни Шевченківського (Чер�
каського) округу 

Справ: 36; 1920–1928 рр.

Опис 1
Справ: 36; 1920–1928 рр.

Циркуляри Всеукраїнського центрального управління лісами
(1925–1928); циркуляри та інструкції губернського лісового
управління (1924, 1926–1927). Накази по лісництві (1923, 1924).

Протоколи: технічних та виробничих нарад, загальних зборів
співробітників і засідань розціночноOконфліктної комісії (1924–
1927); зборів голів сільських рад (1924, 1925).

Листування: з губернським лісовим управлінням  про відпуск
лісу на пільгових умовах інвалідам, сім’ям червоноармійців та членам
комнезаму, передавання лісових ділянок земельним товариствам, про
лісорозробки (1923–1925); з окружним земельним управлінням про
розприділення пільгового лісу (1920, 1921); з окружним виконкомом
про ведення лісового господарства (1924, 1925); з районним
виконкомом про проведення меліоративних робіт (1924, 1925); з
установами про відпуск лісу (1923, 1924).

Господарські плани (1927, 1928).
Акти передачі лісоматеріалів Всеукраїнському центральному

управлінню лісами (1928). Протоколи та відомості про лісоO
порушення (1926, 1927). Відомості: про проведення лісокультурних
робіт (1924, 1925); про лісорозробки (1924, 1925).

Об’яви про продаж лісу з торгів (1926, 1927).
Посвідчення, довідки та списки співробітників (1923–1928).
Кошториси на лісові роботи (1926). Фінансові звіти

робітничого комітету (1924, 1925).
Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам

(1920, 1921).

ф. Р�401  Сахнівське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, с. Сахнівка Таганчанського району Кор�
сунського округу Київської губернії 

Справ: 25; 1919–1924 рр.

Опис 1
Справ: 25; 1919–1924 рр.

Постанови Ради Народного господарства УСРР (1919, 1920);
циркуляри, розпорядження, інструкції  губернського лісового
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управління (1921, 1923–1924); розпорядження повітового земельного
відділу (1919, 1920).

Протоколи: з’їзду лісничих Канівського повіту (1921); засідань
розціночноOконфліктної комісії та загальних зборів співробітників
(1923, 1924); зборів громадян с. Нехворощ про оренду землі у
лісництві під озимий посів (1920).

Листування: з повітовим земельним відділом, відомості, заяви
та інші документи про відпуск лісоматеріалу потерпілим від пожежі,
відпуск лісу підприємствам та установам (1920, 1922–1924); з
губернським лісовим управлінням про лісорозробки (1923).

Господарські плани (1923–1925).
Піврічні та квартальні звіти (1923, 1924). Доповіді лісничого

про стан лісів лісництва (1921). Відомості: про розробку і заготівлю
лісоматеріалів (1923, 1924); про лісорозробки (1923).

Умови і акти про здачу лісових ділянок у сільськогосподарське
користування (1922–1924). Заяви сімей червоноармійців про відпуск
лісу (1923–1924).

Службові анкети, особові картки, заяви про прийом на роботу та
списки співробітників (1920–1924)

ф. Р�402  Смілянське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, м�ко Сміла Черкаського округу Київської
губернії 

Справ: 17; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1920–1923 рр.

Закон про ліси (1920). Постанова Ради народного господарства
(1920); накази губернського лісового управління, розпорядження та
інструкції повітового земельного відділу (1920–1922).

Листування з повітовим земельним відділом про влаштування
розсадника, проведення будівництва у лісництві (1920, 1921).

Креслення лісосік, акти обслідувань лісорозробок (1920). Акти
про пожежі на лісових ділянках (1923). Відомості про розробки
лісових ділянок (1920).

Оціночні відомості лісосік (1920).
Особові анкети, посвідчення та списки співробітників (1920,

1921).
Кошториси на проведення будівництва у лісництві (1921).

Звітні відомості про прибутки лісництва (1920, 1921); по касі
спеціального збірникаOлісничого (1920). ПрибутковоOвидаткові
відомості (1923).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам
(1920, 1923).

ф. Р�403  Таганчанське лісництво Народного комісаріату
землеробства УСРР, м�ко Таганча Корсунського повіту
Київської губернії 
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Справ: 4; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1920–1922 рр.

Циркуляри губернського лісового управління.
Листування з установами про відпуск лісу (1921, 1922).
Господарський план (1922).
Списки співробітників (1920).

ф. Р�405  Черкаське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, м. Черкаси Київської губернії

Справ: 50; 1920–1924 рр.

Опис 1
Справ: 50; 1920–1924 рр.

Постанови Ради Народного господарства (1920); розпоряO
дження губернського і повітового земельних відділів (1921, 1922).
Положення про місцеві робітничі комітети Всеукраїнської робітничої
спілки працівників землі і лісу (1921).

Протокол з'їзду лісових спеціалістів Черкаського повіту (1920).
Правила розробки лісу (1920–1923).

Листування: з повітовим земельним відділом про охорону і
продаж лісу, відпуск будівельного матеріалу потерпілим від пожежі,
лісоматеріалів установам і населенню, здавання лісових ділянок у
сільськогосподарське користування, відкриття смолокурного заводу
та з інших питань (1920–1923); з Черкаським відділенням
профспілки “Всепрацземліс” про відрахування на користь спілки,
роботу конфліктноOрозціночних комісій, прийом на роботу членів
спілки та з інших питань (1922).

Господарські плани (1920, 1922, 1923).
Річний звіт про роботу (1921).
Акти про відведення ділянок для розробок лісу (1921) та

відомості про ці ділянки (1922). Акти об’їждчиків про пожежі на
лісових ділянках (1920–1922). Щомісячні відомості про
лісокультурні роботи в лісництві (1921–1922).

Умови про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське
користування (1922); про продаж лісу (1922, 1923).

Посвідчення, послужні списки, заяви про прийом, звільнення,
надання відпусток та списки службовців (1920–1922).

Звітні  відомості по касі збірникаOлісничого (1920, 1921).
Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям

(1921, 1922).

ф. Р�406  Чорнявське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, с. Чорнявка Черкаського повіту Київської
губернії 

Справ: 28; 1919–1922 рр.
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Опис 1
Справ: 28; 1919–1922 рр.

Розпорядження повітового земельного лісу та листування з ним
про відведення лісосік для рубок, про пільговий відпуск лісу наO
селенню, охорону лісу, закладення розсадника, боротьбу з шкідниO
ками лісу, про збір деревного насіння та з інших питань (1920, 1921).

Протоколи, акти та донесення лісничого повітового земельного
відділу про напад банди на лісництво (1919, 1920).

Господарські плани (1921, 1922).
Звіт про діяльність лісництва (1921). Доповіді лісничого про

порушення лісового статуту (1920).
Списки співробітників (1920, 1921). 
Звітні відомості по касі збірникаOлісничого (1920–1922).
Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам

(1919–1921); грошей працівникам по закладення розсадника (1920, 1921).

ф. Р�407  Байбузівське лісництво Народного комісаріату земле�
робства УСРР, с. Байбузи Мошенського району Шев�
ченківського округу Київської губернії 

Справ: 28; 1920–1924 рр.

Опис 1
Справ: 28; 1920–1924 рр.

Закон V Всеукраїнського з’їзду Рад про закріплення земельного
фонду за трудовим селянством (1921). Інструкції повітового
земельного відділу про користування лісами, порядок відпуску
лісоматеріалів населенню і установам, про стягнення штрафів за
самовільну порубку лісу і випасання худоби в лісі (1921, 1922).
Розпорядження повітового земельного відділу (1921, 1922).

Протоколи, акти об’їждчиків, листування з судовими органами
та інші документи про порушення лісового статуту населенням,
стягнення штрафів за самовільну порубку лісу і випасання худоби в
лісі (1920–1922).

Листування з повітовим земельним відділом про розробку і
відпуск лісу, пільговий відпуск лісу сім’ям червоноармійців, інваO
лідам і установам, боротьбу з порушниками, виділення лісових
ділянок, у сільськогосподарське користування та з інших питань.

Господарський план (1922).
Місячні звіти про діяльність лісництва (1920–1922). Акти: про

виконані роботи в лісництві (1920, 1921); про пограбування
бандитами каси лісництва (1920); про передавання лісництва 12Oго
лісопильного заводу (1921). Посвідчення волосного комнезаму про
пільговий відпуск лісу членам комнезаму (1920–1922).

Умови, акти про виділення лісових ділянок у сільськоO
господарське користування (1921–1924).

Службові посвідчення, послужні списки, заяви та інші
документи про особовий склад лісництва (1920–1922).

Звітні відомості по касі спеціального збірникаOлісничого
(1920–1922).
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Відомості і списки на виплату грошей за виробничі роботи
(1920, 1921). Вимогові відомості на виплату заробітної плати
співробітникам (1920–1922).

ф. Р�408  Канівська районна єдина трудова семирічна школа На�
родного комісаріату освіти УСРР, м. Канів Київської губернії 

Справ: 16; 1920–1923 рр.

Опис 1 
Справ: 16; 1920–1923 рр.

Розпорядження повітового відділу народної освіти (1922).
Протоколи засідань шкільної ради.
Листування з повітовим відділом народної освіти з питань

організаційної та учбової роботи школи, з радянськими організаціями
з господарських питань (1921).

Статистичні звіти про роботу школи (1921).
Анкетні відомості, заяви про прийняття на роботу та списки

учителів і адміністративноOтехнічного персоналу школи (1921–1923).
Посвідчення і свідоцтва про закінчення школи (1921–1922). Заяви і
довідки учнів (1921, 1922).

Списки учнів (1921–1923).
Класні журнали (1920–1922). Журнал обліку успішності учнів

(1921–1922).
Відомості на виплату заробітної плати учителям та адміO

ністративноOтехнічному персоналу школи (1921–1923).

ф. Р�410  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Чер�
каської районної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси
Черкаської області 

Справ: 85; 1930–1941, 1944–1956 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1930–1941, 1944–1946 рр.

Накази та розпорядження Київського обласного відділу
охорони здоров’я; рішення Черкаського райвиконкому (1945).
Накази завідуючого відділом (1941).

Витяги з протоколів засідань кваліфікаційної комісії по випуску
слухачів курсів підготовки хірургів при Всеукраїнському інституті
удосконалення лікарів та посвідчення про прослуховування цих
курсів (1934).

Статистичні та місячні звіти про роботу медичних установ
району (1930–1932, 1938–1941). Звіти: про діяльність медичних
установ району (1934–1941); про діяльність лікувальних установ
(1938–1941); про проведення протималярійних робіт по СоснівO
ському курортному управлінню (1938, 1941); про рух інфекційних
хвороб по району (1944). Опис курортів західних областей України
(1940). Кон’юкртурні огляди про захворюваність по району (1945).

Особові картки медичних працівників району (1935, 1936,
1941). Списки працівників медичних установ (1938–1941). Трудові
книжки та особові листки по обліку кадрів (1938–1941).
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Штатні розписи та кошториси витрат медичних установ району
(1941, 1944–1946). Касові плани (1941). Відомості про виконання
бюджету медичними установами (1941). Авансові звіти (1941).

Особові рахунки працівників Черкаського районного відділу
охорони здоров’я (1945). Відомості на виплату заробітної плати
медичним працівникам (1940, 1941, 1944, 1945). 

Опис 3
Справ: 64; 1947–1956 рр.

Протоколи: нарад медичних працівників району (1947, 1953,
1954); засідань районної надзвичайної епідемічної комісії (1949);
районних нарад акушерок (1953–1955); нарад лікарів району (1954,
1955).

Плани роботи відділу (1948, 1951).
Кон’юктурний огляд інфекційних захворювань по району

(1947). Аналіз роботи медичної мережі (1949). Річний звіт районної
державної санстанції (1948). Текстові звіти підвідомчих установ
(1952–1955). Річні статистичні звіти підвідомчих медичних установ
(1951–1954). Річні звіти по кадрах (1953, 1956).

Штатні розписи і кошториси витрат відділу та підвідомчих
установ. Річні фінансові звіти відділу і підвідомчих установ.

ф. Р�411  Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської
районної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області 

Справ: 848; 1936–1941, 1944-1981 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1936–1941, 1944 рр.

Акти ревізійної комісії та описи культового релігійного майна,
яке знаходиться при церквах району,; опис майна Леськівської школи
№ 2 (1936–1941).

Штатний розпис та кошторис витрат фінансового відділу
(1944).

Опис 2
Справ: 156; 1944–1957 рр.

Документи секретаря, бюджетної інспекції, інспекції держO
прибутків, бухгалтерії.

Опис 3
Справ: 658; 1965–1981 рр.

Документи секретаріату, інспекцій: бюджетної, фінансування
сільського господарства, штатної, державних прибутків, місцевого
господарства, фінансування місцевого господарства, контролераO
ревізора, відділу праці і заробітної плати, бухгалтерії, місцевого
комітету профспілки працівників та службовців державних установ.
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Опис 1м
Справ: 31; 1967–1975 рр.

Протоколи: загальних зборів профспілкової організації; засідань
місцевого комітету профспілки.

Квартальні плани роботи місцевого комітету (1967, 1970–1975).
Матеріали по соцзмаганню.

ф. Р�412  Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкась�
кої районної Ради народних депутатів, м. Черкаси Че�
каської області 

Справ: 909; 1939–1941, 1944-1986 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1939–1941 рр.

Плани роботи відділу (1939, 1940). 
Відомості аналізу контрольних письмових робіт учнів

Свідівської школи № 2 (1940, 1941). 
Кошториси витрат (1940, 1941).

Опис 2
Справ: 879; 1944–1986 рр.

Накази Київського облвідділу народної освіти (1946); рішення
райвиконкому (1946, 1950, 1975). Накази завідуючого відділом з
основної діяльності (1965–1986). 

Протоколи: конференцій учителів (1979–1984); нарад учителів
(1965–1980, 1983–1987); нарад директорів та завучів шкіл
(1949–1962, 1967–1974, 1977, 1978, 1985–1989); семінарів директорів
шкіл (1975–1986); засідань ради з народної освіти при відділі
(1956–1960, 1965–1987); засідань методичних об’єднань учителів
(1968–1985). Доповіді: на конференціях учителів (1949–1956, 1959,
1969, 1979–1984); на нарадах учителів (1946–1949, 1952, 1956–1961,
1967–1978).

Плани роботи відділу (1952, 1956–1961, 1966–1983, 1986).
Інформації, звіти про роботу відділу (1952–1961, 1967–1977).

Історичні довідки шкіл (1957). Звіти про роботу шкіл району
(1949–1961, 1967, 1968). Річні статистичні звіти: шкіл на початок та
кінець навчальних років; про роботу дошкільних установ (1964, 1966,
1972–1985); про роботу шкіл сільської молоді (1953–1956,
1965–1967). Зведені документи про розвиток  народної освіти району
(1972–1978). Довідки, інформації про підсумки учбовоOвиховної
роботи шкіл району (1962, 1966, 1977). Документи (плани, доповіді,
звіти, реферати) про роботу методичного кабінету (1968–1977).
Статистичні звіти про успішність учнів шкіл району (1964–1966).
Акти перевіряння, висновки та пропозиції за результатами фронO
тальних перевірянь шкіл району (1957–1959, 1967–1985).

Перспективні плани розгортання мережі та контингенту шкіл
(1958–1964, 1971–1975). Плани розгортання шкільної мережі
(1944–1947, 1950–1962, 1967–1971). Фактична мережа вечірніх шкіл
(1951–1953).
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Документи (рішення, довідки, заяви, акти обслідувань) про
усиновлення дітей (1965–1985).

Документи (постанови, характеристики, списки) про нагоO
родження учителів (1967–1974, 1977–1986). Протоколи засідань
комісії облвідділу народної освіти про нагородження випускників
золотими медалями (1973, 1975).

Штатні розписи відділу (1951, 1955, 1965, 1983, 1984). Бюджети
відділу (1965, 1968–1985). Кошториси витрат: відділу (1951, 1955,
1958–1962, 1965–1978, 1983, 1984); шкіл району (1948–1961,
1983–1985). Річні фінансові звіти:  відділу (1954, 1957–1961,
1965–1967, 1973–1985).; шкіл району (1952–1960).

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань
місцевого комітету (1977–1987).

Опис 1д
Справ: 25; 1944–1960 рр.

Звіти про роботу шкіл району.

Опис 1м
Справ: 2; 1973–1976 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профзборів (1973); загальних
зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету.

ф. Р�413  Виконавчий комітет Яснозірської сільської Ради народ�
них депутатів, с. Яснозір’я Черкаського району Черкаської
області 

Справ: 360; 1940–1979 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1940 р.

Страхові оціночні листи.

Опис 2
Справ: 98; 1944–1956 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до сільради, бюджетноOфінансової
роботи.

Опис 3
Справ: 261; 1957–1979 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до сільради, бюджетноOфінансової
роботи.

ф. Р�414  Виконавчий комітет Деренковецької сільської Ради
народних депутатів, с. Деренковець Корсунь�Шевченківсь�
кого району Черкаської області 

Справ: 279; 1928–1929, 1945–1980 рр.
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Опис 1
Справ: 10; 1928, 1929 рр.

Протоколи землеупорядника.
Відомості, заяви та списки мешканців села про відведення землі.

Опис 2
Справ: 269; 1945–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому
(1947–1980); загальних зборів (сходок) мешканців села (1971–1975,
1978–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1968–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1961–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1967, 1968, 1971–1976, 1980). Доповідні записки, інформації
про організаційноOмасову роботу (1959, 1964–1967, 1974–1979). 

Статистичні звіти: про склад виконкому та постійних комісій
(1964); про зміни у складі депутатів, постійних комісій, про
організаційноOмасову роботу та органи громадської самодіяльності
населення (1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандиO
датів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотування, списки кандидатів у депутати (1963, 1965, 1967, 1969,
1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945–1970, 1976–1980). Штатні розписи
(1946, 1949–1951, 1964–1975, 1978–1980). Кошториси витрат (1946,
1947, 1950, 1952, 1964–1967, 1970–1980). Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1968–1980). 

Книги обліку доходів та витрат сільського бюджету (1946–1967). 
Документи (протоколи, плани, статзвіти, список) групи

народного контролю (1980–1982).

ф. Р�415  Виконавчий комітет Нехворощанської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Нехворощ Корсунь�Шевченківсь�
кого району Черкаської області 

Справ: 36; 1921, 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1921 р.

Протоколи загальних зборів сільського товариства.

Опис 2
Справ: 35; 1944–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1953); засідань виконкому
(1944–1948). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1945). 
Плани роботи виконкому (1944, 1945). 
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO

датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандиO
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датів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953). Список депутатів
сільради (1945).

Кошториси витрат (1945, 1951–1954).
Книги обліку доходів та витрат сільського бюджету (1945–1954).

ф. Р�416  Народний суд 1�ої дільниці, м. Черкаси Київської області 
Справ: 59; 1924–1941 рр.

Опис 1
Справ: 59; 1924–1941 рр.

Заяви громадян про поновлення факту інвалідності (1924, 1925).
Протоколи допитів, обвинувальні акти та характеристики

підсудних (1930). Справи про стягнення аліментів (1927–1940);
позовні справи (1937–1941). Бланк до звіту про рух цивільних справ
в суді (1941).

Видаткова  книга (1927–1928).
Місячні вимогові відомості на виплату заробітної плати

співробітникам суду (1926, 1927).

ф. Р�417  Леськівський районний комітет незаможних селян
(райКНС), с. Леськи Черкаського району Черкаського округу
Київської губернії 

Справ: 2; 1923, 1924 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1923, 1924 рр.

Протоколи загальних зборів і особові анкети членів комітету
незаможних селян с.Чорнявка.

ф. Р�418  Білозірський районний комітет взаємодопомоги, 
с. Білозір’я Черкаського округу Київської губернії 

Справ: 6; 1923 р.

Опис 1
Справ: 6; 1923 р.

Заяви та списки громадян на відпуск будівельного матеріалу.
Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям

комітету взаємодопомоги.

ф. Р�420  Комітет службовців Городищенської районної особливої
військово�продовольчої комісії, м. Городище Черкаського
повіту Київської губернії 

Справ: 2; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1921, 1922 рр.

Протоколи засідань та загальних зборів членів комісії.
Списки співробітників комісії.
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ф. Р�421  Корсунський містечковий комітет професійної спілки
працівників швейної промисловості, м. Корсунь Шевченків�
ського округу Київської губернії

Справ: 3; 1924–1925 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1924–1925 рр.

Протоколи засідань правління окружного відділення спілки
швейників (1925).

Трудові договори з кустарями про навчання учнівOпідлітків (1925).
Відомості на виплату заробітної плати працівникам і служO

бовцям швейних майстерень.

ф. Р�422  Смілянський районний комітет Всеукраїнської
професійної спілки працівників землі і лісу “Всепрацземліс”,
м. Сміла Черкаського округу Київської губернії 

Справ: 1; 1925 р.

Опис 1 
Справ: 1; 1925 р.

Протоколи: загальних зборів працівників та службовців;
засідань робітничих комітетів та розціночноOконфліктних комісій
лісництв, радгоспів і інших сільгосппідприємств району.

Листування з низовими профспілковими органами та адміO
ністрацією підприємств з питань прийому і звільнення працівників і
службовців, профвідпусток та заробітної плати.

Списки працівників та службовців Смілянського, ХолоднянO
ського і Софіївського радгоспів, Смілянського укрупненого
лісництва і Смілянської контори окружної сільспілки.

ф. Р�423  Ярошівський цукровий комбінат Черкаського вироб�
ничо�аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Яро�
шівка Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 490; 1920, 1945–1981 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1920 р.

Список робітників та службовців заводу

Опис 2
Справ: 211; 1945–1971 рр.

Документи секретаря, планового, технічного відділів, відділу
кадрів, техніки безпеки, головного технолога, головного енергетика,
бухгалтерії, заводського комітету.

Опис 3
Справ: 115; 1975–1981 рр.

Документи секретаря, планового, технічного відділів, відділу
кадрів, техніки безпеки, головного технолога, головного енергетика,
бухгалтерії, заводського комітету.
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Опис 1м
Справ: 162; 1947–1974 рр.

Протоколи: профспілкових  конференцій; засідань заводського
комітету; загальних профспілкових зборів інженерноOтехнічних
працівників та службовців цукрового комбінату; спільних засідань
виробничоOмасової роботи комбінату та профспілкового комітету;
об’єднаних засідань заводського комітету, партійного бюро та
адміністрації цукрового комбінату.

Плани роботи заводського комітету.
Звіти про роботу заводського комітету.
Колективні договори та документи про перевіряння їх

виконання.
Штатні розписи і кошториси витрат. Статистичні та фінансові

звіти.

ф. Р�424  Черкаська повітова особлива військово�продовольча
комісія (повітпродком), м. Черкаси Кременчуцької губернії 

Справ: 3; 1919, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1919, 1921 рр.

Розпорядження губернської та повітової продовольчих комісій
про проведення “Червоного тижня”, збір продовольчої допомоги ЧерO
воній Армії, голодуючим робітникам Петрограду і Донбаса (1919).

Копії протоколів загальних зборів селян (1919).
Листування з волосними виконкомами та зведення про збір

продовольства в “Червоний тиждень” (1919).
Відомості: про продовольче забезпечення військ, які переO

бувають у м. Черкаси і продовольчі атестати; про продовольчу
допомогу військовим частинам Червоної Армії (1921).

ф. Р�425  Канівське районне страхове агентство Укрдерж�
страху, м. Канів Черкаського округу 

Справ: 24; 1924–1929 рр.

Опис 1
Справ: 24; 1924–1929 рр.

Циркуляри Всеукраїнського правління державного страхуO
вання (1926, 1927). Правила про страхування життя (1926, 1927).

Листування: з Черкаською конторою державного страхування
про особовий склад агентства (1925–1926); з сільськими радами про
збір страхових платежів та своєчасну сплату страхових платежів
(1926, 1927).

Анкети ревізії агентства (1926–1929). Звітні відомості: про
страхування майна по району (1924, 1925); про розрахунки по
окладному страхуванню (1926, 1927). Доповіді та акти страхового
агентства про стягнення страхових платежів (1926, 1927). Акти: про
падіж застрахованої худоби; про збитки у застрахованому майні від
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пожеж (1926, 1927). Відомості про внески страхових платежів по м.
Канів (1926).

Списки об’єктів страхування по селах Канівського району
(1925–1926). Реєстраційні списки об’єктів окладного страхування по
селах Канівського району (1926–1928).

ф. Р�426  Смілянський пивоварний завод Черкаського обласного
управління промислових товарів, м. Сміла Черкаської
області 

Справ: 144; 1928, 1944–1962 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1928 р.

Копії розпоряджень президії Всеукраїнської Ради Народного
господарства СРСР; циркуляри окружного відділу місцевого
господарства та листування з ним про технічний контроль і
протипожежну охорону на виробництві.

Протокол річних зборів уповноважених членів конвенції
пивоварної промисловості.

Опис 2
Справ: 111; 1944–1962 рр.

Накази, розпорядження та директиви Міністерства торгівлі і
харчової промисловості, Міністерства промисловості продтоварів
СРСР, Головного управління пивоварної промисловості, Київського
обласного управління харчової промисловості, Київського міжобласO
ного тресту пивоварної промисловості (1944–1953).

Протоколи: виробничих нарад (1948–1952); засідань кваO
ліфікаційної комісії по перевірці матеріальноOвідповідальних осіб
пивзаводу (1957).

ПромисловоOфінансові плани заводу (1958–1962). Плани з
праці (1954, 1961, 1962).

Акти: держінспектора по контролю якості пива (1954);
технічного інспектора ЦК профспілки працівників харчової
промисловості про стан охорони праці і техніки безпеки (1954).

Матеріали по соцзмаганню (1949, 1961, 1962).
Накази, листування та річні звіти по кадрах (1948–1956).
Штатні розписи та кошториси витрат (1952–1962). Річні

бухгалтерські звіти (1947–1962).

Опис 3
Справ: 31; 1957–1962 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профспілкових зборів заводу і
цехів заводу; виробничих нарад; загальних зборів заводу; засідань
заводського комітету.

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання та акти перевіряння
їх виконання. Колективні договори та акти перевіряння їх виконання.
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ф. Р�427  Черкаський клуб промислової кооперації, м. Черкаси
Київської області 

Справ: 1; 1937–1939 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1937–1939 рр.

Командировочні посвідчення та списки співробітників.

ф. Р�428  Корсунське сільськогосподарське і промислове това�
риство, м. Корсунь Канівського повіту Київської губернії 

Справ: 5; 1919–1922 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1919–1922 рр.

Протоколи загальних зборів членів товариства (1920–1922).
Листування з господарськими організаціями про заготівлі

сільськогосподарських продуктів (1921, 1922).
Заяви членів товариства про надання  матеріальної допомоги

(1919–1921).
ПрибутковоOвидаткова книга (1922).
Особові рахунки членів товариства (1922).

ф. Р�429  Черепинське сільське споживче товариство, с. Черепин
Деренковецької волості Черкаського повіту Київської
губернії 

Справ: 2; 1917–1919 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1917–1919 рр.

Розписки про одержання вкладів та грошей за пророблену
роботу в установах товариства (1917, 1918); про одержання заробітної
плати співробітниками товариства та іншими особами за пророблену
роботу в установах товариства (1919).

ф. Р�430  Черкаське товариство “Просвіта” (буржуазна на�
ціоналістична освітня організація), м. Черкаси Київської
губернії 

Справ: 2; 1918–1921 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1918–1921 рр.

Статут товариства.
Протоколи засідань організаційного бюро рад товариства

(1918–1920).
Листування з повітовим відділом народної освіти та повітовим

виконкомом про надання приміщення для товариства (1920, 1921).
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ф. Р�433  Перша Черкаська продуктивно�кооперативна артіль
“Червоний мебельник”, м. Черкаси Шевченківського (Чер�
каського) округу 

Справ: 2; 1927–1928 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1927–1928 рр.

Протоколи загальних зборів членів артілі.
Відомості на виплату заробітної плати членам артілі (1928).

ф. Р�434  Черкаська трудова кооперативна артіль швеців
“Трудшвець”, м. Черкаси Київської області.

Справ: 1; 1940 р.

Опис 1
Справ: 1; 1940 р.

Список членів артілі.

ф. Р�435  Черкаська продуктивно�кооперативна артіль по вироб�
ництву махорки “Червоний самокат”, м. Черкаси Шевчен�
ківського (Черкаського) округу 

Справ: 3; 1927–1929 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1927–1929 рр.

Річні звіти про діяльність артілі (1927, 1928).
Місячні відомості на виплату заробітної плати працівникам та

службовцям артілі.

ф. Р�436  Інспектура народної освіти Корсунського окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 5; 1923–1924 рр.

Опис 2
Справ: 5; 1923–1924 рр.

Циркуляри окружного відділу ДПУ, Київського губернського
відділу народної освіти та листування з ними про характеристики
учителів, політикоOосвітню роботу в окрузі, цензурний перегляд
юридичних видань.

Листування з книжними видавництвами, магазинами,
бібліотеками про використання книг (1924). Договори з Київським
відділенням видавництва “Шлях освіти” про розповсюдження
юридичних видань в окрузі (1924).

Списки: службовців Шевченківського окружного та БогуO
славського повітового відділів народної освіти (1923); працівників
Корсунської окружної інспектури народної освіти (1924).

249



ф. Р�437  Смілянська ковальсько�бондарна артіль “Червоний
коваль і бочкар”, м. Сміла Черкаського округу 

Справ: 1; 1931 р.

Опис 1
Справ: 1; 1931 р.

Вимогові відомості на виплату заробітної плати членам артілі.

ф. Р�438  Дахнівська борошномельна артіль інвалідів, с. Дахнівка
Черкаського району Черкаського округу

Справ: 1; 1924–1926 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1924–1926 рр.

Протоколи загальних зборів членів артілі.

ф. Р�439  Шевченківська (Черкаська) окружна спілка тварин�
ницьких і молочних сільськогосподарських кооперативів, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 4; 1928, 1929 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1928, 1929 рр.

Протоколи: правлінь кредитних і молочних товариств; засідань
ревізійної комісії і акти ревізій та обслідувань діяльності окружної
спілки.

Листування з агентамиOзаготівельниками та клієнтурою про
заготівлі і відвантаження товарів (1928–1929). Доповідна записка та
список про проходження українізації співробітниками окружної
спілки.

Особові листки, копії посвідчень, довідок про трудовий стаж
співробітників окружної спілки.

Списки членів правління та інших керівних органів спілки.

ф. Р�440  Гільзова майстерня “Енергія” І.С.Столярова (приват�
на), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 4; 1928–1929 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1928–1929 рр.

Акти ревізій майстерні. ПрибутковоOвидаткова книга (1928).
Книги обліку надходження і витрат бандеролей (1928);

використання бандеролей.

ф. Р�441  Черкаська третя єдина трудова семирічна школа
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської
губернії.

Справ: 1; 1922, 1923 рр.
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Опис 1
Справ: 1; 1922, 1923 рр.

Списки учнів та відомості про успішність.

ф. Р�442  Шевченківська окружна церковна рада Української
автокефальної православної церкви, м. Черкаси Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 80; 1920–1930 рр.

Опис 1
Справ: 80; 1920–1930 рр.

Обіжники та протоколи Всеукраїнської церковної ради про
організацію та діяльність автокефальної православної церкви
(1921–1926); обіжники Чигиринської повітової церковної ради,
єпископа Черкаського і Чигиринського, коментарі протоєрея УАПЦ
на постанову обновленського собору, що відбувся 1925 р.; взірцевий
статут української православної парафії (1921–1925).

Статут окружної церковної ради (1922).
Протоколи: засідань Всеукраїнської церковної ради (1926–

1929); засідань президії окружної, церковної ради (1925–1929); 5Oго
окружного церковного собору (1927); районних з’їздів духівництва та
мирян, окружного церковного з’їзду (1921, 1925, 1928); православних
з’їздів Черкаського повіту, 2 та 3 окружних церковних з’їздів
(1921–1927); засідань церковних рад (1925–1926, 1928); засідань
Черкаської повітової церковної ради (1921–1922); засідання органіO
заційної комісії по підготовці до скликання 2Oго Всеукраїнського
церковного собору, витяги з стенографії 3Oго Всеукраїнського собору
синодальної церкви (1924–1925); зборів прихожан парафій округу
(1924–1928, 1930).

Статут, список членів Чигиринської автокефальної громади,
листування з священиками про відкриття церквів (1924–1926).
Статути, протоколи зборів, відомості про стан, акти, списки оргаO
нізаторів, прихожан та притчів парафій округу (1921–1926). Звіти
про стан парафій (1924). Відомості та доповіді священників про стан
парафій; список парафій округу (1925, 1926). Анкетні картки парафій
округу (1926–1928). Реєстр автокефальних парафій Чигиринського
повіту (1921). Список уповноважених церковної ради та листування
з церковними радами, церквами про проведення релігійних свят,
парафіяльних зборів, про призначення і звільнення священників
(1921–1922, 1927–1929).

Списки церковних громад та священників округу (1928).
Підписки священників про віру в Українську автокефальну
православну церкву (1922–1924).

Заяви про призначення на посади, звільнення священників та
дияконів (1920–1929); громадян про надання дозволу на шлюб та
розлучення (1922–1925).

Акт ревізійної комісії про перевірку справ окружної церковної
ради (1924).
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Касові книги (1923–1928).
У фонді є документи Черкаської повітової церковної ради за

1920–1922 рр., а також документи Чигиринської повітової церковної
ради та єпископа Чигиринського і Черкаського за 1920–1923 рр.

ф. Р�443  Богуславська повітова церковна рада Української
автокефальної православної церкви, м�ко Богуслав Богу�
славського району Корсунського округу Київської губернії 

Справ: 14; 1921–1925 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1921–1925 рр.

Постанова ліквідаційного відділу Народного комісаріату
юстиції [УСРР] від 18.08.1921 р. та обіжник Екзарха України
Михайла від 19–23 жовтня 1921 р. про незаконні дії Всеукраїнської
церковної ради.

Протоколи, мандати та посвідчення делегатів Канівського
районного церковного з’їзду; рапорти головного благовісника
Степанецької церковної  округи про відправлення церковної служби
українською мовою (1921–1924).

Документи (протоколи, рапорти, листування та інші) про
діяльність церковної ради та стан парафій округу.

Особові справи дияконів та священників парафій округу
(1922–1925).

ф. Р�444  Шевченківський (Черкаський) окружний відділ това�
риства “Друзі радіо СРСР”, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 1; 1928 р.

Опис 1
Справ: 1; 1928 р.

Протоколи загальних зборів.
Списки низових осередків товариства та відомості про членів

осередку товариства при Мартинівському цукровому заводі.

ф. Р�446  Черкаська база акціонерного товариства “Плугатар”,
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1925–1927 рр.

Копії протоколів окружного відділення професійної спілки
радянських торгівельних службовців; резолюції 8Oго з’їзду
профспілки радторгслужбовців і листування про культурноOмасову
роботу (1925, 1926).

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1927).
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ф. Р�447  Ксаверівське сільське споживче товариство (сільпо), 
с. Ксаверове Балакліївського району Шевченківського округу

Справ: 4; 1924–1927 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1924–1927 рр.

Протоколи: засідань правління товариства (1924–1926);
загальних зборів членів товариства (1924, 1925).

Річні та місячні звіти; місячні баланси та списки членів
товариства (1924–1926).

Акти здачі продуктів скупному пункту “Хлібопродукти” (1925,
1926); ревізії каси товариства (1926, 1927).

ф. Р�448  Канівська державна районна заготівельна контора 
№ 1 Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Канів
Київської губернії

Справ: 9; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1920, 1921 рр.

Інструкції Київської особливої губернської продовольчої комісії
(1920).

Листування з Канівським повітовим продовольчим комітетом,
Канівською районною спілкою, споживчими товариствами та
господарськими організаціями про заготівлю і відпуск товарів,
видачу продуктів службовцям установ (1920).

Відомості про видачу продуктів службовцям установ (1920).
Журнал реєстрації вихідних документів (1921).
Мандати та службові посвідчення службовців (1920).
Список службовців Миронівської заготівельної контори (1920).

ф. Р�449  Корсунська районна державна заготівельна контора
Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Корсунь
Канівського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1920 р.

Опис 1
Справ: 1; 1920 р.

Накази, циркуляри, розпорядження: Народного комісаріату
продовольства УСРР; особливої губернської військовоOпродовольчої
комісії; Канівського повітового виконкому; революційного комітету;
Канівської районної особливої військовоOпродовольчої комісії.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�450  Відділ внутрішньої торгівлі Шевченківського (Чер�
каського) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу 
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Справ: 2; 1925, 1926, 1930 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1925, 1926, 1930 рр.

Циркуляри, розпорядження:  Народного комісаріату торгівлі
УСРР (1925, 1926); губернського відділу внутрішньої торгівлі (1925,
1926).

Листування з Народним комісаріатом торгівлі УСРР, райвиконO
комами та хлібозаготівельними організаціями про хлібозаготівлі і
постачання борошна селам, які потерпіли від неурожаю (1925, 1926).

План хлібозаготівель по округу на 1925 р.
Особові листи районних інспекторів торгівлі (1930).
Списки працівників хлібозаготівельних організацій округу

(1925, 1926).

ф. Р� 451  Шполянський районний страховий пункт Шевченків�
ської окружної каси соціального страхування, м. Шпола
Черкаського округу 

Справ: 1; 1925, 1926 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1925, 1926 рр.

Листування: з страховими підприємствами та установами про
нарахування і сплачування внесків на соціальне страхування; з
профспілковими організаціями та органами соціального страхування
про виплату працівникам і службовцям допомоги по соціальному
страхуванню.

Список співробітників Шполянського страхового пункту.

ф. Р�452  Смілянський районний страховий пункт Шевченківської
(Черкаської) окружної каси соціального страхування, 
м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1924–1927 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1924–1927 рр.

Протоколи загальних зборів колективу Смілянського страхоO
вого пункту; статут каси взаємодопомоги; інструкція про вибори у
Ради і на з’їзди Рад УСРР; списки співробітників і листування з
Шевченківським окружним відділенням профспілки радянських
торгівельних службовців про членські внески (1924–1925). Копії
протоколів засідань колективу Смілянського страхового пункту,
працівників та службовців рафінадного заводу і листування з
Шевченківським відділенням про збір членських внесків (1926,
1927).

ф. Р�453  Черкаська районна ощадна каса № 220, м. Черкаси
Київської області 
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Справ: 17; 1941–1946 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1941 р.

Циркуляри, розпорядження обласного управління держO
трудощадкас.

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам
центральної та низових ощадних кас району.

Опис 2
Справ: 16; 1944–1946 рр.

Розпорядження обласного управління ощадних кас (1944).
Оперативні плани і інформації про роботу ощадної каси (1945).

Плани з праці (1944).
Зведення обігів по вкладах. Справа про проведення 4Oої

грошовоOречової лотереї (1944). Місячні звіти про чисельність
працівників і витрат фонду заробітної плати (1944).

Кошториси витрат і штатний розпис ощадної каси (1944, 1946).
Акти фінансових: ревізій центральної ощадної каси (1945); ощадної
каси № 220 (1946); низових ощадних кас (1945).

ф. Р�454  Народний суд 2�ої дільниці Смілянського району,
м. Сміла Київської області 

Справ: 1; 1939 р.

Опис 1
Справ: 1; 1939 р.

Архівні описи вирішених цивільних справ за 1919–1929 рр.

ф. Р�455  Корсунський робітничий комітет професійної спілки
працівників зв’язку, м. Корсунь Черкаського округу 

Справ: 3; 1926 р.

Опис 1
Справ: 3; 1926 р.

Фінансовий звіт робітничого комітету. ПрибутковоOвидаткові
відомості спілки працівників зв’язку. Відомості про сплачування
членських внесків членами спілки.

ф. Р�456  Городищенське єдине споживче товариство, м. Городище
Черкаського повіту Кременчуцької губернії

Справ: 1; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1921, 1922 рр.

Списки: працівників районного виконавчого комітету;
районного продовольчого комітету; районного відділу народної
освіти; учбових закладів та інших радянських установ міста.
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ф. Р�457  Смілянська прибутково�видаткова каса Народного
комісаріату фінансів УСРР, м. Сміла Черкаського повіту
Київської губернії .

Справ: 2; 1923 р.

Опис1
Справ: 2; 1923 р.

Циркуляри, розпорядження окружного фінансового відділу.
Службові посвідчення, заяви про звільнення з роботи та список

співробітників каси.

ф. Р�458  Відділ місцевого господарства Шевченківського (Чер�
каського) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 1; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1925–1927 рр.

Акт приймання Стеблівського чавуноливарного і механічного
заводу від Шевченківського (Корсунського) окружного відділу
місцевого господарства з додатками документів про завод за
1921–1925 рр. (у додатках є іменні списки працівників, щомісячні
відомості про рух сировини, полуфабрикатів по заводу, акти
обслідування і оціночний опис обладнання і інвентаря заводу,
договори з орендарями заводу).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�459  Шевченківський (Черкаський) окружний відділ
професійної спілки радянських і торгівельних службовців, м.
Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1925–1930 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1925–1930 рр.

Директиви окружної профспілкової ради, листування з
профспілковими колективами та відомості про реалізацію другого
державного займу (1928–1930).

Протоколи загальних зборів членів профспілки  радянських та
торгівельних службовців (1925–1927).

Фінансові звіти профспілкових організацій (1925–1927).

ф. Р�460  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення про�
фесійної спілки працівників деревообробної промисловості,
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 1; 1927 р.

Опис 1
Справ: 1; 1927 р.
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Протоколи: загальних зборів працівників; засідань заводського
комітету лісозаводу №2.

Листування з заводським комітетом та адміністрацією лісоO
заводу №2 про прийом і звільнення працівників, про штати, заробітну
плату і профвідпустки.

Список працівників і службовців лісозаводу № 2.

ф. Р�461  Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців
та червоних партизан при Мошенському районному
військовому комісаріаті, с. Мошни Мошенського району
Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 1; 1928, 1929 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1928, 1929 рр.

Автобіографії, довідки та списки колишніх червоних партизан.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�462  Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців
та червоних партизан при Черкаському районному
виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської області 

Справ: 4; 1928–1933 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1928–1933 рр.

Список осіб, які були виключені з лав червоних партизан.
Особові справи колишніх червоних партизан.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�463  Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців
та червоних партизан при ім. Г. І. Петровського районному
виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і черво�
ноармійських депутатів, м. Городище району ім. Г. І. Пе�
тровського Київської області 

Справ: 5; 1929–1934 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1929–1934 рр.

Директивні листи ВУЦВК партизанським комісіям про їх
завдання, Петровського райвиконкому сільрадам про проведення
самоперевірки лав колишніх червоногвардійців і червоних партизан
(1929–1931).

Особові справи колишніх червоногвардійців та червоних
партизан.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

257



ф. Р�464  Черкаська взуттєво�швейна фабрика Міністерства
легкої промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області 

Справ: 35; 1937–1938, 1941, 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 35; 1937–1938, 1941, 1944–1949 рр.

Постанови Ради Міністрів СРСР; накази, директиви,
розпорядження Міністерств легкої промисловості СРСР і УРСР,
обллегпрому та Київського облвиконкому (1946–1948). Наказ
обллегпрому про організацію в м.Черкаси трикотажноOрукавичної
фабрики (1946). Постанова Київського облвиконкому про
організацію взуттєвоOшвейної фабрики в м.Черкаси (1947).

Статути швейної фабрики (1944) та взуттєвоOшвейної фабрики
(1948).

Протоколи: технічних нарад (1944); загальних зборів
працівників; засідань фабричного комітету і комісій по перевірці
бригадних і індивідуальних соцзобов’язань (1948).

План роботи заводу (1945). Квартальні і місячні виробничі
плани (1946).

Річні звіти взуттєвої та швейної фабрик (1945–1948). Місячні
звіти, відомості про випуск продукції (1946, 1947). Декадні відомості
про виконання плану швейної, швейноOвзуттєвої та рукавичноO
трикотажної фабрик (1946).

Соцзобов’язання та договори на соцзмагання працівників,
інженерів, механіків і службовців підприємств обллегпрому (1948).

Специфікації на постачання швейних виробів, калькуляції
виробів (1946–1948). Ліміти по праці і заробітній платі (1946). МіO
сячні баланси фабрик (1937, 1945–1946). Показники балансу основO
ної діяльності (1937). Кошториси та штатні розписи фабрик
(1944–1948).

Обігові відомості головних рахунків (1937). Відомості загальO
них і цехових затрат (1937).

Особові рахунки працівників і службовців (1938).

ф. Р�465  Черкаська міжрайонна база Київського обласного дер�
жавного підприємства роздрібної торгівлі (Київторг), 
м. Черкаси Київської області  

Справ: 3; 1932, 1935 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1932, 1935 рр.

Листування з дирекцією Київторгу та торговими організаціями
з фінансовоOторгових питань.

Прейскуранти на промислові і продовольчі товари (1932).
Книга обліку телефонограм (1935).

ф. Р�466  Черкаське радянське господарство Українського
тресту садовиноградних радгоспів Народного комісаріату
харчової промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області 
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Справ: 2; 1940, 1941 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1940, 1941 рр.

Листування з Українським трестом садовиноградних радгоспів
про капітальний ремонт майстерень і квартир працівників
господарства.

Посвідчення про відрядження; лікарняні листи; відомості на
виплату заробітної плати працівникам і службовцям господарства
(1941).

ф. Р�467  Черкаське лісове господарство (лісгоспзаг) управління
лісового господарства і лісозаготівель виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,
м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 686; 1930, 1940, 1941, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1930, 1940, 1941 рр.

Річний звіт про діяльність лісового господарства (1940).
Доповідь про діяльність лісгоспу (1940). Акти приймання робіт по
заготівлі лісоматеріалу (1941).

Схематична карта Жмеринського лісгоспу (1930).
Особові картки лісничих, службові посвідчення, посвідчення

про відрядження співробітників лісгоспу і лісництв (1940, 1941).
Баланси; кошториси витрат та штатні розписи; авансові звіти.
Відомості на виплату заробітної плати працівникам та

службовцям лісгоспу і лісництв (1941).

Опис 2
Справ: 497; 1944–1980 рр.

Накази головного управління лісового господарства при Раді
Міністрів УРСР і обласного управління лісового господарства про
стан охорони лісів (1955), про реорганізацію лісгоспів (1960).

Накази та розпорядження директора лісгоспу з основної
діяльності (1958, 1960, 1969–1971, 1974–1980).

Протоколи: засідання технічної ради головного управління
лісового господарства (1955); виробничоOтехнічних нарад
(1954–1956, 1960–1964, 1966–1979); наради передовиків лісового
господарства (1957); нарад лісничих (1959); протоколи, плани і звіти
про роботу науковоOтехнічного товариства (1961, 1963–1973).

ВиробничоOгосподарські плани (1959). Плани лісозахисних і
протипожежних заходів (1957–1973); впровадження в виробництво
досягнень науки і передового досвіду (1955–1973); лісокультурних
робіт (1944, 1948, 1958–1973); по праці, валової і товарної продукції
(1952–1973); по фінансуванню капітальних вкладень (1953–1973).

Доповіді директора лісгоспу про роботу лісгоспу (1953, 1960,
1970–1971); про виробничу діяльність (1956). Річні звіти про
діяльність лісгоспу (1944–1947, 1958–1959, 1961–1969). Звіти: про
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проведення лісокультурних та протипожежних заходів (1948, 1951);
про раціональну розробку головного користування лісосічного фонду
(1952); по лісовому господарству (1952); про виконання планів по
продукції (1955, 1958); по кадрах (1949, 1954–1973). Місячні звіти
про виконання планів по продукції (1957–1960). Зведені відомості по
обліку культур (1937–1948). Основні показники по лісовому
господарству (1953, 1954, 1957). Довідки: про виробничоO
господарську діяльність лісгоспу (1945, 1947, 1948, 1950–1973); про
стан техніки безпеки (1952–1973).

ПромисловоOфінансові плани з госпрозрахункової діяльності
(1951, 1954–1973). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1946,
1953–1973). Річні фінансові і бухгалтерські звіти (1953–1973).
Місячні звіти по госпрозрахунку (1950–1973). Звіти про виконання
кошторису витрат по бюджету (1955–1957).

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання і відомості про хід їх
виконання (1951, 1954–1980). Річні титульні списки капітальних
робіт (1958–1973).

Документи: по обліку лісового фонду (плани, карта, креслення
лісових масивів); про ведення господарства в колгоспних лісах (акти,
довідки); по відведенню держлісфонду (акти, плани та інші);
описання лісів з пояснюючими записками.

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, колдоговори і
підсумки їх виконання, кошториси, звіти) робітничого комітету
профспілки (1974–1980).

Опис 1м
Справ: 80; 1954–1973 рр.

Протоколи: профспілкових конференцій (1957, 1958, 1960–
1973); засідань робітничого комітету (1958–1973); загальних зборів
членів профспілки (1967–1969).

Звіти про роботу робітничого комітету (1958).
Колективні договори і акти перевірок їх виконання (1955–1963,

1966–1973). Соцзобов’язання, акти перевірок їх виконання, довідки
про підсумки соцзмагання (1961–1969).

Кошториси витрат (1958–1960, 1962, 1969–1973). Статистичні
та фінансові звіти (1959, 1961–1968, 1970–1973).

Опис 1д
Справ: 98; 1946–1972 рр.

Плани лісового господарства колгоспів Черкаського району
(1950–1952); лісонасаджень (планшети) (1949, 1962). Пояснююча
записка до плану розвитку лісового господарства лісгоспу
(1956–1970).

Акти обслідувань колгоспних лісів за воєнний період (1948).
Звіти, відомості по лісопатологічному обслідуванню стану насаджень
та обслідувань лісгоспів (1949). Матеріали (щоденники, відомості,
листування) по проведенню дослідного обслідування площ; короткий
огляд кліматичних умов на Соснівському курорті (1948).
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Схеми Черкаського лісгоспу (1949, 1962). Проект створення
захисних насаджень у захисній зоні Дніпра на землях, переданих
лісгоспу (1967). Геодезичні журнали по всіх лісництвах (1949).
Проектувальні відомості по лісництвах (лісоупорядкування) (1949).
Проект організації Черкаського механізованого лісгоспу (1955).
Проекти біологічного захисту дамб Кременчуцького водосховища
(робочі креслення) (1958).

Книги обліку: лісів по лісництвах (1949); лісового фонду
(1963–1971); витрат лісу (1962–1967).

ф. Р�468  Черкаська міжрайонна спілка лісової, лісохімічної,
деревообробної і меблевої кооперації (міжрайпромспілка),
м. Черкаси Київської області 

Справ: 392; 1933–1953 рр.

Опис 1
Справ: 330; 1933–1950 рр.

Статути: міжрайпромспілки (1933, 1944); артілей (1945–1948). 
Накази по міжрайпромспілці (1937,1944–1950). 
Протоколи: з’їздів та пленумів спілки (1947–1950); президії

спілки (1948); виробничих нарад (1946, 1947); засідань організаційного
бюро (1944); засідань балансової комісії (1945–1950); засідань правлінь
та загальних зборів артілей (1945–1949). 

Плани: роботи президії спілки (1947–1949); роботи організаційO
ного бюро (1945, 1946); відновлення виробничих потужностей
підприємств спілки (1944, 1945); з валової продукції та випуску готових
виробів (1945–1948). Виробничі плани спілки та артілей (1945–1949).

Кон’юктурний огляд про діяльність спілки (1947). Річні та
статистичні звіти про роботу спілки і артілей (1944, 1945). Відомості
та звіти про стан лісопильних заводів, бондарних артілей (1948,
1949).

Листування з Укоопромлісспілкою, облвиконкомом про
відновлення  діяльності артілей, якість продукції, стан лісового
господарства, включення артілей до складу спілки та їх ліквідацію
(1943–1950).

Плани підготовки кадрів (1947–1950). Звіти та відомості про
підготовку  кадрів (1945–1950). Річні звіти про роботу з кадрами
(1946–1950). Відомості з обліку кваліфікованих кадрів, спеціалістів
(1945–1950); про працівників та службовців по артілях системи
спілки (1947, 1948). Звіти про працевлаштування інвалідів війни
(1945–1950). Особові справи працівників та службовців спілки
(1943–1950). Списки: співробітників спілки та артілей (1934–1936,
1939–1941, 1944, 1947–1949); стахановців та ударників (1943–1948);
артілей системи спілки (1944); ліквідованих артілей (1948–1950).

Фінансові плани спілки та артілей (1944–1949). Штатні
розписи, кошториси витрат спілки та артілей (1944–1950). Вступні
баланси (1943, 1944). Річні  бухгалтерські звіти спілки та артілей
(1944–1949). 
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Особові рахунки працівників та службовців (1944–1949).
Місячні довідки про нарахування фонду зарплати (1935–1938).
Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам спілки (1935,
1939–1941, 1944–1949).

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР про облік збитків,
нанесених організаціям промислової кооперації німецькоOфашистO
ськими загарбниками (1946). Акти про збитки, нанесені артілям
системи  спілки німецькоOфашистськими загарбниками (1943, 1944).

Опис 1д
Справ: 62; 1944–1953 рр.

Річні звіти фінансової і виробничої діяльності артілей системи
міжрайпромспілки.

ф. Р�469  Черкаський пивоварний завод Черкаського обласного
управління харчової промисловості, м. Черкаси Черкаської
області.

Справ: 116; 1926–1929, 1949–1967 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1926–1929 рр.

Листування з організаціями та підприємствами про випуск
пива, відправку солоду, з фінансових питань (1926–1928).

Посвідчення, довідки на  працівників заводу (1928).
Список споживчих товариств та робітничих кооперативів –

членів Шевченківської районної спілки (1928).
Списки, відомості по порівнюючому податку; картки підO

приємств, що підлягають оподаткуванню (1927–1929). Звітні картки
по обліку праці та заробітної плати в фабричноOзаводській
промисловості (1927–1928). ПрибутковоOвидаткові ордера (1929).

Опис 2
Справ: 85; 1949–1966 рр.

Накази, постанови, рішення Київського та Черкаського
обласних управлінь харчової промисловості, Черкаського обласного
управління промисловості продовольчих товарів, Київського
облвиконкому та Черкаського міськвиконкому про виробничоO
фінансову діяльність заводу (1949, 1952, 1956, 1959, 1961).

Протоколи засідань: дегустаційної комісії (1960, 1961, 1963);
Ради і загальних зборів членів Всесоюзного товариства раціонаO
лізаторів і винахідників (1964).

Рішення, акти про передавання Черкаському пивзаводу майна
ліквідованого Черкаського міського харчового комбінату (1949).

Плани з праці; впровадження передової технології, автомаO
тизації виробничих процесів (1966). Виробничий план (1966).
ПромисловоOфінансові плани (1950, 1952–1962). ТехнікоOпромислові
фінансові плани (1963–1965).

Річні звіти з основної діяльності заводу (1950–1966). ТехнікоO
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хімічні звіти (1960, 1961, 1963–1966). Статистичні звіти про
виконання плану з праці, з основних показників (1950); по кадрах
(1966).

Звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1950).
Матеріали (протоколи, звіти, заяви, розрахунки та інші) з
раціоналізації та винахідництва (1960–1965).

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1952, 1953,
1956–1966). Звіти по податку з обігу (1950–1951). Акти докуO
ментальних ревізій фінансовоOгосподарської діяльності заводу (1950,
1958–1960, 1964–1966).

Опис 1м
Справ: 23; 1960–1967 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профспілкових зборів (1964);
загальних профспілкових зборів (1960–1963, 1965, 1966); засідань
заводського комітету профспілки (1960–1967).

Соціалістичні зобов’язання і підсумки їх виконання
(1961–1963, 1965, 1966). Кошторис прибутків і видатків (1966).
Статистичні і фінансові звіти (1960–1962, 1966).

ф. Р�470  Черкаське відділення Українського автотранспортного
торгово�промислового акціонерного товариства “Укр�
автопромторг”, м. Черкаси Черкаського округу 

Справ: 1; 1925, 1926 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1925, 1926 рр.

Накази начальника відділення.

ф. Р�471  Канцелярія єпископа Черкаської єпархії, м. Черкаси
Київської губернії 

Справ: 19; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1920–1923 рр.

Протоколи: засідань ради прихожан; зборів прихожан (1922).
Рапорти: священників про стан у парафіях (1921–1923);

благочинних монастирів про надсилання відрахувань з церковних
прибутків на утримання єпархіальних установ; благочинних округів і
священників про спроби українізації православної церкви (1922).
Рапорти та прохання благочинних і священників про затвердження
на посадах служителів церкви (1921–1923).

Прохання настоятелів монастирів про нагородження монахів
(1921, 1922); прихожан про дозвіл брати другий церковний шлюб
(1921–1923). Нагородні списки служителів церкви (1922). 

Відомості про прибутки і видатки грошових сум.
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ф. Р�472  Бужанський цукровий комбінат, с. Бужанка Лисян�
ського району Уманського округу Київської губернії

Справ: 1; 1922–1924 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1922–1924 рр.

Облікові статистичні картки та анкети фізикоOгеографічного і
економічного обслідування (є відомості про рільництво,
забезпеченість інвентарем і інші відомості про стан господарства).

ф. Р�473  Канівська третя єдина трудова семирічна школа
Народного комісаріату освіти [УСРР], м. Канів Богуслав�
ського повіту Київської губернії

Справ: 1; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1920, 1921 рр.

Розпорядження повітового відділу народної освіти та
листування з ним з учбовоOорганізаційних і господарських питань.

Статистичний звіт про роботу школи.
Відомості на виплату заробітної плати учителям школи. 

ф. Р�474  Черкаський стандартно�будівельний завод Київського
обласного лісогосподарського тресту, м. Черкаси Київської
області 

Справ: 119; 1931–1934 рр.

Опис 1
Справ: 100; 1931–1934 рр.

Циркуляри, розпорядження Трактороцентру. 
Накази директора заводу та завідуючого двором з основної

діяльності (1932–1934). 
Протоколи: виробничих нарад (1932, 1933); засідань обласного

арбітражу та документи до них (1932–1934). 
ПромисловоOфінансові плани (1932–1934). 
Декадні звіти про діяльність заводу (1933). Відомості про

виконання промисловоOфінансового плану (1933). Калькуляційні
відомості про виготовлення стандартних виробів (1931, 1932). 

Листування з Трактороцентром, машинноOтракторними станO
ціями та іншими організаціями про організацію підсобних госпоO
дарств в МТС, виготовлення  стандартних виробів, розрахунки за
готову продукцію та постачання лісоматеріалів. 

Документи (службові посвідчення, заяви, списки та інші) з
особового складу (1932–1934). 

Квартальний фінансовий план (1931). Касовий план (1933).
Контрольні журнали, баланси (1932–1934). Місячні бухгатерські звіти
(1934). Обігові відомості. Підписні листи та списки передплатників
позики 4Oго завершального року п’ятирічки (1932–1934).

Особові рахунки працівників (1931). Відомості на виплату
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зарплати працівникам: Черкаського стандартноOбудівельного двору
та заводу; Ізюмського стандартного двору (1931).

Опис 2
Справ: 19; 1931–1934 рр.

Накази директора заводу та завідуючого двором з основної
діяльності (1931–1933). 

Місячні звіти про виконання промисловоOфінансового плану (1931).
Документи (довідки, службові посвідчення, списки, заяви) з

особового складу (1931–1933). 
Особові рахунки службовців (1934). Відомості на виплату

зарплати працівникам і службовцям (1932, 1933).
У фонді є документи Ізюмського стандартного заводу за

1931–1934 рр.

ф. Р�475  Шевченківський (Корсунський) окружний комітет
незаможних селян (окрКНС), м. Корсунь Шевченківського
(Черкаського) округу

Справ: 13; 1922–1924, 1927–1928 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1922–1924, 1927–1928 рр.

Постанова ВЦВК про відчуження земель нетрудового елемента
(1922). Бюлетені Народного комісаріату Внутрішніх Справ,
циркуляри губернського комітету незаможних селян (1922, 1923).

Протоколи засідань: президії окружного виконкому, окружного
комнезаму (1923); Медвинського волосного з’їзду комнезамів району
(1923); комісії по чистці комнезамів (1923); засідань пільгової комісії
при окружному комнезамі (1922, 1923). Інструкції губернського
комнезаму і відомості про проведення чистки комнезамів округу (1923).

Листування з райкомнезамами про збір коштів на будівництво
міноносця “Незаможник”, відпуск палива та будівельних матеріалів
членам комнезамів (1922–1924).

Звіт про роботу Городищенського райкомнезаму (1927). Зведені
відомості про майновий стан членів комнезаму по районам округу
(1923). Відомості про проведення контрактації посівів і осінньої
посівної кампанії в районі (1927, 1928).

Мандати, посвідчення делегатів, вибраних по Шевченківському
округу на Ш Всеукраїнський з’їзд комнезамів (1923). Посвідчення
членів комнезаму, заяви про надання матеріальної допомоги,
посилання на навчання і лікування (1923).

У фонді є документи фонду Черкаського окружного комітету
незаможних селян за 1927–1928 рр.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�476  Білозірський районний комітет незаможних селян
(райКНС), с. Білозір’я Шевченківського (Корсунського)
округу Київської губернії 

Справ: 2; 1923 р.
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Опис 1
Справ: 2; 1923 р.

Список незаможних селян, які проходили чистку.

ф. Р�477  Відділ праці Черкаського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Кременчуцької губернії 

Справ: 11; 1921–1922 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1921–1922 рр.

Розпорядження волосного відділу праці (1921).
Накази по відділу.
Листування з установами та організаціями повіту про надання

гужового транспорту (1921).
Звітні відомості про використання робочої сили, спеціалістів і

гужового транспорту по волостях повіту. Відомості про чисельність
населення і кількість гужового транспорту по волостях повіту.
Опитувальні листи і картки по обслідуванню умов праці на
підприємствах і установах, у яких працюють підлітки і малолітні
(1921).

Анкети співробітників і списки волостей повіту.
Списки: жителів м. Черкаси з зазначенням професії та місця

роботи; працівників підприємств повіту і дезертирів праці (1921).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�479  Типографія Черкаського кооперативу “Допомога
школі”, м. Черкаси Кременчуцької губернії 

Справ: 2; 1920–1921 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1920–1921 рр.

Листування з повітовим відділом народного господарства,
військовими частинами та з іншими установами з питань
виробництва та виконання замовлень на типографські роботи.

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам
(1921).

ф. Р�480  Відділ праці Богуславського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м�ко Богуслав Богуславського повіту Київської
губернії 

Справ: 1; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1920, 1921 рр.

Книга особових рахунків службовців відділу.
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ф. Р�481  Вільшанський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Вільшана Звенигородського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1920, 1921 рр.

Листування з повітовим та волосним військкоматами,
сільревкомами про реквізування коней для військових частин.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�483  Відділ праці Смілянського районного виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 12; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1920–1922 рр.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР (1921); циркуляр
губернського комітету Комуністичної Спілки молоді (1920).

Накази по відділу праці (1921).
Протоколи засідань колегії та нарад при відділі праці (1920).
Листування з районним революційним комітетом, з районним

виконкомом та його відділами, з іншими організаціями і установами
про мобілізацію робочої сили, матеріальне забезпечення співроO
бітників, охорону здоров’я (1920, 1921).

Службові посвідчення, мандати співробітників та інші документи
про особовий склад (1921). Службові посвідчення, списки
співробітників торфяної розробки, спілки по вичиненню шкіри,
командного складу, загону самозахисту і інших організацій (1921);
списки співробітників районного  продовольчого комітету (1921, 1922).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам
(1920).

ф. Р�484  Особлива продовольча комісія Звенигородського
повітового виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Звенигородка
Київської губернії 

Справ: 1; 1921 р.

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р.

Протоколи засідань: повітового продовольчого комітету
повітової комісії з постачання працівників і службовців.

Листування з споживчими товариствами про забезпечення
працівників і службовців. Плани забезпечення працівників і служO
бовців, підприємств і установ повіту продовольством і предметами
першої необхідності.
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Список  відповідальних працівників повітових установ.

ф. Р�485  Худяківський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Худяки Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1920–1922 рр.

Накази волосного військового комісаріату і військового відділу
волосного виконавчого комітету.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�487  Черкаський дитячий приймальник�розпридільник
управління Міністерства внутрішніх справ по Київській
області, м. Черкаси Київської області 

Справ: 13; 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1944–1949 рр.

Накази, розпорядження, інструкції: МВС УРСР і СРСР, НКВС
УРСР; начальника управління НКВС по Київській області.

Листування з начальником управління НКВС по Київській
області про покращення учбовоOвиховної роботи, посилення
боротьби з інфекційними захворюваннями, прийом безпритульних
дітей у дитячі приймальники, розшук дітей, проведення санітарноO
протиепідемічних і профілактичних заходів та з інших питань.

Акти перевірки дитячого приймальника (1947, 1948).
Кошториси на утримання приймальника O розпридільника і

акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності (1945–1949).
Місячні баланси і звіти про витрати коштів на утримання
приймальника (1944–1948). Квартальні звіти, відомості про рух
контингентів дітей (1947–1948). Обігові відомості і звіти про
виконання кошторису по місцевому бюджету (1949).

ф. Р�488  Смілянський цукровий (пісочний) завод Народного
комісаріату харчової промисловості УРСР, м. Сміла
Київської області 

Справ: 7; 1939, 1940 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1939, 1940 рр.

Книги обліку: матеріалів (1939); поточних рахунків, дебіторів
усуспільненого сектору, не усуспільненого сектору (1940).

ф. Р�489  Шевченківська (Черкаська) окружна каса соціального
страхування (окрстрахкаса), м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу 
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Справ: 63; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 63; 1925–1927 рр.

Статистичні картки страхівників – державні, кооперативні та
громадські установи, організації і підприємства по районах округу та
м. Черкаси; приватників по районах округу та м. Черкаси.
Персональні картки застрахованих працівників підприємств та
установ м. Черкаси (1925).

ф. Р�490  Кирилівська соціально�економічна школа ім. Т. Г. Шев�
ченка Звенигородського повітового відділу народної освіти
Народного комісаріату народної освіти УСРР, с. Кирилівка
Звенигородського повіту Київської губернії 

Справ: 4; 1918–1921 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1918–1921 рр.

Статут суду честі при Кирилівській районній учительській
спілці.

Листування із Звенигородським повітовим відділом народної
освіти та Кирилівським волосним виконкомом про учбовоO
організаційну і господарську діяльність, персональний склад та
призначення учителів (1920, 1921).

Метрики, свідоцтва про освіту та інші документи учнів школи.
Список учнів школи (1921). Списки і заяви учителів (1920,

1921).
Відомості на виплату заробітної плати учителям (1920–1921).
У фонді є документи Кирилівської змішаної гімназії 

ім. Т. Г. Шевченка за 1918–1920 рр. (справа № 1).

ф. Р�491  Бобрицька школа садівництва та огородництва Народ�
ного комісаріату освіти  УСРР, с. Бобриця Канівського
повіту Київської губернії

Справ: 2; 1919, 1920 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1919, 1920 рр.

Декрети, постанови Ради Народних Комісарів УСРР; розпоO
рядження Київського губернського відділу народної освіти; наказ і
обіжники Народного комісаріату землеробства УСРР (1919).

Листування з повітовим відділом народної освіти про
реорганізацію школи (1920). Тимчасове положення про управління
середніми і нижчими учбовими закладами та про внутрішній
розпорядок роботи (1919). Інструкції про нормування і тарифікацію
праці педагогічного персоналу (1920).

Анкетні звіти про стан школи (1920).
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ф. Р�494  Народний суд 1�ої дільниці Черкаського району, м. Чер�
каси Київської області 

Справ: 3; 1930, 1931, 1935 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1930, 1931, 1935 рр.

Договори купівліOпродажу домоволодінь (1931). Свідоцтва на
придбання домоволодінь з прилюдних торгів (1935). Заяви про
охорону майна померлих (1930).

ф. Р�495  Черкаське міжрайонне інвентаризаційне бюро, м. Чер�
каси Київської області 

Справ: 45; 1936–1941 рр.

Опис 1
Справ: 45; 1936–1941 рр.

ІнвентаризаційноOоціночні відомості на домоволодіння в 
м. Черкаси.

ф. Р�496  Курилівська волосна земська управа, с. Курилівка
Канівського повіту Київської губернії 

Справ: 42; 1917–1919 рр.

Опис 1
Справ: 42; 1917–1919 рр.

Циркуляри, інструкції і статут товариства “Вільного козацтва на
Україні”; списки членів товариства (1917–1918). Циркуляр
генерального секретаріату внутрішніх справ Української  ЦентральO
ної Ради про формування загонів “вільних козаків” (1918). Циркуляр
центрального виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів України про скликання у м. Київ
Всеукраїнського з’їзду Рад (1918). Розпорядження контрревоO
люційних органів влади про вилучення лишків хліба для постачання
окупаційних військ і про розквартирування англоOфранцузьких
військ у селах району (1918). Циркуляри: Канівського повітового у
військових справах присутствія  про мобілізацію у гетьманську
армію; списки призовників (1918); Канівського повітового
військового начальника про облік демобілізованих у запас солдат
(1918). Накази гетьманського уряду, повітового старости волосної
земської управи про повернення поміщикам конфіскованого майна,
про примусове відпрацьовування селян на поміщицьких полях
(1918).

Журнал засідання 7Oх чергових Канівських повітових земських
зборів (1917). Протоколи: сільських сходів (1917–1918); протоколи і
постанови загальних зборів інвалідів війни Канівського повіту
(1918); засідання волосної шкільної Ради  (1918).

Листування: з Київською повітовою земельною комісією про
необхідність обов’язкової трудової повинності сільського населення
(1918); з Київською казенною палатою та сільськими земськими
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управами про видачу пенсій інвалідам війни і сім’ям загиблих на війні
(1918, 1919), з Канівським повітовим військовим начальником про
мобілізацію в петлюрівську армію (1919); з Канівською повітовою
земською управою про найм інструкторів і унтерOофіцерів в 31Oу
Українську піхотну дивізію на дострокову службу, про вибори,
стягнення земських зборів по волості (1917, 1918); з сільськими
старостами про реєстрацію військовополонених Німеччини, АвстроO
Угорщини, про заготівлю продовольства і фуражу для добровольчої
армії, вилучення зброї у населення (1918, 1919).

Донесення  сільських старост про відмову селян працювати на
поміщицьких землях, про збройні виступи проти адміністрації
поміщицьких володінь, про терор німецьких окупантів і
гетьманівських каральних загонів (1918). Телефонограми повітового
військового начальника про арешт дезертирів із петлюрівської армії,
посвідчення осіб, які перебувають під слідством (1918); Канівському
повітовому коменданту про розшук і віддання ВійськовоOпольовому
суду солдат, які дезертирували з петлюрівської армії (1919); об’яви та
телефонограми про перехід влади в повіті Директорії Української
Народної Республіки і про мобілізацію в контрреволюційну армію
(1918).

Повідомлення про призначення нового складу Канівської
повітової земської управи (1917); Шендерівського земського 2Oх
класного училища про перехід управління шкільною справою в повіті
“Бюро повітової учительської спілки” і про скликання учительського
з’їзду (1919).

Статистичні відомості про розміри посівних площ і урожайності
хлібів, про кількість робочої худоби і продуктивне тваринництво по
селах волості, кількість млинів, ціни на хліб (1918, 1919).

Посвідчення на видачу паспортів населенню (1919).
Списки: присяжних засідателів Кирилівської волості; старост

по селах волості; селян, які не мають лишків хліба; заможних селян по
селах волості; солдат волості, які перебували в полоні у Німеччині та
АвстроOУгорщині (1918); селян по селах волості, які мали більше
п’яти десятин землі (1919).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�497  Корсунська волосна земська управа, м. Корсунь
Київської губернії 

Справ: 55; 1917–1919 рр.

Опис 1
Справ: 55; 1917–1919 рр.

Накази, об’яви та відозви повітового коменданта Української
Народної Республіки, гетьманських і інших контрреволюційних
урядів про здавання зброї, про формування контрреволюційної армії,
про постачання армії продовольства. Розпорядження головного
штабу армії Української Народної Республіки і повітового військоO
вого начальника про мобілізацію та облік військовозобов’язаних

271



(1918, 1919). Накази, інструкції Народного Міністерства харчових
справ про збір продовольства для контрреволюційних військ (1918).
Накази та циркуляри Канівського повітового військового начальника
про мобілізацію козаків у контрреволюційні армії (1918). Циркуляри:
Канівського повітового у військовій повинності присутствія про
складання призивних списків осіб 1899–1900 року народження
(1918); Київської губернської земської управи про стягнення
страхових зборів (1917, 1918); Канівської повітової земської управи
про вибори повітових земських гласних (1918, 1919). Статут
Канівського повітового комітету допомоги інвалідам війни і анкетні
листи (1918).

Протоколи: загальних зборів 2Oої частини м. Корсунь (1918);
сільських сходів (1918).

Ухвали сільських сходів товариства селян м. Корсунь
(1910–1919).

Листування: з Київською губернською та Канівською повітовою
продовольчими управами, сільськими управами про суми зборів
грошових податків в волості, стан продовольчих комітетів і стягнення
продовольчих позик з населення (1918); з Канівським повітовим та
Корсунським волосним попечительствами про вибори членів
волосного попечительства, надання допомоги сім’ям військовоO
службовців (1918, 1919); з Київською казенною палатою, Канівським
повітовим казначейством про призначення опіки над сиротами,
видачу пенсій (1918, 1919); з Канівською повітовою земською
управою з питань народної освіти (1918, 1919); з начальником
Канівського повіту про ціни на хліб та інші продукти (1919); з
головою з’їзду мирових суддів Канівського судовоOмирового округу
про вибори у мирові судді (1918).

Рапорти сільських старост про кількість землі по угіддях (1919).
Телеграми: Канівського повітового коменданта про боротьбу з
народними виступами проти діючого режиму, збір продовольства,
призив на військову службу (1918, 1919); голові Канівської повітової
земської управи, начальнику гарнізона м. Канів та начальнику
Канівської повітової варти про економічний і політичний стан у
волості (1919). Статистичні відомості про кількість промислових
підприємств, наділи землі і розміри посівних площ, про кількість
населення волості (1919). Звітні відомості про стягнення страхових
зборів по волості (1918, 1919). Акти і відомості, складені волосним
старшиною про збір урожаю 1919 р., реквізування продовольства для
контрреволюційної армії (1919).

Промислові свідоцтва та патенти на торгівельні підприємства
(1918, 1919). Книга обліку видавання промислових свідоцтв (1918).

Розкладна відомість податків по волості (1918). Відомості: про
суми зборів грошових податків в волості; про стан продовольчих
комітетів та стягнення продовольчих позик з населення (1918); про
роботу шкіл в Корсунській волості (1918, 1919).

Списки платників страхового збору по селах; солдат с.Пішки,
вбитих та які пропали без вісти на війні, і які знаходяться в полоні;
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військовозобов’язаних 1899–1900 р. народження, які  достроково
призивалися на військову службу; селян, які володіли землею більше
4 десятин; платників волосного народного збору по волості;
десяцьких і соцьких по селах волості; виборців по селах волості з
зазначенням розмірів землекористування та сплачуваних земських
зборів; присяжних засідателів по Корсунській волості (1918, 1919).

Відомості на виплату жалування службовцям Корсунської
волосної управи і волосного правління (1918, 1919).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�498  Вільшанська волосна земська управа, м�ко Вільшана
Звенигородського повіту Київської губернії 

Справ: 3; 1915–1919 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1915–1919 рр.

Накази, розпорядження та об’яви Директорії Української
Народної Республіки і волосної народної управи з питань мобілізації
і боротьби за владу.

Відомості про збирання урожаю; опис майна, матеріалів, зерна,
фуражу маєтку гр. Браницької.

Відомості на виплату заробітної плати працівникам фільварку
(1918, 1919 ). Вимогові відомості на утримання співробітників
Вільшанської волосної земської управи (1919).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�499  В'язівська волосна земська управа, м�ко В’язівок
Черкаського повіту Київської губернії

Справ: 3; 1917, 1918 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1917, 1918 рр.

Листування з управлінням будівництва залізничної лінії
ЦвєтковоOЖашків про звільнення з роботи ратників ополчення;
списки ратників (1917). Паспорта жителів волості (1917).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям
волосної управи, міліціонерам та учителям шкіл волості (1918).

ф. Р�501  Ковалівське сільське управління, с. Ковалі Курилівської
волості Канівського повіту Київської губернії 

Справ: 10; 1915–1919 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1915–1919 рр.

Циркуляри, накази, постанови, обов’язкові постанови, розпоO
рядження та інструкції центральних, губернських і місцевих органів
українських контрреволюційних урядів про облік і мобілізацію
військовозобов’язаних в армії, подавлення революційного аграрного
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руху селянства, відновлення поміщицьких маєтків, роззброєння
населення, організацію контрреволюційних загонів “Вільного
козацтва” (1917–1919). Розпорядження повітового військового
начальника царського: Тимчасового уряду з питань мобілізації солдат
у діючу армію і надання матеріальної допомоги їх сім’ям (1915–1918);
повітової і волосної земських управ про ремонт доріг, стягнення
грошових податків і страхових зборів, посилення боротьби з
грабіжництвом(1918). Відозви і циркуляри радянського уряду
України та центральних органів радянської влади про скликання 2Oго
Всеукраїнського з’їзду Рад, порядок евакуації поштового майна у
зв’язку  з наступом німецьких військ, організацію опору наступаючим
військам німецького розбійного імперіалізму (1918).

Доповідь повітової земельної управи про провал серед
селянства земельної політики Української Центральної Ради та
фактичний виступ селян в повіті проти влади Української
Центральної Ради (1918).

Заяви учителів шкіл про наділ землі (1918).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�502  Ломуватське сільське управління, с. Ломувате
Худяківської волості Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1918 р.

Опис 1
Справ: 1; 1918 р.

Протоколи Ломуватських сільських народних зборів про
відібрання у притчу церковної землі та розділ її між безземельними
селянами, виявлення лишків хліба у заможних селян, вибори членів
волосної Ради робітничих і селянських депутатів та делегатів на
повітові з’їзди Рад, відношення сільських зборів до німецьких
окупаційних військ.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�503  Сердюківське сільське управління, с. Сердюківка
Ташлицької волості Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1917–1918 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1917–1918 рр.

Розпорядження волосного правління про організацію озброєної
охорони, військову повинність та здавання зброї. Накази Черкаського
повітового старости та Смілянського окружного коменданта
німецьких окупаційних військ про повернення поміщицького майна,
покладення відповідальності за збереженість садиб, посівів і іншого
майна поміщиків на селянські товариства, вивезення до Німеччини
на примусові роботи сільськогосподарських працівників, примусове
відроблення та збирання поміщицьких посівів, виявлення і
накладання репресій на учасників революційного повстання проти
німецьких окупантів.
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11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�504  Черкаський повітовий комісар Тимчасового уряду, м.
Черкаси Київської губернії 

Справ: 41; 1913–1919 рр.

Опис 1
Справ: 41; 1913–1919 рр.

Циркуляри, директиви, постанови Тимчасового уряду, губернO
ського комісара, Міністерства Внутрішніх Справ, Генерального
секретаріату України, телеграми губернського комісара з питань
організації органів влади і управління, постачання армії продоO
вольством і фуражем, про ліквідацію корпусу жандармів, збір
урожаю, організацію, укомплектування і озброєння міліції, передачу
функцій Головного управління у справі друку губернським і
повітовим комісаром Тимчасового уряду, порядок нагляду за друком
та публічними видовищами (1917). Обов’язкові постанови міністра
торгівлі і промисловості про ціни і порядок продажу і закупівлі
тканини та сировини (1917).

Постанови і протоколи Черкаського повітового комітету по
боротьбі з виступами селян (1917). Протоколи: волосних і сільських
сходів, громадських організацій про обрання  представників у Раду
при Черкаському повітовому комісарі і гласних в повітові земські
збори, волосних комісарів і членів виконавчих комітетів; засідань
виконкому Ради при Черкаському повітовому комісарі; засідань
Київської повітової громадської управи (1917); волосних земських
зборів (1917–1918).

Документи: про селянський революційний рух в повіті проти
Тимчасового уряду; скарги поміщиків, управляючих про захоплення
землі, худоби, майна в маєтках; донесення місцевої влади з цього
питання; розпорядження повітового комісара про притягнення
організаторів виступів до судової відповідальності, про посилення
військової сили для подавлення селянських виступів; донесення
губернському комісару про аграрні виступи селян, розпорядження
органів влади Тимчасового уряду про міри подавлення і
попередження селянських виступів проти поміщиків та Тимчасового
уряду; про революційний селянський рух в Черкаському повіті проти
поміщиків, Тимчасового уряду і Центральної Ради; донесення про
селянські виступи, листування з міліцією, військовими частинами
про їх подавлення (1917); про вибори в Черкаські повітові земські
збори та міську думу (списки, статистичний звіт, доповідь) (1917).

Доповіді і донесення губернському комісару про стан у
Черкаському повіті (1917). Донесення сільського голови про
створення в с.Мельниківка Ротмистрівської волості сільського
козачого куреня “оборони землі української” (1917).

Листування: з головним управлінням, Генеральним секретаO
ріатом з питань озброєння і фінансування дружини “Українського
вільного козацтва” (1917); з губернським комісаром про заO
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твердження на посадах помічників повітового комісара Тимчасового
уряду, надання відстрочок військовозобов’язаним службовцям
комісаріату, проведення сільськогосподарського поземельного
перепису, стягнення податків і земських зборів, захворювання солдат
і цивільного населення тифом та іншими хворобами (1917); з
повітовим комітетом попечительства про стан народних чайних,
читалень, театрів, народних будинків в с. Мошни і м. Черкаси (1917);
з Київською ліквідаційною комісією, мировим суддею Черкаського
округу, оціночними підкомісіями про відшкодування ціни  майна,
реквізованого чи знищеного по розпорядженню військової влади
(1917).

Статистичні відомості: про число і склад  населення, кількість
учнів по волостях Черкаського повіту; про кількість худоби, яка
надходить для продажу, відкорм та забій у технічних цілях (1917).
Відомості про організацію селянських спілок, комітетів, управ по
Черкаському повіті; про число і склад сільських товариств і їх
землеволодіння по волостях Черкаського повіту (1917).

Списки: членів дружин “Українського вільного козацтва”
окремих волостей та сіл Черкаського повіту; членів волосних
виконавчих органів та комітетів, управ; церквів Черкаського повіту;
волостей та населених пунктів Черкаського повіту (1917).

Вимогові відомості на виплату жалування службовцям апарату
повітового комісаріату (1917).

У фонді є документи Речанської волосної управи Сумського
повіту Харківської губернії за 1916, 1918–1919 рр., а також є справа
про клопотання селян с. Калинова Ротмистрівської волості про
дозвіл повернення від відрубної форми землекористування до
трьохзмінної за 1913–1917 рр.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�505  Черкаський повітовий старостат “Української дер�
жави”, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 3; 1918, 1919 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1918, 1919 рр.

Розпорядження губернського старости про формування дружин
для подавлення революційних народних повстань (1918).

Телеграфне листування з губернським старостою про арешт
працівників і селян за революційні виступи проти німецьких
окупантів та гетьманського режиму, за відмову від примусових робіт
у поміщицьких маєтках, арешт представників опозиційних
гетьманському уряду партій, формування контрреволюційних
дружин для подавлення революційних виступів, ліквідацію
повітового земського комітету (1918). Листування з Черкаською
комісійною конторою хлібного бюро, військовими частинами,
міською управою про заготівлі сільськогосподарських продуктів та
лісу для військових частин.
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11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�506  Звенигородська повітова рада народних суддів, станція
Звенигородка Єрківської волості Звенигородського повіту
Київської губернії 

Справ: 6; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1920–1922 рр.

Постанова Ради Народних Комісарів від 19 грудня 1919 р. про
заборону виготовлення та продажу спиртних напоїв (1920).

Реєстри: кримінальних справ (1920–1921); позовних справ
(1920). Вихідний реєстр. Настільний реєстр цивільних справ.
Алфавіт позивних справ (1920).

ф. Р�507  Корсунська волосна продовольча управа, м. Корсунь
Київської губернії 

Справ: 13; 1917, 1918 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1917, 1918 рр.

Постанови, накази, відозви, циркулярні розпорядження ценO
тральних урядових органів Тимчасового уряду, Української
Центральної Ради, військового командування, губернського і
повітового продовольчих комітетів про збирання і охорону урожаю
1917 року у поміщицьких маєтках, заготівлі продовольства і фуражу
для постачання армії та населення.

Протоколи засідань волосного і повітового продовольчих
комітетів (1917).

Доповіді губернського продовольчого комітету про заготівельні
ціни на дрова, про постачання населення губернії мануфактурою; про
діяльність волосного продовольчого комітету (1917).

Листування: з повітовою продовольчою управою і продовольO
чим відділом Корсунського виконавчого комітету про постачання
населення волості продовольством та промисловими товарами; з
повітовою продовольчою управою, Київською Радою робітничих і
селянських депутатів, адміністрацією Росьєвського цукрового заводу
про дозвіл купцю Бродському на розробку лісу у дачах князя
ЛопухінаOДемидова для заводу на паливо (1917).

Відомості: про чисельність населення і розміри посівних площ
по волості; про запаси зернохліба по селах волості; про ринкові ціни
на продовольство, промислові товари першої необхідності,
сільськогосподарський інвентар та інші товари у м.Корсунь (1917).

Подвірні списки селян сіл волості з відомостями про
чисельність сім’ї, хлібні запаси, поголів’я робочої і продуктивної
худоби, розміри подвірного земельного наділу та посівні площі по
культурах (1917).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�508  Статистичне бюро Шевченківського (Корсунського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь
Київської губернії 

Справ: 2; 1923 р.

Опис 1
Справ: 2; 1923 р.

Щоденні бюлетені цін на продовольчі продукти та предмети
промислового виробництва.

ф. Р�510  Народний хор, с. Будище Кирилівської волості
Звенигородського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1922 р.

Опис 1
Справ: 1; 1922 р.

Статут хору.
Протоколи засідань та повідомлення Кирилівського волосного

комітету про затвердження народного хору.
Заяви громадян про прийом у члени хору.

ф. Р�511  Папіросна майстерня О. Сахновського, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 2; 1927–1929 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1927–1929 рр.

Книги обліку: продукції, яка надійшла та яка оброблена;
виробництва продукції, акцизного збору (1928, 1929).

ф. Р�512  Будинок відпочинку відділу охорони здоров’я Шев�
ченківського (Корсунського) окружного виконавчого коміте�
ту Рад робітничих, селянських і червоноармійських депута�
тів, с. Козацьке Звенигородського району Корсунського
округу Київської губернії 

Справ: 1; 1923 р.

Опис 1
Справ: 1; 1923 р.

Касова книга витрат (є відомості про співробітників будинку
відпочинку).

ф. Р�514  Виконавчий комітет Пищальницької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Пищальники Канівського району
Черкаської області 

Справ: 40; 1925, 1926, 1946–1954 рр.
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Опис 1
Справ: 2; 1925, 1926 рр.

Інвентарний опис нерухомого майна сільради з додатками
креслень будівлі та планів садиби (1925).

Список платників єдиного сільськогосподарського податку.

Опис 2
Справ: 38; 1946–1954 рр.

Протоколи сесій сільради (1948–1954). 
Умова на соцзмагання між сільрадами (1948). 
Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1952,

1953). 
Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандиO

датів у депутати сільради та голосування по виборах (1950).
Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат

(1947–1950, 1953, 1954). Річні звіти про виконання сільського
бюджету (1948, 1953). 

Касові книги (1946, 1951, 1952). Книги обліку доходів та
видатків сільського бюджету (1946, 1949–1954).

ф. Р�515  Виконавчий комітет Потапцівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Потапці Канівського району Чер�
каської області 

Справ: 164; 1925, 1946, 1949–1975 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1925 р.

Інвентарні описи нерухомого майна: сільради; Потапцівської
медичної лабораторії з додатком схематичного плану будівлі та садиби.

Опис 2
Справ: 162; 1946, 1949–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради (1954–1975); засідань виконкому (1958,
1959, 1962–1975); загальних зборів мешканців села (1961, 1963, 1967).

Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійних комісій
(1957–1971, 1974). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1955–1964, 1967, 1972). Інформації про організаційноO
масову роботу (1957–1964, 1969–1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1952, 1955–1963, 1972–1975). Річні та одноразові стаO
тистичні звіти про кількість населення, худоби (1950–1953,
1970–1975). Звіти: про кількість адміністративноOуправлінського
персоналу та працівників (1958, 1959); про стать та вік сільського
населення (1955–1958, 1962–1965, 1970, 1971).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1958, 1961,
1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 
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Бюджети сільради (1955, 1957, 1963, 1966–1975). Кошториси
витрат (1953–1957, 1969–1975). Бюджети та кошториси витрат установ,
які перебувають на бюджеті сільради (1950, 1954, 1959, 1963). Річні звіти
про виконання сільського бюджету (1953, 1955, 1958–1975). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946,
1949, 1954–1959, 1964).

ф. Р�516  Виконавчий комітет Чернишівської сільської Ради
народних депутатів, с. Черниші Канівського району Чер�
каської області 

Справ: 257; 1925, 1950–1982 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1925 р.

Список платників єдиного сільськогосподарського податку з
зазначенням землезабезпеченості, кількості робочої і продуктивної
худоби. Інвентарний опис нерухомого майна сільської Ради.

Опис 2
Справ: 84; 1950–1965 рр.

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційноOмасової
роботи, бюджетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах
до сільської Ради.

Опис 3
Справ: 171; 1966–1982 рр.

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційноOмасової
роботи, бюджетноOфінансової роботи, виборчих комісій по виборах
до сільської Ради.

ф. Р�517  Пищальниківська трудова початкова школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Пищальники Канівського райо�
ну Черкаського округу 

Справ: 1; 1925 р.

Опис 1
Справ: 1; 1925 р.

Інвентарний опис нерухомого майна школи з додатками
креслень будівлі та планів шкільної садиби.

ф. Р�518  Лазірцівська трудова початкова школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Лазірці Канівського району
Черкаського округу 

Справ: 1; 1925 р.

Опис 1
Справ: 1; 1925 р.

Інвентарний опис нерухомого майна школи з додатком плану
шкільної садиби.
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ф. Р�522  Черкаське міжокружне управління мір і вагів (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Черкаси
Київської області 

Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Акти та документи інвентаризації інструменту і майна.

ф. Р�524  Вергунівське поштове відділення, с. Вергуни Черкась�
кого повіту Київської губернії 

Справ: 3; 1917–1921 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1917–1921 рр.

Циркулярні листи Київського окружного комітету ВсероO
сійської спілки поштових і телеграфних працівників, головної Ради
Української спілки поштових і телеграфних працівників (1917).
Телеграми Центрального Комітету Всеросійської поштовоO
телеграфної спілки, Донського крайового уряду про події у зв'язку з
збройними повстаннями більшовиків у Петрограді та Москві (1917).

Листування з Черкаським місцевим комітетом з організаційних
та фінансових питань.

Списки службовців поштового відділення.

ф. Р�525  Черкаська повітова учительська спілка, м. Черкаси
Київської губернії 

Справ: 2; 1918 р.

Опис 1
Справ: 2; 1918 р.

Справа за звинуваченням інспектора Смілянського вищого
початкового училища Н.І. Брацюка у брутальному відношенні до
учнів і учителів училища (протокол слідчої комісії, свідчення
учителів, батьківського комітету, листування).

ф. Р�526  Шевченківське (Корсунське) окружне відділення
професійної спілки працівників комунального господарства,
м. Корсунь Корсунського округу Київської губернії 

Справ: 2; 1924, 1925 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1924, 1925 рр.

Розпорядження, протоколи пленуму та засідань президії
окружного бюро профспілок.

Плани роботи організаційної, тарифноOекономічної та кульO
турноOмасової роботи. Плани проведення свят.

281



ф. Р�527  Черкаська будівельна дільниця Київського обласного
будівельного тресту, м. Черкаси Київської області 

Справ: 2; 1937, 1938 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1937, 1938 рр.

Договір з Черкаською державною махорочною фабрикою про
проведення ремонтних робіт та акти приймання відремонтованих
будівель у м. Черкаси.

Список працівників та службовців (1938).

ф. Р�529  Чигиринський повітовий виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Чигирин Київської губернії 

Справ: 50; 1917–1922 рр.

Опис 1
Справ: 46; 1917–1922 рр.

Циркуляри, розпорядження, телеграми Народного Комісаріату
у військових справах України, Народного Комісаріату внутрішніх
справ, губернського виконкому та його відділів про скликання
губернського з’їзду Рад, організацію та роботу відділів повітового
виконкому, допомогу фронту, боротьбу з епідеміями, скликання
представників волосних виконкомів, надання допомоги ЧигиринO
ському повіту, потерпілому від банд Григорьєва, охорону архівів
(1917–1919). Постанова Ради робітничоOселянської оборони України
про подавлення кулацьких білогвардійських заколотів у селах (1919).
Постанови та протокол засідання Чигиринської міської санітарної
комісії (1919).

Протоколи: зборів представників політичних партій і Червоного
козацтва повіту про встановлення Радянської влади і передавання
всієї влади робітничим і селянським депутатам, створення
революційного комітету та вибори його членів (1919); наради при
Чигиринському повітовому комісаріаті про створення повітового
комісаріату у військових справах (1919); 1Oго Чигиринського
повітового з’їзду Рад (1919); засідань Чигиринського повітового
революційного комітету про майбутні вибори у міську Раду, охорону
державної власності, реформу судів в повіті, надзвичайний податок
(1918, 1919); засідань повітового революційного комітету (1919);
засідань надзвичайної комісії Чигиринської повітової управи (1919);
повітового та волосних виконкомів Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (1919); зборів відділів повітового
виконкому (1919); загальних зборів населення сіл (1919); засідань
Української економічної Ради (1921); губернської економічної
наради (1921, 1922); волосної та районної економічних нарад (1921);
повітової економічної наради (1922); особливої комісії по паливу і
продовольству (1921); Чигиринського повітового відділу народного
господарства (1921); ліквідаційної комісії по ліквідації ЧигиO
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ринського повіту, акти передавання установ, описи майна та інші
матеріали (1922).

Доповіді: 1Oму повітовому з’їзду Рад про створення та діяльність
повітового військовоOреволюційного комітету; повітового виконкому,
Всеукраїнському центральному виконкому про стан Чигиринського
повіту у зв’язку з заколотом Григорьєва; про діяльність юридичного
відділу комісаріату юстиції; голови колегії земельного відділу про
стан справ (1919). Рапорти і донесення органів міліції волосних
виконкомів про випадки в м. Чигирин і повіті, розкрадання насеO
ленням майна колишніх поміщицьких економій (1919). Донесення
міліції Медведівського району про єврейський погром у мOку
Медведівка; командира загону Миколаєва про контрреволюційні
виступи у с.Лебедин, Златопільській, Лебединській і Осітняжській
волостях (1919). Повідомлення Чигиринського повітового комісара
про створення комітету допомоги бідним і безробітнім (1919).
Інструкція Всеукраїнського Центрального виконкому про оргаO
нізацію відділів управлінь виконкомів (б.д.). Положення про повітову
економічну нараду (1921); Народного Комісаріату землеробства
УСРР про соціалістичне землеупорядкування (б.д.).

Листування: з центральними і місцевими органами влади, з
військовими установами про організацію народних судів, розпуск
міської Ради, забезпечення червоноармійців і їх сімей, контрревоO
люційні виступи, відміну заборони вивезення хліба з колишніх
поміщицьких економій (1918, 1919); з революційним комітетом,
повітовою Надзвичайною Комісією про заарештованих за контрO
революцію і спекуляцію (1919–1921); з міською думою та окремими
особами з питань реквізиції, конфіскації і передавання у відання
міської управи підприємств (1919); з повітовим комісаріатом
продовольства, Чигиринською повітовою комісією постачання про
забезпечення населення продовольством і товарами першої
необхідності (1919); з повітовою земською управою про санітарний
стан м.Чигирин (1919).

Відомості про військові дії Богунського полку (1917–1919).
Акти приймання націоналізованих підприємств (1919). Прохання
засновників в Комісаріат юстиції при повітовому революційному
комітеті про внесення в реєстр кооперативних товариств ЧигиринO
ських товариств споживачів (1919). Книги реєстрації вхідних і
вихідних документів (1919).

Документи про особовий склад повітового революційного
комітету, повітового виконкому та його відділів, колегій повітових
комісаріатів і інших органів Радянської влади (послужні списки,
посвідчення, списки службовців відділу соціального забезпечення,
штатні розписи) (1919).

Списки: населених пунктів повіту з зазначенням кількості
населення, площі садибних ділянок, приватних землевласників по
сільськогосподарському перепису 1917 р.; членів Чигиринського
військовоOреволюційного комітету (1917); службовців та співроO
бітників відділу народної освіти (1919); членів Суботівського
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волосного виконкому та сільських комітетів спілок бідноти
Суботівської волості (1919); службовців Чигиринської повітової
земельної управи (1919); козаків третьої сотні 1Oго курення на
Чигиринщині (1919 р.); шкіл повіту (1919); членів Лебединського
волосного виконкому (1921); службовців відділів повітового
виконкому (1919, 1922).

Заяви громадян про видачу посвідчень на виїзд за межі повіту,
надання допомоги сім’ям червоноармійців (1919); уповноваженого
міської спілки інвалідів та окремих громадян про надання їм
допомоги (1919).

Касова книга (1919).
Відомості на виплату жалування червоноармійцям (1919). 
У фонді є документи Чигиринського повітового революційного

комітету за 1919 р.

Опис 2
Справ: 4; 1919 р.

Тимчасовий статут та доповіді про організацію підвідділу
патронату при юридичному відділі повітового військовоOреволюO
ційного комітету.

Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів по
загальному підвідділу повітового військовоOреволюційного комітету.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

Ф. Р�532  Золотоніська організація Української комуністичної
партії (боротьбистів), м. Золотоноша Полтавської 
губернії 

Справ: 2; 1919, 1920 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1919, 1920 рр.

Журнал протоколів зборів членів Золотоніської організації.

ф. Р�533  Управління по ліквідації установ військового часу
(дорадянського періоду) в м. Черкаси і Черкаському повіті
при Черкаській повітовій Раді народного господарства, 
м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 19; 1919 р.

Опис 1
Справ: 19; 1919 р.

Накази по управлінню.
Листування: з повітовим комісаріатом народної освіти про

наявність на складах управління музейних меблів та бібліотек; з
відділом постачання повітового військового комісаріату, повітовим
продовольчим комітетом про забезпечення співробітників управO
ління хлібом, відпуск фуражу, канцтоварів; з Черкаським повітовим
виконкомом про перевезення та видачу військового майна; з
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завідуючими та кладовщиками складів про прийом, видачу і охорону
майна ліквідованих установ; з повітовим військовим комісаріатом, з
військовими частинами про облік, перевіряння та прийом військових
складів; з Черкаською повітовою міжвідомчою обліковою комісією
про облік військового майна, місцезнаходження складів; з повітовою
Радою народного господарства про приймання від міжвідомчих
комісій військового майна та передавання відділу військових
заготівель; з комісаріатом по ліквідації установ військового часу при
Українській Раді народного господарства про хід роботи; з повітовим
відділом військових заготівель про приймання та облік військового
майна, припинення роботи ліквідаційної комісії.

Заяви: про приймання на роботу; службовців колишньої
демобілізаційної комісії про видачу жалування.

Списки співробітників управління; списки та документи козаків
охоронної сотні при комісарі, які самовільно пішли з військової
служби.

ф. Р�534  Колекція. Історичні довідки про найважливіші події
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у м. Черкаси та
Черкаському районі, м. Черкаси Київської області 

Справ: 8; 1943–1947 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1947 рр.

Історичні довідки про найважливіші події Великої Вітчизняної
війни 1941–1945 рр. у селах Черкаського району (1944) та у 
м. Черкаси (1947).

Відомості, довідки, інформації, спогади про підпільноO
патріотичну діяльність черкащан в період тимчасової окупації
м.Черкаси і Черкаського району, хронологічні довідки про окупацію
та звільнення сіл Черкаського району, історичні довідки про
евакуацію та відновлення підприємств м. Черкаси (1943–1945).
Інформація про боротьбу черкащан проти німецькоOфашистських
загарбників (1944).

Анкети, спогади, довідки про звірства гітлерівців, про
вербування та вивезення до фашистської Німеччини на примусові
роботи (1944). Відомості про осіб, які були на примусових роботах,
копії листів, надісланих з фашистської Німеччини, списки жителів м.
Черкаси вивезених та репатрійованих з фашистської Німеччини
(1944).

Відомості про патріотичну діяльність поета М. Негоди;
машинописна копія його вірша до річниці окупації українського
народу “Голос народу” (1942).

Списки діючих установ і підприємств в період окупації,
(1943–1945).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�537  Золотоніська міжрайонна державна інспекція по опри�
діленню урожайності, м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 88; 1947–1954 рр.

Опис 1
Справ: 88; 1947–1954 рр.

Накази начальника інспекції з основної діяльності (1954).
Квартальні плани роботи (1947–1953).
Доповідні записки, акти, інформації про перевіряння виконання

директив уряду з питань, пов’язаних з підвищенням урожайності
культур (1953). Доповідні записки, інформації про облік посівних
площ та оприділення урожайності (1952). Доповідні записки, картки,
зведення про стан  озимих посівів в колгоспах (1947). Зведення ,
пояснюючі записки про урожайність і метрування зернових, технічO
них, овочевоOбаштанних та кормових культур (1947–1953). ПояснюO
ючі записки, картки, звіти про стан та облік посівних площ і сортових
посівів (1947). Підсумкові дані звіту про розміри посівних площ під
урожай (1947, 1948). Дані підсумкового обліку сортових посівів під
урожай (1947, 1948). Таблиці, інформації про урожайність
сільськогосподарських культур по колгоспах району (1953, 1954).
Листування з Головною державною інспекцією і місцевими органами
влади про види на урожай, про оприділення урожайності культур
(1953). Звіти райвідділів сільського господарства, машинноO
тракторних станцій і радгоспів про урожайність сільськогоспоO
дарських культур (1947–1953). Результати аналізу насіння (1947).

Картки по накладанню метровок на посіви сільськогоспоO
дарських культур (1947–1953).

Штатні розписи і кошториси адміністративноOгосподарських
витрат. Річні бухгалтерські звіти (1948–1953). Квартальні і місячні
бухгалтерські звіти (1954).

Касова книга (1954).

ф. Р�538  Черкаська міжрайонна державна інспекція по оприді�
ленню урожайності, м. Сміла Черкаської області 

Справ: 117; 1940, 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 92; 1940, 1944–1954 рр.

Накази, директивні вказівки Головної державної інспекції по
оприділенню урожайності (1950, 1953, 1954); постанови місцевих
органів влади з питань діяльності системи (1953).

Накази начальника інспекції з основної діяльності (1947–1954).
Плани роботи (1950–1953).
Доповідні записки, відомості, акти та інформаційні листи про

результати перевіряння заходів, направлених на підвищення
урожайності сільськогосподарських культур (1947–1953). ПояснюO
юча записка до підсумків обліку посівних площ та сортових посівів
(1947). Зведення та доповідні записки про урожайність зернових,
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технічних, кормових, колосових та інших культур (1947–1954).
Підсумкові звіти про результати посіву озимих під урожай, з обліку
посівних площ по районах (1948). Звіти та листування з районними
організаціями по оприділенню урожайності про облік посівних площ
та сортових посівів (1950–1952, 1954). Зведені звіти районних
відділів сільського господарства, радгоспів та машинноOтракторних
станцій по оприділенню урожайності сільськогосподарських культур
(1947–1953). Зведені статистичні звіти з обліку посівних площ,
сортових посівів, планових завдань, стану озимих та оприділенню
урожайності по району і міжрайону (1940, 1944–1946, 1953, 1954).
Районні та міжрайонні разові звіти про облік і розміри площ посівів і
сортових посівів під урожай (1947, 1948). Звіти районних відділів
сільського господарства по агротехніці сільськогосподарських
культур (1948–1952).

Договір на соцзмагання з КорсуньOШевченківською міжO
райінспекцією (1952) та відомості про перевіряння виконання
договору на соцзмагання між Черкаською та КорсуньOШевченO
ківською міжрайдержінспекціями (1948). Документи (вказівки, акти,
відомості, довідки) про подання до урядових нагород передовиків
сільського господарства (1947, 1948, 1950–1953).

Звіти по кадрах (1952). Статистичні звіти про чисельність
працівників і службовців (1954). Контрольні списки співробітників
інспекції, заяви про прийом на роботу, посвідчення (1950).

Штатний розпис, кошторис адміністративноOгосподарських
витрат (1947, 1954). Річний бухгалтерський звіт і пояснююча  записка
до нього (1953). Квартальний бухгалтерський звіт (1954).

Опис 1ос
Справ: 25; 1947–1954 рр.

Особові справи працівників та службовців.
Відомості нарахування заробітної плати працівникам та

службовцям (1947, 1950–1954). Особові рахунки працівників і
службовців (1947–1951).

ф. Р�539  Виконавчий комітет Чигиринської районної Ради народ�
них депутатів, м. Чигирин Черкаської області.

Справ: 879; 1926, 1928, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 101; 1926, 1928, 1944–1946 рр.

Постанови, рішення Кіровоградського облвиконкому (1943– 1945). 
Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); засідань виконO

комів сільрад (1944, 1945).  
Документи: (планові завдання, положення, розрахунки,

листування) про роботу підприємств місцевої промисловості (1944);
(рішення, заяви, списки) про направлення робочої сили на
Дніпробуд, Кривбас, Ворошиловградський чавуноливарний завод та
інші підприємства (1944–1946). Економічна характеристика району
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(1944). Інформації про проведення посівних  кампаній, розO
приділення робочої сили та будівництво Бужанського пункту
“Заготзерно” (1944, 1945). 

Довідки, інформації та підсумкові дані про закінчення
сільськогосподарських робіт в колгоспах (1944). Зведення про хід
здавання державі продуктів тваринництва (1945).

Штатні розписи райвиконкому та його відділів, сільрад (1944). 
Позовні справи (1928). 
Акти, довідки про збитки, нанесені господарству ЧигиринO

ського району німецькоOфашистськими загарбниками (1944). 
Відомості про кількість громадян, вивезених до фашистської

Німеччини (1945). Списки: будівель націоналізованого фонду
райвиконкому (1926); знатних людей у селах району (1944);
працездатного населення району (1944, 1946); громадян, вивезених
до фашистської Німеччини (1946); репатрійованих громадян району
(1945, 1946).

Опис 2
Справ: 64; 1946–1954 рр.

Документи відділів: загального та організаційноOінструкO
торського, виборчих комісій по виборах до райради, бухгалтерії.

Опис 3
Справ: 629; 1955–1980 рр.

Документи відділів: загального та організаційноOінструкторO
ського, виборчих комісій по виборах до райради, бухгалтерії,
профспілкового комітету.

Опис 1и
Справ: 27; 1947–1963 рр.

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати райради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися, автобіографії кандидатів, списки
кандидатів у депутати (1947, 1950, 1953–1955, 1957, 1959–1961,
1963). Статистичні відомості по виборах у місцеві Ради району (1950,
1953).

Опис 1н
Справ: 13; 1949–1963 рр.

Протоколи зборів громадських організацій по висуненню
кандидатів у народні судді і народні засідателі та голосування по
виборчому округу, виборчих пунктах про результати виборів, заяви
кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів у депутати
(1949, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963).

Опис 1д
Справ: 3; 1945–1948 рр.

Списки осіб, представлених до вручення медалі “За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”. Документи з
обліку районних та сільських кадрів (1946).
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Опис 2д
Справ: 7; 1948–1954, 1956 рр.

Особові справи на виселенців за межі Української РСР за
наказом Президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1948р.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�540  Єрківська неповна середня школа, с. Єрки Катерино�
пільського району Київської області 

Справ: 6; 1938–1940 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1938–1940 рр.

Класні журнали.

ф. Р�541  Пальчиківська неповна середня школа, с. Пальчик Кате�
ринопільського району Київської області.

Справ: 13; 1939–1941 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1939–1941 рр.

Шкільні журнали класів школи (1940, 1941).
Особові справи учителів. Книги обліку особового складу школи

(1940, 1941).

ф. Р�542  Трушівський волосний комітет незаможних селян (вол
КНС), с. Трушівці Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії 

Справ: 2; 1921 р.

Опис 1
Справ: 2; 1921 р.

Іменний список комітету незаможних селян. Заяви, посвідчення
про майновий стан.

ф. Р�543  Чигиринська повітова виборча комісія по виборах
земських гласних, м. Чигирин Київської губернії 

Справ: 6; 1917 р.

Опис 1
Справ: 6; 1917 р.

Протоколи засідань комісій по виборах земських гласних.
Списки виборців та членів окружних і дільничних виборчих

комісій.

ф. Р�544  Технічний проект заводу гідравлічного вапна, с. Брідок
Лисянського району Київської області 

Справ: 2; 1941 р.
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Опис 1
Справ: 2; 1941 р.

Геологічна характеристика та хімічні аналізи вапняних мергелей
с. Брідок і теплові розрахунки печей. Креслення заводу та
технологічні розрахунки до них.

ф. Р�545  Спеціальний дитячий будинок № 1 відділу народної
освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради депу�
татів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 9; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1954 рр.

Протоколи загальних зборів співробітників (1952).
План учбовоOвиховної роботи (1952).
Звіти про підсумки учбовоOвиховної роботи (1950–1953).
Списки співробітників (1946–1951). Тарифікаційні списки

вихованців (1952).
Штатні розписи (1946–1953).

ф. Р�546  Золотоніський повітовий виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Золотоноша Полтавської губернії 

Справ: 51; 1918–1923 рр.

Опис 1
Справ: 50; 1919–1923 рр.

Накази, постанови революційного комітету та повітвиконкому
(1919); постанови, циркуляри Ради Народних Комісарів УСРР,
революційної військової Ради Південного Фронту, Ради праці і
оборони (1920); накази Золотоніської військової наради (1921, 1922);
циркуляри, накази, повідомлення, відозви, інструкції Золотоніського
повітвиконкому та його підвідділів.

Протоколи: засідань Полтавського губвиконкому  (1923);
революційного комітету (1919); президії повітвиконкому (1919, 1922,
1923); 5Oго Золотоніського повітового з’їзду комнезамів (1921);
повітового військового комітету (1920, 1921); повітової військової
наради (1921, 1922); тройки по боротьбі з бандитизмом (1921);
президії волосних виконкомів, волосного та сільських комітетів незаO
можних селян (1921); президії економічної наради Золотоніського
повітового виконкому (1921–1923); волосних та сільських з’їздів Рад
(1922); волосних  військових нарад (1922, 1923). Журнал технічної
наради (1920, 1921).

Звіти про надання матеріальної допомоги частинам Червоної
Армії (1922, 1923). Акти комісії та відомості про надходження зерна
на користь покращення побуту Червоної Армії (1923). Зведення
Кременчуцького губернського виконкому про політичний стан
губернії, радянське і господарське будівництво, боротьбу з кулацьким
бандитизмом (1921). Донесення волосного виконкому про загони
самоохорони (1922–1923).
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Листування з установами та організаціями про виділення
коштів на їх утримання, дозвіл виготовлення штампів і печаток,
надходження зерна у фонд Червоної Армії.

Анкети військовозобов’язаних, які отримали відстрочку (1920,
1921).

Списки: виборців Чорнобаївської волості (1922); членів МельO
никівської волосної економічної наради (1922); загону самоохорони з
членів Лялинського комітету незаможних селян і Лялинської
волосної військової наради (1922, 1923); членів волосних виконкомів
і комітетів незаможних селян волостей (1922, 1923).

Опис 2
Справ: 1; 1918, 1919 рр.

Слідча справа особливої слідчої комісії при Золотоніській
Надзвичайній Комісії за звинуваченням колишніх членів повітового
виконкому і осіб комскладу особливої Придніпровської бригади у
зраді робітничоOселянському уряду УСРР, у підготовці та участі у
контрреволюційному заколоті в м. Золотоноша і повіті.

У фонді є документи Золотоніської земської управи за
1915–1917 рр., Золотоніського повітового земства за 1918 р.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�549  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17�го з’їзду
ВКП(б), с. Кумейки Черкаського району Київської області 

Справ: 15; 1945–1950 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1945 р.

Розпорядження райвиконкому та районного земельного відділу.
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників.

Опис 2
Справ: 13; 1946–1950 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління
колгоспу.

Виробничі та виробничоOфінансові плани (1946– 1949).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1946–1949).

ф. Р�550  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12�річчя
Жовтня, с. Шелепухи Черкаського району Київської області 

Справ: 28; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 28; 1944–1950 рр.

Постанови, розпорядження: Уповноваженого Народного коO
місаріату заготівель по Черкаському району (1944, 1945); райвиO
конкому (1944, 1945).
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1947). 
Відомості про підготовку та хід посівної і збиральної кампаній

(1945). Звіти, акти, відомості про стан та розвиток рослинництва і
тваринництва (1950). 

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1946–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946). 

Акти про збитки, нанесені господарству колгоспу німецькоO
фашистськими загарбниками (1944).

ф. Р�551  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Вергуни Черкаського району Київської області 

Справ: 50; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 50; 1943–1950 рр.

Постанови, розпорядження: Уповноваженого Народного коO
місаріату заготівель по Черкаському району (1944, 1945); райO
виконкому та райземвідділу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1949);
засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1944–1950).
Трудові зобов’язання, договори про постачання сільськогоспоO

дарської продукції (1944, 1945). Зобов’язання про постачання
державі  продуктів тваринництва (1950). Звіти, акти, відомості про
виконання сільськогосподарських робіт (1943, 1944, 1948–1950).
Звіти про підсумки сівби під урожай (1950). Відомості: про наявність
посівів та худоби в господарствах колгоспників (1943, 1944); про
кількість працездатного населення (1948). 

Списки мешканців села (1948–1950). 
Вступні баланси колгоспу (1945–1948). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1946–1949). 
Книга головних рахунків (1944). Книги обліку планових

завдань по тваринництву, натуральних прибутків та їх розприділення,
грошових та натуральних витрат (1950). 

Акти про збитки, нанесені господарству колгоспу німецькоO
фашистськими загарбниками (1944).

ф. Р�552  Об’єднана сільськогосподарська артіль (колгосп)
“Зоря”, с. Кумейки Черкаського району Черкаської області 

Справ: 154; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

ЕкономічнаOвиробнича характеристика колгоспу (1944). 
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Відомості на видачу промислових товарів колгоспникам за
вирощування коксагизу (1945). 

Характеристики колгоспників, нагороджених медаллю “За добO
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.” (1945). 

Акти про збитки, нанесені  колгоспу німецькоOфашистськими
загарбниками (1944).

Опис 2
Справ: 13; 1946–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.  

Виробничий план (1948). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 3
Справ: 74; 1950–1973 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1959–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу
(1970–1973). 

ВиробничоOфінансові плани (1955–1961, 1972). 
Свідоцтва про участь колгоспу у Всесоюзній сільськогоспоO

дарській виставці (1958). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1950–1952, 1964, 1965). Книги обліку фондів, грошових і натуO
ральних прибутків, витрат на тваринництво та  рослинництво (1962).

Опис 4
Справ: 51; 1971–1980 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1974–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1974–1979). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профO
спілкового  комітету.

Опис 1м
Справ: 11; 1964–1971 рр.

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964, 1966);
засідань профкому(1965). Звітні доповіді голови профкому
(1968–1971). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965–
1969). 

Кошториси витрат (1965–1969). Річні фінансові звіти
(1964–1969).

ф. Р�553  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12�річчя
Жовтня, с. Хрещатик Черкаського району Київської області 

Справ: 45; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 45; 1944–1950 рр.
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Рішення, розпорядження райвиконкому, Уповноваженого
Міністерства заготівель СРСР по Черкаському району та районного
земельного відділу (1946).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1949).

Плани збиральної кампанії (1946). Зобов’язання про поставку
сільськогосподарської продукції (1949, 1950). ВиробничоOфінансові
плани (1944–1949). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). Річний звіт колгоспу
про фінансовоOгосподарську діяльність (1949).

Книги головних рахунків (1944, 1946–1950). Книги обліку
основних засобів виробництва, державних поставок і колгоспної торO
гівлі, натуральних прибутків та їх розприділення, грошових натуральO
них витрат та виконання робіт та затрат трудоднів (1946–1950).

ф. Р�554  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 11 з’їзду  Рад,
с. Станіславчик Черкаського району Київської області 

Справ: 23; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1944–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план колгоспу (1948). Річні виробничі завдання
бригадам і фермам колгоспу (1950).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1945–1949). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку основних засобів
виробництва, натуральних та грошових прибутків та їх розпридіO
лення, грошових натуральних витрат (1950).

ф. Р�555  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с.
Кумейки Черкаського району Київської області 

Справ: 23; 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1944–1949 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому, Уповноваженого
Народного комісаріату заготівель СРСР по Черкаському району та
районного земельного відділу (1944, 1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

ВиробничоOфінансові плани колгоспу (1946–1948). Акти
ревізійної комісії колгоспу (1945). Річні звіти про фінансовоOгоспоO
дарську діяльність колгоспу (1946–1949).

Зобов’язання колгоспу про поставку державі продуктів
тваринництва (1945).

Список осіб представлених до нагороди медалями “За доблесну
працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1946).
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ф. Р�556  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петров�
ського, с. Червона Слобода Черкаського району Київської
області 

Справ: 44; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 44; 1944–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Звіти, акти, відомості та інші матеріали про будівництво
будинків колгоспників, господарських та культурноOпобутових
приміщень колгоспу (1946). Відомості про стан тваринництва, хід
посівної кампанії, збирання та обмолоту зернових культур (1944); про
вирощування коксагизу (1946).

Результати аналізу та акти апробації насіння (1944).
Список колгоспників, нагороджених медаллю “За доблесну

працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1945).
Головна книга (1946–1948). Книги головних рахунків (1949,

1950). Книги обліку основних засобів виробництва, грошових і
натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних
витрат, неподільних фондів та пайових внесків, виконаних робіт та
затрат трудоднів.

ф. Р�557  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т. Г. Шев�
ченка, с. Василиця Черкаського району Київської області 

Справ: 36; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 36; 1944–1946 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1944, 1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Акти: апробації насіння та посівів (1944); перевірки посівних
площ, готовності до посівної кампанії, про хід посівних та інших
сільськогосподарських кампаній (1944, 1945); ревізійної комісії
колгоспу (1945). Відомості та звіт про стан тваринництва; відомості
та акти про шляхове будівництво (1944).

Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO
ками колгоспу (1944).

ф. Р�558  Виконавчий комітет Софіївської сільської Ради
народних депутатів, с. Софіївка Черкаського району Чер�
каської області 

Справ: 368; 1944–1985 рр.

Опис 1
Справ: 368; 1944–1985 рр.
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Розпорядження Уповноваженого Міністерства заготівель
СРСР по Черкаському району (1944); постанови, розпорядження
райвиконкому та його відділів (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1985); засідань виконкому
(1944, 1947–1985); загальних зборів мешканців села (1948,
1955–1985); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1955–1958, 1967, 1970–1972, 1984, 1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1952–1985).

Плани роботи виконкому (1973–1985). 
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1952–1985). Інформації, довідки, статистичні звіти про
організаційноOмасову роботу (1956–1985). 

Статистичні звіти про стать та вік сільського населення,
підсумки сівби (1949, 1950). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річні звіти про
виконання сільського бюджету (1951–1985). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–
1953, 1961). 

Анкети населених пунктів (1967).

ф. Р�559  Виконавчий комітет Степанківської сільської Ради
народних депутатів, с. Степанки Черкаського району
Черкаської області 

Справ: 314; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 75; 1943–1956 рр.

Документи сесій, постійних комісій сільської Ради, виконавчого
комітету – загальне керівництво, організаційноOмасова робота,
фінансовоOбюджетна робота, виборча комісія по виборах до сільської
Ради.

Опис 2
Справ: 239; 1957–1980 рр.

Документи сесій, постійних комісій сільської Ради, виконавчого
комітету – загальне керівництво, організаційноOмасова робота,
фінансовоOбюджетна робота, виборча комісія по виборах до сільської
Ради.

ф. Р�560  Виконавчий комітет Червонослобідської сільської Ради
народних депутатів, с. Червона Слобода Черкаського
району Черкаської області 

Справ: 390; 1944–1980 рр.
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Опис 1
Справ: 390; 1944–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому;
президії та пленумів сільради (1944); загальних зборів мешканців
села (1957, 1960–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів
перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, акти постійних комісій
(1948, 1952–1980). 

Плани роботи виконкому (1974–1980). 
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1952–1980). Інформації, довідки про організаційноO
масову роботу (1955, 1956, 1964–1975, 1978). 

Статистичні звіти: про склад депутатів та списки депутатів
сільради (1955, 1956, 1969, 1973–1980); про стать та вік сільського
населення, підсумки сівби та перепису худоби (1948, 1949, 1952–
1957, 1962–1969). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1957, 1963, 1965, 1967,
1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).  

Бюджети сільради (1945, 1948–1979). Штатні розписи
(1954–1956). Кошториси витрат (1948–1979). Річні звіти про
виконання сільського бюджету (1954–1980). 

Списки: господарств колгоспників, працівників та службовців,
які потерпіли від німецькоOфашистських загарбників (1945); активу
та постійноOдіючих комісій сільради (1945).

ф. Р�561  Виконавчий комітет Тубільцівської сільської Ради
народних депутатів, с. Тубільці Черкаського району Чер�
каської області 

Справ: 335; 1919–1923, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Розпорядження: Уповноваженого Міністерства заготівель
СРСР по Черкаському району; райвиконкому.  

Протоколи: сесій сільради;  засідань виконкому.  
Акти про обслідування сімей військовослужбовців (1944).  
Список мешканців села, потерпілих від німецькоOфашистських

загарбників (1944).

Опис 2
Справ: 22; 1946–1952 рр.

Протоколи: сесій сільради (1946, 1949); засідань виконкому
(1946–1949). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950, 1951).
Протоколи голосування окружних та дільничних виборчих

комісій про результати виборів депутатів до сільради (1947). 
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Бюджети сільради. Кошториси витрат (1948–1952). Місячний
фінансовий звіт (1946).  

Книги обліку доходів сільського бюджету (1948–1951).

Опис 3
Справ: 291; 1950–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1952–1980); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1968–1973, 1976–1980); звітних
зборів виборців та звіти депутатів перед  виборцями (1955–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953–
1977, 1980). 

Річні звіти про роботу виконкому (1958, 1960, 1968). 
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1955–1979). Інформації про органіO
заційноOмасову роботу (1958–1977, 1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1959,
1961, 1965–1970, 1973). 

Накази та пропозиції виборців (1965, 1967, 1971, 1972). ІнфорO
мації про виконання наказів виборців (1972–1975). Протоколи
окружних  виборчих комісій про  реєстрацію кандидатів у депутати
сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, списки депутатів сільради (1967, 1969, 1971, 1973, 1975,
1977, 1980). 

Бюджети сільради (1953–1980). Штатні розписи (1951, 1955,
1965). Кошториси витрат (1955, 1965–1980). Річні звіти про
виконання сільського бюджету (1951, 1954–1980).

Опис 1д
Справ: 5; 1919, 1922, 1923 рр.

Протоколи засідань виконкому (1922). 
Листування з повітвиконкомом про стягнення податків з

населення (1922). Списки платників сільськогосподарського податку
(1923). Книга особових рахунків платників сільськогосподарського
податку (1919).

Опис 1и
Справ: 12; 1953–1965 рр.

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965).

ф. Р�562  Виконавчий комітет Талдицької сільської Ради депу�
татів трудящих, с. Талдики Черкаського району Черкаської
області 

Справ: 42; 1940–1954 рр.

Опис 1
Справ: 42; 1940–1954 рр.

Розпорядження райвиконкому (1943, 1944). 
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Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1951, 1954); засідань
виконкому (1945–1953); загальних зборів мешканців села (1950). 

Протоколи засідань постійних комісій (1950, 1951). 
Відомості: про посівні площі, наявність промислових підO

приємств у селі, наявність дворів, населення за віком, статтю та
поголів’я худоби у господарствах колгоспників (1943); про стан
тваринництва у селі (1944). 

Бюджети сільради (1946–1952). Штатні розписи (1947, 1952).
Кошториси витрат (1946–1952). Місячні звітні відомості про доходи
та видатки сільського бюджету (1947–1953). 

Книги обліку доходів сільського бюджету (1946, 1947,
1952–1954). 

Відомості про потерпілих від німецькоOфашистських загарбO
ників (1943–1946). 

Списки: працівників та службовців села (1945); військовозобоO
в’язаних (1943, 1944); репатрійованих мешканців села (1943–1946);
поліцейських та старост, їх родичів (1943–1946).

ф. Р�563  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т. Г. Шев�
ченка, с. Софіївка Черкаського району Київської області  

Справ: 3; 1945–1950 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1945–1950 рр.

Відомості про додаткове нарахування та списання трудоднів,
обліку виконаних робіт та затрат на них трудоднів (1948–1950). 

Списки передовиків колгоспу, адміністративноO обслуговуюO
чого персоналу (1948–1950). 

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1949). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�564  Черкаське лісове промислове господарство (ліспром�
госп) Черкаського обласного управління лісового госпо�
дарства і лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 134; 1943–1960 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1947 рр.

Накази: Народного комісару лісової промисловості СРСР
(1944–1946); начальника Українського лісохімічного тресту. 

Листування з Українським лісохімічним трестом з організаO
ційних, адміністративних, господарських та фінансових питань. 

Описи будівель та споруд (1945–1947). 
Вступний баланс (1944). Річні звіти з основної діяльності та

капітальних вкладень. Касові книги.

Опис 2
Справ: 118; 1948–1960 рр.
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Накази директора ліспромгоспу з основної діяльності (1958–1960). 
Протоколи виробничоOмеханічних нарад (1950–1955, 1958, 1959).
ПромисловоOфінансовий план (1951). ТехнікоOпромисловоO

фінансові плани (1952–1958). Виробничі  плани (1955, 1957, 1959). 
Доповіді про роботу ліспромгоспу (1950–1952, 1958). Річний

звіт про виконання технікоOпромисловоOфінансового плану (1952).
Річний технічний звіт з лісохімії (1952). Звіт про виконання плану з
собівартості товарної продукції лісоексплуатації (1955). 

Документи (накази, протоколи, плани, рацпропозиції, звіти)
бюро раціоналізації та винахідництва (1955, 1958). 

Соцзобов’язання колективу ліспромгоспу та відомості про хід їх
виконання (1955–1957). Довідки про результати Всесоюзного
соцзмагання підсобних підприємств хімлісгоспу (1955, 1956).
Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1953–1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1960). 
Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти)

робітничого комітету профспілки (1952–1960).

ф. Р�568  Черкаська машинно�тракторна станція, м. Черкаси
Черкаської області 

Справ: 69; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1946 рр.

Розпорядження Київського обласного земельного відділу (1943,
1944). 

Плани тракторних робіт та відомості про їх виконання. 
Договори з колгоспами на виконання сільськогосподарських

робіт (1945). 
Вступний баланс (1943). Річний та квартальний звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність станції (1945, 1946). Акти
інвентаризації майна, будівель, споруд та устаткування (1943, 1944).

Опис 2
Справ: 46; 1944–1958 рр.

ВиробничоOфінансові плани. 
Річні звіти з основної діяльності (1955–1957). Довідка про

виконання планових завдань (1948). 
Документи (плани з праці, річні титульні списки, реєстраційні

картки підконтрольного об’єкту) з будівництва (1956). План, звіт,
довідки з механізації трудомістких робіт на тваринницьких фермах
(1951, 1952). 

Звіт про масове агротехнічне та зоотехнічне навчання
колгоспників (1952). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1946). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність станції (1944–1954).

Опис 1р
Справ: 15; 1954–1957 рр.

300



Протоколи: профконференції (1955); загальних зборів членів
профспілки (1954–1956); засідань робітничого комітету (1954, 1955).
Звітна доповідь голови робітничого комітету (1954). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. 
Штатний розпис (1957). Кошториси витрат (1956, 1957). Річні

фінансові звіти.

ф. Р�579  Черкаський дитячий будинок № 2 відділу народної
освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 14; 1946–1954 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1946–1954 рр.

Протоколи засідань: педагогічної ради (1952, 1953); бюро
експертизи обласного відділу у справах архітектури про кошторис на
капітальний ремонт приміщень дитячого будинку (1950).

Плани посіву зернових та городніх культур (1949). 
Санітарний журнал дитячого будинку (1952–1954).
Тарифікаційні списки працівників (1948, 1950, 1952).
Кошториси витрат, штатні розписи (1949, 1950, 1952).

Кошториси витрат на капітальний ремонт дитячого будинку та
утримання підсобного господарства (1953). Довідка про виконання
кошторису (1948). Акти перевіряння фінансовоOгосподарської
діяльності будинку (1946–1948).

Картки: обліку основних фондів (1948); аналітичного обліку
фондів та матеріалів, малоцінного інвентарю, продуктів харчування
та бухгалтерських операцій (1949, 1950, 1954).

ф. Р�580  Черкаське лівобережне підприємство електричних
мереж виробничо�енергетичного об’єднання “Київенерго”,
м. Черкаси Черкаської області

Справ: 407; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 33; 1944–1951 рр.

Розпорядження директора з основної діяльності (1946, 1947).
Протоколи виробничоOтехнічних нарад (1946–1950).
Річні технічні звіти (1946–1951). План роботи (1948). Річний

звіт про вироблення і використання електроенергії (1948).
Річний баланс з капітального будівництва та контрольні

відомості (1948, 1951).
Кошториси на будівництво і капітальний  ремонт будівель

електростанції (1949–1951). Кошториси витрат, штатні розписи
(1944–1946, 1950, 1951). Річні бухгалтерські звіти. Акти і звіти
інвентаризації основних засобів (1947).

Акт обліку збитків, нанесених під час тимчасової окупації
німецькоOфашистськими загарбниками (1945).
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Опис 2
Справ: 188; 1952–1969 рр.

Документи канцелярії, відділів: кадрів, плановоOекономічного,
капітального будівництва: виробничої служби, інспекції, бухгалтерії.

Опис 6
Справ: 118; 1970–1980 рр.

Документи канцелярії, відділів: кадрів, плановоOекономічного,
капітального будівництва: виробничої служби, інспекції, бухгалтерії,
заводського комітету профспілки.

Опис 1м
Справ: 67; 1958–1971 рр.

Постанови Черкаського обкому профспілки (1966, 1967).
Протоколи: звітноOвиборних профспілкових конференцій

(1968–1971); засідань заводського комітету профорганізації
Черкаської електромережі (1958); профзборів та засідань
заводського, місцевого комітету (1962–1971); організаційного
засідання місцевого комітету Черкаської електромережі (1958);
зборів працівників та службовців електромереж (1968).

Колективні договори та підсумки виконання зобов’язань по
колективному договору (1962–1971). Довідки, інформації, показники
підсумків виконання соцзобов’язань колективу і ударників праці
(1963).

Кошториси витрат та прибутків (1962–1971). Річні фінансові та
статистичні звіти (1962–1971). Акти ревізій фінансовоOгосподарської
діяльності заводського комітету (1968–1970).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�581  Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської
міської Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області 

Справ: 805; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 41; 1944–1947 рр.

Документи бюджетного відділу; відділів: державних прибутків,
податків; бухгалтерії.

Опис 2
Справ: 173; 1944–1959 рр.

Документи бюджетного відділу; відділів: державних прибутків,
податків; бухгалтерії.

Опис 3
Справ: 542; 1960–1980 рр.

Документи бюджетного відділу; відділів: державних прибутків,
податків; бухгалтерії, інспекції фінансування місцевого господарства;
місцевого комітету профспілки.
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Опис 1м
Справ: 49; 1963–1975 рр.

Протоколи і постанови засідань місцевого комітету профспілки
працівників державних установ при фінансовому відділі
(1963–1976.); загальних профзборів членів профспілки (1965–1976);
профспілкових зборів (1963–1965); виробничих нарад (1963–1965).

Плани роботи (1963–1965).
Зобов’язання, договори і акти про виконання соцзобов’язань

(1967–1970).
Кошториси прибутків та видатків. Фінансові та статистичні

звіти.

ф. Р�583  Черкаський обласний шкіряно�венерологічний диспансер
відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області 

Справ: 323; 1944–1984 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944–1947 рр.

Звіт диспансеру про роботу (1946). 
Зошити та журнали обліку: різних видів захворювань (1946,

1947); венеричних хворих по селах Черкаського району (1945, 1946).
Касові звіти (1944–1946).

Опис 2
Справ: 231; 1954–1984 рр.

Протоколи: засідань медичної ради диспансеру (1982–1984);
засідань ради наставників (1983, 1984); засідань громадської ради
диспансеру (1983); обласних науковоOпрактичних конференцій
дерматовенерологів (1975–1979, 1981, 1983); засідань штабу по
боротьбі з венеричними хворобами (1973–1981).

Плани роботи диспансеру (1981–1984). Комплексні плани та
плани заходів по зниженню венеричних заразливих шкіряних
захворювань (1956, 1958, 1959, 1961, 1972–1976, 1979). Плани та
довідки про стан основних організаційних заходів по дерматоO
венерологічній допомозі населенню області (1962, 1963, 1977, 1978,
1980).

Кон’юнктурний огляд діяльності дерматоOвенерологічної
служби та відомості про впровадження наукової організації праці,
нових методів діагностики і лікування (1983, 1984). Огляди
діяльності шкірвенустанов області (1971, 1972). Доповіді
лікувальних конференцій диспансеру (1978). Довідки про результати
перевіряння стану дерматоOвенерологічної служби в районних
лікарнях (1979, 1980). Інформації та звіти про лікувальноO
профілактичну роботу диспансерів області (1958–1960, 1971). Річні
текстові звіти: про роботу диспансеру (1954–1964, 1966–1969, 1973,
1974); міських та районних диспансерів і шкірвенкабінетів області
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(1954–1971, 1977, 1978). Зведені статистичні звіти диспансеру,
статистичні звіти міських і районних диспансерів та шкірвенкабінетів
про стан захворюваності венеричними і шкіряними хворобами
(1956–1980). Схеми розміщення шкірвендиспансерів і шкірвенO
кабінетів на території Черкаської області (1962).

Статистичні звіти: диспансеру і лікувальноOпрофілактичних
установ про штати, мережу та діяльність установ (1982–1984); про
розприділення працівників та службовців по загальному стажу
роботи (1958). Одноразові статистичні звіти про чисельність
адміністративноOуправлінського персоналу, спеціалістів, які мають
вищу і середню спеціальну освіту (1962–1965, 1971–1977).

Списки: лікарів диспансерів та шкірвенкабінетів (1957,
1970–1972); лікарівOдерматологів і венерологів області (1984).

Кошториси витрат (1955–1965). Штатні розписи (1954–1964,
1967). Звіт про виконання плану з праці (1960–1963). Річний
бухгалтерський звіт (1961). Річні фінансові звіти (1958–1965).

Протоколи виробничих нарад, кошториси витрат, фінансові
звіти профспілкового комітету (1983). Документи (протоколи зборів,
плани робіт, довідки і акти про результати перевірок) групи
народного контролю (1979–1984).

Опис 1м
Справ: 32; 1963–1981 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профзборів співробітників
(1973–1978); профзборів та виробничих нарад (1963–1973,
1979–1981); засідань місцевого комітету (1970–1980).

Плани роботи місцевого комітету профспілки (1971, 1972,
1977–1979).

Соцзобов’язання: співробітників та довідки про їх виконання
(1977); працівників дерматоOвенерологічної служби області та проO
токол засідання комісії по підведенню підсумків соцзмагання (1978).

Список членів місцевого  комітету і ревізійної комісії (1972).
Кошториси прибутків та видатків (1967, 1968, 1971–1981).

Фінансові і статистичні звіти (1966–1981).

Опис 1д
Справ: 34; 1959–1976 рр.

Комплексні плани заходів по боротьбі з захворюваннями серед
населення Черкаської області (1975, 1980).

Доповіді на обласних конференціях дерматоOвенерологів
(1959–1961, 1972–1974). Основні якісні показники діяльності
міських шкірвендиспансерів, відділень, кабінетів (1974). Річний звіт
про роботу обласного диспансеру (1972). Зведені річні звіти міських
і районних диспансерів, лікарень, кабінетів про контингент хворих
(1971, 1972). Текстові звіти шкірвендиспансерів, відділень, кабінетів
районів і області про стан шкіряноOвенерологічної служби (1975,
1976).

Лекції на різні теми (1967–1976).
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Опис 1мд
Справ: 14; 1968–1978 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профзборів працівників диспанO
сера (1968, 1970–1973); виробничих нарад співробітників диспансера
(1975, 1978).

Плани роботи місцевого комітету профспілки.
Соцзобов’язання працівників диспансера та відомості про їх

виконання (1973, 1976).

ф. Р�584  Черкаський міський промисловий комбінат Черкаського
обласного управління місцевої промисловості, м. Черкаси
Черкаської області  

Справ: 48; 1944–1963 рр.

Опис 1
Справ: 48; 1944–1950 рр.

Накази, розпорядження начальника Київського облуправління
місцевої промисловості (1944–1947). 

Статут комбінату (1947). 
Накази, розпорядження директора комбінату з основної діяльO

ності (1946, 1947). 
Протоколи: виробничих та технічних, нарад (1945–1947); зборів

працівників та службовців (1946, 1947). 
Виробничі плани (1944–1947). 
Статистичні звіти: про виконання виробничих планів (1944,

1945); з соціального страхування. Акти перевіряння діяльності комO
бінату держінспектором з торгівлі (1944). Листування з Київським
облуправлінням місцевої промисловості з питань діяльності
комбінату (1944–1947). 

Накази, кошторисноOфінансові розрахунки про відновлення та
будівництво комбінату (1944). 

Документи (договори, зобов’язання, протоколи, акти) з
соцзмагання колективу комбінату (1944–1946). 

Фінансовий план (1947). Штатні розписи, кошториси витрат
(1944, 1947–1950). Баланси: основної діяльності (1944, 1946);
виробничої діяльності (1946). Річні бухгалтерські звіти (1944–1947).

Опис 2
Справ: 126; 1948–1963 рр.

Накази, розпорядження: Київського облуправління місцевої
промисловості (1948–1950); Черкаського облуправління місцевої і
паливної промисловості (1956–1962). 

Протоколи: виробничих нарад (1948–1955); загальних зборів
працівників та службовців комбінату (1949–1955); цехових зборів
(1948–1955). Положення про міські (районні) промислові комбінати
(1948, 1954). 

ТехнікоOпромисловоOфінансові плани (1953–1963). ПромислоO
воOфінансовий план (1949). Виробничі плани (1948–1952). 
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Річні звіти про промислову, виробничу та фінансову діяльність
комбінату (1948–1955). Місячні статистичні звіти  про виконання
планів з випуску валової продукції (1950, 1955).ВиробничоO
статистичні звіти комбінату (1956–1960). Відомості про переселення
об’єктів із зони затоплення (1955). 

Документи (заяви, протоколи, рацпропозиції, звіти) з раціонаO
лізації та винахідництва (1949–1955). 

Статистичні звіти про чисельність, підготовку та перепідготовку
кадрів (1948–1954). Документи (договори, зобов’язання, звіти,
інформації) з соцзмагання колективу комбінату (1948–1951, 1955–
1957). Колективні договори (1948, 1949, 1953, 1954, 1958–1961). 

Фінансові плани (1951, 1952). Штатні розписи (1951–1955,
1962, 1963). Кошториси витрат (1948, 1951–1955). Річні фінансові
звіти (1956–1963).

ф. Р�586  Черкаська трикотажна фабрика ім. 60�річчя Радян�
ської України Українського промислового трикотажного
об’єднання “Укртрикотажпром”, м. Черкаси Черкаської
області 

Справ: 746; 1944–1985 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1944–1949 рр.

Постанови, накази: Міністерства легкої промисловості УРСР (1947,
1948); Київського облуправління легкої промисловості (1947, 1948). 

Статут Черкаської рукавичноOтрикотажної фабрики (1944).
Постанова Київського облвиконкому про затвердження статутного
фонду фабрики (1946). 

ПромисловоOфінансовий план (1947) та пояснююча записка до
нього (1949). Виробничий план (1948). Місячні плани робіт цехів (1947). 

Доповідні записки про роботу фабрики (1947). Щомісячні звіти
та статистичні звіти про виконання планів з собівартості продукції
(1947, 1948). 

Документи (договори, графіки, звіти, акти) про відбудову
фабрики (1946, 1947). Штатні розписи, кошториси витрат (1946,
1947). Місячні оборотні баланси (1946–1948).

Опис 2
Справ: 618; 1946–1985 рр.

Накази, рішення, розпорядження: Міністерства легкої проO
мисловості УРСР (1955–1973, 1979, 1980); управлінь текстильної,
трикотажної, легкої, меблевої та деревообробної промисловості
(1955–1958, 1961–1973, 1979, 1980); міськвиконкому (1955–1958,
1961–1973, 1979, 1980). 

Накази директора фабрики з основної діяльності (1950–1965,
1977–1980, 1983). 

Протоколи: виробничих нарад (1949, 1958, 1972); технічних
нарад (1952, 1953); загальних зборів працівників фабрики (1953,
1954); засідань художньоOтехнічної ради (1977–1982). 
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П’ятирічні плани розвитку промислового виробництва
(1971–1975, 1981–1985). ТехнікоOпромисловоOфінансові плани.
Плани виробництва та реалізації продукції (1967–1970). Виробничі
плани (1971–1975). 

Довідки, інформації про діяльність фабрики (1979, 1980). Річні
звіти з основної діяльності (1946–1965, 1971–1976, 1979–1985).
Довідки: про виконання плану з продукції та собівартості (1971); про
виробничу діяльність фабрики (1972, 1981, 1982). Виробничі звіти
про виконання плану з продукції, випуск продукції в асортименті,
якість продукції (1971). 

Паспорта фабрики (1979–1985). 
Плани з праці та фонду зарплати (1967–1985). Звіти про

виконання планів з праці та фонду зарплати (1967–1975, 1979–1985). 
Документи: (протоколи, плани, розрахунки, аналізи, звіти) з

наукової організації праці (1971–1985); протоколи, плани, звіти
науковоOтехнічного товариства (1963–1970, 1979, 1980); плани, звіти,
інформації про впровадження нової техніки та передової технології,
механізації та автоматизації виробничих процесів (1971–1974,
1977–1985); (накази, розпорядження, плани, заяви, рацпропозиції,
розрахунки, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1951–1962,
1966–1985); (плани, заходи, довідки, звіти) з охорони праці та техніки
безпеки (1954–1959, 1967–1974, 1978–1985). 

Заходи, направлені на раціональне використання сировини,
покращення якості виробів, зменшення відходів виробництва та
довідки про виконання цих заходів (1971–1974). Документи (плани,
довідки, відомості, звіти) про  роботу з кадрами (1949–1985). СоцO
зобов’язання колективу фабрики, інформації та підсумки їх викоO
нання (1950–1954, 1957, 1960, 1967–1971). 

Фінансові плани (1961–1963, 1971–1974, 1979–1985). Штатні
розписи, кошториси витрат (1948–1966, 1971–1973, 1977–1985).
Річні бухгалтерські звіти (1952, 1966–1970, 1977, 1978). Акти
документальних ревізій фінансовоOгосподарської діяльності фабрики
(1966–1984). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, колдоговори та акти
перевіряння їх виконання, кошториси, звіти) фабричного комітету
профспілки (1951–1966, 1977–1980, 1983–1985).

Опис 1м  
Справ: 104; 1954–1975 рр.

Протоколи: виробничих нарад (1954–1956); профконференцій
(1960–1975); загальних зборів членів профспілки і засідань фабричO
ного комітету профспілки. 

Плани роботи фабричного комітету (1954–1956, 1968–1975). 
Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності. 
Соцзобов’язання працівників фабрики (1961–1966, 1970, 1975).

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1954–1960,
1967–1975). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти.
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ф. Р�587  Черкаська валяльно�войлочна фабрика Українського
промислового об’єднання по виробництву шерстяних тка�
нин і валяльно�войлочних виробів “Укрпромшерсть”, м. Чер�
каси Черкаської області 

Справ: 580; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1944–1948 рр.

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР (1944, 1945, 1948);
Міністерства легкої промисловості УРСР (1944, 1945, 1948); накази
Київського облуправління легкої промисловості (1944, 1945, 1948). 

Протоколи загальних зборів працівників та службовців
фабрики (1944). 

Акти перевіряння роботи фабрики (1944). 
Списки працівників та службовців фабрики (1944). 
Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945). Річні

бухгалтерські звіти (1944–1946).

Опис 2
Справ: 411; 1948–1968, 1975–1980 рр.

Накази, постанови: Міністерств легкої промисловості, промислоO
вих товарів широкого вжитку УРСР, Головного управління шерстяної
промисловості, Рад народного господарства Київського та Черкаського
економічних адміністративних районів, облуправління легкої,
меблевої і деревообробної промисловості (1948–1963, 1968, 1975). 

Накази директора фабрики з основної діяльності (1968,
1975–1980). 

Протоколи: нарад при директорі фабрики (1978); засідань
технічної ради (1953–1956, 1975–1980). Плани, аналізи, звіти бюро
економічного аналізу (1963, 1964). 

ТехнікоOпромисловоOфінансові плани (1963–1968, 1976–1980).
ПромисловоOфінансові та виробничоOфінансові плани. 

Довідки, інформації про роботу фабрики (1955, 1968). Планові
показники з виробництва (1949). 

Паспорта фабрики (1954, 1975–1977, 1980). 
Плани з праці (1949, 1952–1967, 1975–1980). Річні звіти про

виконання планів з праці (1958–1962, 1975–1979). 
Документи: (плани, довідки, інформації, звіти) з наукової

організації праці (1968, 1975–1980); плани, інформації та звіти бюро
технічної інформації (1961–1965, 1975–1980); (протоколи, плани,
заяви, розрахунки, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1951–
1968, 1975–1979); (плани, заходи, аналізи, звіти) з охорони праці та
техніки безпеки (1965–1968, 1975–1979); річні титульні списки, річні
звіти з капітального будівництва (1950–1959, 1965–1967). 

Документи (плани, річні текстові та статистичні звіти) про
роботу з кадрами (1963–1968, 1975–1980). 

Соцзобов’язання колективу фабрики та підсумки їх виконання
(1951, 1960–1968, 1975–1977, 1980). 
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Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
Документи (протоколи, плани, колдоговори та акти переO

віряння їх виконання, кошториси, звіти) фабричного комітету
профспілки (1952–1966, 1975–1980).

Опис 1м
Справ: 160; 1949–1974 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профзборів (1954); загальних
зборів членів профспілки; засідань фабричного комітету. Звітні
доповіді голови фабричного комітету (1954–1971). 

Плани роботи фабричного комітету (1952–1964, 1967–1974). 
Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності. 
Договори на соцзмагання між фабриками, соцзобов’язання

колективу  та підсумки їх виконання (1950, 1955, 1958–1962).
Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1952–1974). 

Кошториси прибутків та витрат (1952–1974). Річні фінансові
звіти. Акти ревізії фінансовоOгосподарської діяльності фабричного
комітету (1967–1971).

ф. Р�588  Черкаська швейна фабрика Київського виробничого
швейного об’єднання “Україна”, м. Черкаси Черкаської
області 

Справ: 490; 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1944–1949 рр.

Накази: постанови, розпорядження: Народного комісаріату
легкої промисловості УРСР; Міністерства легкої промисловості
УРСР; Київського облуправління легкої промисловості. 

Статут фабрики (1945). 
Протоколи виробничих нарад, господарського активу (1948). 
Виробничий план (1944). 
Щомісячні звіти про виконання планів з основних показників

роботи фабрики (1947, 1948). Річні звіти з капітального будівництва. 
Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1947). Річні

бухгалтерські звіти (1944, 1945).

Опис 2
Справ: 329; 1947–1975 рр.

Накази Київського виробничого швейного об’єднання (1950,
1955–1962, 1968–1974); керуючого трестом швейної промисловості
Київського раднаргоспу (1950, 1955–1962, 1968–1974). 

Накази, розпорядження директора фабрики з основної діяльO
ності (1949, 1954–1958, 1970–1975). 

Протоколи: виробничих та технічних нарад (1949, 1955, 1956,
1966); загальних зборів працівників та службовців фабрики (1957). 

ТехнікоOпромисловоOфінансові плани (1954–1975). Річні
виробничі плани (1958–1975). Плани з виробництва, собівартості
товарної продукції та випуску продукції в асортименті (1970–1975). 
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Довідки, інформації про діяльність фабрики (1972, 1973). Звіти
про виконання планів з продукції, про постачання продукції та
випуск продукції в асортименті (1972, 1973). 

Паспорта фабрики (1954, 1956). 
Документи: (накази, протоколи, плани, звіти) з наукової

організації праці (1965–1975); плани, інформації та звіти науковоO
технічного товариства (1966–1968, 1972–1975); (протоколи, акти,
звіти, журнали реєстрації рацпропозицій) з раціоналізації та
винахідництва (1955–1975); (протоколи, плани, аналізи, довідки,
звіти) з охорони праці та техніки безпеки (1965–1975). 

Документи (плани, довідки, інформації, звіти) про роботу з
кадрами (1965–1975). Соцзобов’язання колективу фабрики та
підсумки їх виконання (1949, 1950, 1957–1963, 1968–1975).
Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1951–1967). 

Річні фінансові плани (1958–1975). Штатні розписи, кошториси
витрат (1951, 1954–1975). Річні звіти з фінансовоOпромислової
діяльності фабрики.

Опис 1м
Справ: 123; 1954–1975 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профконференцій (1966–1968);
профконференцій (1961–1965, 1970–1975); засідань постійноOдіючої
наради (1972–1975); загальних зборів членів профспілки
(1961–1973); засідань фабричного комітету. Звітні доповіді голови
фабричного комітету (1956, 1960–1971). 

Плани роботи фабричного комітету (1964–1975). 
Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності

(1959–1975). Соцзобов’язання колективу фабрики та інформації про
їх виконання (1964–1971, 1974, 1975). Колективні договори та акти
перевіряння їх виконання (1954, 1964–1975). 

Кошториси прибутків та витрат (1959–1975). Річні фінансові
звіти (1959–1975).

ф. Р�589  Черкаський хлібокомбінат Черкаського обласного
управління харчової промисловості, м. Черкаси Черкаської
області 

Справ: 217; 1944–1966 рр.

Опис 1
Справ: 151; 1944–1966 рр.

Накази Київського тресту “Головхліб” (1947–1963, 1966);
рішення: облуправління промисловості продовольчих товарів
(1950–1963, 1966); міськвиконкому (1947–1963, 1966). 

Протоколи виробничоOтехнічних нарад (1950–1955, 1966). 
ТехнікоOпромисловоOфінансові плани (1955–1957, 1963–1966).

ПромисловоOфінансові плани (1951–1954, 1958–1962). 
ТехнікоOекономічні показники діяльності комбінату (1966).

Статистичні звіти про виконання планів з продукції та собівартості, з
праці (1945–1962). 
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Звіти про впровадження нової техніки(1965). Документи
(плани, заяви, рацпропозиції, акти, звіти) з раціоналізації та
винахідництва (1954–1965). Плани, заходи та звіти з охорони праці і
техніки безпеки (1965, 1966). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання
(1954–1965). 

Фінансові плани (1951–1966). Штатні розписи, кошториси
витрат (1947–1966). Річні бухгалтерські звіти.

Опис 1м
Справ: 66; 1948–1966 рр.

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1950, 1951,
1954–1966); засідань заводського комітету (1949–1963); засідань
робітничої конфліктної комісії (1948–1956). Звітні доповіді голови
заводського комітету (1949, 1951, 1955, 1958, 1959). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності
(1960– 1966). Документи про роботу товариського суду (1953–1955, 1960). 

Кошториси прибутків та витрат (1960–1966). Річні фінансові
звіти (1960–1966).

ф. Р�590  Черкаський фанерний завод метало�фурнітурного
тресту Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Чер�
каси Київської області

Справ: 9; 1944–1947 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1944–1947 рр.

Накази, розпорядження республіканського металоOфурнітурO
ного тресту (1946, 1947). Листування з організаціями вищого рівня з
основних питань діяльності заводу. 

Орендні договори на виконання проектноOкошторисних робіт з
реконструкції та відновлення заводу. 

Похвальні грамоти за досягнуті високі виробничі показники в
соцзмаганні (1946, 1947). 

Річний бухгалтерський звіт (1946).

ф. Р�602  Відділ комунального господарства виконавчого
комітету Черкаської міської Ради народних депутатів
(міськкомунгосп), м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 525; 1944–1980 рр. 

Опис 1
Справ: 47; 1944–1949 рр.

Накази Міністра комунального господарства УРСР (1946–
1949); постанови та рішення Київського облвиконкому (1944, 1945),
міськвиконкому (1944–1948), накази завідувача облкомунгоспу
(1944, 1945), 

Протоколи виробничоOтехнічних нарад (1947).
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Документи: про обговорення генеральної схеми реконструкції
Черкас (1945); боротьбу з повідями (1945–1949); меліорацію
Митниці (1946), роботу міського водопроводу (1947); відбудову
готелю (1945), банноOпрального комбінату (1946, 1947); видавання
позик для будівництва житла і побутового облаштування демоO
білізованих воїнів Радянської Армії (1944–1948); соцзмагання
(1947–1948). Листування про відбудову, реконструкцію об’єктів
міського комунального господарства, благоустрій, озеленення
(1944–1947), роботу саду ім. Шевченка (1946); звіти з кадрових
питань міськкомунгоспу (1947). 

Документи про дислокацію військових кладовищ, братських і
індивідуальних могил радянських воїнів (1947), Списки домоO
власників та громадян, які отримали земельні ділянки (1947).
Журнали реєстрації заяв громадян із земельних питань (1945–1947).

Інвентаризаційні відомості основних засобів, будівель і споруд
міськкомунгоспу (1944), виробничоOфінансові плани (1944, 1946,
1947). Титульні списки капіталовкладень (1944). Штатні розписи
(1944–1947). Річні бухгалтерські звіти (1944–1947); є відомості про
штатну чисельність міськкомунгоспу в 1939–1941 рр. (1945).

Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими окупантами
міському комунальному господарству, Дудниківський МТС (1944, 1945),
переліки зруйнованого, знищеного, розграбованого майна (1944).

Опис 5
Справ: 6; 1945–1953 рр.

Рішення міськвиконкому (1945, 1948–1953), накази облO
комунгоспу (1948, 1949).

Протоколи виробничих нарад (1948, 1949).
Відомості про роботу міськкомунгоспу (1947–1950). ДокуO

менти: про боротьбу з повіддю (1953); про соцзмагання (1949, 1950,
1952). Акти передачі при зміні керівників (1950–1952).

Заключний звіт по капітальних вкладеннях (1946). Акт
інвентаризації основних засобів (1947); виробничоOфінансові плани
(1948–1953), кошториси, штатні розписи, річні звіти (1947–1953)
міськкомунгоспу та підвідомчих організацій.

Опис 6
Справ: 385; 1954–1980 рр.

Рішення міськвиконкому (1954–1979); накази облкомунгоспу
(1956–1979); накази та розпорядження завідувача міськкомунгоспу
(1971–1980).

Протоколи: технічних нарад (1958, 1959, 1975–1977), засідань
технічної ради (1978–1980).

П’ятирічні плани: будівництва соціальноOкультурних об’єктів і
благоустрою міста на 1966–1970 рр., розвитку комунальних
підприємств на 1971–1975 рр., економічного і соціального розвитку
Черкас на 1976–1980 рр.; план створення і розвитку зелених зон на
1958–1960 рр.

Довідки: “м. Черкаси за 50 років” (1967); про будівництво
житлофонду за 1960–1966 рр. Плани по благоустрою міста

312



(1954–1979), звіти, довідки, відомості, доповіді про благоустрій,
роботу комунальних підприємств (1954–1980). Статзвіти з усіх видів
виробництва міськкомунгоспу (1971–1980) і річні звіти (1971–1980);
звіт рятувальної станції (1967).

Документи: про діяльність науковоOтехнічного товариства,
впровадження нової техніки, раціоналізаторства і винахідництва,
техніку безпеки (1971–1980); про роботу з кадрами (1963, 1964,
1971–1980).

Соцзобов’язання (1959–1961, 1967, 1970–1980) та документи
про підсумки їх виконання (1970–1980).

Техпромфінплани (1968–1980), кошториси видатків та штатні
розписи (1954–1980). Кошториси на проектні та вишукувальні робоO
ти (1960, 1961); титульні списки (1960–1967). Річні бухгалтерські
звіти (1954–1980). Аналізи господарської діяльності комунальних
підприємств (1971, 1973, 1974). Акти ревізій: міськкомунгоспу за
періоди 1967–1970, 1977–1979 рр.; підвідомчих організацій за
1968–1970 рр.

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевого
комітету профспілки, кошториси, статистичні та фінансові звіти
місцевого комітету (1978–1980).

Опис 1м
Справ: 37; 1967–1977 рр.

Протоколи: загальних профспілкових зборів; засідань місцевого
комітету профспілки.

Кошториси доходів і видатків, статистичні та фінансові звіти
місцевкому.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�604  Інспектура державної статистики міста Черкаси Чер�
каського обласного статистичного управління, м. Черкаси
Черкаської області 

Справ: 320; 1944–1971 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1944 р.

Документи про перепис худоби у індивідуальних власників
(01.01.1944); бланки обліку і зведення про реалізацію
сільгосппродукції і худоби на базарах міста. Місячні звіти про
виконання підприємствами плану з праці і зарплати; по
комунальному господарству; культурі, освіті, охороні здоров’я; про
реєстрацію, природний рух населення, реєстрацію актів
громадянського стану.

Опис 2

Справ: 12; 1945 р.
Постанови, рішення Київського облвиконкому і Черкаського

міськвиконкому.
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Бланки Всесоюзних переписів дрібної промисловості
(01.01.1945) та плодоовочевих насаджень; перепису худоби
(01.01.1945); одноразового обліку комунальних підприємств
(01.10.1945).

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1945 р.; бланки
обліку і зведення про реалізацію сільгосппродукції і худоби на
колгоспних базарах. Місячні звіти про виконання плану з основних
показників роботи підприємств міста, з праці і зарплати.

Списки інвалідів Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів та
зведення про надання їм матеріальної допомоги.

Опис 3
Справ: 13; 1946 р.

Бланки Всесоюзного перепису дрібної промисловості
(01.01.1946), перепису виноградних насаджень.

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1946 р.; зведені
дані про чисельність худоби та списки  індивідуальних власників
худоби (01.01.1946); місячні бланки обліку і зведення про реалізацію
сільгосппродуктів і худоби на базарах міста.

Місячні звіти про виконання плану з основних показників
роботи підприємств, з капітальних робіт, праці і зарплати; місячні
звіти, зведення по статистиці культури, освіти, охорони здоров’я
(1945, 1946); відомості про чисельність, природний і механічний рух
населення, реєстрацію актів громадянського стану; допоміжні
відомості для підрахунку виборців за статтю і віком. Документи про
зарплату працівників інспектури.

Опис 4
Справ: 17; 1947 р.

Бланки Всесоюзного перепису дрібної промисловості
(01.01.1947). Списки підприємств, відомості про чисельність робітO
ників на промислових підприємствах міста, звіти про чисельність
робітників і службовців за статтю, віком і стажем роботи на
01.05.1948.

Заключні  звіти про підсумки сівби під урожай 1947р.; зведення
даних про чисельність худоби та списки індивідуальних власників
худоби (01.01.1947); місячні бланки обліку і зведення про реалізацію
сільгосппродуктів і худоби на базарах міста, щомісячну реалізацію
базарних цін.

Річні (1946) та місячні (1947) звіти про виконання плану з
основних показників роботи і випуску валової продукції, собіварO
тості, праці і зарплати, капітальних робіт, про роботу грузового
автопарку, витрату палива; щоквартальні показники продуктивності
праці.

Місячні і одноразові звіти по статистиці культури, освіти,
охорони здоров’я.

Опис 5
Справ: 96; 1948–1955 рр.
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Звіти по Всесоюзному перепису дрібної промисловості
(01.01.1948), одноразовому обліку комунальних підприємств
(01.01.1948), про підсумки переписів плодовоOягідних насаджень
(1952, 1953), міського житлового фонду, який перебуває в особистій
власності громадян (01.04.1950).

Документи з обліку посівних площ та урожайності, про
чисельність худоби за даними переписів і одноразових обліків; про
колгоспноOбазарну торгівлю та ціни на сільгосппродукти на базарах
(1949–1955).

Звіти, зведення про виконання плану з випуску валової
продукції, капітального ремонту житлових будинків (1951),
капітального будівництва (1952–1954); про чисельність робітників та
службовців і фонд зарплати; про наявність міського усуспільненого
житлового фонду (1948, 1949, 1951). Документи про облік автоO
мобілів, тракторів, по статистиці зв’язку (1949–1954), житловоO
комунального господарства (1949, 1951–1955); культури, охорони
здоров’я (1949–1955). Відомості про чисельність, механічний рух
населення; про підсумки підрахунку дітей і молоді у віці до 18 років
(1948), виборців (1950). 

Накази, розпорядження облстатуправління, рішення міськO
виконкому (1949–1955); інструкції, оргплани та програми з усіх видів
статробіт. Плани роботи інспекції (1949–1955). Кошторис та
штатний розпис (1948); документи про підсумки соцзмагання (1950).

Опис 6
Справ: 176; 1956–1971 рр.

Аналітичні записки, доповіді інспектури з усіх галузей
господарства і культури міста (1967–1971); зведені статистичні дані
по промисловості (1959–1969), капітальному будівництву
(1966–1968), сільському  господарству (1956, 1960–1971). Документи
одноразових: обліку усуспільненого житлового фонду (1956);
переписів шкільних будівель (01.01.1961) та установ охорони
здоров’я (1963), обліку підлітків та списки усіх підлітків віком 14–17
років (01.10.1964).

Зведення, звіти про виконання плану з випуску валової
продукції, з праці; звіти з капітального будівництва (1960–1966),
житловоOкомунального господарства (1956, 1960– 1966); відомості
про наявність тракторів (1957, 1966); документи щорічних обліків
худоби (1956, 1958–1971), обстежень з питань праці і зарплати
(1965–1971). Зведення про механічний рух населення. Звіт про хід
підготовки до Всесоюзного перепису населення 1959 року.

Накази облстатуправління, рішення облвиконкому; інструкції
та вказівки – статистичний інструментарій. Кошториси та штатні
розписи інспекції (1956, 1957).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�610  Черкаське лісове промислове господарство (ліспром�
госп) Київського республіканського промислово�сировинного
тресту “Київліс”, м. Черкаси Київської області 

Справ: 12; 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1944, 1945 рр.

Постанови: райвиконкому; райкому профспілки працівників
лісу і сплаву (1945). Протоколи: технічних нарад (1945); виробничих
зборів (1944). 

Річний звіт про роботу ліспромгоспу (1945). 
Акти про збитки, нанесені ліспромгоспу німецькоOфашистO

ськими загарбниками, списки зруйнованих будівель та споруд (1944).

Опис 2
Справ: 8; 1944–1949 рр.

Штатні розписи, кошториси витрат. Річний (1946). та місячні
(1948) бухгалтерські звіти.

ф. Р�613  Черкаська міська лікарня № 1 відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 126; 1936, 1940, 1944–1987 рр.

Опис 1
Справ: 126; 1936, 1940, 1944–1987 рр.

Накази головного лікаря з основної діяльності (1970–1987).
Протоколи: засідань (1985–1987) та рішення (1982–1987)

медичної ради; оперативних нарад із завідувачами відділень лікарні
(1982–1987); науковоOпрактичних конференцій лікарів методоб’єдO
нань (1985–1987); засідань ради медсестер (1979–1985).

Довідки та відомості, подані вищим органам (1980–1987). Річні
статистичні звіти про лікувальноOпрофілактичну роботу лікарні
(1949–1987) та пояснювальні записки до них (1949–1954,
1957–1987).

Кошторис по спецкоштах та реєстраційна картка по штатах
(1936), паспорт лікарні (1936), проект прибудови флігеля до будівлі
Четвертої лікарні (1940). Річний звіт про виконання плану по
контингентах і штатах, руху основних засобів (1940).

Касова книга (1944). Касові плани і звіти (1946, 1947);
дефектноOрозціночний акт про ремонт будівель міськлікарні (1946);
кошториси видатків (1985–1987). Штатний розпис (1987). Річні
фінансові (1967–1971) та бухгалтерські (1972–1976, 1978, 1979,
1984–1987) звіти. Акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності
лікарні (1972, 1974, 1986).

Протоколи профспілкових зборів та засідань профкому
(1983–1991).
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ф. Р�618  Золотоніський овчинно�шубний завод Полтавського
обласного управління легкої промисловості, м. Золотоноша
Полтавської області 

Справ: 14; 1944–1948 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1944–1948 рр.

Постанови облвиконкому (1945, 1948). 
Протокол технічної наради (1945). 
Кошторис на відновлення заводу та паспорт заводу (1945). 
Акт прийманняOпередавання справ при зміні директора заводу

(1948). 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
Картки обліку основних засобів (1946–1948).

ф. Р�619  Золотоніський м’ятний завод Головного управління
харчових ароматичних масел Народного комісаріату хар�
чової промисловості СРСР, м. Золотоноша Полтавської
області 

Справ: 10; 1943–1945 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1943–1945 рр.

Накази, директиви Наркомату та Головного управління (1943,
1944). 

Протокол виробничоOтехнічної наради (1943). 
ТехнікоOпромисловоOфінансовий план (1945). 
Титульні списки капітальних робіт (1944, 1945). 
Лімітні довідки, штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945).

Вступний, оборотний та заключний баланси (1943). Річні
бухгалтерські звіти (1944, 1945).

ф. Р�620  Золотоніський маслозавод Полтавського обласного
тресту “Маслопром”, м. Золотоноша Полтавської області 

Справ: 8; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1946 рр.

Накази, директивні вказівки Полтавського облтресту (1943, 1944). 
План роботи заводу (1946). 
Звіт з капітального будівництва (1946). Річні бухгалтерські звіти. 
Акт про збитки, нанесені заводу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�621  Золотоніський цегельний завод Управління будівельних
і відбудовних робіт Південно�західної залізниці, м. Золото�
ноша Полтавської області
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Справ: 8; 1943–1945 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1945 рр.

Накази Управління будівельних і відбудовних робіт. 
ПромисловоOфінансовий план (1945). 
Річний звіт заводу (1945). Зведення про хід підготовчих та

відновлювальних робіт (1944). Місячні звіти про виконання планів з
праці. 

Калькуляції вартості цегли. 
Штатний розпис (1945). Кошториси витрат (1944, 1945).

ф. Р�622  Золотоніський лікеро�горілчаний завод Українського
виробничого об’єднання лікеро�горілчаної промисловості
“Укрлікергорілка”, м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 378; 1929–1932, 1944–1983 рр.

Опис 1
Справ: 233; 1929–1932, 1944–1983 рр.

Протоколи виробничих нарад (1981). Положення про завод
(1954). 

Акт передачі заводу до складу Київського спиртотресту (1957). 
ТехнікоOпромисловоOфінансові плани (1945–1983). Заявки до

планів (1929–1932). Документи про обстеження спиртовоOгорілO
чаного заводу (1929, 1930). Річні виробничі звіти (1980–1983). 

Статистичні звіти: про впровадження нової техніки (1970–
1983); з наукової організації праці (1970–1975, 1980–1983); про
нещасні випадки (1972–1983). 

Документи з кадрових питань (1981–1983). 
Соцзобов’язання колективу заводу (1968–1975, 1983). КолекO

тивні  договори та акти перевіряння їх виконання (1967–1979, 1983). 
Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1983). Річні бухO

галтерські звіти (1944–1983). Акти ревізій фінансовоOгосподарської
діяльності заводу (1957, 1962, 1963, 1968–1975, 1980–1985).

Протоколи: профспілкових зборів (1983); засідань заводського
комітету профспілки (1983).

Опис 1м
Справ: 145; 1948–1982 рр.

Протоколи: загальних профспілкових зборів (1955–1982);
засідань заводського комітету профспілки (1955–1982). Звітні
доповіді голови завкому (1960–1962, 1968–1982). 

Статистичні звіти завкому з усіх видів діяльності (1956–1961,
1967–1982). Соцзобов’язання колективу  заводу та документи про
підсумки їх виконання (1953–1965, 1981). Колективні договори та
акти перевіряння їх виконання (1948–1952, 1980–1982).

Кошториси доходів та витрат (1956–1982). Річні фінансові звіти
(1956–1982).
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ф. Р�623  Золотоніський млинзавод № 12 Харківського борошно�
мельного тресту “Головборошно”, м. Золотоноша Пол�
тавської області 

Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Накази, розпорядження, інструкції тресту “Головборошно”
(1944). 

Робочі креслення будівель млинзаводу.  
Список працівників та службовців (1944). 
Річний звіт про виробничоOфінансову діяльність млинзаводу

(1945).

ф. Р�624  Виконавчий комітет Золотоніської районної Ради
народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 1234; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 116; 1943–1947 рр.

Постанови Полтавського облвиконкому і бюро обкому КП(б)У
(1943–1945).

Протоколи: засідань та постанови райвиконкому (1944–1946);
засідань виконкомів сільських Рад (1943–1945); надзвичайної комісії
по боротьбі з епідеміями (1945); дільничних комісій по виборах до
Верховної Ради СРСР (1946).

Протести районної прокуратури (1945), заяви і скарги
трудящих (1944–1945).

Відомості про зміну назв сіл (1946).
П’ятирічний план відбудови та розвитку народного госпоO

дарства району на 1946–1950 рр.
Документи: про боротьбу з повіддю (1946); забезпечення району

паливом (1944, 1945); стан сільського господарства (1944, 1945), будівO
ництва (1944, 1946); роботу промислових підприємств (1945, 1946). 

Документи про переселення мешканців району до Кримської
АРСР (1944). Списки громадян, які прибули в район після визвоO
лення (1944). Відомості про: допомогу репатрійованим громадянам
(1945); облаштування евакуйованого з Польщі українського насеO
лення (1944–1946).

Документи  про нагородження медаллю “Зо доблесну працю у
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1946–1947); відомості:
про вручення нагород (1946); про депутатів сільських Рад (1945). 

Штатні розписи райвиконкому (1944, 1945) та його відділів
(1944). Мережа установ, що перебувають на районному бюджеті
(1946), зведення місцевих бюджетів по району (1946); книги обліку
кредитів та витрат (1944–1946), місячні бухгалтерські звіти (1945,
1946).
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Документи про злодіяння, скоєні німецькоOфашистськими
загарбниками під час окупації району (1943).

Опис 2
Справ: 1110; 1944–1980 рр.

Протоколи: сесій районної Ради (1947–1980); засідань, постаноO
ви та рішення райвиконкому (1947–1980), розпорядження голови
райвиконкому (1954, 1964–1980).

Документи постійних комісій районної Ради (1959–1980), звітні
доповіді про роботу райвиконкому (1947, 1953, 1969, 1971, 1974).
Протоколи засідань комісій:  адміністративної (1967–1980); у справах
неповнолітніх (1965–1980). Документи про вибори депутатів
районної Ради. Списки депутатів (1945, 1947, 1948); накази виборців
(1950) та звіти депутатів про роботу (1962–1980); статзвіти про склад
депутатів (1946–1980).

Інформації: про організаційноOмасову роботу (1947–1980); стан
розгляду заяв і скарг громадян (1954); соціалістичні зобов’язання
(1951), відомості про підсумки соцзмагання (1977–1980). Документи
з питань релігійних культів (1966–1980). 

П’ятирічний план будівництва об’єктів соціальноOкультурного
призначення в районі на 1966–1970 рр., перспективний план закупівель
сільгосппродукції на 1971–1975 рр. Документи: про підсумки перевірок
і оглядів (1967); про благоустрій населених пунктів, стан тваринництва,
підсумки сільськогосподарських робіт, роботу автотранспорту,
впровадження досягнень науки і передового досвіду (за окремі роки);
забезпечення учасників Великої Вітчизняної війни (1975).

Документи про нагородження жителів району орденами і
медалями (1959–1980).

Списки переселенців із Польщі і репатрійованих із західних зон
Німеччини (1949). Відомості про роботу по репатріації в районі
(1950). Список населених пунктів району (1947).

Кошториси видатків. Штатні розписи (1945–1965). Місячні
фінансові звіти (1947, 1950, 1951, 1953). Річні бухгалтерські звіти
(1952, 1955–1980).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�626  Фінансовий відділ виконавчого комітету Золотоніської
районної Ради народних депутатів, м. Золотоноша Чер�
каської області 

Справ: 650; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1944–1946 рр.

Квартальні і місячні бюджети (1945); проект бюджету, зведення
місцевого бюджету, річний і квартальні бюджети району (1946), річні
сільські бюджети (1946). Кошториси видатків районних установ та по
спецкоштах (1946).

Річні звіти: про виконання місцевих бюджетів; по сільськоO
господарському податку (1945, 1946); квартальні звіти про:
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надходження лісового прибутку (1945, 1946); відрахування від
прибутку, податок з обороту, з неторгових операцій (1946).

Опис 5
Справ: 562; 1947–1980 рр.

Бюджети району (1947–1966). Проекти місцевих бюджетів
району (1977–1980); розписи доходів і видатків бюджетів (1965–
1980). Зведення затверджених бюджетів району, зведення про
мережу, штати і контингенти установ (1967–1980), зведення міських
(1967–1979), сільських (1967–1980). Бюджети: сільських рад
(1947–1950); установ (1947).

Річні плани: надходження платежів по державних прибутках
(1961–1980); податку з обороту (1957–1959, 1966).

Зведення затверджених кошторисів бюджетних установ
(1977–1980); кошториси, штатні розписи і картки реєстрації штатів
організацій (1977–1980). Річні фінансові плани, баланси доходів і
видатків організацій (1965–1976). Журнали обліку реєстрації
штатних розписів і кошторисів адміністративноOуправлінських
видатків (1950–1963, 1967–1980). Журнали надходження до бюджету
незаконних і завищених асигнувань по кошторисах, вилучених при
реєстрації штатів (1950–1965). Документи про підсумки перевірок
установ (1979, 1980).

Річні звіти, довідки про виконання бюджету; аналізи виконання
бюджету (1947, 1949, 1951). Звіти про нарахування, надходження
податків і платежів: з будівель і земельної ренти (1957–1966,
1977–1980); прибуткового з колгоспів (1958–1980), лісгоспів
(1978–1980); сільськогосподарського (1978–1980), лісового прибутку
(1947, 1967–1980), з обороту (1947), з кооперативних і громадських
організацій (1960–1980); з населення (1947, 1956–1962, 1965, 1966,
1977–1980); з доходів від демонстрування фільмів (1977–1980); про
наслідки обстеження оподатковуваного доходу і прибуткового податку
(1962–1964); про зміну нарахованих сум і надходження платежів
(1950–1980); місячні звіти про суми надходжень недоїмок
(1968–1980). Особові рахунки платежів по прибутковому податку з
кустарів та служителів культу (1967–1976). акти оцінки майна і
наслідки реалізації та повернення вартості конфіскованого,
виморочного і безгосподарного майна (1967–1980). Звіти: про роботу
по штатах (1953–1980); про контрольноOревізійну роботу (1960–1980).

Плани роботи (1977–1980). Кошториси (1956–1980). Штатні
розписи (1956–1979). Бухгалтерські звіти  райфінвідділу про
виконання кошторису (1949–1980). Акти комплексних ревізій
роботи райфінвідділу (1968, 1970, 1972, 1974, 1976).

Опис 1д
Справ: 49; 1969–1976 рр.

Проекти місцевих бюджетів району (1969–1976). Штати,
кошториси і картки по реєстрації штатів організацій, акти ревізій і
перевірок дотримання штатної дисципліни (1969–1976). Звіти про
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нарахування податку з будівель і земельної ренти, про підсумки
обліку платників і відрахування сільськогосподарського податку,
податку з населення (1969–1976). Плани роботи райфінвідділу (1973,
1974, 1976).

Опис 1м
Справ: 16; 1976–1980 рр.

Протоколи: загальних профспілкових зборів; засідань місцевого
комітету профспілки.

Статистичні звіти місцевкому.

ф. Р�627  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Золотоніської районної Ради депутатів трудящих, м.
Золотоноша Черкаської області 

Справ: 218; 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 53; 1944–1945 рр.

Інструкція Управління держзабезпечення при Раднаркомі
УРСР, розпорядження Полтавського облсоцзабезу (1944); повідомO
лення райвійськкому про позбавлення допомоги сімей військовоO
службовців (1944).

Річний (1944), квартальні і місячні (1945) звіти про роботу.
Акти перевірок фінансової діяльності відділу держзабезпечення.
Документи про проведення місячника допомоги дітямOсиротам та
сім’ям військовослужбовців (1944). 

Документи: (заява, акти обстежень, списки, балансові рахунки,
видаткові ордери) про виплати одноразової допомоги (1945); надання
матеріальної допомоги, палива, одягу та взуття (1944–1946) сім’ям
військовослужбовців; про допомогу інвалідам праці (1945). Довідки
про проведення розрахунків з пенсіонерами (1944). Документи про
виплату пенсій інвалідам війни (1945). Список інвалідів війни та
праці по району (1945), демобілізованих з лав Червоної Армії (1945).
Заяви та скарги сімей військовослужбовців і інвалідів війни (1945).

Кошторис видатків (1944). Штатний розпис (1945). Місячні
фінансові звіти, головна та касова книги, авансові звіти, відомості
руху  кредитів, банківські документи.

Відомості на виплату зарплати працівникам райсоцзабезу та
відділу по держзабезпеченню, побутовому влаштуванню сімей
військовослужбовців.

Опис 2
Справ: 146; 1946–1975 рр.

Рішення облвиконкому (1957, 1959); накази облсоцзабезу
(1973, 1975).

Протоколи засідань громадської ради при відділі (1968–1975).
Плани роботи (1968–1975). Інформаційні звіти про стан роботи

відділу (1953, 1962, 1968–1975). Статзвіти про чисельність
пенсіонерів, сумах нарахованих їм місячних пенсій (1968–1975).
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Документи про участь відділу у соцзмаганні (1968–1975).
Кошториси видатків. Штатні розписи (1946–1965). Річні

бухгалтерські звіти та звіти про виплату пенсій і держдопомоги. Річні
звіти про виплату держдопомоги багатодітним і одиноким матерям
(1957–1967). Документи про підсумки перевірок роботи відділу
(1957–1967). Акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності (1969,
1971, 1973, 1975).

Опис 1 м
Справ: 19; 1966–1975 рр.

Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань місцеO
вого комітету профспілки (1966–1976).

Доповіді (1966, 1968–1975) та статзвіти (1966, 1972, 1973, 1975)
про роботу місцевкому.

ф. Р�628  Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Золотоніської районної Ради депутатів трудя�
щих, м. Золотоноша Полтавської області 

Справ: 37; 1945–1949 рр.

Опис 1
Справ: 24; 1945,1946 рр.

Накази, розпорядження обласного управління сільського і
колгоспного будівництва.

Плани: будівництва в районі (1946), роботи відділу (1945).
Акти: відведення земельних ділянок під забудову (1946);

приймання тваринницьких (1945), колгоспних приміщень (1946),
житлових будинків (1946); передачі житлових  будинків особам, які
прибули з Польщі (1946). Документи про видачу лісоматеріалу. Звіти
про стан сільського і колгоспного будівництва (1946).

Списки: демобілізованих, інвалідів (1945); осіб на одержання
кредиту для індивідуального будівництва (1946).

Опис 2
Справ: 13; 1945–1949 рр.

П’ятирічний (1946–1950) та річні (1948, 1949) плани сільського
і колгоспного будівництва в районі.

Акти: про відведення земельних ділянок під будівництво
житлових будинків колгоспників (1949); прийому і передачі
закінчених об’єктів будівництва (1947, 1948); про закінчення
будівництва господарських приміщень (1949); прийому житлових
будинків (1949).

Річні звіти про будівництво житлових будинків колгоспників,
господарських будівель і культурноOпобутових приміщень колгоспів
(1947–1949).

Кошторис видатків (1946). Штатні розписи.
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ф. Р�629  Районна сільськогосподарська інспекція виконавчого
комітету Золотоніської районної Ради депутатів
трудящих, м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 31; 1958–1961 рр.

Опис 1
Справ: 24; 1943–1945 рр.

Постанови, розпорядження Полтавського обласного управління
сільського господарства (1944).

Річні звіти (1943), економічні характеристики колгоспів (1944).
План землекористування колгоспів району (1944). ПрибутковоO

видаткові кошториси районного відділу сільського господарства
(1944), колгоспів (1945), титульні списки колгоспного будівництва
(1945). Відомості інвентаризації стану озимих посівів (1943); плани і
звіти про розвиток в районі тваринництва, конярства (1945); акти
обстежень стану птахівництва (1945), перевірок комор колгоспів
(1945). Листування про розукрупнення, ліквідацію колгоспів (1945).

Документи про відновлення та про перевірки присадибного
землекористування (1944).

Акти про збитки, заподіяні німецькими окупантами колгоспам
району (1943, 1944), обстежень сіл, спалених фашистами (1944). та
листування про їх відновлення (1945).

Опис 2
Справ: 7; 1958–1961 рр.

Кошториси видатків та штатні розписи. Річні фінансові звіти
інспекції (1958–1960).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�630  Відділ народної освіти виконавчого комітету Золото�
ніської районної Ради народних депутатів, м. Золотоноша
Черкаської області 

Справ: 1159; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 69; 1943–1946 рр.

Розпорядчі документи радянських, партійних, вищих відомчих
органів.

Розпорядження начальника райвно. Документи: районних
конференцій учителів; нарад директорів шкіл (1945, 1946).

Звіти райвно про кількість шкіл, учнів, учителів. Відомості про
кількісний склад учнів району (1943–1945).Документи про роботу
вечірніх шкіл (1944–1946). Акти обслідувань, інспекторських
перевірок шкіл (1945, 1946). Річні, піврічні, звіти середніх,
семирічних, початкових шкіл; звіти шкіл про підсумки прийому учнів
у 1945–1946 рр., про суспільноOполітичну і громадську роботу (1944);
про кількість працюючих та витрати фонду зарплати, виконання
кошторису місцевого бюджету (1945, 1946). Інструкції про екзамени
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(1944), розклади екзаменів (1946). Умови конкурсу на  кращу участь
шкіл у громадськоOполітичній роботі (1944).

Плани шкільних будівель (1944), документи про ремонт шкіл
(1945).

Відомості: про роботу клубів, бібліотек, хатOчиталень (1944);
культосвітніх установ (1945–1946). району.

Акти про збитки, нанесені школам району німецькоO
фашистськими загарбниками (1944).

Списки: працівників райвно (1943–1944); учителів: району
(1945), Золотоніських шкіл №№ 3,4,6,8 (1945–1946), репатрійованих
(1945, 1946), демобілізованих (1946); старших піонервожатих
(1944–1945). Облікові картки вчителів (1945–1946); характеристики
та доповідні записки про роботу вчителів (1944). Відомості обліку
дітей шкільного віку (1945). Документи про оздоровлення,
влаштування дітей до дитячого будинку (1945–1946); списки дітей
Золотоніського дитбудинку та дітейOсиріт (1945–1946). Заяви до
райвно (1944–1946). Листи з фронту (1944).

Опис 4
Справ: 1090; 1944–1980 рр.

Рішення райвиконкому, накази облвно (1949–1962).
Накази начальника райвно (1950–1974).
Протоколи: засідань (1956, 1963–1974), рішення (1960) ради по

народній освіті; серпневих районних нарад (конференцій) учителів
(1952–1980), доповіді на нарадах (1947, 1950); нарад директорів та
завучів шкіл (1957–1975); завідувачів дитячих установ (1971, 1972);
засідань методичної ради (1976–1980); документи про проведення
районних  батьківських конференцій (1965, 1967, 1970, 1976, 1977).

Плани мережі (фактична мережа) шкіл усіх типів та класів у них
по району (1944–1974). Плани роботи райвно (1947–1973). Зведені
плани розвитку народної освіти в районі (1974–1980). П’ятирічний
план розвитку зеленої зони в школах на 1976–1980 рр.

Документи районних науковоOтеоретичних і науковоO
практичних конференцій (1975, 1976, 1978, 1979, 1981). Протоколи:
засідань ради методичного кабінету (1968–1980); районних
методоб’єднань вчителів (1967–1980); предметних секцій (1955, 1956,
1963) і комісій (1974–1979); школи передового досвіду (1966–1967).
Пропозиції вчителів до проекту реформи школи (1958). Методичні
посібники (1978, 1979). Звіти про роботу районних педагогічного
кабінету (1953), методичного кабінету (1968–1975).

Зведені звіти райвно про роботу шкіл (1947–1950, 1952, 1953,
1955, 1960), роботу з патронованими дітьми (1952). Зведені по району
та первинні шкіл статзвіти про чисельність класів, рух і успішність
учнів (1944–1980), підсумки успішності по предметах (1971–1973),
про навчальноOвиховну роботу (1947–1974), чисельність дітей та
підлітків і охоплення їх школою (1951–1955), підсумки прийому
учнів (1948), чисельність учнів (1947, 1948, 1950, 1951, 1956, 1963);
про військовоOфізичну підготовку учнів (1947, 1950–1952, 1955,
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1957), стан фізвиховання (1958–1961); працевлаштування, подальше
навчання випускників (1962, 1964, 1966, 1967, 1973); про роботу на
літніх майданчиків, дослідних ділянок (1954, 1957, 1959), юних
натуралістів (1958, 1964). Статзвіти про роботу дитячих садків
(1947–1979), піонервожатих (1947), будинку піонерів (1954, 1960,
1968). Акти перевірки роботи райвно (1954); обстежень (1947–1970),
фронтальних перевірок (1970–1974) шкіл району; перевірок роботи
дитячих установ (1952–1954, 1974–1980).

Відомості про підсумки роботи шкіл району за 1976–1980 рр.
Доповіді про стан шкільної освіти (1946, 1960, 1964–1966, 1971,
1973); довідки з основних питань розвитку освіти в районі
(1950–1971). Документи: про роботу шкіл робітничої і селянської
молоді (1949–1963), працюючої молоді (1964, 1965); про розвиток
вечірньої та заочної освіти (1975, 1977–1979); індивідуальне навO
чання неписьменних і малописьменних, хід ліквідації малописьO
менності (1952–1955, 1957–1960, 1963).

Плани шкільних будівель (1945, 1946), опис приміщень освітніх
установ (1945), довідка про стан шкільних “будов” (1949). Документи
з питань будівництва шкіл (1958, 1960), дошкільних закладів (1952,
1958, 1964), про відкриття дитячих установ (1954, 1955).

Підсумки громадських оглядів шкільних бібліотек (1967, 1968),
підготовки шкіл до 1967–1968 навчального року, роботи дошкільних
установ (1978–1979); про роботу Піонерської республіки (1973,
1974). Газетні публікації з питань шкільної освіти (1954, 1955).

Статзвіти: про кількісний і якісний склад педагогічних кадрів
району та інших кадрових питань (1945–1979); про нещасні випадки
(1978–1980). Документи про участь у соцзмаганні (1969–1980).
Відомості про чисельність комсомольців і піонерів (1966). ХарактеO
ристики на вчителів, які представлені до нагороди “Відмінник
народної освіти” (1958).

Бюджети райвно та шкіл району (1949, 1960, 1961, 1967–1980).
Кошториси видатків райвно і шкіл (1945–1980). Штатні розписи
(1950–1962). Місячні (1947), річні (1952–1973) фінансові, бухгалO
терські (1974–1980) звіти. Статзвіти: про чисельність працівників та
витрати фонду зарплати (1949–1958); виконання плану з праці
(1959–1964, 1968–1973); видатки на утримання установ освіти
(1977–1980), перехід на нові умови оплати праці (1964).

Історичні довідки про Коробівську (1951), Антипівську і
Кривоносівську (1958) середні школи, Драбівецьку семирічну школу
(1959).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�633  Золотоніське міжрайонне відділення Полтавської
обласної контори Українського республіканського тресту
“Укравтотракторзбут”, м. Золотоноша Полтавської
області 

Справ: 6; 1944–1946 рр.
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Опис 1
Справ: 1; 1944 р.

Річний звіт про виробничоOфінансову діяльність відділення.

Опис 2
Справ: 2; 1945 р.

Накази вищих відомчих організацій.
Кошторис видатків та штатний розпис відділення.

Опис 3
Справ: 3; 1946 р.

Накази, постанови, вказівки вищих відомчих організацій.
Кошторис видатків та штатний розпис, річний звіт про

виробничоOфінансову діяльність відділення.

ф.Р�635  Золотоніська центральна районна лікарня відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської
області 

Справ: 376; 1945–1980 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1943–1945 рр.

Місячні відомості, зведення про роботу лікарні; щоденники
лікарні (1945).

Опис 2
Справ: 1; 1944 р.

Місячні звіти лікарні про виконання кошторису по витратах
місцевого бюджету.

Опис 3
Справ: 2; 1945 р.

Кошторис видатків, штатний розпис лікарні. Місячні звіти по
витратах місцевого бюджету.

Опис 4
Справ: 2; 1946 р.

Кошторис видатків, штатний розпис лікарні. Місячні звіти по
витратах місцевого бюджету, про виконання видаткової частини по
районному бюджету.

Опис 5
Справ: 19; 1947–1955 рр.

Статзвіти лікарні і лікувальних відділень про лікувальноO
профілактичну роботу (1955). 

Кошториси видатків. Штатні розписи (1947, 1948, 1952–1955)
лікарні, реєстраційні картки по штатах (1950, 1951). Місячні
(1947–1950, 1955), річні (1951–1954) фінансові звіти.

Опис 6
Справ: 234; 1956–1980 рр.
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Рішення райвиконкому (1961, 1967); накази облздороввідділу
(1963, 1964).

Протоколи: лікарських конференцій (1966–1974, 1977–1981);
засідань медичної ради (1961–1981); клінікоOпаталогоанатомічних
конференцій (1961–1963, 1966–1970, 1972–1981); виробничих нарад
(1967–1969). Протоколи паталогоанатомічних розтинів (1962–1971,
1977).

Плани: розвитку мережі закладів охорони здоров’я в районі
(1969); основних організаційних заходів районної лікарні
(1965–1980).

Річні звіти про стан медичного обслуговування населення
району (1960–1971), статистичні звіти районної лікарні та
лікувальних закладів про лікувальноOпрофілактичну роботу
(1972–1980). Одноразовий звіт про площу палат і чисельність ліжок
(1956). Звіти психоневрологічного (1961, 1963–1968), протитуO
беркульозного (1961, 1963) диспансерів, шкірвендиспансеру (1963).
Доповідь про роботу (1963), список лікувальних закладів району
(1969). Довідки про стан медичного обслуговування населення
(1963–1971).

Бюджет лікувальних закладів району. Кошториси видатків,
штатні розписи: районної лікарні райздороввідділу (1957); медичних
закладів. Генплан і кошторисноOфінансові розрахунки будівництва
хірургічного відділення (1957). Зведені фінансові звіти районної
лікарні (1956–1971). Фінансові звіти лікувальних закладів
(1956–1961). Бухгалтерські звіти райлікарні (1972–1980). Статзвіти:
про виконання плану з праці (1958–1963, 1968, 1969); про видатки
лікувальних закладів (1962); капітальне будівництво (1967). Річні і
одноразові статзвіти з кадрових питань (1957–1959, 1962–1969).
Акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності (1957, 1961,
1963–1965, 1968, 1970). Довідки про перевірку мережі закладів
охорони здоров’я району (1960).

Опис 7
Справ: 118; 1960, 1963–1980 рр.

Рішення райвиконкому (1976–1978, 1980).
Накази головного лікаря районної лікарні (1980). Рішення

медичної ради (1976, 1977, 1980).
Перспективні плани: розвитку охорони здоров’я в районі на

1976–1980, 1979–1985 рр., медичної пропаганди гігієнічного
навчання і виховання на 1971–1975 рр.. Плани роботи: районних
спеціалістів (1971, 1980); дільничних лікарень та медамбулаторій
(1971); райсанепідемстанції (1980).

Історична довідка про розвиток охорони здоров’я в районі
(1980). Паспорти: центральної районної лікарні за 1974–1979,
1980–1981 рр.; фельдшерських пунктів за 1977–1982 рр.; показники
діяльності медичних закладів району за 1970–1975 рр. Звіт про
роботу районної лікарні (1975), лабораторної служби району
(1974–1976); текстові звіти Гельмязівської районної №2 (1966) та
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дільничних (1967, 1969, 1970) лікарень. Зведення про оперативну
діяльність стаціонарів (1976, 1977, 1979, 1980). Річні звіти, аналізи
районних спеціалістів про стан медичного обслуговування населення
(1964–1980). Довідки, доповіді про стан охорони здоров’я в районі
(1968–1980).

Відомості про етапність ліквідації і зниження інфекційної
захворюваності населення району за 1958–1963 рр. Аналізи роботи
фізіотерапевтичної (1965–1967), рентгенологічної (1969), уролоO
гічної (1972–1978), неврологічної (1975–1977) служб. Кон’юнктурні
огляди по лікувальноOпрофілактичному обслуговуванню дітей (1974,
1976, 1978, 1980). Інформаційні бюлетені по матеріалах вивчення
смертності населення району (1974–1976, 1980). Довідники
санітарноOстатистичних показників охорони здоров’я в районі (1965,
1970–1972, 1974–1976).

Списки населених пунктів району із зазначенням чисельності
жителів в них (1966–1980).

Соцзобов’язання (1979, 1980); документи про впровадження
наукової організації праці (1980), підсумки соцзмагання (1977–1980).

Акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності медичних
закладів району (1978, 1980).

ф. Р�647  Виконавчий комітет Золотоніської міської Ради
народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 426; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1943–1945 рр.

Постанови Полтавського облвиконкому і райвиконкому
(1943–1945).

Протоколи сесій міської Ради (1944). Обов’язкові постанови
міськвиконкому (1944–1945).

Кошторис (1944). і план роботи (1945) по благоустрою міста.
Відомості про відновлення промисловості, транспорту, навчальних та
лікувальних закладів, стан колгоспів; заключні звіти про підсумки
сівби під урожай 1944, 1945 років. Кошториси, штатні розписи установ
і організацій міста та їхні місячні і квартальні фінансові звіти (1945).

Листування про мобілізацію на роботу та притягнення до
відповідальності за неявку, поселення і виселення із квартир,
підписку на будівництво танкової колони, забезпечення Червоної
Армії продуктами тваринництва, виділення земельних ділянок
установам, будівництво мосту, підготовку до навчального року;
надання допомоги громадянам, які повернулися із Німеччини, дітямO
сиротам; благоустрій могил бійців Червоної Армії (1943–1947).

Заяви громадян про прийом на роботу, надання допомоги,
відпуск палива, видачу перепусток, довідок. Списки: громадян,
мобілізованих на торфорозробку, робітників і службовців цегельного
заводу, колгоспників, індивідуальних власників худоби; уповноваO
жених житлоуправлінь.
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Опис 2
Справ: 383; 1944–1962, 1965–1980 рр.

Протоколи: сесій міської Ради (1944, 1948–1962, 1965–1980);
засідань міськвиконкому, розпорядження голови міськвиконкому
(1965–1980).

Звітні доповіді про діяльність міськради та її виконкому (1959,
1969–1972).

Документи про роботу постійних комісій міської Ради
(1948–1951, 1955–1962, 1965–1980).

Інформації: про оргмасову роботу (1957–1977); про стан
розгляду заяв громадян (1967, 1974); про забезпеченість житлом
інвалідів Великої Вітчизняної війни (1973). Список підприємств і
організацій міста (1970); зведені підсумки обліку худоби
(1978–1980). Угоди на соцзмагання та акти про підведення його
підсумків (1950, 1952, 1966). Документи з питань релігійних культів
(1975–1980).

Документи про вибори депутатів міської Ради. Список (1969),
характеристики (1973) депутатів. Накази виборців, звіти депутатів
перед виборцями (1955–1980). Статзвіти про склад депутатів,
постійних комісій, скликання сесій (1953, 1955, 1967–1980).

Бюджети виконкому (1959–1962, 1967–1980). Кошториси
видатків (1946–1980). Штатні розписи (1946–1974). Річні
бухгалтерські звіти (1954–1962, 1965–1980).

Опис 3
Справ: 29; 1963–1964 рр.

Протоколи: сесій міської Ради; засідань міськвиконкому.
Розпорядження голови міськвиконкому (1964).

Документи про роботу постійних комісій міської Ради.
Інформації про оргмасову роботу (1963).
Документи про вибори депутатів міської Ради (1963), накази

виборців (1963). Протоколи зборів виборців та звіти депутатів.
Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти міськвиконкому.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�649  Золотоніська міська електростанція відділу комуналь�
ного господарства виконавчого комітету Полтавської
обласної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша
Полтавської області 

Справ: 2; 1944 р.

Опис 1
Справ: 2; 1944 р.

Річний звіт про виробничоOфінансову діяльність. Місячні
експлуатаційні відомості, оборотні баланси, контрольні журнали
(1944); електробаланс на 1944–1945 рр.

Є звітні, бухгалтерські документи Золотоніського міського
водопроводу, міської лазні, асенізаційноOтранспортного обозу (1944).
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ф. Р�671  Виконавчий комітет Шабельниківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Шабельники Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 241; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 30; 1943–1946 рр.

Розпорядження, директивні вказівки райкому КП(б)У, райвиO
конкому, районної прокуратури та районного військового комісаріату.

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945); засідань виконкому.
Бюджет сільради (1946). Кошториси видатків семирічної школи

та фельдшерськоOакушерського пункту (1945). 
Акти про збитки, нанесені селу та громадянам німецькоO

фашистськими загарбниками (1944). Повідомлення райвійськомату
про людей, які загинули в період Великої Вітчизняної війни (1944). 

Статистичні звіти: про виконання державних постачань (1946); про
наявність худоби (1945, 1946); про наявність плодовоOягідних насаджень
(1945). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944, 1946). 

Списки військовослужбовців та членів їх сімей (1944).

Опис 2
Справ: 211; 1946–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.
Документи про роботу постійних комісій (1957, 1963–1976). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1951, 1956, 1957, 1962, 1965, 1968–1975). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1949, 1951, 1957, 1958, 1963, 1965, 1970).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1946, 1953–1958, 1961–1968, 1973).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).

Бюджети сільради (1947–1963, 1966–1975). Штатні розписи
(1951–1955). Кошториси витрат (1948–1975). Річні звіти про
виконання бюджету (1947–1971, 1974, 1975).

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1946 р. в
господарствах колгоспників та одноосібників. Одноразові звіти про
стать та вік сільського населення та підсумки обліку худоби
(1965–1968, 1973).

ф. Р�672  Виконавчий комітет Скориківської сільської Ради депу�
татів трудящих, с. Скориківка Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 200; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження: Уповноваженого Міністерства
заготівель СРСР по Золотоніському району (1945); райвиконкому;
районного земельного відділу (1943, 1944).
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Протоколи: сесій сільради (1945); засідань виконкому (1945, 1946). 
План роботи виконкому (1945). 
Листування з райвійськоматом про осіб, які загинули на фронті,

надання допомоги сім’ям військовослужбовців (1943–1945). 
Штатний розпис сільради (1945). Акт приймання майна школи,

пологового будинку та діловодства (1946).

Опис 2
Справ: 188; 1943–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1975); засідань виконкому
(1947–1975); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1971–1975). 

Документи про роботу постійних комісій (1964, 1968–1977). 
Інформації про роботу сільради (1960, 1973–1975). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1956, 1968–1975). Інформації, про організаційно масову
роботу (1956–1961).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1953–1961, 1964, 1968, 1972, 1973).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидаO
тів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів про
згоду балотуватися (1963, 1965, 1967–1969, 1971, 1973, 1975).

Бюджети сільради (1947–1975). Штатні розписи (1948–1964).
Кошториси витрат (1948–1975). Річні звіти про виконання сільсьO
кого бюджету та сум самооподаткування (1952–1975).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–
1951, 1957). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1946 р.
Одноразові звіти про стать та вік сільського населення та підсумки
обліку худоби (1972, 1973). Відомості перепису худоби.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�673  Виконавчий комітет Драбівецької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Драбівці Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 268; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 54; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження, директиви райкому КП(б)У,
райвиконкому та його відділів, райвійськомату. 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); зборів активу села
(1943, 1944); загальних зборів виборців (1946). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Кошториси витрат (1944, 1946). 
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр.

Статистичні звіти про статевий і віковий склад та рух населення
(1944). Відомості: про чисельність господарств та населення (1943,
1945); про плодові насадження (1944); про кількість продуктивної
худоби (1944, 1946).
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Списки: виборців по виборах депутатів Верховної Ради СРСР
(1945); військовозобов’язаних та їх сімей (1943–1945); членів групи
громадського порядку (1944); служителів релігійного культу (1944);
дітейOсиріт (1944); інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944, 1945);
поліцаїв української охоронної поліції (1943, 1944); мешканців села,
які виїхали на роботу до Німеччини (1943, 1944). Заяви та скарги
громадян (1944–1946).

Опис 2
Справ: 214; 1946–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1975); засідань виконкому (1948–1975). 
Документи про роботу постійних комісій (1960, 1963–1976). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти про підведення їх

підсумків (1956, 1967–1975). Інформації про організаційноOмасову
роботу (1957–1965, 1969–1975).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1946, 1951, 1952, 1955–1967, 1972). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1947–1975). Штатні розписи (1949–1954,
1963). Кошториси витрат (1947–1975) Річні звіти про виконання
сільського бюджету та сум самообкладання.

ф. Р�674  Виконавчий комітет Великохутірської сільської Ради
народних депутатів, с. Великий Хутір Драбівського райо�
ну Черкаської області 

Справ: 282; 1943–1979 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому; розпорядження
райвійськкомату (1945–1947).

Протоколи: сесій сільради (1944–1946); засідань виконкому
(1944–1946); нарад з головами колгоспів та активом (1944–1946). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Кошториси видатків (1945, 1946). 
Довідки про час окупації та звільнення села, про збитки, нанесені

колгоспу та населенню німецькоOфашистськими загарбниками (1944). 
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр.

Подвірні списки виборки з погосподарських книг про чисельність
худоби (1943–1945). Подвірні списки Всесоюзного перепису плодоO
вих та ягідних насаджень (1945).

Списки: жителів села (1943); нагороджених орденами та
медалями, інвалідів та сімей фронтовиків – учасників Великої
Вітчизняної війни (1945, 1946); репатріантів та осіб, які не
повернулися з Німеччини (1945–1947). ДовідкиOхарактеристики на
старост та поліцаїв української охоронної поліції (1943–1945).

Опис 2
Справ: 261; 1947–1979 рр.
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Протоколи: сесій сільради (1950–1979); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1972); засідання надзвичайної
комісії по боротьбі з ящуром (1959).

Документи про роботу постійних комісій (1950, 1959–1979).
Текстові звіти про роботу сільради (1956, 1959, 1965–1967). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1955, 1956, 1966). Інформації про організаційноOмасову
роботу (1969, 1970, 1976–1979). Статистичні звіти про склад
депутатів, виконкому та постійних комісій (1948–1978).

Накази виборців депутатам (1961, 1963, 1964, 1970, 1971). Книга
обліку доручень депутатам (1956). Звіти депутатів перед виборцями
(1969, 1972, 1975–1977, 1979). Протоколи окружних виборчих комісій
про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування по
виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1955,
1957, 1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977).

Бюджети сільради (1947–1962, 1965–1979). Штатні розписи
(1947–1952, 1955, 1959–1961, 1969–1975, 1979). Кошториси витрат
(1947–1952, 1955–1962, 1966–1979). Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1947, 1952–1955, 1969–1979).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1948–1962, 1966–1972). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1949 р.
Статистичні звіти про чисельність населення, наявність худоби
(1947, 1950–1968, 1970–1975, 1979).

ф. Р�675  Виконавчий комітет Зорівської сільської Ради депута�
тів трудящих, с. Зорівка Золотоніського району Черкаської
області 

Справ: 246; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 29; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження, директиви райкому КП(б)У,
райвиконкому, райземвідділу, райвійськкомату.

Протоколи: пленумів, засідань сільради, нарад активу села
(1943, 1944); засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів
колгоспників (1943). 

План роботи сільради (1946). 
Штатний розпис (1946). Кошторис витрат (1944). План

використання бюджету (1946). 
Акти (1944) та відомості (1945, 1946) про збитки, нанесені селу

німецькоOфашистськими загарбниками. 
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр.

Відомості про наявність у населення озимих посівів (1943). Звіти та
відомості про кількісний склад населення, наявність худоби
(1944–1946). Підсумки перепису плодових насаджень (1945).

Списки: депутатів сільрад (1943, 1945); військовослужбовців,
які загинули в боях (1945); громадян, які загинули під час окупації та
були забрані до Німеччини (1944); військовозобов’язаних (1943–
1945); осіб, які працювали на користь німецьких окупантів (1945).
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Опис 2
Справ: 217; 1946–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1975); засідань виконкому
(1947–1975); сходок мешканців села (1967, 1972, 1973). 

Документи про роботу постійних комісій (1955–1974). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1958, 1959, 1962–1965, 1971, 1972, 1975). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1957–1965, 1969, 1972, 1973).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1955–1965, 1972).  

Акти прийманняOпередавання справ при зміні голів сільради
(1946, 1947). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961,
1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1947–1975). Штатні розписи (1948, 1952).
Кошториси витрат (1947–1975). Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1949–1968). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946,
1948, 1967–1972). 

Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського
населення і підсумки обліку худоби (1967, 1969, 1973).

ф. Р�676  Виконавчий комітет Ковтунівської сільської Ради депу�
татів трудящих, с. Ковтуни Золотоніського району Чер�
каської області 

Справ: 249; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому
(1943–1945); накази, розпорядження райвійськкомату (1943);
постанови районних прокуратури та суду (1945).

Протоколи: пленумів, сесій сільради (1944–1946); засідань
виконкому (1946); загальних зборів виборців (1944); загальних зборів
мешканців села (1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1944). Звіт про
виконання бюджету (1944, 1946). 

Акти про збитки, нанесені мешканцям села німецькоOфашистO
ськими загарбниками (1944). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1945, 1946 рр.
Статистичні звіти, відомості: про віковий та статевий склад насеO
лення (1944); про наявність худоби (1944–1946). 

Списки: громадян села, забраних до Німеччини (1943), репатріO
йованих (1946); розстріляних окупантами (1944); які, добровільно
виїхали до Німеччини та добровольців німецької армії (1944);
військовозобов’язаних та призовників (1943–1945); інвалідів
Великої Вітчизняної війни (1944). 
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Листи радянських воїнів з фронту (1944, 1945).

Опис 2
Справ: 222; 1946–1954, 1959–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1959–1975);
загальних зборів мешканців села (1969–1975). 

Документи про роботу постійних комісій (1960–1977). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1960–1975). Інформації про організаційноOмасову роботу
(1959–1965, 1971–1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1946, 1948, 1960, 1967, 1968, 1972, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963,1965, 1967, 1969, 1971,
1973, 1975).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1948–1951, 1954,
1960–1965). Кошториси витрат. Річні звіти про виконання  сільського
бюджету (1952, 1953, 1965–1975). 

Книги обліку доходів  та видатків сільського бюджету
(1947–1954, 1959–1964). 

Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського
населення та підсумки обліку худоби (1967, 1968, 1972, 1973).

ф. Р�677  Виконавчий комітет Дмитрівської сільської Ради депу�
татів трудящих, с. Дмитрівка Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 265; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 28; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому
(1943–1945); постанови районних прокуратури і суду (1945). 

Протоколи засідань виконкому. 
План роботи сільради (1946). 
Бюджет сільради (1946). Документи про виконання бюджету та

мобілізацію грошових коштів (1945, 1946). 
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр.

Статистичні звіти: про склад виконкому, населення (1944);
чисельність худоби у громадян (1944, 1945).

Списки: багатодітних матерів (1946); громадян, які повернулися
з Німеччини (1946). Акти обстеження матеріального становища
громадян, які прибули з Польщі (1946).

Опис 2
Справ: 237; 1946–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949–1975); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1961–1963, 1969, 1972–1975). 

Документи про роботу постійних комісій (1949, 1959–1977). 
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Угоди на соцзмагання між сільрадами та  акти перевіряння їх
виконання (1949, 1951, 1956, 1957, 1960–1975). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1951, 1956–1966, 1971–1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1949, 1953, 1957, 1961–1964, 1967, 1968, 1972, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969,
1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1947, 1949). Кошториси
витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1949,
1952–1958, 1963–1975).  

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1948–1951). 

Відомість про побудовані у 1955–1958 рр. житлові будинки.

ф. Р�678  Виконавчий комітет Хрестівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Кедина Гора Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 92; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 49; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження: райкому КП(б)У (1944); райвиконO
кому та його відділів; накази, розпорядження райвійськомату
(1943–1945).

Протоколи: пленумів (1944); сесій (1944, 1945); засідань
виконкому (1944–1946).

Статистичний звіт про склад та список депутатів сільради (1945).
Бюджети сільради (1945, 1946). Кошториси витрат (1944–

1946). Документи по самообкладанню (1944–1946). Звіти про
виконання сільського бюджету (1944, 1946). 

Місячні звіти про чисельність населення по сільській Раді
(1946). Відомості про наявність робочої сили в колгоспах (1946).
Звіти про будівництво  колгоспниками хат (1944–1946). Плани
держпоставок продуктів та звіти про їх виконання (1945, 1946).
Відомості, звіти: про наявне поголів’я худоби (1943, 1945); хід та
підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр.: хід збору урожаю 1946 р.

Списки: громадян, які потерпіли від окупації (1943),
розстріляних фашистами (1943), які загинули у війну (1945);
військовослужбовців (1943); інвалідів Великої Вітчизняної війни
(1945, 1946); агітаторів сільської Ради (1945); поліцаїв, старост та
громадян, які добровільно виїхали до Німеччини (1944–1946).
Повістки до суду та прокуратури (1945).

Відомості на виплату зарплати працівникам сільради (1945).
Заяви та скарги громадян (1944–1946).
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Опис 2
Справ: 43; 1946–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому
(1947–1954).

Статистичний звіт про склад виконкому та постійних комісій, спиO
сок депутатів сільради (1950). Інформація про оргмасову роботу (1951).

Бюджети сільради (1947–1951). Кошториси витрат (1947–
1954). Штатні розписи (1948–1954). Річні звіти про виконання
бюджету (1947, 1948, 1950–1953).

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947,
1953, 1954).

ф. Р�679  Виконавчий комітет Мицалівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Мицалівка Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 53; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1943–1946 рр.

Розпорядження, директивні вказівки: райкому КП(б)У,
райвиконкому; райвійськомату (1943).

Бюджет сільради (1946). Кошториси видатків (1944–1946).
Книга обліку нарахування та сплати сум самообкладання (1945),
касова книга (1944). Звітні відомості про виконання сільського
бюджету (1946).

Подвірні списки по обліку худоби і посівних площ (1944–1946).
Листування з райвійськкоматом (1944, 1945), районними судом та
прокуратурою (1945).

Опис 2
Справ: 34; 1946–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому
(1947); постійних комісій(1952).

Бюджети сільради (1947–1952). Кошториси видатків
(1947–1950, 1953, 1954). Штатні розписи (1948, 1953, 1954). Річні
звіти про виконання бюджету (1951–1953).

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету
(1947–1950, 1954).

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1946 р.

ф. Р�680  Виконавчий комітет Деньгівської сільської Ради депу�
татів трудящих, с. Деньги Золотоніського району Чер�
каської області 

Справ: 261; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 24; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому.
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Протоколи: засідань виконкому (1946); загальних зборів
виборців (1944). 

Бюджет сільради (1945). Штатний розпис (1945). Кошториси
витрат (1945, 1946). Відомості про виконання сільського бюджету
(1944–1946). 

Акт про збитки, нанесені селу німецькоOфашистськими
загарбниками (1944). Списки розстріляних фашистами мешканців
села (1943, 1944). 

Відомості: про чисельність населення села (1944–1946); про
кількість громадян, вивезених на примусові роботи до Німеччини
(1944, 1945). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай
1944–1946 рр.

Списки: колгоспників (1944); господарств (1945); інвалідів
Великої Вітчизняної війни (1944, 1945); громадян, які повернулися з
Німеччини (1945–1947); могил червоноармійців (1943, 1944). Заяви,
скарги громадян та документи по їх розгляду.

Опис 2
Справ: 237; 1946–1975 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому (1954–1958). 
Протоколи: сесій сільради: засідань виконкому; загальних

зборів мешканців села (1953, 1954, 1961–1964, 1967–1975). 
Документи про роботу постійних комісій (1954–1975). 
Плани роботи виконкому (1949, 1955–1975). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1950, 1955–1975). Інформації про організаційноOмасову
роботу (1957–1966, 1972, 1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1949, 1955, 1956, 1959–1968, 1972–1975). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1955, 1956). Кошториси
витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету.  

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946,
1947, 1952, 1953). 

Звіти:  про чисельність населення (1950); про стать та вік
сільського населення та підсумки обліку худоби (1968–1975); про
підсумки сівби під урожай (1947–1951, 1954). Подвірні списки
перепису худоби (1946–1950).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�681  Виконавчий комітет Чапаєвської сільської Ради народ�
них депутатів, с. Чапаєвка Золотоніського району Черкась�
кої області 

Справ: 337; 1943–1980 рр. 
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Опис 1
Справ: 27; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому та
його відділів. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945); засідань виконкому
(1944–1946); загальних зборів виборців (1944, 1945). 

Документи про роботу постійних комісій (1946). 
Місячні плани роботи виконкому (1945). 
Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат

(1945, 1946). Річний звіт про виконання сільського бюджету (1946). 
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944–1946).

Подвірні списки: обліку худоби (1943–1945); перепису плодових та
ягідних насаджень (1945). 

Відомості про надання допомоги репатріантам (1946). Списки:
військовозобов’язаних (1943); військовослужбовців (1946); інвалідів
Великої Вітчизняної війни (1946). Заяви та скарги громадян (1944, 1945).

Опис 5
Справ: 310; 1946–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1969–1980); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1978–1980.). 

Документи про роботу постійних комісій (1948–1982). Плани
роботи виконкому (1976–1980). 

Звіти про роботу виконкому (1939–1947, 1950). Угоди на
соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання
(1951–1980). Інформації про організаційноOмасову роботу (1949,
1957–1969, 1972, 1973, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1953–1968, 1972, 1973, 1976–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандиO
датів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Бюджети сільради
(1947–1951, 1956–1980). Штатні розписи (1948, 1951–1955, 1959–
1965). Кошториси витрат (1948–1980). Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1952–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–
1951, 1976). 

Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського
населення та зведені підсумки обліку худоби (1961–1968, 1972, 1973,
1976–1980).

ф. Р�682  Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради народ�
них депутатів, с. Піщане Золотоніського району Черкаської
області 

Справ: 331; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 60; 1943–1946 рр.
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Постанови, розпорядження, директивні вказівки райкому
КП(б)У; райвиконкому та його відділів.

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946); засідань виконкому
(1944–1946); нарад активу села (1944). Протоколи засідань постійO
них комісій (1946). 

План роботи виконкому (1946). Акти перевірянь діяльності
сільради (1943). Бюджети сільради (1945, 1946). Звіт про виконання
сільського бюджету (1944). 

Відомості: про чисельність населення (1943–1945); про хід
посівних кампаній (1944–1946).

Книги обліку: населення (1946); депутатів (1944); працівників
сільради (1946); роботи по трудовому, господарчому, побутовому
улаштуванню та про надання грошової і матеріальної допомоги
репатрійованим (1946). Довідки про реєстрацію громадян, що
прибули з Німеччини (1945). Заяви та скарги громадян (1945, 1946).

Опис 2
Справ: 271; 1946–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому;
сходок мешканців села (1974–1980); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1975–1980). 

Документи про роботу постійних комісій (1948–1953, 1960–
1967, 1971–1980). 

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1951, 1953, 1956, 1960–1962, 1971, 1972, 1975–1980).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1957–1964, 1972). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1950, 1951, 1959–1968, 1972, 1973). 

Протоколи окружних  виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандиO
датів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961,
1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1950–1955, 1959). КошториO
си витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1951–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1946–1950, 1955, 1967). 

Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського
населення та зведені підсумки обліку худоби (1963–1968, 1972, 1973).

ф. Р�683  Виконавчий комітет Хрущівської сільської Ради депу�
татів трудящих, с. Хрущівка Золотоніського району Чер�
каської області 

Справ: 55; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.

Директивні вказівки райкому КП(б)У і райвиконкому (1945).
Протоколи сесій та засідань виконкому сільської Ради (1946).
Бюджети сільради (1945, 1946).
Списки виборців (1945).
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Опис 2
Справ: 46; 1944–1954 рр.

Протоколи сесій та засідань виконкому сільської Ради
(1947–1954).

Документи про роботу постійних комісій (1951–1954).
Статистичні звіти про склад депутатів та виконкому (1946,

1953). Угода на соцзмагання та акт підведення його підсумків (1950).
Бюджети сільської Ради (1947–1952, 1954). Кошториси видатO

ків (1947–1954). Штатні розписи (1950–1952, 1954). Річні звіти про
виконання бюджету (1945, 1947–1953).

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1954).
Бухгалтерські документи сільради касового і меморіального порядку
(1944, 1945).

Подвірні списки – вибірки із погосподарських книг про
чисельність худоби (1946).

ф. Р�684  Виконавчий комітет Богуславецької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Богуславець Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 231; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 25; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У; райвиконкому та
його відділів; районної прокуратури та райвійськкомату. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому (1945, 1946).
План роботи виконкому (1946). 
Бюджет сільради (1944). Штатний розпис, кошторис витрат (1944). 
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1945, 1946 рр.

Відомості про наявність: посівів озимих культур (1943); худоби (1945,
1946). Подвірні списки перепису плодових та ягідних насаджень (1944).

Списки: розстріляних в 1942 р. мешканців села; депутатів сільради
(1946); репатріантів (1945, 1946); інвалідів Великої Вітчизняної війни
(1946). Судові повістки (1943–1945). Заяви громадян (1944–1946).

Опис 2
Справ: 206; 1946–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1967, 1968, 1972–1975). 

Документи про роботу постійних комісій (1955–1977). 
Угоди на соцзмагання між  сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1955, 1957, 1962, 1963, 1968–1975). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1957, 1958, 1961, 1969, 1972).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1953, 1968, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).
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Бюджети сільради. Штатні розписи (1950, 1952, 1955,
1959–1964). Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського
бюджету.

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1947 р.
Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського населення та
зведені підсумки обліку худоби (1968, 1973).

Список  сільських кладовищ та інформація про їх благоустрій
(1958).

ф. Р�685  Виконавчий комітет Кривоносівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Кривоносівка Золотоніського
району Черкаської області 

Справ: 80; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 38; 1943–1946 рр.

Постанови, рішення, розпорядження: райкому КП(б)У; райвиO
конкому та його відділів.

Протоколи: пленумів, сесій сільради (1945, 1946); засідань
виконкому (1944–1946).

Плани роботи виконкому (1945, 1946).
Бюджети сільради (1944–1946). Кошториси витрат (1944, 1945).

Відомості (1944), звіти (1945, 1946) про виконання сільського бюджету.
Статистичні відомості про: чисельність населення (1945);

кількість худоби (1945), посівного матеріалу (1944). Заключний звіт
про підсумки сівби під урожай 1946 р. Документи: про хід виконання
держпоставок (1946); про колгоспне будівництво (1946). 

Акт про збитки, нанесені селу німецькоOфашистськими загарбO
никами (1944).

Документи про надання допомоги багатодітним, одиноким
матерям, інвалідам Великої Вітчизняної війни, нагородження багатоO
дітних матерів (1946). Список осіб, представлених до нагородження
медаллю “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945
рр.” (1946). Список військовослужбовців (1943). Відомості про
громадян села, які загинули на фронтах (1944). Довідки, характерисO
тики, посвідчення, видані сільрадою мешканцям села (1944–1946).
Відомості на виплату зарплати працівникам установ села (1945,
1946). Заяви громадян (1944, 1946).

Опис 2
Справ: 48; 1946–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.
Статистичний звіт про вибори до місцевих Рад (1947).

Інформація про роботу сільської Ради (1948). Угода на соцзмагання
та акт про підведення його підсумків (1950).

Бюджети сільради (1947–1954). Кошториси витрат (1947–
1954). Штатні розписи (1948, 1953). Реєстраційна картка по штатах
(1946). Річні (1947–1952) та місячні (1953, 1954) звіти про виконання
сільського бюджету.
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Статистичний звіт про чисельність населення, склад ради і
виконкому, про статевий склад сільського населення (1946). ЗаключO
ні звіти про підсумки сівби (1946, 1947). Подвірні списки – вибірки
про чисельність худоби(1946, 1947).

ф. Р�686  Виконавчий комітет Кропивнянської сільської Ради
народних депутатів, с. Кропивна Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 358; 1944–1987 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1944–1946 рр.

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У (1944, 1946);
райвиконкому (1944, 1946).

Протоколи засідань виконкому (1945).
Бюджети сільради.

Опис 2
Справ: 351; 1946–1987 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів
мешканців села (1968–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів
перед виборцями (1977–1980). 

Документи про роботу постійних комісій (1956–1982). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1955, 1956, 1966– 1980). Інформації про організаційноO
масову роботу (1956–1963, 1967–1969, 1972, 1973).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1953, 1954, 1957–1968, 1972, 1973).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967,
1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1954, 1955, 1959–1964,
1974–1980). Кошториси витрат (1948–1951, 1954–1980). Річні звіти
про виконання сільського бюджету (1948–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946,
1948, 1951, 1963). 

Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського
населення та зведені підсумки обліку худоби (1963–1968, 1972, 1973).

ф. Р�687  Виконавчий комітет Коробівської сільської Ради депу�
татів трудящих, с. Коробівка Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 424; 1943-1992 рр.

Опис 1
Справ: 52; 1943–1946 рр.

Розпорядження, директивні вказівки: райкому КП(б)У;
райвиконкому; райвійськомату (1944); Уповноваженого Народного
комісаріату заготівель СРСР по Золотоніському району (1945).
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Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 
Плани роботи виконкому (1945, 1946). Акти перевірянь роботи

сільради (1944, 1945).
Бюджети сільради (1944–1946). Кошторис витрат (1946). Звіт

про виконання сільського бюджету (1946). 
Акт про збитки, нанесені селу німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944). Список господарств, що потерпіли від окупації (1944). 
Звіти: про склад депутатів сільради (1945); про чисельність

населення (1945); про кількість худоби (1943–1945). Зведення про
хід сільськогосподарських робіт (1945, 1946). Заключні звіти про
підсумки сівби (1944–1946).

Списки: мешканців села (1943); партизан (1943); військовоO
зобов’язаних (1945); громадян, які прибули з Німеччини (1945).
Заяви  та скарги громадян (1944–1946).

Опис 2
Справ: 214; 1946–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.
Документи про роботу постійних комісій (1949–1952, 1956–

1962, 1966–1975). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1950–1959, 1962, 1963, 1967–1975). Інформації про органіO
заційноOмасову роботу (1951, 1957–1962, 1965–1969, 1972–1975).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1956, 1957, 1960–1963, 1967, 1973).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).

Бюджети сільради. Штатний розпис (1947). Кошториси витрат
(1947–1949, 1962–1964, 1967–1975). Річні звіти про виконання
сільського бюджету.

ф. Р�688  Виконавчий комітет Домантівської сільської Ради
народних депутатів, с. Домантове Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 328; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 37; 1943–1946 рр.

Розпорядження: райкому КП(б)У, райвиконкому та його
відділів (1943–1945); районної прокуратури, райвійськомату та
Уповноваженого Народного комісаріату заготівель СРСР по ЗолотоO
ніському району (1943, 1944).

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946); засідань виконкому
(1944–1946).

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1946).
Акт про збитки, нанесені селу німецькоOфашистськими заO

гарбниками (1944). 
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Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1945, 1946 рр.
Звіти про наявність худоби.

Опис 2
Справ: 291; 1946–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1975–1980).

Документи про роботу постійних комісій (1950–1955, 1963–1980).
Плани роботи виконкому (1976–1980). Звіти про роботу

сільради (1947–1950). 
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1950, 1955, 1956, 1962–1980). Інформації про організаO
ційноOмасову роботу (1956–1959, 1962–1966, 1969, 1973, 1976–1980).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1957, 1959, 1961–1968, 1972–1980).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради  та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965,
1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1949–1961). Кошториси
витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948,
1949, 1976, 1977). 

Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського населення
та зведені підсумки обліку худоби (1961–1968, 1972–1980).

ф. Р�689  Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Нова Дмитрівка Золотоніського
району Черкаської області 

Справ: 240; 1943–1975 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження, директивні вказівки райкому
КП(б)У, райвиконкому (1943, 1944, 1946 ).

Протоколи: сесій сільради (1944–1946); засідань виконкому
(1944–1946).

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946).
Звіти: про чисельність населення (1946); про наявність худоби

(1943–1945); про наявність плодовоOягідних насаджень (1944).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944–1946).

Опис 2
Справ: 224; 1946–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1973–1975). Документи про роботу постійних
комісій (1957, 1960–1975).

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
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виконання (1959–1975). Інформації про організаційноOмасову роботу
(1956–1961, 1965–1969, 1972).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1953–1973).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1953–1955, 1964).
Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету
(1950–1975).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948– 1950).
Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського

населення та зведені підсумки обліку худоби (1953, 1954, 1965–1973).

ф. Р�690  Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Лукашівка Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 222; 1946–1975 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1946 р.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.
План роботи виконкому.
Бюджет сільради.
Зведення про хід сільськогосподарських робіт. Звіти про

підсумки сівби під урожай та чисельність худоби.
Список осіб, яким вручено медаль “За доблесну працю у

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, інвалідів.

Опис 2
Справ: 213; 1946–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; сходок
мешканців села (1973–1975).

Документи про роботу постійних комісій (1954–1960,
1967–1971).

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1956–1969, 1972–1975). Інформації про організаційноO
масову роботу (1956–1963, 1967, 1970, 1974, 1975).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1948, 1950, 1955, 1958–1960, 1963, 1972, 1973).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1959, 1961, 1963, 1965,
1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1948, 1951, 1955, 1959–
1965). Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського
бюджету.

Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського населенO
ня та зведені підсумки обліку худоби (1954, 1959, 1960, 1963, 1972).
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ф. Р�691  Виконавчий комітет Вознесенської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Вознесенське Золотоніського
району Черкаської області 

Справ: 209; 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1944–1946 рр.

Постанови, розпорядження, директивні вказівки райкому
КП(б)У, райвиконкому.

Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів
колгоспників (1946).

Опис 4
Справ: 202; 1947,1951–1975 рр.

Протоколи: сесій сільради (1951–1975); засідань виконкому
(1951–1975); сходок мешканців села (1965–1975).

Документи про роботу постійних комісій (1955–1976).
Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1956, 1957, 1960–1963, 1966–1975). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1957–1961, 1964, 1967–1969, 1972, 1973).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1967, 1968, 1972, 1973).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967,
1969, 1971, 1973, 1975).

Бюджети сільради (1951–1975). Штатні розписи (1947,
1951–1965). Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського
бюджету (1951–1975).

Одноразові  статистичні звіти про стать та вік сільського
населення та зведені підсумки обліку худоби (1967, 1968, 1972, 1973).

ф. Р�707  Гельмязівський державний племінний розплідник, 
с. Драбів Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 5; 1944–1945 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Директиви, розпорядження органів вищого рівня з
господарських питань.

План роботи (1944).
Відомості про облік продуктивності тваринницьких племінних

ферм (1944). Звіти про стан племінних ферм та акти обслідування
(1945).

Річний баланс (1945). Квартальні бухгалтерські звіти (1945).

ф. Р�708  Золотоніський лісорозсадник Міністерства сільського
господарства УРСР, м. Золотоноша Полтавської області

Справ: 3; 1945–1946 рр.
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Опис 2
Справ: 1; 1945 р.

Листування з обласним відділом сільського господарства з
питань діяльності лісорозсадника.

Опис 3
Справ: 2; 1946 р.

Місячні бухгалтерські  звіти.
Касова книга.

ф. Р�715  Золотоніська гідрометеорологічна станція Українсько�
го управління гідрометеорологічної служби УРСР, м. Золо�
тоноша Полтавської області 

Справ: 4; 1943–1945 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1943–1945 рр.

Накази, розпорядження управлінь гідрометеорологічної служби
Харківського та Київського військових округів, районного виконO
кому та листування з ними з питань роботи станції.

Виробниче  завдання станції (1944).
Акти про встановлення приладів на станції (1945). Розклади

занять з технічного навчання (1945). 
Акт про збитки, нанесені станції німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�716  Гельмязівська конопленасіннева станція земельного
відділу виконавчого комітету Полтавської обласної Ради
депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району
Полтавської області 

Справ: 8; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Постанови, накази, розпорядження Головних сортових управO
лінь Народного комісаріату земельних справ СРСР і УРСР;
Полтавського обласного земельного відділу; Гельмязівського
районного виконкому.

Висновки за результатами проведення аналізу насіння конопель
(1944).

Кошториси витрат, штатні розписи. Річні звіти про фінансовоO
господарську діяльність.

Списки ланкових колгоспних ланок Гельмязівського району по
вирощуванню насіння конопель (1946).
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ф. Р�720  Уповноважений Богуславського повітового бюро
профспілок по Корсунському району, м. Корсунь Київської
губернії 

Справ: 7; 1922-1923 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1922, 1923 рр.

Наказ Богуславського повітового виконкому про виконання
законоположення про охорону праці та соціального страхування (1922).

Протоколи: ІІOго повітового з’їзду; ІІІOої повітової конференції
членів профспілок; засідань президії місцевих комітетів профспілок;
загальних зборів членів профспілок м. Корсуня; засідань конфліктної
комісії повітового профбюро (1922).

Плани роботи профбюро.
Відомості про ремонт робітничого клубу в м. Корсуні; на

виплату зарплати працівникам Корсунського районного податкового
бюро (1922).

Фінансовий звіт уповноваженого (1922).
Заяви про прийом в члени профспілок і надання роботи.

ф. Р�729  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, 
с. Чапаєвка Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 113; 1943–1971 рр.

Опис 1
Справ: 37; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому.
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. 
Виробничі плани (1945, 1946). Агрономічні плани посіву

культур та звіт про їх виконання (1945). 
Типові договори з машинноOтракторними станціями на

контрактацію коксагизу (1944, 1945). 
Щотижневі звіти про хід робіт в колгоспі, стан збирання хлібів,

підняття зябу та заготівель хлібів. Акти перевіряння озимих посівів,
про видачу продуктів.

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Акти інвентаризації майна (1943, 1945).

Списки: промислових підприємств колгоспу (1946); колгоспO
ників (1945, 1946).

Опис 2
Справ: 76; 1947–1971 рр.

Протоколи: виробничої наради активу села (1947); загальних
зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді
голови колгоспу (1963, 1968–1970).

Плани: розвитку сільського господарства (1966–1970); агроO
технічних заходів (1951). ВиробничоOфінансові плани (1947–1962,
1970).
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Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх
виконання (1952, 1955, 1958).  

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1952). Акти перевіряння фінансовоOгосподарської діяльності
колгоспу (1963, 1964). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1963–1970). Шнурові
книги обліку насіння (1965, 1968).

ф. Р�730  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний ри�
балка”, с. Залізки Золотоніського району Полтавської
області 

Справ: 20; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1943–1946 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому та районного зеO
мельного відділу (1943, 1944).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничий план колгоспу (1946).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944–1946).

Опис 2
Справ: 13; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Трирічний план розвитку громадського тваринництва колгоспу
(1949–1951). План відбудови й розвитку сільського господарства
колгоспу (1947). Виробничі плани (1947, 1948). Річні виробничі
завдання  бригад, ферм і ланок колгоспу (1949).

Агротехнічні звіти колгоспу (1947).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947–1949).

ф. Р�731  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нове життя”,
с. Коробівка Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 26; 1939–1947 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1939–1947 рр.

Розпорядження районного земельного відділу та листування з
ним про збір урожаю, порядок приймання зерна від колгоспу,
заготівлю м’яса та сільськогосподарських продуктів, складання
планів (1943–1947).

Зведення про хід посівної та збиральної кампаній та про хід
інших робіт в колгоспі (1946).

Умови на соцзмагання між бригадами  та ланками (1946, 1947).
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Акти: перевіряння стану готовності колгоспу до посівної
кампанії, зберігання картоплі (1944, 1945); апробації насіння (1944).

Головні книги (1941–1943, 1945, 1946). Касові книги (є
документи періоду тимчасової німецькоOфашистської окупації)
(1939–1945). Книги обліку: основних засобів виробництва, тварин,
матеріалів та цінних паперів; державних поставок і колгоспної
торгівлі; грошових і натуральних прибутків та їх розподілу;
трудоднів; податків, зборів і страхових платежів; адміністративноO
господарських витрат; затрат підсобних підприємств, на будівництво
і капітальний ремонт, на виробничі потреби (1941, 1943–1946). Книги
особових рахунків (1943, 1944). Книга розрахунків з установами та
особами (1946).

ф. Р�732  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нове життя”,
с. Богуславець Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 52; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 31; 1943–1946 рр.

Директиви, постанови, розпорядження райвиконкому, районO
ного земельного відділу та листування з ними, з сільською радою,
машинноOтракторною станцією про хід і виконання  сільськогоспоO
дарських робіт, забезпечення частин Червоної Армії продуктами,
ремонт доріг, надання допомоги сім’ям фронтовиків (1943–1947).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946).

План сільськогосподарських робіт (1944). Виробничі плани
(1944, 1945).

Акти: перевіряння стану збереження сільськогосподарських
продуктів (1943–1945); апробації насіння. Звіти про хід
сільськогосподарських робіт (1943–1945).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу. 

Опис 2
Справ: 21; 1946–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1949).

Книги головних рахунків (1947–1950). Книги обліку: грошових
та натуральних витрат; грошових і натуральних прибутків та їх
розприділення; фондів; реалізації продуктів (1947–1950).

ф. Р�733  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Надія”, м. Зо�
лотоноша Полтавської області.

Справ: 22; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).
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Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 2
Справ: 17; 1946–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Державні плани та плани відбудови і розвитку сільського
господарства (1948–1950). Виробничі плани колгоспу (1947–1950).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949).

Книга головних рахунків (1950). Книга обліку основних засобів
(1950).

ф. Р�735  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Воля”, с. Дра�
бівці Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 34; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1944–1946 рр.

Директиви та розпорядження райвиконкому, районного
земельного відділу з питань діяльності колгоспу (1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946).

Зведення про хід посівної кампанії (1946). Акти перевіряння
стану посівних площ та апробації насіння (1945).

Аналітичні рахунки та книга аналітичних рахунків основних
засобів виробництва, державних поставок, грошових та натуральних
прибутків та їх розприділення, адміністративноOгосподарських
витрат, продуктів і матеріалів, витрат на будівництво та капітальний
ремонт (1945, 1946). Головна книга (1946). Книги обліку: державних
поставок і продажу, особових рахунків колгоспників (1945); витрат на
виробничі потреби, податків, зборів і страхових платежів (1946).

Списки членів колгоспу та трактористів машинноOтракторної
станції, що працювали в колгоспі (1945).

Опис 2
Справ: 18; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства
(1950). Трирічний план розвитку продуктивного громадського
тваринництва (1949–1951). Робочий план на весняну посівну
кампанію колгоспу (1947). Виробничі плани колгоспу (1947–1950).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947, 1948).

Книга головних рахунків (1949). Книги обліку основних засобів
(будівлі, споруди, сільськогосподарські машини) (1949, 1950).
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ф. Р�736  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Баха, м.
Золотоноша Полтавської області  

Справ: 25; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу.
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1946).
Виробничі плани колгоспу (1945, 1946).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944).
Головна книга (1946). Касова книга (1945). Книги обліку:

державних поставок і продажу; основних засобів виробництва;
продуктів і матеріалів; грошових коштів; неподільних фондів і
пайових внесків; розрахунків з членами колгоспу, з установами і
особами;  витрат у підсобних підприємствах, на будівництво і
капітальний ремонт, на виробничі потреби; натуральних і грошових
прибутків та їх розприділення (1946).

Опис 2
Справ: 13; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1949).

Державний план відбудови й розвитку сільського господарства
колгоспу (1950). Виробничі плани.

Статистичний звіт про збиранню урожаю, сівбу озимих та
оранку на зяб (1949).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�737  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний
Дніпровець”, с. Матвіївка (с. Домантове) Золотоніського
району Полтавської області 

Справ: 25; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1943–1946 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу.

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників; нарад керівників громадського двору (1943, 1944).

Договори з машинноOтракторними станціями на виконання
сільськогосподарських робіт та на соцзмагання між бригадами і
ланками (1946).

Зведення: про хід весняної сівби та відомості про стан
тваринництва (1944, 1945); про здачу хліба державі, заготівлі
посівного матеріалу (1945); про хід виконання сільськогосподарських
робіт (1946). Звіти про підсумки сівби (1945, 1946).

Акти перевіряння стану збереження сільськогосподарських
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продуктів та обробітку посівних площ (1943–1945); перевіряння
стану посівних площ і тваринницьких ферм (1946). Акти апробації
насіння (1946).

Опис 2
Справ: 10; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства
колгоспу (1949, 1950).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�738  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Промінь”, 
с. Скориківка Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 9; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничі плани (1945, 1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�739  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ударник”, 
с. Зорівка Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 15; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945, 1946).

Виробничі плани (1944–1946). План розвитку тваринництва
(1946).

Акти, звіти: про проведення сівби сільськогосподарських
культур (1946); про стан тваринництва (1946). Агротехнічні звіти
(1946).

Списки колгоспників (1944). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�740  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Коробівка Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 8; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944–1946).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).
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Плани проведення сільськогосподарських робіт (1944–1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�741  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,
с. Зорівка Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 19; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1943–1946 рр.

Розпорядження: Народного комісаріату фінансів УРСР (1945);
райвиконкому.

Протоколи: звітноOвиборних зборів колгоспу (1945); загальних
зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1946).

Виробничий план (1946). Планові завдання: посівних кампаній та
польових робіт (1943, 1944); про здавання державі продуктів тваринO
ництва та рослинництва (1946); про заготівлі сільськогосподарських
продуктів та сировини (1945). Плани полів сівообміну (1945, 1946).

Агрономічні звіти та звіти про види на урожай (1945, 1946).
Декадні звіти про перебіг сільськогосподарських робіт (1943, 1944).
Щомісячні звіти про стан тваринництва (1946).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1943,1945).

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, сільськоO
господарських постачань та колгоспної торгівлі, грошових і
натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуO
ральних витрат (1944, 1946).

Акт про збитки, нанесені господарству колгоспу німецькоO
фашистськими загарбниками (1944).

ф. Р�743  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, 
с. Кривоносівка Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 36; 1943–1948 рр.

Опис 1
Справ: 36; 1943–1948 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому та районного земельO
ного відділу (1943–1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Виробничі плани (1946–1948). Орієнтовний план весняної
сівби (1944). Планові завдання на посадку садів, овочів, оранки парів,
засипання насіння (1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1946 р.
Агрономічний звіт (1947). Агротехнічні звіти (1945). Місячні звіти
про стан тваринництва (1945).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1945, 1946). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1943–1946). 

Книги головних рахунків. Книги обліку натуральних прибутків
і їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1947, 1948).
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ф. Р�744  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, 
с. Богуславець Золотоніського району Полтавської області

Справ: 44; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1943–1946 рр.

Накази Народного комісаріату земельних справ УРСР (1945,
1946); розпорядження райвиконкому та районного земельного відділу.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу
(1945). Виробничий план (1944). ПланиOграфіки сільськогосподарO
ських робіт та відомості про їх виконання. Плани та зобов’язання
колгоспу на поставку сільськогосподарських продуктів та сировини
(1945, 1946). Плани здавання продуктів в фонд Червоної Армії (1943,
1944).

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944, 1946 рр.
П’ятиденні звіти та відомості про виконання сільськогосподарських
робіт і стан тваринництва. Акти апробації посівів та висновки аналізу
насіння.  

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944, 1946). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу. 

ПланиOзавдання посіву та розміщення сільськогосподарських
культур (1943, 1944).

Списки: спеціалістів колгоспу (1946); промислових підO
приємств колгоспу (1945). 

Довідка про стан господарства колгоспу після звільнення
території від німецькоOфашистських загарбників (1943, 1944).

Опис 2
Справ: 18; 1945–1950 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1948–1950). Звітна доповідь голови колгоспу (1947). 

Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства
колгоспу (1949, 1950). Виробничі плани (1946, 1947).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949).

ф. Р�745  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, 
с. Лукашівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 43; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничі плани колгоспу (1944–1946).
Акти та звіти про виконання сільськогосподарських робіт (1944,

1946).
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Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 2
Справ: 34; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства
колгоспу (1950). Виробничі плани (1948–1950).

Книги головних рахунків. Книги обліку: натуральних і
грошових прибутків та їх розприділення; основних засобів; фондів;
грошових та натуральних витрат.

ф. Р�746  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, 
с. Крупське Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 103; 1943–1976 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1943–1946 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників (1944, 1945).
Договори з райспоживспілкою на продаж сільськогосподарO

ських продуктів (1943); про контрактацію молодняку (1943). Акти
обліку виконаних робіт Пальмирською машинноOтракторною
станцією (1943, 1944). Статистичні звіти колгоспу про хід
сільськогосподарських робіт (1945).

Акти ревізійної комісії (1946).
Список осіб, представлених до вручення медалі “За доблесну

працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” по колгоспу
(1946). 

Опис 2
Справ: 28; 1943–1952 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу (1948–1952); загальних
зборів колгоспників (1947–1952). Звітна доповідь голови колгоспу
(1948).

План відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу
(1947). Виробничі плани (1944–1947, 1950).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Акти перевіряння фінансовоOгосподарської діяльності колгоспу
(1949, 1951).

Опис 3
Справ: 68; 1953–1976 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників; засідань бюро економічного аналізу (1968–1970,
1973–1976). Звітні доповіді голови колгоспу про господарську
діяльність (1971–1974).

ВиробничоOфінансові плани колгоспу (1956, 1957, 1960, 1961).
Акти про реорганізацію колгоспу ім. Крупської (1954,

1963–1968).

358



Книга історії полів сівозмін колгоспу (1969–1977).
Книга обліку фондів (1957).
Документи (протоколи, звітна доповідь, кошториси витрат, фіO

нансові та статистичні звіти) профспілкового комітету (1969– 1976).

ф. Р�747  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний
промінь”, с. Кропивна Золотоніського району Полтавської
області 

Справ: 36; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1945 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи засідань правління колгоспу (1944–1946); загальних
зборів колгоспників (1943–1946).

Планові завдання колгоспу з усіх видів сільськогосподарських
робіт (1944). Виробничі плани (1944, 1945).

Кошторис адміністративноOгосподарських витрат (1945). Річні
звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 5
Справ: 20; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Державні плани (1949, 1950) та план (1948). відбудови і розO
витку сільського господарства колгоспу. Виробничі плани колгоспу.

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949). 

Книга головних рахунків (1950). Книга обліку фондів,
грошових прибутків і їх розприділення (1950).

ф. Р�748  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до
соціалізму”, с. Антипівка Золотоніського району Полтав�
ської області 

Справ: 39; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1944–1946 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1944, 1946).

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946); бригадних зборів (1944).

Виробничі плани (1945, 1946). Планові завдання, зобов’язання
колгоспу на здачу сільськогосподарських продуктів (1945).

Акти перевіряння стану тваринництва та відомості опису майна
(1945). Акти та договори на контрактацію молодняку худоби (1944,
1946).
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ПрибутковоOвидатковий кошторис (1944). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944, 1946).

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими
загарбниками (1944).

Опис 2
Справ: 22; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства
колгоспу (1949). Виробничі плани.

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх
виконання (1947).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949).

Книги обліку: натуральних прибутків і їх розприділення;
грошових та натуральних витрат; реалізації продукції (1950).

ф. Р�749  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перше трав�
ня”, с. Богуславець Золотоніського району Полтавської
області  

Справ: 28; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1943, 1944).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1943–1947 рр.).

Планові завдання з усіх видів сільськогосподарських робіт (1945).
Договори на контрактацію сільськогосподарської продукції

(1946). Акти про виконання сільськогосподарських робіт (1946).
Книги головних рахунків (1944–1946). Касова книга (1943).

Опис 2
Справ: 16; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу (1947–1949); загальних
зборів колгоспників (1948–1950).

Трирічний план розвитку громадського продуктивного  тваринO
ництва колгоспу (1949–1951). Державний план відбудови та
розвитку сільського господарства колгоспу (1950).

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку: грошових і
натуральних прибутків та їх розприділення; фондів; реалізації
продуктів; грошових та натуральних витрат (1948, 1950).

ф. Р�750  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний степ”,
с. Мицалівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 30; 1943–1950 рр.
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Опис 1
Справ: 15; 1943–1946 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому (1944–1946).
Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників (1943–1945); бригадних зборів (1943, 1944, 1946).
Виробничі плани (1944–1946). Зобов’язання на постачання

сільськогосподарських продуктів (1944–1946). Договори на контракO
тацію молодняку худоби (1943, 1944).

Річні звіти колгоспу (1944, 1946). Акти: перевіряння здачі
продуктів державі (1943, 1944); виконання сільськогосподарських
робіт (1944–1946). Відомості обліку виконаних робіт та затрат труO
доднів (1946).

Списки: осіб, представлених до нагородження медаллю “За
доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”; членів
колгоспу (1946).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944, 1946).
Книга обліку продуктів і матеріалів (1943).

Опис 2
Справ: 15; 1945,1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1950); загальO
них зборів колгоспників (1947–1949).

Виробничі плани (1948, 1949). План відбудови та розвитку
сільського господарства колгоспу (1948). Річні виробничі завдання
бригад, ферм колгоспу (1948, 1949).

Умова на соцзмагання між колгоспами; соцзмагання бригад,
ланок, ферм колгоспу та підсумки їх виконання (1949).

Річні звіти колгоспу (1945, 1947, 1949). Основні показники
господарства колгоспу (1947). Відомість про наявність зерна та
продуктів по колгоспу (1945).

ф. Р�751  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона гора”,
с. Хрести Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 50; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 34; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничий план (1944). Планові завдання та робочі плани
проведення сільськогосподарських робіт (1946).

Умова на соцзмагання між колгоспами (1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944, 1945). Звіти про хід сівби та збирання сільськогосподарських
культур (1945). Звіти та зведення про хід сільськогосподарських
робіт (1946). Сортові свідоцтва і акти апробації насіння (1946).
Відомості: видачі продуктів для громадського харчування (1943);
грошових та натуральних видатків (1944, 1945); обліку худоби (1945).
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Заяви громадян про вступ у члени колгоспу і колгоспників про
надання допомоги, виділення присадибної ділянки (1946).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946). Акти ревізійної
комісії (1944, 1946).

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку продуктів і
матеріалів; фондів; грошових і натуральних прибутків і їх
розприділення; грошових і натуральних витрат (1943, 1944, 1946).
Інвентарні описи майна, худоби та продуктів (1943–1945).

Опис 2
Справ: 16; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства
колгоспу (1949). Виробничий план колгоспу (1949).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947, 1949).

Книга головних рахунків (1948). Книги обліку фондів;
основних засобів (будівлі, сільськогосподарські машини); реалізації
продукції; грошових і натуральних прибутків та їх розприділення;
грошових та натуральних витрат (1948, 1950).

ф. Р�752  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Зірка”,
с. Драбівці Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 33; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1943–1945).

Протоколи засідань правління колгоспу і загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничі плани (1945, 1946).
Довідки про стан колгоспу після звільнення території від

німецькоOфашистських загарбників (1943).
Річні звіти колгоспу (1944–1946). Акти: обліку виконання

сільськогосподарських робіт (1944); апробації насіння (1944, 1945).
Відомості про хід сільськогосподарських робіт (1945). Акти
ревізійної комісії (1946).

Опис 2
Справ: 18; 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани. Державні плани відбудови й розвитку
сільського господарства колгоспу (1948– 1950).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1948, 1949).
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Книги обліку фондів; грошових прибутків; основних засобів
(будівлі, споруди, сільськогосподарські машини) (1950).

ф. Р�753  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, 
с. Новоселиця Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 47; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 32; 1943–1946 рр.

Розпорядження Вознесенського райвиконкому, Золотоніського
районного земельного відділу.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1944–1946).
Акти: перевіряння підготовки до збиральної кампанії (1944);

апробації насіння і перевіряння стану посівів (1944–1946). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 5
Справ: 15; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1947–1949). Державні плани відбудови та
розвитку сільського господарства колгоспу (1947, 1949). Річне
виробниче завдання ферм (1949).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1948, 1949).

Книга головних рахунків (1950).

ф. Р�754  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
м. Золотоноша Полтавської області 

Справ: 35; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1943–1946 рр.

Директивні розпорядження, постанови Золотоніського райO
виконкому, районного земельного відділу (1943, 1944, 1946).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничі плани (1944–1946). Планові завдання, зобов’язання
по поставках та договори на контрактацію насіння (1944, 1946).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946) Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії
колгоспу (1946).

Опис 5
Справ: 16; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників. 
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Виробничі плани. Державні плани відбудови та розвитку
сільського господарства колгоспу (1947, 1950).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949).

Книги обліку фондів; грошових прибутків і їх розприділення
(1950).

ф. Р�755  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного,
м. Золотоноша Полтавської області 

Справ: 39; 1941-1950 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1941, 1943–1946 рр.

Розпорядження Золотоніського райвиконкому, районного
земельного відділу (1943–1945).

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946);
загальних зборів колгоспників (1943–1946).

Виробничий план (1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1946).

Опис 8
Справ: 19; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани. Державні плани відбудови та розвитку
сільського господарства колгоспу (1949, 1950). Трирічний план
розвитку громадського продуктивного тваринництва колгоспу
(1949–1951).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949).

Книга обліку основних засобів (1950).

ф. Р�756  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 160; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946, 1947).

Виробничі плани (1944–1946).
Річні бухгалтерські звіти.

Опис 5
Справ: 148; 1947–1980 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1959,
1962–1980); загальних зборів колгоспників (1947–1958, 1962,
1964–1980).
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Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро
економічного аналізу (1968–1979).

Звіти правління колгоспу про роботу (1962–1971, 1973–1976,
1979).

ВиробничоOфінансові плани (1948–1962, 1970). П’ятирічний
план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Державні плани
відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1950,
1952–1954).

Річні звіти колгоспу (1948, 1950–1952, 1959). Звіт колгоспу про
стан тваринництва (1961). Акти документальної ревізії фінансовоO
господарської діяльності правління колгоспу (1973–1975).

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1959–1977). Шнурова
книга обліку насіння (1961, 1963–1969, 1974, 1976).

Документи (протоколи загальних профспілкових конференцій,
загальних зборів і засідань профспілкового комітету, звітна доповідь
голови профкому, кошторис витрат, фінансові і статистичні звіти)
профспілкового комітету (1971–1980).

Опис 1 м
Справ: 6; 1967–1970 рр.

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань
профспілкового комітету (1967–1971). Звітні доповіді голови
профспілкового комітету про роботу (1969, 1970).

Кошторис витрат, фінансовий і статистичний звіти профспілO
кового комітету (1969, 1970).

ф. Р�757  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний пра�
пор”, с. Маліївка Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 4; 1945, 1946 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1945, 1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1946).

Акти приймання виконаних робіт (1946).
Книга обліку продуктів і матеріалів (1945).

ф. Р�758  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона
Діброва”, с. Вільхи Золотоніського району Полтавської
області 

Справ: 35; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944).

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальO
них зборів колгоспників (1943–1945).
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Планові завдання (1946).
Умови на соцзмагання між колгоспами (1945).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1945).
Книги обліку фондів, натуральних прибутків (1946).

Опис 2
Справ: 21; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани. Державні плани відбудови та розвитку
сільського господарства колгоспу (1949, 1950). Плани відбудови та
розвитку сільського господарства колгоспу (1947, 1948). Трирічний
план розвитку громадського продуктивного тваринництва колгоспу
(1949–1951).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку фондів, основних
засобів (1950).

ф. Р�759  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Серп і
молот”, с. Слюзчина Слобідка Золотоніського району
Полтавської області 

Справ: 32; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1943–1946 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного відділу
сільського господарства (1943–1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничі плани (1944, 1946). Планові  завдання (1945, 1946).
Умова на соцзмагання між колгоспами (1945).
Заяви колгоспників про прийняття в члени колгоспу (1945).
Кошторис витрат (1944). Акти ревізійної комісії (1944–1946).

Опис 2
Справ: 12; 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1948).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947–1949).
Книга обліку основних засобів (будівлі, сільськогосподарські

машини) (1950).

ф. Р�760  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога”, 
с. Хрущівка Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 55; 1943–1950 рр.
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Опис 1
Справ: 10; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945, 1946).

Виробничі плани (1944–1946).
Умова на соцзмагання між колгоспами (1944). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944–1946).
Книга обліку продуктів та матеріалів (1943).

Опис 2
Справ: 45; 1943–1945, 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1943, 1944, 1947–1951).

Виробничий план (1950). Державний план (1949) і план (1947)
відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу.

Книги головних рахунків (1947–1950). Книги обліку грошових
і натуральних прибутків та їх розприділення; грошових та
натуральних витрат; реалізації продукції (1947–1950).

ф. Р�762  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Прогрес”, 
с. Драбівці Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 33; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1943–1949 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1944–1947).

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1944–1946). 

Виробничі плани (1944–1946). 
Відомості, акти про стан тваринництва та посівних площ (1946). 
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1949). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1943–1946, 1949). 
Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).

Опис 2
Справ: 16; 1947–1950 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства
колгоспу (1948, 1950). Виробничі плани.

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947, 1948).  

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків
(1949, 1950).

ф. Р�763  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний
партизан”, с. Маліївка Золотоніського району Полтав�
ської області 
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Справ: 30; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944–1946 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1945, 1946). 

Виробничий план (1945). План збирання урожаю (1944). ПлаO
нові завдання бригад по сівбі та урожайності сільськогосподарських
культур (1946).

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1945р. Звіти: про
підсумки збирання урожаю (1944); про стан тваринництва (1944).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). Річний бухгалтерO
ський звіт (1945). 

Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO
ками (1944).

Опис 4
Справ: 18; 1946–1950 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Державні плани та плани відбудови і розвитку сільського
господарства колгоспу. Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�764  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, 
с. Деньги Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 7; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1943–1946 рр.

Виробничі плани.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�765  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, 
с. Нова Гребля Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 116; 1943–1976 рр.

Опис 1
Справ: 65; 1943–1949 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного зеO
мельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1945–1949). 

Державний план та план відбудови і розвитку сільського
господарства колгоспу (1948, 1949). Виробничі плани. 

Відомості про стан тваринництва та хід сільськогосподарських
робіт (1945, 1946). Акти: перевіряння виконання сільськогосподарO
ських робіт (1943, 1944); апробації насіння (1944); обстеження стану
посівних площ (1944). 

Книги головних рахунків (1944–1946). Книги обліку основних
засобів виробництва, державних постачань і колгоспної торгівлі,
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фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення,
грошових коштів та  цінних паперів (1944–1946).

Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбO
никами (1944).

Опис 2
Справ: 51; 1950–1976 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників; бюро економічного аналізу (1970, 1973). Звіт голови
правління про роботу колгоспу (1950).

Шнурова книга обліку насіння (1966, 1967, 1973–1976). Книга
історії полів сівозмін колгоспу (1969–1972).

Документи (протоколи профспілкових зборів і засідань
профспілкового комітету, кошториси витрат, фінансові і статистичні
звіти) профспілкового комітету (1965–1975).

ф. Р�766  Рибколгосп “Дніпровець”, с. Домантове Золотоніського
району Полтавської області 

Справ: 12; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1943–1946 рр.

Накази Народного комісаріату рибної промисловості СРСР;
директивні листи Київської міжобласної рибноOколгоспної спілки та
листування з Київським міжобласним рибним трестом про виконання
планів вилову і реалізації риби, з питань кадрів (1943, 1944, 1946).

Протоколи засідань та загальних зборів членів рибколгоспу
(1945, 1946).

Контрольні цифри п’ятирічного плану на 1946–1950 рр.
Акти про плановий і понадплановий вилов риби (1946).

Відомості: вилову та реалізації риби (1944); обліку основних засобів
та інвентарю (1945). Сортові картки реалізованої продукції (1944).

Списки членів колгоспу, колгоспниківOстахановців та нагоO
роджених бойовими орденами і медалями (1946).

ВиробничоOфінансовий план (1946). ПрибутковоOвидатковий
кошторис (1946). Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність
(1945, 1946).

Особові рахунки колгоспників (1944, 1945). Відомості на
виплату заробітної плати (1944).

ф. Р�767  Звенигородська державна нотаріальна контора, 
м. Звенигородка Уманського округу 

Справ: 1; 1928 р.

Опис 1
Справ: 1; 1928 р.

Нотаріальний реєстр.

ф. Р�768  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоне Дніпро”,
с. Хрести Золотоніського району Полтавської області 
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Справ: 35; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1943–1947 рр.

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу
та інших установ (1944–1946).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1947).

Виробничі плани (1944–1946).
Акти: апробації, перевіряння зберігання та витрачання посівO

ного матеріалу (1944–1946); обстеження земель колгоспу, стану
посівів, відводу земель під будівництво житлових будинків (1946).
Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1945 р. Підписні
листи про здачу жителями села коштів на будівництво танкової
колони і ескадрильї літаків (1943).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). ВиробничоOфінанO
сові звіти (1943–1946).

Відомості оплати трудоднів, видачі авансу (1944, 1945). Книги
обліку натуральних прибутків і їх розприділення, продуктів та
матеріалів (1944, 1945).

Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO
ками (1944).

Опис 2
Справ: 14; 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1947–1949). Трирічний план розвитку
громадського продуктивного тваринництва колгоспу (1949–1951).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949).

Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення,
основних засобів (будівлі, споруди, сільськогосподарські машини)
(1950).

ф. Р�769  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний
луг”, с. Липівське Золотоніського району Полтавської об�
ласті 

Справ: 15; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність.
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Опис 2
Справ: 6; 1949, 1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1949). Державний план відбудови та
розвитку сільського господарства колгоспу (1949).

Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1949).

Книга обліку фондів, грошових прибутків та їх розприділення
(1950).

ф. Р�770  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Ілліча”,
с. Шабельники Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 8; 1943–1945 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1945 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного  земельного відділу.
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1944, 1945).
Плани державних поставок та соцзобов’язання колгоспу (1944).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність (1944, 1945).

ф. Р�773  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Паризька
Комуна”, с. Кропивна Золотоніського району Полтавської
області 

Справ: 36; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1943–1945 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу.
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1944, 1945).
Виробничі плани (1944, 1945). Планові завдання (1944, 1945).
Умова на соцзмагання між колгоспами (1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Кошторис витрат (1945).
Книги обліку основних засобів виробництва продуктів та

матеріалів (1944, 1945). Касова книга (1945).

Опис 2
Справ: 21; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1946–1949). Державний план (1949) і план
(1948). відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу.

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність (1946–1949).
Книга головних рахунків (1950). Книга обліку грошових

прибутків та їх розприділення (1946).
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ф. Р�775  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Колгоспне
село”, с. Пальмира Золотоніського району Полтавської
області 

Справ: 35; 1945–1950 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1945–1946 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1946). План розвитку тваринництва колO
госпу (1946). Зобов’язання колгоспу та списки членів колгоспу на
постачання державі сільськогосподарських продуктів.

Річні звіти колгоспу. Акти обстеження умов утримання тварин
та перевіряння стану посівних площ; на виконані роботи тракO
торними бригадами. Зведення про хід сільськогосподарських робіт.

Списки членів колгоспу та їх сімей.

Опис 2
Справ: 23; 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1947–1949).

Виробничі плани (1947, 1948). Державний план (1949) і план
(1948) відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу. План
розвитку тваринництва (1948). Планові завдання колгоспу (1948).

Основні показники колгоспу (1947).
Книга головних рахунків (1948–1950). Книги обліку наO

туральних прибутків і їх розприділення, фондів і грошових
прибутків, грошових та натуральних витрат (1948, 1949).

ф. Р�776  Виконавчий комітет Крупської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Крупське Золотоніського району
Черкаської області 

Справ: 210; 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1944–1946 рр.

Директиви, розпорядження та постанови районного виконкому
(1943–1946).

Протоколи: пленумів сільської Ради (1944); засідань районного
виконкому (1945).

Акти перевіряння військовослужбовців та громадян (1944).
Листування з Уповноваженим Міністерства заготівель СРСР по

Золотоніському району, з районним військкоматом, районною
прокуратурою з адміністративних та господарських питань.

Опис 2
Справ: 193; 1946–1975 рр.
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Протоколи сесій сільської Ради (1948–1975). Протоколи, плани
роботи, списки членів постійних комісій (1961–1975). Протоколи:
засідань виконкому (1948–1975); загальних зборів мешканців села
(1973–1975).

Договори, умови на соцзмагання між сільськими радами та акти
їх виконання (1956, 1960, 1965, 1967–1975). Інформації про стан
організаційноOмасової роботи (1972, 1973).

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій
(1957, 1961, 1963, 1967, 1968, 1973). Одноразові звіти про вік і стать
сільського населення та підсумки обліку худоби (1967, 1968, 1973).

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах
до сільської Ради, протоколи окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів у депутати, заяви про згоду балотуватися
(1947, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).

Бюджети сільради (1947–1950, 1954–1975). Кошториси витрат
(1947, 1948, 1951–1953, 1955–1975). Штатні розписи (1953,
1959–1962). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948,
1950–1975).

ф. Р�777  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Шабельники Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 1; 1945 р.

Опис 1
Справ: 1; 1945 р.

Книга обліку продуктів, одержаних з переробів.

ф. Р�782  Чигиринський маслозавод Кіровоградського обласного
тресту маслоробної та сироварної промисловості “Голов�
маслопром”, м. Чигирин Кіровоградської області 

Справ: 8; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Накази, розпорядження Кіровоградського обласного тресту
маслоробної і сироварної промисловості, рішення виконкому
Кіровоградської обласної Ради з питань діяльності заводу (1944,
1945).

Плани: з праці (1945); заготівлі молока та виробництва
продукції (1944, 1945).

Паспорт заводу (1946).
Місячні баланси (1944). Фінансові плани (1945). Річний звіт

про фінансовоOгосподарську діяльність заводу (1944). Звіти, акти про
підсумки інвентаризації всіх матеріальних цінностей та іншого майна
заводу (1944).

ф. Р�783  Чигиринська машинно�тракторна станція, м. Чигирин
Черкаської області 
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Справ: 110; 1944–1957 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944, 1945 рр.

Накази, розпорядження Народного комісаріату земельних
справ УРСР, Черкаського обласного земельного відділу.

Плани робіт по збиранню сіна, урожаю озимих, ярих та інших
культур по колгоспах Чигиринського району.

Договори на соцзмагання між тракторними бригадами (1945).
Типові договори станції з колгоспами району (1945).

Річні звіти про роботу станції. ПромисловоOфінансові плани.
Книга головних рахунків (1945). Книга обліку виконаних робіт

в колгоспах району (1945).

Опис 2
Справ: 98; 1946–1957 рр.

Накази, розпорядження Черкаського обласного управління
сільського господарства; постанови Черкаського обласного
виконкому (1948–1957).

Статути сільськогосподарських артілей Чигиринського району
(1948).

Протоколи ради станції (1949–1955). 
Річні державні плани: розвитку тваринництва та його проO

дуктивності по колгоспах району (1952); сільського господарства в
колгоспах зони станції (1955). Трьохрічний план розвитку
громадського тваринництва колгоспів району (1949–1951).
Виробничі плани колгоспів району (1952, 1953). Копії річних планів
з праці, титульні списки та акт відведення ділянки під забудову
майстерні (1951–1957). Агротехнічні заходи по вирощуванню
високих урожаїв в колгоспах району (1949). Соцзобов’язання
колгоспів району по тваринництву (1954).

Договори між машинноOтракторними станціями; характеO
ристики, агропаспорти, підсумки соцзмагання та відомості на
передовиків сільського господарства колгоспів зони станції (1950,
1955, 1956).

Річна статистична звітність про роботу з кадрами (1955–1957).
Річний план фінансування капітальних вкладень (1956).

ВиробничоOфінансові плани. Штатні розписи та фонди заробітної
плати (1948–1957). Річні виробничоOфінансові звіти. Книга обліку
основних засобів виробництва (1952–1954).

Річні агрономічні звіти про виконання зобов’язань з колгоспами
(1948–1950, 1954). Річна оперативна звітність про стан тракторного,
автомобільного парків та сільськогосподарського інвентарю (1948).

Протоколи зборів членів профспілки і засідань робітничого
комітету, колективні договори працівників з адміністрацією і акти
перевірки їх виконання, списки членів профспілки, річний
статистичний звіт (1948, 1951, 1954, 1956).
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ф. Р�784  Медведівська машинно�тракторна станція, с. Мед�
ведівка Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 66; 1944–1958 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1944–1947 рр.

Накази Народного комісаріату земельних справ УРСР, МініO
стерства сільського господарства УРСР; розпорядження обласного
земельного відділу, обласного відділу технічних культур (1944–1946).

Договори станції з колгоспами на виконання сільськогоспоO
дарських робіт.

ПромисловоOфінансові плани (1944–1946). Акти перевіряння
використання бюджетних коштів (1945). Річні виробничоOфінансові
звіти (1944–1946). Акти інвентаризації основних засобів
виробництва (1946). Книга головних рахунків (1946).

Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO
ками (1944). Відомості, звіти про виконання сільськогосподарських
робіт (1945).

Опис 2
Справ: 43; 1947-1958 рр.

Накази, розпорядження та вказівки обласного відділу
сільського господарства (1955–1958).

Протоколи ради станції (1953).
План тракторних робіт та результати його виконання (1951).
Акти державного приймання споруд та будівель станції (1955).
Річні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та

робота з ними (1955). Списки спеціалістів з вищою і середньою
освітою (1956–1957).

Річні виробничоOфінансові плани. ПрибутковоOвидаткові
кошториси та кошториси по заробітній платі (1954, 1956, 1958).
Штатні розписи (1949, 1950, 1955, 1956, 1958). Річні виробничоO
фінансові звіти.

Головні книги бухгалтерського обліку.
ПриймальноOздавальний акт майновоOматеріальних цінностей

та грошових коштів реорганізованої Медведівської машинноO
тракторної станції, переданих Чигиринській ремонтноOтракторній
станції (1958).

ф. Р�791  Виконавчий комітет Чигиринської сільської Ради
депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області 

Справ: 20; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1943–1950 рр.

Розпорядження, постанови, рішення райвиконкому, фінанO
сового відділу.

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій та секцій сільради (1945, 1946).
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Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); нарад колгоспного
і радянського активу (1944); бригадних зборів колгоспників (1945).

Листування з установами й військовими частинами про
надання допомоги робітникам, колгоспникам та сім’ям військовоO
службовців (1944, 1945). Відомості про заготівлю посівного
матеріалу, хід весняної посівної кампанії, заготівлю зерна та здачу
його державі (1944, 1945). Щомісячні плани роботи та інформації про
організаційноOмасову роботу (1945).

Штатні розписи працівників сільради (1945).
Книги обліку видатків сільського бюджету та видатків по

самооподаткуванню (1946, 1947).
Списки: військовослужбовців і їх сімей, інвалідів Великої

Вітчизняної війни (1944–1946); осіб, що загинули під час Великої
Вітчизняної війни та насильно вивезених на примусові роботи до
фашистської Німеччини (1945); громадян по збору коштів в рахунок
державної позики та самооподаткування (1945–1950).

ф. Р�792  Виконавчий комітет Чмирівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Чмирівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 69; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 52; 1943–1948, 1950–1952, 1954

Розпорядження, постанови райвиконкому (1943–1945).
Протоколи сесій сільради (1948, 1950–1952, 1954). Протоколи

засідань та плани роботи постійних комісій (1950, 1954).
Протоколи: засідань виконкому (1944–1948, 1950–1952);

загальних зборів мешканців села  та нарад активу (1944–1948, 1950).
Місячні плани роботи (1944–1946).
Відомості про хід підняття парів весняної посівної кампанії, хід

збирання зернових (1944, 1945). Заключні звіти про підсумки сівби
під урожай 1950, 1951, 1954 рр. Місячні звіти про виконання плану
будівництва житлових будинків в колгоспників (1947, 1948).

Бюджети сільради (1951, 1952, 1954). Штатні розписи та
кошториси витрат (1948–1952, 1954). Місячні звіти про виконання
бюджету (1952, 1954).

Книги обліку доходів сільського бюджету (1946–1948, 1950,
1951). Книга обліку видатків сільського бюджету та видатків по
самообкладанню (1946, 1947, 1950, 1951).

Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO
ками (1944).

Опис 2
Справ: 17; 1949,1953 рр.

Протоколи сесій сільської Ради (1949, 1953). Протоколи
засідань та плани роботи постійних комісій (1949, 1953). Протоколи
загальних зборів виборців села (1953).
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Протоколи засідань виконкому (1953); загальних зборів
мешканців села (1953).

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1949 р. Облік
господарств селян, що тимчасово проживають на території села
(1949).

Умова на соцзмагання між сільрадами та інформації про їх
виконання (1953).

Бюджети сільради (1949, 1953). Штатний розпис та кошторис
адміністративноOгосподарських витрат (1953). Річний звіт про
використання сільського бюджету та сум самооподаткування (1953).

Книга обліку доходів і видатків сільського бюджету (1949).

ф. Р�793  Виконавчий комітет Чорнявської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Чорнявка Чигиринського району
Кіровоградської області 

Справ: 37; 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 37; 1944–1949 рр.

Директиви, розпорядження Кіровоградського обласного
виконкому, райвиконкому, районного земельного відділу (1946, 1948).

Протоколи сесій сільради (1946–1949). Протоколи засідань та
місячні плани роботи постійноOдіючих комісій (1948, 1949).

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945, 1947–1949); нарад
активу та загальних зборів колгоспників (1944–1946).

Квартальні плани роботи (1946).
Відомості про кількість присадибної землі колгоспників (1946).

Місячні звіти про хід будівництва житлових будинків колгоспників
(1947–1949). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай
1946–1949 рр.

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами та акти
перевіряння їх виконання (1948, 1949).

Статистичний звіт про склад депутатів, виконкому та постійних
комісій (1949).

Бюджети сільради (1946–1949). Штатні розписи та кошториси
витрат (1946–1949). Відомості про прибутки та видатки бюджету
(1946).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету та
видатків по самообкладанню (1946–1949).

Списки: червоноармійців та їх сімей (1944); осіб, насильно
вивезених до фашистської Німеччини (1949) та репатрійованих осіб
(1947).

ф. Р�794  Виконавчий  комітет Розсошинської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Розсошинці Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 42; 1943–1954 рр.
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Опис 1
Справ: 35; 1943–1952 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного фінансового відділу
(1943–1945).

Протоколи: сесій сільради (1948–1952); засідань та квартальні
плани роботи постійноOдіючих комісій (1949, 1951, 1952); засідань
виконкому; нарад активу (1945).

Місячні плани роботи виконкому (1945).
Відомості: про хід сільськогосподарських робіт (1943, 1944); про

кількість працездатного населення (1945). Звіт про хід будівництва
житлових будинків колгоспників (1950). Заключні звіти про
підсумки сівби під урожай 1944, 1947, 1951, 1952 рр.

Бюджети сільради (1948–1952). Штатні розписи та кошториси
витрат (1946, 1948). Місячні звіти про виконання бюджету (1952).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету та
видатків по самообкладанню (1945, 1951).

Списки: військовослужбовців і їх сімей, інвалідів Великої
Вітчизняної війни: осіб, насильно вивезених до фашистської
Німеччини; осіб, нагороджених медаллю “За доблесну працю у
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.; допризовників (1945).

Опис 2
Справ: 7; 1953–1954 рр.

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому (1954).
Одноразовий звіт про вік і стать сільського населення (1953).
Бюджет сільради (1954). Кошторис адміністративноOгосподарO

ських витрат (1954).
Книга обліку доходів сільського бюджету (1954). Книга каси та

поточних рахунків (1954).

ф. Р�795  Виконавчий комітет Сагунівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Сагунівка Чигиринського району
Кіровоградської області 

Справ: 28; 1943–1949 рр.

Опис 1
Справ: 28; 1943–1949 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому (1943, 1944).
Протоколи: сесій сільради (1946–1949); засідань виконкому;

загальних зборів колгоспників (1944–1947).
Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних

комісій (1947–1949). 
Місячні плани роботи виконкому (1946–1949).
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти переO

віряння їх виконання (1946–1949). Звіти про організаційноOмасову
роботу (1949). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1947–1949 рр.
Місячні звіти про хід будівництва житлових будинків колгоспників
(1946–1949). 
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Протоколи голосування окружних та дільничних виборчих
комісій по виборах депутатів сільради, особові картки депутатів (1947).

Списки: депутатів сільради, агітаторів (1946, 1948); осіб,
нагороджених урядовими нагородами (1948); працівників та
службовців сільради (1946, 1947); осіб, що працювали в поліції (1946,
1947); репатрійованих громадян (1946, 1947).

ф. Р�796  Виконавчий комітет Мудрівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Мудрівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 55; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 41; 1944–1952 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
бюджетноOфінансової роботи.

Опис 2
Справ: 14; 1953, 1954 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
бюджетноOфінансової роботи.

ф. Р�797  Виконавчий комітет Бужинської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Бужин Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 48; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 48; 1944–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому
(1946–1954); загальних зборів та нарад активу (1954).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948,
1951–1954). 

Квартальні  плани роботи виконкому (1950). 
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1949–1953 рр.

Відомості про вік та стать сільського населення, наявність худоби у
мешканців села (1950–1953). 

Бюджети сільради (1946–1949, 1952, 1953). Штатні розписи,
кошториси витрат (1945–1949). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1954).

ф. Р�798  Виконавчий комітет Боровицької сільської Ради
народних депутатів, с. Боровиця Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 299; 1921, 1922, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1944, 1945 рр.

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому; засідань
активу села (1945).
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Опис 2
Справ: 61; 1947–1956 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до сільської Ради, бюджетноOфінансової
роботи.

Опис 3
Справ: 232; 1957–1980 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до сільської Ради, бюджетноOфінансової
роботи.

Опис 1 д
Справ: 4; 1921, 1922 рр.

Циркуляри, постанови: повітвиконкому; волвиконкому та
податкового інспектора (1922).

Протоколи: засідань волвиконкому (1921); надзвичайної
повітової трійки та Чигиринського повітвиконкому.

ф. Р�799  Виконавчий комітет Вершацької сільської Ради
народних депутатів, с. Вершаці Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 335; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1943–1946 рр.

Розпорядження, вказівки райвиконкому, райвійськомату. 
Протоколи засідань виконкому. 
Листування: з мобілізаційним відділом про організований набір

робочої сили на роботи в Кривий Ріг, на заводи (1944); з райвідділом
соціального забезпечення про надання допомоги сім’ям  військовоO
службовців (1944).

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, вік та
стать сільського населення, хід будівництва житлових будинків
колгоспників (1946, 1947). Тижневі та щоденні зведення про хід
весняних робіт та збиральної кампанії в колгоспах (1944, 1945).

Бюджет сільради (1945). Місячні звіти про прибутки та видатки
сільського бюджету (1945).

Списки: громадян, потерпілих від німецькоOфашистських
загарбників; громадян, мобілізованих на роботу в Донбас (1944,
1945); сімей військовослужбовців (1944).

Опис 2
Справ: 54; 1947–1955 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до сільської Ради, бюджетноOфінансової
роботи.

Опис 3
Справ: 259; 1956–1980 рр.
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Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до сільської Ради, бюджетноOфінансової
роботи.

ф. Р�800  Виконавчий комітет Суботівської сільської Ради
народних депутатів, с. Суботів Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 290; 1924, 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1924, 1943–1946 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1943,
1944); накази, розпорядження райвійськомату (1943, 1944).

Протоколи: сесій сільради (1943, 1944); засідань виконкому
(1943–1946); загальних зборів мешканців села (1924). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Кошторис витрат (1945). Звіти
про надходження та витрати по самообкладанню (1945). 

Акти про звірства німецькоOфашистських загарбників над
мирними жителями сіл району (1943, 1944).

Списки: розстріляних осіб під час війни (1943, 1944); осіб, які
виїздили на відбудову Донбасу (1943, 1944); допризовників та осіб, що
загинули в боях (1943, 1944); мешканців села, які мають худобу (1924).

Опис 2
Справ: 32; 1947–1955 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до сільської Ради, бюджетноOфінансової
роботи.

Опис 3
Справ: 245; 1956–1980 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до сільської Ради, бюджетноOфінансової
роботи.

ф. Р�801  Виконавчий комітет Галаганівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Галаганівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 40; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 40; 1943–1954 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945).
Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійноOдіючих комісій

(1948, 1951–1954). 
Листування з райвиконкомом про організацію та планову

заготівлю сільськогосподарської продукції, допомогу сім’ям
військовослужбовців, мобілізацію працездатного населення на
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сільськогосподарські роботи в інші колгоспи та на відновлення
промислових підприємств (1943–1945). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння  їх
виконання (1951–1954).

Бюджети сільради (1951–1954). Штатний розпис, кошторис
витрат (1952). Довідка про виконання видаткової частини бюджету
(1952).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1951–1954). 
Статистичні звіти про кількість працездатного населення,

спеціалістів, присадибних ділянок, наявність худоби у колгоспників,
одноосібників, працівників та службовців (1944).

ф. Р�802  Виконавчий комітет Калантаївської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Калантаїв Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 65; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 40; 1943–1949 рр.

Розпорядження, вказівки райкому КП(б)У (1943, 1944);
постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1943, 1944).

Протоколи: сесій сільради (1947–1949); засідань виконкому
(1944–1949); загальних зборів виборців (1944, 1948). 

Документи (протоколи, плани, інформації, акти, списки)
постійноOдіючих комісій (1944, 1947–1949). 

Плани роботи виконкому (1944–1946).
Листування: з райвиконкомом, райуповнаркомзагом про стан

народної освіти, збір продуктів для поранених червоноармійців та
допомогу Донбасу (1944, 1947); з райвійськоматом про облік
військовослужбовців (1943, 1944). Інформації про організаційноO
масову роботу (1947). 

Документи (рішення райвиконкому, звіти агітаторів, списки
комісій) про підготовку до виборів до Верховної Ради СРСР (1945).

Бюджети сільради (1945–1948). Кошторис витрат (1948). Звіти
про виконання сільського  бюджету (1945, 1946).

Статистичні звіти про підсумки сівби під урожай 1946, 1948 рр.
Звіти про масову роботу, підготовку до весняної сівби, наявність
худоби у колгоспників, виконання плану державних постачань,
чисельність населення та хід будівництва житлових будинків
колгоспників, господарських будівель (1944–1948).

Списки: депутатів сільради (1946); населення (1944); інвалідів,
дітейOсиріт (1944).

Опис 4
Справ: 25; 1950–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 
Бюджети сільради. 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету.
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Ф. Р�803  Виконавчий комітет Івківецької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Івківці Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 64; 1944–1959 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів виборців (1944). 
Бюджети сільради (1945, 1946). Штатний розпис, кошторис

витрат (1945). 
АктOсписок громадян, яким нанесені збитки німецькоOфашистO

ськими загарбниками (1944). 
Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944 р. 
ДовідкиOхарактеристики на громадян села (1945).

Опис 4
Справ: 42; 1947–1955 рр.

Документи Ради, виконавчого комітету, виборчих комісій по
виборах до сільської Ради, бюджетноOфінансової роботи.

Опис 5
Справ: 24; 1956–1959 рр.

Документи Ради, виконавчого комітету, виборчих комісій по
виборах до сільської Ради, бюджетноOфінансової роботи.

ф. Р�804  Виконавчий комітет Матвіївської сільської Ради
народних депутатів, с. Матвіївка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 269; 1925–1928, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1944–1946 рр.

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому (1944); накази,
розпорядження райвійськкомату (1944). 

Протоколи засідань виконкому. 
Місячні плани роботи виконкому (1946). 
Статистичні звіти про чисельність населення, будівництво житлоO

вих та господарських будівель, культурноOпобутових закладів (1946).
Заяви та скарги громадян (1944, 1945).

Опис 4
Справ: 49; 1946–1955 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951–1955). 
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1954, 1955). 
Бюджети сільради (1946, 1950–1955). Кошториси витрат (1951–1953). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946,

1950–1955).
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Опис 5
Справ: 212; 1956–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1960, 1971–1980); звітних зборів виборців та
звіти депутатів перед виборцями (1976–1980). 

Документи (протоколи, плани, акти, списки) постійних комісій.
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1956, 1960–1963, 1967–1969, 1972, 1976). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів
у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977,
1980). Інформації депутатів про роботу з виборцями (1961–1975).

Бюджети сільради (1956, 1959–1980). Штатні розписи (1959,
1971–1975, 1980). Кошториси витрат (1956, 1959–1980). Річні звіти
про виконання сільського бюджету.

Опис 6
Справ: 2; 1925–1928 рр.

Свідоцтва про народження та шлюб мешканців села.

ф. Р�805  Виконавчий комітет Головківської сільської Ради
народних депутатів, с. Головківка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 272; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1944–1946 рр.

Розпорядження райкому КП(б)У (1944); постанови, розпоряO
дження райвиконкому (1944).

Протоколи: сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому
(1945, 1946). 

Листування: з райвиконкомом про виконання плану державних
поставок, хід сільськогосподарських робіт та мобілізацію робочої
сили (1944); з районним шляховим відділом про шляхове будівO
ництво на території сільради (1944); з райвійськкоматом про облік
військовослужбовців (1944, 1945).

Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат
(1945, 1946). Звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1946). 

Статистичні звіти про кількість населення  та наявність худоби
у населення (1946). 

Списки: червоноармійців, які загинули на фронті (1944, 1945);
військовослужбовців та винищувального батальйону, який діяв на
території села (1944); громадян, які примусово вивезені та які
добровільно виїхали до Німеччини (1944). Заяви та скарги громадян
(1944, 1945).

Опис 4
Справ: 42; 1947–1955 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи
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засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій. Протоколи
окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати
сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1947, 1950, 1953).

Бюджети сільради (1947, 1949, 1953–1955). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1951–1955).

Опис 5
Справ: 211; 1956–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому, загальних зборів
мешканців села (1968–1980); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1976–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1956–1963, 1967–1980). 

Листування з райвиконкомом та його відділами про благоустрій
села, індивідуальне та громадське будівництво (1959–1969).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися
(1956–1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1959–1980). Кошториси
витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету.

ф. Р�806  Виконавчий комітет Вітовської сільської Ради депута�
тів трудящих, с. Вітове Чигиринського району Черкаської
області 

Справ: 70; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1943–1946 рр.

Розпорядження райкому КП(б)У (1944); постанови, рішення,
розпорядження райвиконкому (1943–1945); розпорядження: райO
уповмінзагу (1943, 1944); райвійськкомату (1943, 1944). 

Протоколи засідань виконкому (1946, 1947). 
Урядові телеграми з подякою про збір коштів на будівництво

колони та продуктів у фонд Червоної Армії (1944). 
План роботи виконкому (1944). 
Бюджет сільради (1946). 
Акт про збитки, нанесені селу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944). 
Звіти про наявність худоби у колгоспників (1944). Відомості

про кількість працездатного населення та громадян, вивезених до
Німеччини (1945). Списки репатрійованих (1946).

Опис 4
Справ: 60; 1947–1958 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 
Бюджети сільради (1951–1958). Кошториси витрат (1951–1958).
Книги обліку  доходів та видатків сільського бюджету (1949– 1958).
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Ф. Р�807  Виконавчий комітет Стецівської сільської Ради
народних депутатів, с. Стецівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 280; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 25; 1943–1946 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райкому КП(б)У (1944);
постанови, розпорядження райвиконкому (1943, 1944).

Протоколи: засідань пленумів виконкому (1944); засідань
виконкому (1945, 1946); нарад та загальних зборів виборців (1944);
загальних зборів колгоспників (1945).

Листування: з райвиконкомом та райвійськкоматом про облік
військовослужбовців (1943–1945); з райуповнаркомзагом про
виконання планів державних поставок (1943, 1944); з райземвідділом
про хід сільськогосподарських робіт (1944). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1948).
Акти про збитки, нанесені селу та населенню німецькоO

фашистськими загарбниками (1944). 
Щоденні зведення про хід сільськогосподарських робіт в

колгоспах (1943, 1944). Звіт про наявність худоби у населення (1944).
Документи (розпорядження, протоколи, заяви) про надання
допомоги сім’ям військовослужбовців, інвалідам війни та дітямO
сиротам (1944, 1945).

Списки: червоноармійців (1943, 1944); громадян, які доброO
вільно виїхали до Німеччини та які працювали при німцях (1943,
1944); поліцаїв, посібників окупантів (1944). ДовідкиOхарактеO
ристики на мешканців села (1944, 1945). Заяви та скарги громадян
(1944, 1945).

Опис 4
Справ: 50; 1947–1955 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1947– 1953).
Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950–1955). 
Інформації про організаційноOмасову роботу (1950–1952). 
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO

датів у депутати сільради та заяви кандидатів про згоду балотуватися
(1947, 1950). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1948, 1953, 1954). КоштоO
риси витрат (1948–1954). Річний звіт про виконання сільського
бюджету (1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949–1955).

Опис 5
Справ: 205; 1956–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1977–1980); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1956–1982). 

386



Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1956, 1957, 1960–1964, 1967–1973, 1976–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандиO
датів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1971, 1973,
1975, 1977, 1980). Інформації депутатів перед виборцями (1961,
1965–1969, 1974). Список депутатів (1960).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1956, 1959–1963,
1968–1980). Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського
бюджету (1956–1959, 1967–1980). Річні одноразові звіти про стать та
вік сільського населення (1957–1960, 1967, 1972).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�808  Виконавчий комітет Полуднівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Полуднівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 47; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 47; 1944–1954 рр.

Постанови, розпорядження, вказівки райвиконкому (1944);
розпорядження райвійськкомату (1944).

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому
(1947–1954); нарад та загальних зборів активу села (1952). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1949–1954).

Бюджети сільради (1949–1952). Штатний розпис, кошторис
витрат (1945). Відомості про виконання сільського бюджету (1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1954). 
Відомості про господарства, які потерпіли від німецькоO

фашистських загарбників (1944).

ф. Р� 809  Виконавчий комітет Красносільської сільської Ради
народних депутатів, с. Красносілля Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 318; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1943–1946 рр.

Постанови облвиконкому (1943, 1944); постанови, розпорядження,
вказівки: райвиконкому; райуповнаркомзагу (1943–1945).

Протоколи: засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів
мешканців села та колгоспників (1944–1946). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 
Штатний розпис (1945). Кошториси витрат (1945, 1946). 
АктOсписок збитків, нанесених мешканцям села німецькоO

фашистськими загарбниками (1944).
Списки: працівників сільради, шкіл, сільпо та медпункту (1943,

1944); мобілізованих з села на Дніпробуд (1943, 1944); багатодітних
матерів, представлених до нагороди (1944–1946); насильно вивезеO
них та які добровільно виїхали до Німеччини (1944, 1945); інвалідів

387



війни, демобілізованих воїнів, дітейOсиріт (1945). Характеристики
мешканців села (1943, 1944). 

Опис 2
Справ: 62; 1946–1955 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1951, 1954). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1947–1955). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандиO
датів про згоду балотуватися (1947, 1953).

Бюджети сільради (1948–1954). Штатні розписи (1947–1953).
Кошториси витрат (1947, 1948, 1955). Річний звіт про виконання
сільського бюджету (1955). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949,
1952, 1954).

Опис 3
Справ: 243; 1956–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань  виконкому; загальних
зборів мешканців села (1968, 1973, 1974, 1977–1980); звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій. 
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1962–1973, 1976–1980). 
Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандиO

датів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975,
1977, 1980). Звіти депутатів перед виборцями (1959–1976).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1959–1965, 1968–1980).
Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�810  Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради
народних депутатів, с. Мельники Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 240; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1944–1946 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому та його відділів (1944,
1945); розпорядження райвійськкомату (1944, 1945). 

Протоколи: засідань виконкому; засідань активу села (1945). 
Плани роботи виконкому (1945, 1946). 
Листування з райвиконкомом та райфінвідділом про нагородження

багатодітних матерів орденами і медалями та надання допомоги (1945).
Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1944). СтатиO

стичні відомості про склад депутатів, кількість населення, наявність
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худоби у колгоспників та кількість громадян, яких забрано до
Німеччини (1945, 1946). 

Заяви та скарги громадян про збитки, нанесені німецькоO
фашистськими загарбниками (1944). 

Копії звітів про реєстрацію актів громадянського стану (1945, 1946). 
Списки військовослужбовців, які загинули на фронті (1945).

Опис 4
Справ: 35; 1947–1955 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 
Доповідні записки, інформації про організаційноOмасову роботу

(1947, 1948). 
Бюджети сільради (1953–1955). Штатний розпис, кошторис

витрат (1954). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1953,

1954).

Опис 5
Справ: 187; 1956–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів
мешканців села (1968–1971, 1975–1980); звітних зборів виборців та
звіти депутатів перед виборцями (1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій. 
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1960–1964, 1967–1973, 1976–1980). 
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1969, 1971, 1975, 1977, 1980).
Інформації депутатів про роботу з виборцями (1968–1975). 

Бюджети сільради (1958, 1961–1980). Штатні розписи
(1962–1967, 1970–1976, 1980). Кошториси витрат (1956, 1958,
1962–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету.

ф. Р�811  Виконавчий комітет Кожарківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Кожарки Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 46; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 25; 1943–1949 рр.

Розпорядження райкому КП(б)У (1945); постанови, рішення,
розпорядження райвиконкому та його відділів (1944, 1945).

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949); засідань виконкому;
загальних зборів виборців (1943, 1944). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 
Листування: з райвиконкомом про мобілізацію робочої сили

(1945); з райвійськкоматом про облік військовозобов’язаних (1944,
1945); з райуповнаркомзагом про виконання плану державних
поставок (1945). 

Статистичний звіт про склад депутатів (1945).
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Бюджети сільради (1946–1949). Кошториси витрат (1947, 1948). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1949). 

Опис 4
Справ: 21; 1950–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951–1953). 
Бюджети сільради. Кошториси витрат (1952–1954). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1952, 1953).

ф. Р�812  Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради
народних депутатів, с. Новоселиця Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 429; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1943–1946 рр.

Розпорядження райкому КП(б)У (1943, 1944); постанови,
розпорядження райвиконкому (1943, 1944).

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); загальних зборів
мешканців села (1945). 

Плани роботи постійноOдіючих комісій (1945). 
Плани роботи виконкому (1945, 1946). 
Бюджет сільради (1946). Книги обліку доходів та видатків

сільського бюджету (1945, 1946).
Акти про збитки, нанесені мешканцям села німецькоOфашистO

ськими загарбниками (1944). 
Відомості про кількість громадян, вивезених до Німеччини та

одиноких могил Героїв Радянського Союзу в селі (1945). Документи:
про збір коштів на допомогу Червоній Армії (1944); про облік
інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944); про підтвердження
народження та смерті по селу (1943, 1944). Акти про відібрання у
сімей поліцейських украденої худоби та майна (1944).

Списки: сімей військовослужбовців (1943, 1944); працездатного
населення (1945). Листи солдат з фронту (1944).

Опис 4
Справ: 60; 1947–1955 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до Ради, бюджетноOфінансової роботи.

Опис 5
Справ: 342; 1956–1980 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до Ради, бюджетноOфінансової роботи.

ф. Р�813  Виконавчий комітет Тіньківської сільської Ради
народних депутатів, с. Тіньки Чигиринського району Чер�
каської області 

Справ: 363; 1943–1980 рр.
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Опис 1
Справ: 12; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому (1943, 1944); розO
порядження райвійськкомату (1943, 1944).

Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів
виборців (1945, 1946). 

Плани роботи виконкому (1945). 
Бюджет сільради (1946). Книги обліку доходів та видатків

сільського бюджету (1945, 1946). 
Статистичні звіти про кількість населення (1943, 1944). ЗаO

ключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944 р. Відомості: про
кількість працездатного населення (1945); про кількість громадян,
вивезених до Німеччини (1945).

Опис 4
Справ: 60; 1946–1955 рр.

Документи Ради, виконкому організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до Ради, бюджетноOфінансової роботи.

Опис 5
Справ: 291; 1956–1980 рр.

Документи Ради, виконкому організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до Ради, бюджетноOфінансової роботи.

ф. Р�814  Виконавчий комітет Трушівської сільської Ради
народних депутатів, с. Трушівці Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 308; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944–1946 рр.

Розпорядження райкому КП(б)У (1944); постанови, рішення,
розпорядження райвиконкому (1944). 

Протоколи засідань виконкому. 
Плани роботи виконкому. 
Бюджет сільради (1946). 
Списки: військовозобов’язаних (1944); учителів школи (1944);

депутатів сільради (1944); колгоспників, які виїхали на відбудову
Донбасу (1945); воїнів, нагороджених медалями “За перемогу над
Німеччиною” (1945); німецьких активістів (1944).

Опис 4
Справ: 31; 1946–1955 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951–1954). 
Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних

комісій (1946, 1953). 
Особові картки депутатів, обраних до сільради (1947). 
Бюджети сільради (1952–1955). Кошториси витрат (1951–1955). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1954, 1955).

Опис 5
Справ: 265; 1956–1980 рр.
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Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1958–1964, 1967–1980); звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1977–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1956–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1956, 1957, 1960–1979). Інформації про організаційноO
масову роботу (1960). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій
(1959, 1961, 1963).

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1957, 1959, 1963,
1966, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Інформації депутатів
сільради перед виборцями (1956–1976).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні
звіти про виконання сільського бюджету. 

Річні і одноразові статистичні звіти про кількість населення та
худоби (1956, 1957, 1966, 1967).

ф. Р�815  Виконавчий комітет Топилівської сільської Ради
народних депутатів, с. Топилівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 247; 1945–1980 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1945,1946 рр.

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому та його
відділів (1945). 

Протоколи засідань виконкому. 
Плани роботи виконкому. 
Статистичний звіт про склад депутатів та постійних комісій (1946). 
Звіт про кількість працездатного населення (1945). Відомість

про кількість громадян, вивезених до Німеччини (1946). Списки:
учителів, службовців; репатрійованих (1946).

Опис 4
Справ: 26; 1947–1955 рр.

Протоколи: сесій сільради (1950, 1952–1955); засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951,

1954, 1955). 
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1948, 1953). 
Бюджет сільради (1955). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1953–1955).

Опис 5
Справ: 213; 1956–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1964, 1973, 1976–1980); звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1976–1980).
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Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій.

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1958–1964, 1967, 1968, 1970, 1977–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967,
1969, 1971, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні
звіти про виконання сільського бюджету (1970, 1976–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1956–1968, 1971–1974).

ф. Р�816  Виконавчий комітет Зам’ятницької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Зам’ятниця Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 35; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1944–1948 рр.

Розпорядження: райкому КП(б)У, райвиконкому (1944);
райвійськкомату (1944); райуповмінзагу (1944, 1945).

Протоколи: сесій сільради (1948); засідань виконкому. 
Список членів постійноOдіючих комісій (1947). 
Плани роботи виконкому (1946, 1947). 
Бюджети сільради (1945, 1947).

Опис 4
Справ: 19; 1949–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953). 
Бюджети сільради. Кошториси витрат (1949, 1950, 1953, 1954).

Річний звіт про виконання сільського бюджету (1953).

ф. Р�817  Виконавчий комітет Худоліївської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Худоліївка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 54; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 54; 1944–1954 рр.

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1943–1945). 
Протоколи: сесій сільради (1946–1954); засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948–1954).
Бюджети сільради (1946–1953). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1953).
Акти про збитки, нанесені сільраді німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).
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ф. Р�818  Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Тарасівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 41; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 32; 1943–1953 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконO
кому (1944, 1945); розпорядження райвійськкомату (1943, 1944).

Протоколи: сесій сільради (1949–1953); засідань виконкому
(1945–1953); загальних зборів мешканців села (1950); засідань актиO
ву села (1944); загальних зборів виборців (1947–1953). 

Протоколи засідань постійних комісій (1948–1950). 
Плани роботи виконкому (1948). 
Статистичний звіт про склад депутатів та постійних комісій (1945). 
Бюджети сільради (1945, 1948, 1949, 1952, 1953). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1953).
Списки: депутатів сільради, учителів, службовців (1944);

допризовників, загиблих воїнів (1943, 1944).

Опис 4
Справ: 9; 1954 р.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села.

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 
Умова на соцзмагання між сільрадами та акт перевіряння її виконання.
Бюджет сільради. Штатний розпис, кошторис витрат.

ф. Р�819  Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради
народних депутатів, с. Іванівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 332; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому (1945).
Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); засідань активу

села (1946); загальних зборів мешканців села (1946); загальних зборів
виборців (1946). 

Бюджет сільради (1946). Штатний розпис, кошторис витрат (1946).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944, 1946). 
Список осіб, представлених до нагороди (1944).

Опис 2
Справ: 67; 1945–1955 рр.

Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до Ради, бюджетноOфінансової роботи.

Опис 3
Справ: 246; 1956–1980 рр.
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Документи Ради, виконкому, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до Ради, бюджетноOфінансової роботи.

ф. Р�820  Виконавчий комітет Рацівської сільської Ради народних
депутатів, с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області

Справ: 255; 1947–1980 рр.

Опис 4
Справ: 34; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948–1953). 
Місячні плани роботи виконкому (1948). 
Інформації про організаційноOмасову роботу (1951). 
Бюджети сільради (1950–1954). Кошториси витрат (1949–1954). 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1952–1954).

Опис 5
Справ: 221; 1955–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів  мешканців села (1968–1980); звітних зборів та звіти депутатів
перед виборцями (1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 
Плани роботи виконкому (1977, 1978). 
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання. Інформація про організаційноOмасову роботу (1957).
Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та постійних комісій,
про органи громадської самодіяльності населення (1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандиO
датів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про  згоду
балотуватися (1957, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи (1967, 1968, 1970–1975).
Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету.

ф. Р�821  Виконавчий комітет Медведівської сільської Ради
народних депутатів, с. Медведівка Чигиринського району
Черкаської області 

Cправ: 293; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому та
його відділів (1943, 1944); розпорядження райвійськкомату (1944). 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 
Бюджет сільради (1946). Оборотна відомість по прибуткам та

видаткам (1944, 1945). 
Списки, заяви про збитки, нанесені під час окупації (1944). 
Відомості про хід сільськогосподарських робіт (1945). 
Листи з фронту (1944, 1945).

Опис 4
Справ: 36; 1947–1950,1952–1955 рр.
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Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1952–1955); засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955). 
Інформації про організаційноOмасову роботу (1955). 
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO

датів у депутати сільради та голосування по виборах (1950, 1955). 
Бюджети сільради (1948–1950, 1952–1955). Штатний розпис

(1947). Кошториси витрат. 
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949,

1950, 1952–1955).

Опис 5
Справ: 241; 1956–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1961–1980); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1959–1981).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1956–1982).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1957–1973, 1976–1980). Інформації про організаційноO
масову роботу(1965). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандиO
датів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1957, 1959, 1961–1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973,
1975, 1977, 1980). Накази виборців депутатам та документи про їх
виконання (1959, 1962–1965).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні
звіти про виконання сільського бюджету.

ф. Р�822  Виконавчий комітет Шабельницької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Шабельники Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 82; 1943–1959 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1943–1946 рр.

Розпорядження: райкому КП(б)У, райвиконкому та його
відділів (1944); райвійськкомату (1943, 1944).

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946); засідань виконкому
(1944, 1946). 

Бюджет сільради (1945). Кошторис витрат (1945). 
Акти та заяви про збитки, нанесені німецькоOфашистськими

загарбниками (1944). 
Відомості про кількість працездатного населення та вивезених

до Німеччини (1944, 1945). Акти про проведення розмінування
території, опису майна (1944, 1945). Листи з фронту (1944).

Опис 2
Справ: 65; 1947–1959 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних

комісій (1948–1958). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959).

Бюджети сільради (1955–1958). Штатні  розписи (1954–1956).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1952–1958).

ф. Р�823  Виконавчий комітет Адамівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Адамівка Чигиринського району
Черкаської області  

Справ: 78; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1943–1946 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому та його відділів.
Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1944,

1945); загальних зборів мешканців села (1946). 
Місячні плани роботи виконкому (1945, 1946). 
Звіти про хід весняної кампанії, наявність худоби в колгоспO

ників (1945). Відомості: про громадян, вивезених до Німеччини
(1944, 1945); про кількість братських могил (1945).

Списки: депутатів сільради (1946); осіб, нагороджених медаллю
“За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1945);
дітейOсиріт, сімей фронтовиків, багатодітних матерів (1944, 1945).

Опис 2
Справ: 63; 1946–1958 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1958); засідань виконкому
(1946–1949, 1952–1958). Протоколи засідань, плани роботи постійO
них комісій (1948–1958). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1946, 1948, 1949, 1951–1958). Кошториси
витрат (1948, 1951–1958). 

Книги обліку доходів та видатків сільського  бюджету (1946,
1949–1958).

ф. Р�825  Шабельницька  неповна середня школа відділу народної
освіти виконавчого комітету Чигиринської районної Ради
депутатів трудящих, с. Шабельники Чигиринського району
Кіровоградської області 

Справ: 1; 1940, 1941 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1940, 1941 рр.

Шкільні журнали.

ф. Р�826  Суботівська  неповна середня школа відділу народної
освіти виконавчого комітету Чигиринської районної Ради
депутатів трудящих, с. Суботів Чигиринського району
Кіровоградської області 

Справ: 2; 1944–1945 рр.

397



Опис 1
Справ: 1; 1944 р.

Плани роботи школи. Описи майна.

Опис 2
Справ: 1; 1945 р.

Плани роботи школи. Описи майна.

ф. Р�829  Чигиринська середня школа № 2 відділу народної освіти
виконавчого комітету Чигиринської районної Ради
депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області 

Справ: 2; 1944, 1945 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1944, 1945 рр.

Плани роботи школи. 
Звіти учителів.

ф. Р�830  Чигиринська середня школа № 1 ім. Богдана Хмель�
ницького відділу народної освіти виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради народних депутатів, м. Чиги�
рин Черкаської області 

Справ: 123; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1944 р.

Плани роботи школи.

Опис 2
Справ: 3; 1945 р.

Звіти учителів та учнівських організацій.

Опис 3
Справ: 2; 1945 р.

Постанови, розпорядження органів вищого рівня. 
Акти обстеження школи.

Опис 4
Справ: 4; 1946 р.

Постанови, розпорядження органів вищого рівня. 
Звіти учителів про успішність учнів. Акти обстеження школи.

Опис 5
Справ: 113; 1946–1980 рр.

Протоколи: нарад при директорі школи (1970–1979); засідань
педагогічної ради (1949–1957, 1962–1967, 1971–1981); засідань
батьківського комітету (1975, 1979, 1980); батьківських зборів (1955,
1959, 1961, 1966, 1967, 1971–1980). 

Плани: роботи школи (1946–1962, 1967–1976); навчальноO
виховної роботи (1963–1966, 1978, 1980).

Річні звіти: про роботу школи (1946–1956, 1959–1962); про
підсумки навчальноOвиховної роботи (1977–1980); про роботу
спортивних секцій школи та про результати фізкультурних змагань
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(1977–1980). Статистичні звіти школи на початок та кінець
навчальних років (1953–1961, 1964, 1967–1980). Акти, висновки
інспекторських перевірянь школи (1961, 1962, 1972, 1977). Акти
прийманняOпередавання справ при зміні директора школи (1963,
1967, 1971).

ф. Р�832  Боровицька середня школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депута�
тів трудящих, с. Боровиця Чигиринського району Кірово�
градської області 

Справ: 2; 1937–1945 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1937–1945 рр.

Особові справи учнів (1937–1943). 
Штатний розпис, кошторис витрат (1945).

ф. Р�848  Чигиринський сільськогосподарський технікум
бухгалтерського обліку Міністерства сільського госпо�
дарства УРСР, м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 462; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1944–1948 рр.

Накази: Народного комісаріату земельних справ УРСР (1944,
1945); управління у справах вищої школи (1946–1948); управління
вузів і технікумів (1944, 1945). 

Протоколи: виробничих нарад (1944, 1945); педагогічних нарад
(1944–1947); засідань педагогічної ради (1944, 1945); засідань –
методичних комісій (1944, 1945); загальних зборів студентів (1944, 1945).

Робочі та учбові плани з спеціальних та загальноосвітніх
дисциплін. Звіти: про роботу технікуму (1943); про виконання
учбових планів (1944, 1945). Листування з Уповноваженим Ради у
справах православної церкви та рішення райвиконкому про
виселення монастиря з приміщення технікуму (1944–1947).

Статистичні звіти про хід приймання студентів, підготовку
спеціалістів, контингент викладачів та учнів (1946, 1947). Звіти про хід
екзаменів, рух студентів (1944, 1945). Списки студентів (1944, 1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1946). Картки державO
ної реєстрації (1944, 1945). Річні бухгалтерські звіти (1944–1946).

Відомості на виплату стипендії студентам та курсантам (1944, 1945). 
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбO

никами (1944).

Опис 2
Справ: 321; 1945–1980 рр.

Розпорядження Народного комісаріату торгівлі УРСР (1945);
накази, розпорядження: Міністерства землеробства УРСР
(1946–1948); Міністерства сільського господарства УРСР (1949,
1950, 1960–1963, 1966–1973); розпорядження Кіровоградського
облуправління сільського господарства (1947–1952); накази ЧерO
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каського облуправління сільського господарства (1961, 1962, 1967,
1968, 1971); рішення: облвиконкому (1962–1965, 1968, 1969);
райвиконкому (1949, 1953, 1965, 1967).

Протоколи: засідань та плани роботи педагогічної ради; засідань
та плани роботи предметних комісій (1949–1954, 1960, 1969–1977,
1980, 1981); засідань циклових комісій (1976, 1977, 1980, 1981). 

Розгорнуті учбові плани (1970–1972). Річні плани учбовоO
виховної роботи (1961, 1966–1968). План ідейноOполітичної роботи
(1968). Комплексні плани політикоOвиховної, культурноOмасової та
громадськоOкорисної роботи (1977, 1979.). Плани спортивноOмасової
роботи (1973–1979).

Річні текстові звіти: про роботу технікуму (1945–1951, 1954,
1969–1973, 1978–1980); про навчальноOвиховну роботу (1953–1967,
1974–1977, 1980). Письмові звіти про стан спортивноOмасової роботи
в технікумі (1975–1979). Документи (оперативні плани, плани
методроботи, річні звіти про роботу та рух і чисельність учнів) про
роботу заочного відділення (1958, 1959, 1962–1965, 1969–1980).

Плани приймання учнів в технікум (1972–1976). Зведені статисO
тичні звіти про розприділення учнів по курсах, рух та чисельність учнів
(1959–1979). Відомості персонального розприділення молодих
спеціалістів (1969, 1970, 1973). Індивідуальні плани підвищення
ідейного рівня та ділової кваліфікації викладачів (1962–1974).

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1954, 1957–1980).
Річні бухгалтерські звіти (1947–1980). Акти документальних ревізій
фінансовоOгосподарської діяльності технікуму (1970–1974).

Документи (плани, річні звіти, інвентарні книги обліку
бібліотечного фонду, списки літератури) про роботу бібліотеки
технікуму (1977–1980).

Опис 3
Справ: 11; 1974–1979 рр.

Звіти про навчальноOвиховну роботу по школі підвищення кваO
ліфікації сільськогосподарських кадрів при технікумі (1976–1979).
Довідки про наслідки перевіряння стану роботи школи (1974, 1979). 

Екзаменаційні відомості школи (1974–1978).

Опис 1 м
Справ: 110; 1956–1980 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профзборів (1957–1971, 1974,
1977); загальних зборів членів профспілки (1958, 1959, 1964–1967,
1970–1980); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1956, 1969–1980). 
Статистичні звіти місцевого комітету про профспілкове членство

(1956–1966, 1971–1980). Кошториси витрат. Річні фінансові звіти.

ф. Р�849  Відділ народної освіти виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради народних депутатів, м. Чиги�
рин Черкаської області 

Справ: 345; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1946 рр.
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Накази облвідділу народної освіти (1943, 1944). 
Протоколи нарад учителів (1944, 1946). 
Звіти про роботу шкіл району (1943, 1946). Статистичні відомості

про склад учнів в школах району (1944). Відомості про наявність дитячих
садків та ясел, списки дітейOсиріт (1944). План розгортання мережі шкіл
району (1946). Мережа міста району (1944). Листування з облвідділом
народної освіти про укомплектування шкіл педагогічними кадрами,
участь у відбудові народного господарства, збір учнями документів з
історії війни та влаштування дітейOсиріт (1943, 1944).

Бюджет відділу (1945). Штатний розпис, кошторис витрат (1944). 
Акти про збитки, нанесені школам району німецькоOфашистO

ськими  загарбниками (1944).

Опис 2
Справ: 329; 1946–1980 рр.

Накази, розпорядження облвідділу народної освіти
(1951–1954); рішення: облвиконкому (1950–1952); райвиконкому
(1950–1980). Накази завідуючого райвідділом з основної діяльності
(1975–1980).

Протоколи: районних конференцій працівників народної освіти
та документи до них (1957–1963, 1966, 1977–1980); районних нарад
учителів (1946, 1949–1953, 1957–1966); нарад директорів та
завідуючих шкіл (1952, 1953, 1965); засідань Ради з народної освіти
при відділі та документи до них (1958–1980).

Плани роботи відділу (1947–1951, 1958–1980). Річні плани
роботи методичного відділу (1970–1980).

Довідки, аналізи та пропозиції за результатами перевіряння
роботи відділу органами вищого рівня (1977–1980). Річні статистичні
звіти про навчальноOвиховну роботу у школах району (1947,
1955–1980). Текстові звіти про роботу шкіл району (1946, 1956, 1958).
Звіти про роботу методичного кабінету при відділі (1974–1979). Річні
звіти про успішність учнів та відомості про рух учнів по школах
району (1948–1953).

Документи з узагальнення та поширення досвіду кращих
учителів (1972, 1973).

Плани розгортання мережі шкіл району. Перспективний план
розгортання сітки шкіл та учнівських контингентів (1974–1980).
Акти інспекторських перевірянь роботи шкіл району та висновки,
пропозиції за результатами перевірянь (1948–1955, 1962–1980).

Документи про нагородження: працівників народної освіти
(1956, 1959, 1962–1980); випускників шкіл золотими медалями
(1974–1980). 

Соцзобов’язання працівників народної освіти та дані про хід їх
виконання (1958–1964, 1974–1980). Зведені бюджети відділу та
підпорядкованих установ (1957–1980). Штатні розписи, кошториси
витрат відділу (1947–1954, 1963). Річні бухгалтерські звіти (1950,
1953–1980). Акти перевірянь фінансовоOгосподарської діяльності
відділу (1956–1960, 1963–1973).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

401



ф. Р�851  Чигиринський цегельний завод Кіровоградського
обласного управління промисловості будівельних матеріа�
лів, м. Чигирин Кіровоградської області 

Справ: 12; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944–1946 рр.

Накази, розпорядження облуправління промисловості
будівельних матеріалів, розпорядження райвиконкому (1945). 

Статут заводу (1946). 
Річні звіти про роботу заводу (1944, 1945). Статистичні звіти

заводу про основні показники роботи (1945, 1946). 
Штатний розпис, кошторис витрат (1944).

ф. Р�852  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по
Чигиринському району, м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 164; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 117; 1944–1946 рр.

Розпорядження, директиви Уповмінзагу СРСР по КіровоградO
ській області (1944, 1945). 

Документи про оприділення урожайності (1944). Звіти з продукO
ції (1944). Заключні звіти про заготівлі продуктів рослинництва та
тваринництва (1945, 1946). Книги обліку виконання натуральних зобоO
в’язань постачань господарствами колгоспників, службовців, працівO
ників та одноосібників. Особові рахунки з обліку надходження сільO
ськогосподарських продуктів: по сільрадах (1945); від колгоспів (1944). 

Річні бухгалтерські звіти (1946).

Опис 2
Справ: 47; 1947–1954 рр.

Розпорядження, директиви Уповмінзагу СРСР по КіровоградO
ській області. 

Документи про оприділення урожайності. Звіти з продукції.
Заключні звіти про заготівлі продуктів рослинництва та тваринO
ництва. Книги обліку виконання натуральних зобов’язань постачань
господарствами колгоспників, службовців, працівників та одноосібO
ників. Особові рахунки з обліку надходження сільськогосподарських
продуктів: по сільрадах; від колгоспів. 

Річні бухгалтерські звіти.

ф. Р�854  Відділ будівництва та експлуатації шляхів виконавчого
комітету Чигиринської районної Ради депутатів тру�
дящих, м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 128; 1945–1968 рр.

Опис 2
Справ: 6; 1945 р.

Накази, постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, обласного
шляхового відділу, облвиконкому, райвиконкому. 
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ВиробничоOфінансовий план. Плани шляхових робіт. 
Річний виробничоOфінансовий звіт.

Опис 3
Справ: 5; 1946 р.

Накази, постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, обласного
шляхового відділу, облвиконкому, райвиконкому. 

ВиробничоOфінансовий план. Плани шляхових робіт.  
Річний виробничоOфінансовий звіт.

Опис 4
Справ: 70; 1947–1959 рр.

Накази, постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, обласного
шляхового відділу, облвиконкому, райвиконкому. 

ВиробничоOфінансовий план. Плани шляхових робіт.  
Річний виробничоOфінансовий звіт.

Опис 5
Справ: 47; 1960–1968 рр.

Накази, постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, обласного
шляхового відділу, облвиконкому, райвиконкому. 

ВиробничоOфінансовий план. Плани шляхових робіт. 
Річний виробничоOфінансовий звіт.

ф. Р�856  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чиги�
рин Черкаської області 

Справ: 69; 1944–1957 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1944–1946 рр.

Накази, розпорядження: Міністерства охорони здоров’я УРСР
(1946); облвідділу охорони здоров’я (1946); рішення райвиконкому (1945). 

Звіти: про роботу  відділу (1944, 1945); про роботу медичних
пунктів району (1944); про розгортання мережі лікувальних установ
(1946); про хід лікування допризовників (1944, 1945). Статистичні звіти
сільських лікарських дільниць (1945, 1946). Листування з облвідділом
охорони здоров’я про роботу медичних установ району (1944).

Кошторис відділу (1946). Книга обліку поточних рахунків (1944).

Опис 2
Справ: 49; 1947–1957 рр.

Накази, розпорядження облвідділу охорони здоров’я (1952–1955);
рішення райвиконкому (1951–1954). 

Протоколи районних конференцій медичних працівників (1953).
Річні плани роботи відділу (1955–1957). 
Звіти: лікарських дільниць (1951); про дитячу смертність, істоO

рії хвороб (1949–1952).
Статистичні звіти про чисельність адміністративноOуправлінO

ського персоналу, працівників та фонд зарплати (1949, 1953–1956).
Тарифікаційні списки медичних працівників (1950–1954). Списки
медичних установ району (1954).
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Штатні розписи, кошториси витрат відділу. Річні фінансові
звіти (1947–1955).

ф. Р�857  Відділ технічних культур виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чи�
гирин Кіровоградської області 

Справ: 4; 1946 р.

Опис 1
Справ: 4; 1946 р.

Накази, розпорядження Міністерства технічних культур УРСР.
Плани заготівель мінеральних добрив. Звіти про заготівлі посівного
матеріалу.

ф. Р�859  Черкаське жіноче ремісниче училище відділу народної
освіти Черкаського повітового виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 4; 1916–1921 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1916–1921 рр.

Розпорядження повітвідділу народної освіти з особового складу
(1920). 

Протоколи засідань шкільної Ради (1920, 1921). 
Заяви про прийом в училище, метричні витяги та службові картO

ки вступників до училища. Свідоцтва про закінчення училища (1921).

ф. Р�863  Продовольчий відділ Черкаської міської управи, м. Чер�
каси Київської губернії

Справ: 2; 1918 р.

Опис 1
Справ: 2; 1918 р.

Листування з земельною управою, Черкаським агенством хлібO
ного бюро, міською земською управою, акцизним управлінням та
іншими продовольчими органами про постачання місту продовольO
чих та промислових товарів.

ф. Р�866  Відділ тваринництва виконавчого комітету Чигирин�
ської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин
Кіровоградської області 

Справ: 38; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 38; 1944–1946 рр.

Накази, розпорядження облземвідділу (1946); постанови,
рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Плани: розвитку тваринництва по колгоспах району; заготівель
та закупівель сільськогосподарських кормів (1945); протиепізоотичO
них заходів та контрольні цифри по району (1944). 
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Документи: (плани, інформації, відомості, акти перевіряння)
про стан та розвиток тваринництва по колгоспах району (1945, 1946);
(плани, відомості, акти, списки) про стан племінної справи в
колгоспах району (1945); (плани, зведення, звіти) про контрактацію
молодняку по колгоспах району. Відомості: про організацію та
комплектування тваринницьких ферм по колгоспах району (1944,
1945); про чисельність худоби по колгоспах району (1944, 1945). 

Звіти про захворювання та смертність сільськогосподарських
тварин (1944). Документи (накази, постанови, протоколи, відомості,
акти) про заходи по боротьбі з захворюванням сільськогосподарських
тварин (1944).

ф. Р�871  Відділ комунального господарства виконавчого
комітету Чигиринської районної Ради депутатів трудя�
щих, м. Чигирин Кіровоградської області 

Справ: 8; 1943–1945 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1945 рр.

Рішення облвиконкому (1944); розпорядження райвиконкому. 
Звіти про стан житлового фонду в районі (1944, 1945). 
Бюджет, план капітальних вкладень, титульні списки (1944). 
Акт про збитки, нанесені відділу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944). Документи (постанови, інструкції, оціночні
акти, звіти, списки) про проведення інвентаризації житлових
будинків після звільнення району від окупації (1944).

ф. Р�872  Чигиринська інвентаризаційна контора, м. Чигирин
Кіровоградської області 

Справ: 1; 1944 р.

Опис 1
Справ: 1; 1944 р.

Положення про міську інвентаризаційну контору.

ф. Р�873  Чигиринська районна інформаційно�обчислювальна
станція державної статистики статистичного управління
Черкаської області, м. Чигирин Черкаської області

Справ: 539; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1944–1946 рр.

Рішення, розпорядження уповноваженого Держплану (1944,
1945); рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Документи Всесоюзного перепису дрібної промисловості (1945,
1946). 

Місячні звіти колгоспів про стан тваринництва, списки установ
та підприємств, у яких є худоба (1944, 1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. Бланки та подвірні
списки Всесоюзного перепису плодових і ягідних насаджень (1945). 

Відомості про житлове будівництво по сільрадах (1944). 
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Одноразові звіти про віковий та статевий склад населення
(1944, 1945). 

Короткі зведення по культурноOосвітніх установах та вибіркові
дані по школах (1945).

Річний звіт про капіталовкладення та документи з обліку
житлового фонду в районах, звільнених від окупації.

Опис 2
Справ: 506; 1946–1980 рр.

Наказ облстатуправління про організацію Чигиринської районO
ної інформаційноOобчислювальної станції держстатистики (1974). 

Річні плани роботи статистичних робіт та оцінки роботи
інспектури (1946–1950, 1953, 1954). Місячні плани роботи інспекO
тури (1975–1980). Річні звіти про виконання виробничих планів
інспектури (1976–1980). ВиробничоOфінансові плани (1974–1980).
Довідки про перевіряння виробничоOгосподарської діяльності
інспектури (1977–1979).

Зведені статистичні звіти, доповідні та аналітичні записки з усіх
галузей народного господарства і культури (1957–1979). Зведені
статистичні звіти з випуску валової продукції промисловими
підприємствами та річні звіти про роботу промислових підприємств
(1950–1980). Документи Всесоюзного перепису дрібної промислоO
вості (1946). Зведені статистичні звіти, таблиці, зведення та довідки по
статистиці сільського господарства, про виконання планів з тваринO
ництва, про заготівлі та закупівлі сільськогосподарських продуктів.
Документи Всесоюзного перепису худоби, підсумкові відомості та
звіти з перепису худоби. Підсумки виконання плану будівництва
тваринницьких приміщень в колгоспах району (1951). Підсумки
обліку посівних площ, зрошуваних та осушених земель. Документи
Всесоюзного перепису плодових та ягідних насаджень (1950–1953).

Статистичні звіти про наявність тракторів і автотранспорту в
районі та технічний стан (1946–1949, 1953–1964, 1968–1980). Зведені
звіти про наявність міського та сільського громадського житлового
фонду, статистику капітального будівництва та комунального
господарства (1946–1964, 1975–1980). Документи з обліку комуO
нальних підприємств (1948). Зведені статистичні звіти, відомості про
чисельність технічного та природнього руху населення. Документи
Всесоюзного перепису населення (1959, 1978, 1979). Зведені статиO
стичні звіти про чисельність працівників і службовців та фонду зарплаO
ти (1947, 1953–1964, 1969–1980). Зведені звіти по статистиці охорони
здоров’я та роботи установ охорони здоров’я (1953, 1963). Зведення
про роботу культурноOосвітніх установ та шкіл (1947, 1953, 1961).

Штатні розписи, кошториси витрат (1974–1980). Річні бухгалO
терські звіти (1974–1980). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання) профспілкоO
вого комітету (1979, 1980).

Опис 1м
Справ: 18; 1975–1978 рр.

406



Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань
місцевого комітету. 

Квартальні плани роботи місцевого комітету. 
Соцзобов’язання працівників інспектури. Колективні договори.

ф. Р�874  Відділ культури виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської
області 

Справ: 202; 1946–1980 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1946 р.

Розпорядження, директивні вказівки Кіровоградського облвідO
ділу культурноOосвітніх установ.

Опис 3
Справ: 36; 1947–1956 рр.

Постанови, рішення райкому КПУ, райвиконкому (1955). 
Плани роботи відділу (1952, 1955, 1956). Заходи з покращення

культурноOосвітньої роботи в районі (1950). Річні плани  експлуатації
кіномережі (1954–1956). 

Річні текстові звіти про роботу відділу (1949, 1951, 1955, 1956).
Звіти, інформації відділу про роботу культурноOосвітніх установ
району (1952, 1955). Інформації, відомості та звіт про стан культурноO
освітньої роботи (1950). Статистичні звіти про роботу кіномережі
(1954–1956). Репертуарні плани роботи гуртків художньої самоO
діяльності клубів району (1951). Книги реєстрації клубних установ та
бібліотек (1956). 

Договори на соцзмагання між культурноOосвітніми установами
та акти перевіряння їх виконання (1950, 1953).

Штатні розписи (1948, 1951–1956). Кошторис витрат (1952–
1956). Річні фінансові звіти (1954–1956). Річні та місячні звіти про
рух основних засобів та матеріальних цінностей (1947, 1948, 1951).

Опис 4
Справ: 165; 1957–1980 рр.

Накази облуправління культури (1963–1966); постанови,
рішення, розпорядження райвиконкому (1957–1975, 1978). 

Протоколи засідань Ради у справах культурного будівництва та
документи до них (1957, 1958, 1964–1980). Документи (плани,
графіки, списки) про проведення семінарів культурноOосвітніх
працівників (1959, 1961, 1963–1968, 1970–1978). 

Квартальні плани роботи відділу (1958–1963, 1966–1980). Річні
плани роботи культурноOосвітніх закладів (1970). Виробничі плани
роботи по кіномережі (1959). 

Річні текстові та статистичні звіти про роботу відділу. Річні
звіти про роботу культурноOосвітніх установ району (1960–1964,
1967–1975, 1978). Документи (заходи, кошториси, звіти) про охорону
пам’ятників архітектури, історії та культури (1973, 1975). Постанови
районного оргкомітету про підведення підсумків районних фестиO
валів самодіяльного мистецтва (1970–1976). Документи: (плани,
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графіки, протоколи, інформації) про проведення оглядівOконкурсів
художньої самодіяльності (1969, 1971, 1977–1980); (графіки, заявки,
листування, інформації) з організації та проведення виступів
колективів художньої самодіяльності (1970, 1973).

Списки культурноOосвітніх установ району (1970, 1976). 
Соцзобов’язання культурноOосвітніх працівників району (1970,

1973–1975, 1979, 1980). Зведені річні, квартальні статистичні звіти
про виконання планів з праці (1969–1980).

Штатні розписи, кошториси витрат: відділу (1957, 1959, 1963,
1969–1980); підвідомчих установ (1969–1980). Річні фінансові звіти:
відділу (1957, 1959–1963, 1969–1980); підвідомчих установ (1962,
1963, 1969–1980).

ф. Р�877  Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Чигиринської районної Ради депутатів тру�
дящих, м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 95; 1945–1957 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1945, 1946 рр.

Накази, постанови, рішення органів вищого рівня (1945). 
Плани: сільського і колгоспного будівництва; забудови сільських

населених пунктів (1946). Витяги в протоколів зборів колгоспників та
рішення правлінь колгоспів про затвердження планів будівництва. 

Звіти та відомості про хід будівельних робіт в колгоспах району.
Акти приймання  цегельного заводу (1946). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1946).

Опис 2
Справ: 76; 1945–1957 рр.

Рішення райвиконкому (1947–1951). 
Протоколи технічних нарад з працівниками відділу (1949–

1952). Квартальні плани роботи відділу (1951). Плани сільського і
колгоспного будівництва в районі (1947–1957). Витяги з протоколів
засідань сільрад та правлінь колгоспів на дозвіл будівництва житлоO
вих будинків колгоспників та про затвердження планів будівництва
(1948–1950). 

Акти та плани відведення земельних ділянок індивідуальним
забудовникам та на будівництво колгоспних приміщень. 

Зведені річні звіти про хід сільського та колгоспного будівO
ництва в районі (1947–1949, 1953–1957). 

Відомості, акти приймання в експлуатацію тваринницьких об’єкO
тів та житлових будинків колгоспників. Договори на соцзмагання між
райвідділами та будівельними бригадами колгоспів (1947–1951).

Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947).

ф. Р�880  Чигиринська центральна районна  лікарня відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 275; 1947–1980 рр.
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Опис 1
Справ: 16; 1947–1953 рр.

Розпорядження, вказівки Міністерства охорони здоров’я УРСР
(1951); облвідділу охорони здоров’я (1951–1953). 

Річні статистичні звіти про роботу лікарні та її служб (1949–
1953). Акти прийманняOпередавання справ при зміні керівника (1951).
Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1950–1953). Річні фінансові
звіти (1950–1953).

Опис 2
Справ: 214; 1954–1975 рр.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР (1958, 1960);
накази, розпорядження, вказівки облвідділу охорони здоров’я (1957–
1967); постанови, рішення райвиконкому (1957–1966, 1974, 1975).

Протоколи: засідань науковоOпрактичних конференцій (1962,
1963); паталогоанатомічних конференцій (1964–1967, 1971); засідань
медичної Ради (1959–1975). Положення про лікарню, головних
лікарів та їх заступників (1957).

Річні плани роботи та заходів лікарні і її служб (1956–1975).
Річні (цифрові) звіти лікарні та підвідомчих медичних установ

(1968–1975). Річні статистичні звіти лікарні, підвідомчих їй служб,
дільниць та пунктів (1954–1961). ВиробничоOгосподарські звіти
(1962–1964). СанітарноOстатистичні показники з охорони здоров’я
району (1967–1975).

Журнали реєстрації: хворих на стаціонарному лікуванні в
лікарні (1973); аналізів паталогічної гістології (1966–1968). Книги
обліку отруйних лікарських засобів (1965–1975). Протоколи
патологоOаналітичних розтинів (1962–1965, 1970).

Річні звіти про мережу, кадри медичних установ району та
пояснювальні записки до них (1958–1967). Акт прийманняO
передавання справ при зміні головного лікаря (1954). 

Річні бюджети лікарні (1957–1961). Штатні розписи: лікарні
(1954–1968); підвідомчих медичних установ (1969–1976). КоштоO
риси витрат: лікарні (1954–1957, 1962–1965, 1973); підвідомчих
медичних установ (1957–1961, 1965–1975). Річні фінансові звіти:
лікарні (1954–1961, 1965–1975); підвідомчих медичних установ
(1965, 1967, 1969, 1971).

Опис 3
Справ: 45; 1976–1980 рр.

Накази головного лікаря з основної діяльності (1977–1980). 
Протоколи засідань медичної Ради. 
Комплексні плани роботи лікарні.
Річні текстові звіти  про роботу лікарні (1977–1980). СанітарноO

статистичні показники з охорони здоров’я району. Соцзобов’язання
медичних працівників району та основні показники їх виконання
(1977–1980).

Штатні розписи, кошториси витрат лікарні та підвідомчих
медичних установ (1977–1980). Річні фінансові звіти лікарні. 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, статистичні звіти)
профспілкового комітету (1977–1982).
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ф. Р�883  Відділ сільського господарства виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чиги�
рин Кіровоградської області 

Справ: 106; 1939–1953 рр.

Опис 1
Справ: 37; 1944–1946 рр.

Накази, постанови, рішення Народних комісаріатів землеробO
ства СРСР та УРСР, облземвідділу, облвиконкому та райвиконкому. 

Виробничі плани колгоспів (1944, 1946). Плани: посіву;
проведення сільськогосподарських робіт; заготівлі насіння трав у
колгоспах району.

Річні звіти колгоспів. Заключні звіти про розміри посівних
площ (1944, 1945). Відомості: оприділення урожайності, про види на
урожай зернових та технічних культур (1944); про наявність сортових
дерев, ягідників (1944, 1945).

ПрибутковоOвидаткові кошториси колгоспів та звіти про їх
виконання. 

Відомості про стан МТС району після звільнення від німецькоO
фашистських загарбників (1944).

Опис 2
Справ: 69; 1939, 1941, 1944–1953 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та рішення райвиO
конкому про злиття сільськогосподарських артілей району (1951). 

ЗемельноOшнурові книги колгоспів району (1939, 1941, 1944,
1947–1953). Акти обслідування, плани, схеми та обгрунтування
сівозмін з внутрішньогосподарського улаштування полів в колгоспах
(1947, 1951). Акти обміру присадибних ділянок земель колгоспників,
службовців та одноосібників (1939, 1944–1946, 1953).

Статистичні звіти про чисельність працівників і службовців та
фонди зарплати (1946, 1947). Списки передовиків сільського госпоO
дарства колгоспів району (1946).

Акти прийманняOпередавання справ при зміні керівників (1948,
1949).

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1944–1953). Річні
звіти про рух основних коштів по бюджету (1950–1952).

ф. Р�884  Чигиринське районне споживче товариство (райст)
Черкаського обласного споживчого товариства, м. Чигирин
Черкаської області 

Справ: 673; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження Кіровоградської облспоживспілки
(1944–1946).

Протоколи засідань: правління райспоживспілки (1944, 1945);
перевиборних загальних зборів пайовиків (1945). 

План з товарообігу, птахівництва та розвитку тваринництва (1944).
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Статистичні звіти райспоживспілки (1944–1946). Квартальні,
місячні зведення та звіти райспоживспілки і споживчих товариств
(1944, 1945). 

Баланси (1945). Штатні розписи (1944, 1945). 
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань

місцевого комітету (1944, 1945).
Акти про збитки, нанесені райспоживспілці та сільським

споживчим товариствам району німецькоOфашистськими загарбO
никами (1943, 1944).

Опис 2
Справ: 126; 1946–1957 рр.

Документи секретаріату, відділів: організаційного, планового та
кадрів, бухгалтерії.

Опис 3
Справ: 487; 1958–1975 рр.

Документи секретаріату, відділів: організаційного, планового та
кадрів, бухгалтерії.

Опис 4
Справ: 40; 1976–1980 рр.

Постанови правління райпо. Розпорядження правління райпо з
основної діяльності (1979, 1980).

Протоколи: засідань правління райпо; звітноOвиборних зборів
уповноважених пайовиків райпо (1976, 1977, 1979); зборів
уповноважених пайовиків райпо та сільських дирекцій.

Колективні договори між адміністрацією райпо та райкомом
профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації
(1976–1979).

ф. Р�886  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чи�
гирин Черкаської області 

Справ: 167 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1944–1946 рр.

Директивні вказівки Кіровоградського облвиконкому, облвідO
ділу соціального забезпечення (1945).

Протоколи: виробничих нарад (1944); зборів членів кас взаємоO
допомоги по колгоспах району (1945, 1946). 

Постанови, інформації та звіти про роботу відділу (1944). 
Документи: (розпорядження, інформації, звіти, листування,

списки) про надання допомоги сім’ям військовослужбовців; (накази,
постанови, розпорядження, списки) про соціальне забезпечення
інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944, 1945). Річні статистичні
звіти про кількість пенсіонерів, працевлаштування та протезування
інвалідів війни (1945, 1946).

Штатний розпис, кошторис витрат (1946). Річні бухгалтерські
звіти (1944, 1945). Акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності
відділу (1945, 1946).
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ЖурналиOголовні.

Опис 5
Справ: 28; 1947–1955 рр.

Накази, розпорядження облвідділу соціального забезпечення
(1953, 1954); рішення райвиконкому (1954).

Річні статистичні звіти про роботу відділу (1947–1949).
Документи (плани, відомості, звіти, іменні списки) про
працевлаштування та навчання інвалідів війни (1948).

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

Опис 6
Справ: 116; 1956–1975 рр.

Рішення райвиконкому (1956–1969, 1972–1974). 
Протоколи засідань громадської Ради пенсіонерів при відділі (1975).
Квартальні плани роботи відділу. Річні плани роботи

громадської Ради пенсіонерів (1974, 1975).
Річні текстові та статистичні звіти про роботу відділу (1957,

1959, 1960, 1966–1975). Акти, довідки про перевіряння роботи відділу
органами вищого рівня.

Соцзобов’язання працівників відділу (1968, 1970, 1973).
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти

про виплату пенсій та допомог.

Ф. Р�887  Фінансовий відділ виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської
області 

Справ: 733; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 74; 1944–1947 рр.

Документи секретаріату, інспекцій: бюджетної, державних
доходів та податкової, бюджетної бухгалтерії, податкової бухгалтерії.

Опис 2
Справ: 155; 1944–1954 рр.

Документи секретаріату, інспекцій: бюджетної, державних
доходів та податкової, бюджетної бухгалтерії, податкової бухгалтерії.

Опис 3
Справ: 442; 1955–1975 рр.

Документи секретаріату, інспекцій: бюджетної, державних
доходів та податкової, бюджетної бухгалтерії, податкової бухгалтерії.

Опис 4
Справ: 62; 1976–1980 рр.

Документи секретаріату, інспекцій: бюджетної, державних
доходів та податкової, бюджетної бухгалтерії, податкової бухгалтерії.
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ф. Р�889  Торгівельний відділ виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської
області 

Справ: 34; 1943–1955 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1943–1946 рр.

Накази, розпорядження, директиви: Народного комісаріату
торгівлі СРСР (1943–1945); Міністерства торгівлі СРСР (1946);
постанови, рішення райвиконкому (1944–1946). 

Місячні звіти про використання продуктів харчування та
промислових товарів (1944–1947).

Листування з облвідділом та маслотрестом про забезпечення
району продовольчими та промисловими товарами (1944–1946). 

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1944).

Опис 2
Справ: 20; 1947–1955 рр.

Рішення райвиконкому (1949–1955). 
Місячні статистичні звіти про витрати ринкового фонду

хлібопродуктів (1947–1952). Квартальні відомості про виконання
планів товарообігу по району (1948–1952).

Листування з обласним торгівельним відділом та торгівельними
організаціями району з питань організації торгівлі в районі (1951,
1952).

ф. Р�890  Відділ кінофікації виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоград�
ської області  

Справ: 5; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1944 р.

Квартальні та місячні звіти.

Опис 2
Справ: 2; 1945 р.

Накази, постанови, рішення  облуправління кінофікації,
облвиконкому, райвиконкому.

Баланси.

Опис 3
Справ: 2; 1946 р.

Накази, постанови, рішення облуправління кінофікації,
облвиконкому, райвиконкому.

Місячні звіти.

ф. Р�891  Планова комісія виконавчого комітету Чигиринської район�
ної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 262; 1944–1991 рр.
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Опис 1
Справ: 13; 1944–1946 рр.

Рішення райвиконкому.
Протоколи: загальних зборів членів промислових артілей

району (1945, 1946); загальних зборів колгоспників сіл району (1945).
Звіти підприємств міста та району про виконання виробничих

планів (1945, 1946).
Виробничий план промислових артілей міста та відомості про

його виконання (1946).
Відомості про виконання плану розвитку тваринництва (1946).
Листування з обласною плановою комісією про заготівлю

сировини для промисловості, розвиток рибної та інших галузей
промисловості (1945, 1946).

Опис 2
Справ: 249; 1947–1991 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому (1956–1962, 1965–
1985). Постанови райплану (1948, 1950). Протоколи засідань комісії
(1948–1954, 1959–1962, 1966–1991). Плани роботи комісії (1948–
1955, 1966–1985). 

П’ятирічні плани: розвитку народного господарства району
(1956–1965, 1971–1980); економічного та соціального розвитку
району (1981–1985). Проекти планів відбудови та розвитку
народного господарства (1948–1952, 1957, 1963). Державні плани:
розвитку народного господарства району (1972–1977); економічного
та соціального розвитку народного господарства (1978–1985). Плани
відбудови та розвитку народного господарства району (1947–1958,
1962–1972). Звіти про виконання народногосподарського плану
(1949, 1956). Доповідні записки, аналізи, про розвиток народного
господарства району (1974–1985). Довідки про виконання планів
економічного та соціального розвитку району (1980–1982).

СоціальноOекономічна характеристика району (1978).
Семирічний план розвитку промисловості району (1959–1965).

Річні плани з випуску валової продукції в асортименті по
підприємствах району (1960, 1961, 1964–1973). Річні звіти про
виконання планів з випуску валової продукції (1957–1962, 1972).

Семирічний план розвитку господарства по колгоспах району
(1959–1965). Основні виробничі показники виробничоOфінансових
планів з сільського господарства (1959–1963). П’ятирічні плани
закупівель сільськогосподарських продуктів і сировини (1976–1985).
Річні державні плани (1959, 1966–1971) та плани закупівель
продуктів сільського господарства у колгоспах та населення району
(1960–1967, 1972–1982). Трирічний план розвитку тваринництва
(1949–1951).

Семирічний план (1959–1965) та плани соціальноOкультурного
будівництва (1960, 1966–1973). Документи про хід виконання планів
будівництва (1970–1973).

Звітні баланси та розрахунки балансів трудових ресурсів району
(1969, 1973–1975, 1979–1985). Довідки про балансову вартість
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основних засобів виробництва бюджетних установ та рух основних
засобів (1970–1984).

Штатні розписи на апарат виконкому та підпорядкованих йому
установ (1973–1979). Штатні розписи, кошториси витрат райплану
(1959–1964, 1973, 1974). Річний звіт про виконання кошторису
витрат по бюджету (1963). Книги обліку кредитів та витрат по
бюджету (1960, 1961, 1964).

Списки: осіб, вивезених до Німеччини та які не повернулися
(1949); осіб, які не повернулися з Німеччини по району (1948).

ф. Р�892  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 151; 1944–1980  рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944); виробничих
нарад (1944). 

Виробничий план (1944). 
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). Річний звіт про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1945). 
Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).

Опис 2
Справ: 39; 1945–1955 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947, 1948, 1952–
1955); засідань правління колгоспу; загальних зборів бригад (1945, 1948.). 

Виробничі плани (1945, 1948–1951). 
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1945–1951). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1948–1952).

Опис 3
Справ: 55; 1957–1969 рр.

Статут артілі (1957). 
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1965, 1966).
ВиробничоOфінансові плани (1957–1962). 
Акти ревізій господарської діяльності колгоспу (1962–1969). 
Плани, карти внутрішньогосподарського землеупорядкування

(1965). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1971). Шнурові
книги обліку насіння (1965–1970).

Опис 4
Справ: 52; 1970–1980 рр.

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу;
засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1970,
1971, 1976–1980).

Протоколи засідань, плани роботи бюро  економічного аналізу. 
Книги історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку

насіння (1971–1984).
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Річні фінансові звіти профспілкового комітету (1979, 1980).

ф. Р�893  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана
Хмельницького, с. Суботів Чигиринського району Черкаської
області 

Справ: 125; 1938–1980 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1938, 1941, 1944, 1945 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945).
Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління

колгоспу (1944, 1945). 
Виробничі плани (1944, 1945). 
Договори з машинноOтракторною станцією на виконання сільO

ськогосподарських робіт в колгоспі та акти перевіряння їх виконання
(1938, 1941). 

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). 
Книга головних рахунків (1944). Книга обліку основних засобів

виробництва (1944). 
Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

Опис 2
Справ: 30; 1944–1955 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1948–1955). 

Державний план посіву сільськогосподарських культур (1951).
Виробничі плани (1947, 1949). 

Показники про виконання плану розвитку сільського госпоO
дарства колгоспу (1952). 

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1947–1951, 1954, 1955). Річні
звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944–1952).

Опис 3
Справ: 16; 1956–1960 рр.

Статути артілі (1956, 1957). 
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. 
Виробничі плани (1956–1959). 
Колгоспна багатотиражна газета “Ленінським шляхом” (1957).

Опис 4
Справ: 67; 1961–1980 рр.

Протоколи: загальних звітноOвиборчих зборів колгоспу (1971–
1973); загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань
правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1971–1974,
1977, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973–1980).
Документи (протоколи, плани, угода, кошториси, звіти)

профспілкового комітету (1978–1980).
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ф. Р�894  Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18�го з’їзду
ВКП(б), с. Гущівка Чигиринського району Кіровоградської
області 

Справ: 44; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 44; 1943–1950 рр.

Директиви, розпорядження: райкому КП(б)У (1944, 1945);
райуповмінзагу (1943–1945); розпорядження райвиконкому та його
відділів (1943–1947).

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1944–1949); бригадних зборів (1946, 1947). 

Акти перевіряння стану тваринництва (1946). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1946–1949). 
Книги обліку основних засобів виробництва, планових завдань

та їх виконання, неподільних фондів, натуральних і грошових
прибутків та їх розприділення (1948–1950).

ф. Р�895  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18�го з’їзду
ВКП(б), с. Іванівка Чигиринського району Кіровоградської
області 

Справ: 28; 1945–1950 рр.

Опис 1
Справ: 28; 1945–1950 рр.

Розпорядження: райвиконкому, райземвідділу (1945); райO
уповмінзагу (1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945); засідань
правління колгоспу (1945, 1946). 

Виробничі плани (1945, 1949, 1950). Зобов’язання колгоспу на
здавання державі сільськогосподарської продукції (1945).

Типовий договір з машинноOтракторною станцією на виконання
сільськогосподарських робіт в колгоспі та акти приймання виконаO
них робіт (1945).

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1945 р. Річні та
місячні звіти про будівництво житлових будинків колгоспників,
господарських будівель, культурноOпобутових будівель (1946). 

Стінні газети “За сталінський урожай” (1945).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1947–1949). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1945, 1947, 1949).

ф. Р�896  Риболовецький колгосп ім. 17�го партз’їзду Черкаського
обласного виробничого рибного комбінату, с. Боровиця
Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 215; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944, 1945 рр.

Розпорядження Київського міжобласного рибного тресту.
Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945); засідань

правління рибколгоспу (1944, 1946). 
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Відомості, зведення про вилов та  реалізацію риби (1945). ДогоO
вори із замовниками на постачання риби, умови внутрішньогоспоO
дарського соцзмагання. 

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність рибколгоспу.

Опис 3
Справ: 46; 1946–1954 рр.

Протоколи:  загальних зборів колгоспників; засідань правління
рибколгоспу; бригадних зборів (1946–1950). 

Виробничі плани. 
Умови на соцзмагання між рибколгоспами, бригадами і ланками

та акти перевіряння їх виконання (1948–1951).
Штатні розписи (1946, 1950–1954). ПрибутковоOвидаткові коштоO

риси. Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність рибколгоспу.

Опис 4
Справ: 38; 1955–1961 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
рибколгоспу; бригадних зборів. 

Виробничі плани. 
Умови на соцзмагання між рибколгоспами, бригадами і ланками

та акти перевіряння їх виконання.
Штатні розписи. ПрибутковоOвидаткові кошториси. Річні звіти

про фінансовоOгосподарську діяльність рибколгоспу.

Опис 5
Справ: 119; 1962–1980 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
рибколгоспу; бригадних зборів. 

Виробничі плани. 
Умови на соцзмагання між рибколгоспами, бригадами і ланками

та акти перевіряння їх виконання.
Штатні розписи. ПрибутковоOвидаткові кошториси. Річні звіти

про фінансовоOгосподарську діяльність рибколгоспу. 
Документи профспілкового комітету.

ф. Р�897  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, 
с. Мельники Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 186; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 28; 1944–1946 рр.

Директивні листи райкому КП(б)У (1945); рішення, розпоO
рядження: Кіровоградського облвиконкому та облземвідділу (1946);
райвиконкому, райземвідділу.

Протоколи: загальних зборів колгоспників, засідань правління
колгоспу. 

Виробничі плани. Планові завдання (1945, 1946). 
Агрономічні та зоотехнічні звіти (1945). Плани, листування про

заходи з підвищення урожайності сільськогосподарських культур
(1946). Заключні відомості про виконання сільськогосподарських
робіт (1946).
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ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944, 1945). Акти
ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946).

Довідка про стан колгоспу після звільнення від німецькоO
фашистських загарбників, акти комісії з обліку збитків, нанесених
окупантами (1944). Відомості, списки про надання допомоги сім’ям
військовослужбовців та дітямOсиротам (1946).

Опис 3
Справ: 82; 1947–1966 рр.

Статут артілі (1957).
Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1948,

1951–1966); засідань правління колгоспу; бригадних зборів (1947,
1952, 1961). Звітна доповідь голови колгоспу (1963). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–
1970). План відбудови та розвитку сільського господарства (1947).
ВиробничоOфінансові плани (1949–1951, 1955–1961).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1954, 1956). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1947–1952). Акти
ревізійної комісії колгоспу (1958–1965).

ЗемельноOшнурова книга колгоспу (1958). Структура посівних
площ в колгоспі (1955–1960). Документи (грунтові карти, плани та
схеми сівозмін, перехідні таблиці) з історії полів (1958–1961, 1964).
Книги реєстрації сівозмін колгоспу (1958–1966). Сортонасінневі
книги (1958–1966).

Опис 4
Справ: 14; 1967–1969 рр.

Статут артілі (1969).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу.
Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969).
Акти ревізійної комісії колгоспу. 
Книги історії полів сівозмін колгоспу (1967–1972). Шнурова

книга обліку насіння.

Опис 5
Справ: 62; 1970–1980 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, заходи, аналізи, списки) бюро
економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові
книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, угоди, кошториси, звіти)  профO
спілкового комітету (1978–1980).

ф. Р�898  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, 
с. Чорнявка Чигиринського району Кіровоградської області

Справ: 34; 1944–1952 рр.
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Опис 1
Справ: 29; 1944–1949 рр.

Директиви, розпорядження: райкому КП(б)У (1944, 1945);
райвиконкому, райземвідділу (1944–1946).

Протоколи: виробничих нарад; загальних зборів колгоспників;
засідань правління колгоспу; бригадних зборів (1944). 

Виробничий план (1948). 
Відомості про хід та виконання сільськогосподарських робіт,

контрактацію молодняка, ремонт сільськогосподарських машин (1945).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1949). 
Головні книги (1945, 1948). Книги обліку: державних постачань

та колгоспної торгівлі (1945); основних засобів виробництва,
планових завдань та їх виконання бригадами (1948).
Опис 2
Справ: 5; 1950, 1952 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу (1952). 

Акт розкуркулення колгоспу ім. Кагановича на два самостійні
колгоспи: ім. Кагановича с. Худоліївка та “Україна” с. Чорнявка (1952).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�899  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Зоря”, с. То�
пилівка Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 161; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1943–1945 рр.

Директивні листи: райкому КП(б)У (1944, 1945); райвиконкому
(1944, 1945); райземвідділу.

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правO
ління колгоспу (1945); бригадних зборів (1945). 

Робочі плани проведення сільськогосподарських робіт та
планові завдання (1944). 

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). 
Головні книги руху грошових сум (1944, 1945)

Опис 3
Справ: 27; 1946–1952 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; бригадних зборів (1946). 

Виробничі плани (1946, 1947, 1949, 1951). 
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1948). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Книга головних рахунків (1951). Книга обліку планових завO

дань з урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності
тваринництва та їх виконання (1951).

Опис 4
Справ: 65; 1956–1970 рр.

Статути колгоспу (1967, 1970).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1963–1970). 
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Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу
(1969, 1970). 

ВиробничоOфінансові плани (1956–1961). 
Акти ревізійної комісії колгоспу (1967–1970). 
ЗемельноOшнурові книги колгоспу (1950–1962). Книга історії полів

сівозмін колгоспу (1967–1970). Шнурова книга обліку насіння (1967–1969).

Опис 5
Справ: 51; 1971–1980 рр.

Протоколи: загальних зборів  уповноважених членів колгоспу;
засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу.

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 
Книга історії полів сівозмін (1974–1978). Шнурові книги обліку

насіння (1971–1976).
Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, соцзобов’язання,

угода, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980).

ф. Р�900  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, 
с. Бужин Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 55; 1941, 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 55; 1941, 1944–1950 рр.

Розпорядження: райкому КП(б)У (1945); райвиконкому,
райземвідділу (1944–1948).

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань
правління колгоспу (1946–1949); виробничих нарад (1948, 1949).

Виробничі плани (1945–1950). План сільськогосподарських
робіт (1946). 

Відомості про одержання високих урожаїв у колгоспі та списки
передовиків сільськогосподарського виробництва (1947).

Акти апробації сортового насіння (1944).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1945, 1948, 1949). Річні звіти

про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944–1948).
Книги головних рахунків (1949, 1950). Книги особових рахунків

колгоспників (1941). Книги обліку основних засобів виробництва,
планових завдань з урожайності сільськогосподарських культур і
продуктивності тваринництва та їх виконання, фондів, грошових і
натуральних прибутків та їх розприділення, витрат на виробничі
потреби (1949, 1950).

ф. Р�901  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, 
с. Сагунівка Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 41; 1944–1959 рр.

Опис 1
Справ: 34; 1944–1949 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, райвідділу сільськоO
го господарства.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950);
засідань правління колгоспу (1946–1949). 
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Плани розвитку: сільського господарства (1949); тваринництва
в колгоспі (1946). 

Книги головних рахунків. Книги обліку основних засобів
виробництва, державних постачань та колгоспної торгівлі (1947–1949).

Опис 2
Справ: 7; 1952, 1956–1959 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.

ф. Р�902  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, 
с. Яничі Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 27; 1943, 1944, 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1943, 1944, 1946–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1946).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Виробничі плани (1946–1949). 
Умови з машинноOтракторною станцією про проведення сільськоO

господарських робіт та інформації про їх виконання (1943, 1944).
Заключні відомості про проведення сільськогосподарських робіт (1948).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946). Річний звіт про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1949). 

Акти комісії по обліку  збитків, нанесених німецькоOфашистсьO
кими загарбниками (1946). Довідки про стан колгоспу після звільO
нення території від німецькоOфашистських загарбників (1943, 1944).

Ф. Р�903  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, 
с. Вершаці Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 130; 1944–1974 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1944, 1945 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1944). 

Договори з машинноOтракторною станцією на виконання
сільськогосподарських робіт. Відомості про заготівлі та здавання
державі сільськогосподарських продуктів. 

Акти перевіряння стану посівних площ, умов утримання
худоби, апробації насіння та відбору зразків для оцінки якісного
насіннєвого матеріалу.

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими
загарбниками.

Опис 2
Справ: 53; 1945–1959 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1947, 1948, 1954). 
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Річний зведений план розвитку сільського господарства
колгоспу (1958). Виробничі плани (1947–1950, 1953, 1956–1959).
Річні виробничі завдання бригадам, фермам (1951–1954).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1947–1957). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

Схема розміщення культур в полях сівозмін (1948).

Опис 3
Справ: 26; 1960–1966 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

ВиробничоOфінансовий план (1960). 
Акти ревізійної комісії колгоспу (1962, 1963, 1966). 
Книга історії полів сівозмін колгоспу (1960–1964).

Опис 4
Справ: 12; 1967, 1968 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Протокол засідання та плани роботи бюро економічного
аналізу (1968). 

Акти ревізійної комісії колгоспу.
Картограма раціонального використання земель колгоспу

(1967). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1971). Шнурова
книга обліку насіння (1967).

Опис 5
Справ: 28; 1969–1974 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колO
госпу. Протокол засідання та плани роботи бюро економічного аналізу. 

Акти ревізійної комісії колгоспу.
Картограма раціонального використання земель колгоспу.

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння.

ф. Р�904  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного,
с. Головківка Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 38; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1944,1945 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу.
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. 
Виробничий план (1945). Зобов’язання: про хлібопостачання

державі (1944); на постачання сільськогосподарської продукції у
фонд Червоної Армії (1945). 

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії
колгоспу (1945).

Опис 4
Справ: 20; 1946–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу.
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Виробничий план. Зобов’язання: про хлібопостачання державі. 
ПрибутковоOвидатковий кошторис. Річні звіти про фінансовоO

господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу .

ф. Р�905  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дубового, 
с. Новоселиця Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 162; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 54; 1944–1953 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного
відділу (1944–1946).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; бригадних зборів (1947, 1948).

Дворічний план розвитку сільського господарства колгоспу
(1948, 1949). Виробничий план (1950). Планові завдання з державних
постачань (1946).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1947, 1949, 1953). Річні звіти
про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1948–1953).

Книги головних рахунків (1944–1947).

Опис 5
Справ: 39; 1956–1968 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колO
госпу; бригадних зборів (1966). Звітна доповідь голови колгоспу (1968). 

ВиробничоOфінансові плани (1956–1961). 
Акти ревізійної комісії колгоспу (1957, 1967, 1968). 
Шнурові книги обліку насіння (1965, 1968, 1969).

Опис 6
Справ: 69; 1969–1980 рр.

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу;
засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу.

Протоколи засідань, плани роботи, звіти бюро економічного
аналізу (1976–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966– 1974, 1979–1984).
Шнурові книги обліку насіння.

Документи (протоколи, звітна доповідь, плани роботи, соцзобоO
в’язання та підсумки їх виконання, кошториси, звіти)  профспілковоO
го комітету (1977–1980).

ф. Р�906  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Широкий лан”,
с. Вершаці Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 47; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 47; 1944–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944–1946).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
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колгоспу; бригадних зборів (1946, 1948). 
Виробничі плани. Зобов’язання колгоспу про здавання державі

продукції (1946). Робочі плани рільничих бригад (1947).
Агрономічні звіти про посіви сільськогосподарських культур

(1948). Акти про якість сільськогосподарських робіт та продукції (1945). 
Списки колгоспників (1944).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1945–1949). Акти
ревізійної комісії колгоспу (1946–1948). 

Схеми сівозмін (1947).
Книга головних рахунків (1950). Книги обліку: виконання

зобов’язань з вирощування високих урожаїв (1947).; майна, продуктів
і матеріалів, натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та
натуральних витрат (1944).

Акт комісії з обліку збитків, нанесених німецькоOфашистськими
загарбниками (1944). Довідка про стан колгоспу після звільнення
території від німецькоOфашистських загарбників (1944).

ф. Р�907  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Правда”, 
с. Галаганівка Чигиринського району Кіровоградської
області 

Справ: 23; 1937, 1941, 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1937, 1941, 1944–1949 рр.

Рішення, розпорядження: Уповноваженого Міністерства
заготівель СРСР по Чигиринському району (1944, 1945); райO
виконкому, районного земельного відділу (1944, 1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правO
ління колгоспу (1944, 1945, 1948); нарад колгоспників (1944).

Виробничі плани (1937, 1941, 1944–1946). Плани посіву (1944).
Договори з машинноOтракторною станцією на виконання сільськоO

господарських робіт та акти перевіряння їх виконання (1944, 1945).
Акти: про виділення площ для насіннєвих ділянок (1944, 1945);

апробації насіння та відбору зразків для якісної оцінки насіннєвого
матеріалу (1944, 1945).

ПрибутковоOвидаткові кошториси. Річні звіти про фінансовоO
господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1948).

Акт про збитки, нанесені селу німецькоOфашистськими загарбO
никами (1944).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�908  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Більшовицький
сигнал”, с. Галаганівка Чигиринського району Кіровоград�
ської області  

Справ: 22; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу.
Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1947);
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засідань правління колгоспу (1944–1947); виробничих нарад та нарад
активу (1944, 1945); бригадних зборів (1944). 

Виробничі плани. 
Договори з машинноOтракторною станцією на виконання

сільськогосподарських робіт та акти приймання виконаних робіт.
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. Відомості про

здавання хліба державі.
Акти апробації насіння та посвідчення про якість насіння;

перевіряння стану тваринництва, обстеження одноосібних госпоO
дарств, підготовки до весняної посівної кампанії. 

Списки працівників та службовців села, одноосібників (1944, 1945).
ПрибутковоOвидаткові кошториси. Річні звіти про фінансовоO

господарську діяльність колгоспу. 
Акт про збитки, нанесені селу німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).

ф. Р�909  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комінтерн”, 
с. Боровиця Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 41; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 41; 1944–1950 рр.

Постанови, рішення, розпорядження: Уповноваженого МіністерO
ства заготівель СРСР по Чигиринському району (1944–1946, 1948);
райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946, 1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правO
ління колгоспу (1944, 1947–1950); виробничих нарад (1944);
бригадних зборів (1947–1949). 

Виробничі плани (1947–1950). 
Договори з машинноOтракторною станцією на виконання

сільськогосподарських робіт (1944, 1945).
Відомості про стан підготовки до весняної посівної кампанії,

наявність сільськогосподарських машин та худоби в колгоспі, обліку
колгоспних будівель та споруд (1944).

Списки: керівного складу колгоспу, агрофахівців та ланкових
рільничих бригад (1948); колгоспників, одноосібників господарств
(1944).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1948, 1949). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1947–1949).

Книги головних рахунків (1947, 1950). Книги обліку основних
засобів виробництва, державних постачань та колгоспної торгівлі
(1944, 1950).

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими заO
гарбниками (1944). 

Відомості про кількість населення, вивезеного до фашистської
Німеччини та розстріляного (1944).

ф. Р�910  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “КІМ”, с. Ада�
мівка Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 51; 1944–1956 рр.
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Опис 1
Справ: 26; 1944–1946 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому, районного
земельного відділу. Урядова телеграма з подякою трудящим району
за зібрані кошти на танкову колону “Кіровоградський комсомолець”.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.

Листи машинноOтракторної станції про організацію та забезO
печення роботи сільськогосподарської техніки (1944). Листування з
районним земельним відділом про організацію та проведення
сільськогосподарських робіт (1944).

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944р. Відомості
інвентаризації садів та ягідних насаджень (1944).

Соцзобов’язання працівників сільського господарства КіровоO
градської області про дострокове виконання плану хлібозаготівель (1945).

Списки: колгоспників, представлених до нагородження медалO
лю “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”
(1946); членів ланок (1946).

Опис 5
Справ: 25; 1947–1956 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; нарад та зборів бригад і ланок (1947, 1950).

ВиробничоOфінансові плани (1948–1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947–1952).

ф. Р�911  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, 
с. Вітове Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 41; 1944–1959 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 
Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління

колгоспу (1944). 
Зобов’язання на постачання державі продукції (1945). 
Договори з машинноOтракторною станцією про виконання робіт

та акти їх приймання (1945). 
Книги головних рахунків (1944, 1945).

Опис 4
Справ: 26; 1947–1955, 1958, 1959 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1955).
Виробничі плани (1947, 1948).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1952).
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Ф. Р�912  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Слава” с. Ху�
доліївка Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 81; 1944–1959, 1966–1975 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу;
директиви райвідділу сільського господарства. 

Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Виробничі плани (1944, 1945). 
Звіт про підсумки сівби під урожай 1944р. Місячні звіти про

стан тваринництва (1944). Відомості про наявність худоби, урожайO
ність сільськогосподарських культур (1944, 1945).

Акти: апробації насіння; перевіряння виконання плану розвитку
тваринництва, виконаних робіт машинноOтракторною станцією
(1944, 1945). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та бригадами.
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1945).
Книга обліку основних засобів виробництва (1944). 
Списки німецьких активістів (1944, 1945).

Опис 2
Справ: 35; 1947–1959 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; виробничих нарад (1947, 1950); бригадних зборів (1947–1950). 

Виробничі плани (1950, 1957, 1958). 
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1950). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1948–1952). Книги
головних рахунків (1947, 1951). 

Книги обліку планових завдань з урожайності сільськогоспоO
дарських культур і продуктивності тваринництва та їх виконання,
грошових та натуральних витрат (1951).

Опис 3
Справ: 15; 1966–1968 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). 
Вступний баланс колгоспу після розділу з с. Трушівці (1966).

Акти ревізійної комісії колгоспу. 
Плани, схеми сівозмін, перехідні таблиці, відомості з історії

полів (1966–1970). Книга історії полів сівозмін колгоспу
(1966–1970). Шнурова книга обліку насіння.

Опис 4
Справ: 17; 1969–1975 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1970–1974). 

Шнурові книги обліку насіння (1973, 1974).

ф. Р�913  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,
с. Медведівка Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 183; 1944–1980 рр.
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Опис 1
Справ: 105; 1944–1970 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного
відділу (1944, 1945). 

Статут колгоспу (1959). 
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колO

госпу (1944, 1945, 1948–1970); виробничих зборів бригад і ланок (1945,
1947, 1948, 1951, 1953). Звітні доповіді голови колгоспу (1959–1970).

ВиробничоOфінансові плани (1944–1949, 1954–1961). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944–1952, 1958). Акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності
колгоспу (1944, 1967–1970).

Проект внутрішньогосподарського землекористування колO
госпу (1970). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1971).
ЗемельноOшнурова книга (1963–1971).

Опис 5
Справ: 78; 1971–1980 рр.

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу;
засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро еконоO
мічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1971–1975, 1979–1983).
Шнурові книги обліку насіння (1971–1974, 1979–1983).

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання та підсумки їх
виконання, угоди) профспілкового комітету (1974–1980).

ф. Р�914  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла
Маркса, с. Красносілля Чигиринського району Черкаської
області 

Справ: 143; 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 100; 1944–1966 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи: зборів уповноважених колгоспників (1956–1963);
загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу
(1944–1946, 1949–1966); виробничих нарад бригад та ланок (1954);
бригадних зборів (1946, 1951–1957).

Виробничі плани (1944, 1948–1961). Виробничі завдання
бригадам та ланкам (1955–1957).Динамічні таблиці звітності
(1955–1961).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1953), Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1947–1952). Акти
перевіряння діяльності правління та окремих бригад ревізійною
комісією колгоспу і районним земельним відділом (1950, 1954,
1962–1966). 

Плани та схеми сівозмін (1948).
Книги обліку державних постачань та колгоспної торгівлі,

429



майна, продуктів та матеріалів, натуральних прибутків та їх
розприділення (1944, 1945).

Акти комісії з обліку збитків, нанесених німецькоOфашистO
ськими загарбниками (1944).

Опис 6
Справ: 43; 1967–1975 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974, 1975).
Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку

насіння (1967, 1971–1975).

ф. Р�915  Виконавчий комітет Гущівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Гущівка Чигиринського району
Кіровоградської області 

Справ: 11; 1943–1945 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1945 рр.

Директиви, рішення, розпорядження райвиконкому. Витяги з
протоколів засідань районного виконкому (1944). 

Протоколи засідань виконкому (1945).
Місячні плани роботи сільської Ради (1945).
Звіти про склад виконкому, постійноOдіючих комісій (1945).

Відомості про виконання державних поставок (1944). 
Облікові картки військовослужбовців, що загинули під час

Великої Вітчизняної війни. Списки: військовослужбовців та їх сімей
(1943, 1944); громадян на сплату державних поставок та звільнення
від них (1944); працездатних громадян села (1945).

Книга витрат сільського бюджету (1945).

ф. Р�916  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “П’ятирічка”, 
с. Мельники Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 46; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 46; 1944–1950 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного
відділу, районного відділу сільського господарства (1944–1948).
Розпорядження Медведівської машинноOтракторної станції про
проведення посівної кампанії та сільськогосподарських робіт,
підготовку кадрів (1944, 1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; бригадних зборів (1946).

План розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Річні
виробничі завдання колгоспу та бригад (1948, 1950).

Типовий договір з Медведівською машинноOтракторною
станцією на проведення сільськогосподарських робіт (1946). 

Книги головних рахунків (1945–1949). Книги обліку продуктів
і матеріалів, фондів капітального будівництва, грошових і натуO

430



ральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних
витрат, основних засобів виробництва, розрахунків з установами та
особами (1944, 1945, 1949).

ф. Р�917  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
с. Мудрівка Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 26; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1944–1950 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань
правління колгоспу (1945–1950); бригадних зборів (1946, 1949). 

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1948, 1949). Акт перевіряння діяльності правління колгоспу (1949). 

Колгоспна земельноOшнурова книга (1950–1956). 
Книги головних рахунків (1944, 1947, 1950). Книга обліку плаO

нових завдань та їх виконання з урожайності сільськогосподарських
культур та продуктивності тваринництва (1947).

ф. Р�918  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, 
с. Івківці Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 19; 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1944, 1945, 1948 рр.

Розпорядження, вказівки райвиконкому, районного земельного
відділу (1944, 1945). 

План посіву (1944). 
Договір з Медведівською машинноOтракторною станцією про

виконання сільськогосподарських робіт у колгоспі (1944).
Книга головних рахунків (1944). 
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).

Опис 2
Справ: 10; 1945, 1947–1949 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947, 1949).

Виробничий план (1949). Виробничі завдання (1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу з

додатками (1945, 1948, 1949).

ф. Р�919  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Трушівці Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 143; 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 110; 1944–1967 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945).
Статути артілі (1956, 1957, 1966).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
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колгоспу; виробничих нарад (1945); загальних зборів членів бригад
(1944–1952). Звітні доповіді голови колгоспу (1947, 1959–1967).

ВиробничоOфінансові плани (1947–1951, 1957–1961). 
Витяг з протоколу загальних зборів та акт про розукрупнення

колгоспу (1966).
Характеристика та стан ведення господарства району (1959).

Документи (звіти, результати аналізів насіння, договори, акти,
посвідчення) про підвищення урожайності сільськогосподарських
культур та стан рослинництва (1944–1946). Статистичні відомості
про розвиток та стан тваринництва в колгоспі (1945).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1946–1952). Акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності
колгоспу (1957–1963, 1966, 1967).

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960). Сортонасіннева
книга (1958–1961). Шнурові книги обліку насіння (1961–1964).

Опис 6
Справ: 33; 1968–1975 рр.

Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу (1975);
загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні
доповіді голови колгоспу (1971, 1972, 1975).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро еконоO
мічного аналізу.

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1968–1980). Шнурові
книги обліку насіння.

ф. Р�920  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Дружба”, 
с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 293; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1944, 1945 рр.

Виробничі  плани.
ПрибутковоOвидаткові кошториси. Місячні бухгалтерські баланси

(1944). Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).

Опис 3
Справ: 87; 1945–1962 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, райуправління сільO
ського господарства (1946, 1947, 1950, 1951, 1954–1962).

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1962);
засідань правління колгоспу (1947–1962); бригадних зборів (1947,
1950, 1951)

ВиробничоOфінансові плани (1946–1950, 1956–1962).
Договори на соцзмагання між бригадами, фермами та ланками

(1951, 1960–1962).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1955–1957). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
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Опис 4
Справ: 31; 1963–1967 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників;  засідань правління
колгоспу.

ВиробничоOфінансові плани. ПрибутковоOвидаткові коштоO
риси. Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 5
Справ: 172; 1968–1980 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, райуправління сільO
ського господарства (1975, 1977).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1970, 1974, 1976, 1979, 1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро еконоO
мічного аналізу.  

ВиробничоOфінансові плани.  
Агрономічні та зоотехнічні звіти колгоспу. Статистичні звіти з

підготовки та комплектування колгоспних кадрів.
Соцзобов’язання працівників сільського господарства.
Річні фінансові звіти колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу.

Акти комплексних документальних ревізій фінансовоOгосподарської
діяльності колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1968–1975). Шнурова
книга обліку насіння (1968–1983).

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, угода, коштоO
риси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980).

ф. Р�921  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перше
травня”, с. Полуднівка Чигиринського району Черкаської
області 

Справ: 47; 1945–1958 рр.

Опис 1
Справ: 47; 1945–1958 рр.

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу
(1945).

Статут артілі (1956).
Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління

колгоспу (1945–1953, 1956–1958).
ВиробничоOфінансові плани (1945, 1948, 1957, 1958). Планові

завдання та зобов’язання колгоспу на здавання продукції державі та у
фонд Червоної Армії (1945).

Акти апробації насіння, посвідчення про якість насіння
посівного матеріалу (1946).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1952, 1953, 1956, 1957).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1947,
1948, 1951–1953).
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ф. Р�922  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петров�
ського, с. Кожарки Чигиринського району Кіровоградської
області  

Справ: 20; 1944–1948, 1950 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1944–1948, 1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944–1946).

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1947); засіO
дань правління колгоспу (1944–1947); бригадних зборів (1947, 1948). 

Виробничі плани (1945, 1947, 1948, 1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944–1948). Акти ревізійної комісії колгоспу (1950).

ф. Р�923  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, 
с. Шабельники Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 39; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944,1945 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944); засідань
правління колгоспу; бригадних зборів (1945).

Виробничий план (1945). Плани збирання урожаю (1944).
Акти: перевіряння стану посівних площ; апробації насіння (1944).

Опис 2
Справ: 27; 1946–1950 рр.

Статут артілі (1950).  
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу; бригадних зборів. 
Виробничі плани. 
Акти перевіряння колгоспу радянськими та сільськогосподарO

ськими органами (1948). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1948, 1949). 
Книги головних рахунків (1947, 1950). Книги обліку неподільO

них фондів, планових завдань з урожайності сільськогосподарських
культур та їх виконання, продуктивності тваринництва (1950).

ф. Р�924 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона зірка”,
с. Матвіївка Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 147; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 107; 1944–1970 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного
відділу (1944, 1945)

Статути артілі (1948, 1954, 1965).
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; виробничих нарад (1944–1946). Звітні доповіді голови
колгоспу (1961–1964, 1967–1970). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1954–1960,
1966–1970). ВиробничоOфінансові плани (1944, 1949–1951, 1957–
1963). Зобов’язання колгоспу на виконання державних постачань
сільськогосподарської продукції (1944, 1945). 

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944, 1947, 1950). Річні звіти
про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1947–1952). Акти
ревізійної комісії колгоспу (1958, 1962–1970). Розрахункові відоO
мості по державних постачаннях та торгівлі (1945). 

ЗемельноOшнурова книга (1963–1970).

Опис 5
Справ: 40; 1971–1980 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро еконоO
мічного аналізу (1977–1980). 

Шнурова книга обліку насіння (1971–1976).
Документи (протоколи, звітна доповідь, плани, угода, кошторис,

звіти) профспілкового комітету (1979, 1980).

ф. Р�925  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона зірка”,
с. Стецівка Чигиринського району Кіровоградської області

Справ: 36; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 36; 1944–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1943–1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; бригадних зборів (1946–1949).

Виробничі плани (1947, 1948). Плани посіву, збирання та
здавання урожаю (1945). 

Звіт про стан тваринництва (1948). Річний бухгалтерський звіт (1948).
Книги головних рахунків (1945, 1946, 1950). Книги обліку осO

новних засобів виробництва, майна, грошових та натуральних витрат
(1944, 1946, 1950).

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими
загарбниками (1944).

ф. Р�926  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 
с. Калантаїв Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 27; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1944–1950 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного
відділу (1946). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.

ВиробничоOфінансові плани (1944, 1950).
Відомості про здавання зерна державі колгоспниками  та

одноосібниками (1944, 1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1948).

ф. Р�927  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Іскра”, с. Го�
ловківка Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 153; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1944, 1945 рр.

Розпорядження районного земельного відділу (1944).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. 
Виробничі плани. 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 3
Справ: 73; 1946–1965 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; зборів бригад та ланок колгоспу (1946–1950). 

Виробничі плани (1947–1950, 1955, 1958–1960). План відбудоO
ви господарства колгоспу (1948).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1948, 1950, 1952, 1954, 1956,
1959, 1960). Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колO
госпу (1947–1952).

Опис 4
Справ: 11; 1966, 1967 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітна доповідь голови колгоспу (1967). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970).
Положення про оплату праці колгоспників (1966–1970). Норми

виробітку та розцінки на оплату праці (1966–1971).
План роботи, звіт та акти ревізійної комісії колгоспу.
План внутрішньогосподарського землеупорядкування (1966).

Книга історії полів сівозмін  колгоспу (1967–1971). Шнурові книги
обліку насіння (1967, 1968).

Опис 5
Справ: 60; 1968–1980 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968, 1972–1980).
Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1973O1981). Шнурова

книга обліку насіння.
Документи (протоколи, угода, кошторис, звіти) профспілкового

комітету (1979, 1980).
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ф. Р�928  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Шабельники Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 53; 1943–1955 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1943–1945 рр.

Розпорядження, вказівки райвиконкому, районного земельного
відділу.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1944, 1945).

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944 р. Зведення
про хід сільськогосподарських робіт (1944, 1945).

Акти огляду стану озимих посівів та багаторічних трав, обміру
посівних площ та про наслідки аналізів насіння (1944, 1945).

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку грошових коштів,
продуктів та матеріалів, адміністративноOгосподарських витрат (1945).

Опис 2
Справ: 42; 1946–1955 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому (1946).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу; бригадних зборів (1946–1952). Звітні доповіді голови
колгоспу (1953–1954).

Виробничі плани (1947–1951, 1954, 1955). 
Списки керівного складу колгоспу, ревізійної комісії та

передовиків сільського господарства (1954, 1955). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�929  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Україна”, 
с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 147; 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 115; 1944–1967 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому (1946); директивні
листи районного земельного відділу (1944, 1945).

Протоколи: виробничих нарад (1947–1950); загальних зборів
уповноважених членів колгоспу (1965, 1966); загальних зборів
колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів
(1946–1951, 1964–1967). Звітні доповіді голови колгоспу (1948, 1952,
1953, 1962, 1963, 1967). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1965). ВиробO
ничоOфінансові плани (1944–1949, 1954–1961). Річні виробничі
завдання (1960). Зобов’язання колгоспу на постачання продукції
державі (1946).

Відомості про здавання зерна державі та у фонд Червоної Армії (1944).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944, 1950, 1953, 1954). Річні
звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944, 1947,
1948, 1951, 1952, 1962).
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Книги обліку планових завдань з урожайності сільськогоспоO
дарських культур і продуктивності тваринництва та їх виконання,
натуральних прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних
витрат (1949, 1950).

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими заO
гарбниками (1944). Списки німецькоOфашистських  прибічників (1944).

Опис 5
Справ: 32; 1968–1975 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу  (1968, 1969, 1975).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро
економічного аналізу (1968–1971, 1975). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння.

ф. Р�931  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, 
с. Рублівка Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 45; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 45; 1943–1950 рр.

Накази, рішення, розпорядження райвиконкому, районного
земельного відділу (1944–1946).

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правO
ління колгоспу (1944–1949); бригадних зборів (1945–1949).

Виробничі плани. Зобов’язання колгоспу на постачання державі
зерна, овочів (1944). План посіву (1944). 

Інформації про хід сівби та хлібної торгівлі (1944).
Акти: перевіряння виконання державних постачань (1944); апроO

бації сортового насіння та виділення насіннєвих ділянок (1944, 1945). 
Списки колгоспників, колгоспних бригад (1944–1946). ПриO

бутковоOвидаткові кошториси (1944, 1945, 1948). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944–1948).

Книги обліку планових завдань з урожайності сільськогоспоO
дарських культур і продуктивності тваринництва та їх виконання,
основних засобів виробництва (1949, 1950). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими
загарбниками (1944).

ф. Р�932  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої
революції, с. Головківка Чигиринського району Кіровоград�
ської області 

Справ: 31; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1944, 1945 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Виробничий план (1945). 
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Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1945).
Книги головних рахунків.

Опис 2
Справ: 20; 1946–1950 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947, 1950);
засідань правління колгоспу; виробничих нарад бригад та ланок
(1946); бригадних зборів (1948). 

Виробничі плани.
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1950). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1947, 1949, 1950). 
Книга головних рахунків (1948).

ф. Р�933  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “20 років
Жовтня”, с. Чмирівка Чигиринського району Кіровоградської
області 

Справ: 38; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 38; 1944–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; загальних зборів бригад та ланок (1948). 

Виробничі плани (1947–1950). Планові завдання (1945, 1947).
Зобов’язання колгоспу на здавання державі сільськогосподарських
продуктів (1945). 

Плани: постачання державі сільськогосподарських продуктів та
звіти про їх виконання (1949, 1950); весняної сівби (1944); збирання
урожаю (1945).

Агрономічний звіт (1944). Декадні, щоденні зведення про хід
підготовки до сівби, стан тваринництва (1944). Відомості про
урожайність сільськогосподарських культур (1945). Акти, довідки,
посвідчення про якість насіння (1944, 1945).

Документи про будівництво та ремонт шосейних доріг,
благоустрій сіл, проект планування господарського центру колгоспу,
типові проекти житлових будинків, господарських будівель (1948).

Довідки, характеристики членів правління колгоспу (1947).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1945, 1949). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1945–1948). 
Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1950).
Довідка про стан колгоспу після звільнення території від

німецькоOфашистських загарбників (1944).

ф. Р�934  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Паризької
Комуни, с. Красносілля Чигиринського району Кіровоград�
ської області 

Справ: 45; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 45; 1943–1950 рр.
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Постанови, рішення, розпорядження Уповноваженого НародO
ного комісаріату заготівель СРСР по Чигиринському району,
райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правO
ління колгоспу (1944, 1945, 1948–1950); бригадних зборів
(1943–1945, 1949, 1950).

Виробничі плани (1944, 1945, 1948–1950). Планові зобов’язання
колгоспу (1946). План і звіти  про результати сівби та стан
тваринництва (1944). Плани сільськогосподарських робіт (1945).

Інформації, довідки про діяльність колгоспу (1943, 1944). Акти
перевіряння діяльності правління колгоспу ревізійною комісією та
органами вищого рівня (1950).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську  діяльність колгоспу
(1947–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1948). 

Книги головних рахунків (1944, 1945, 1950). Книги обліку
державних постачань та колгоспної торгівлі (1944, 1945).

ф. Р�935  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ударник”, 
с. Мельники Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 26; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1944–1950 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу (1944, 1946, 1947, 1949).

Виробничий план (1947). Плани: посівів сільськогосподарських
культур (1947); роботи виробничих бригад (1950). 

Договори з машинноOтракторною станцією на виконання робіт
та акти приймання їх виконання (1950). Типові договори на
контрактацію насіння трав (1946).

Плани, відомості та листування про виконання державних
постачань сільськогосподарської продукції (1950). 

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1949). 

Головні книги (1944, 1945, 1950). Описи майна колгоспу (1948).

ф. Р�936  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 
с. Стецівка Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 123; 1944–1973 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1944–1947 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1945, 1946).

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань
правління колгоспу (1946); зборів бригад колгоспу (1946). 

Виробничі плани (1945, 1946).
Акти перевіряння стану  виробничих приміщень, колгоспної

худоби, якості посівів озимих культур (1946, 1947).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1946).
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Опис 3
Справ: 40; 1947–1955 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; виробничих нарад бригад та ланок (1947, 1949, 1954);
бригадних зборів.

ВиробничоOфінансові плани (1947–1951, 1954, 1955).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1950–1952). Акти ревізійної комісії колгоспу (1948, 1949). 
Книги головних рахунків (1948, 1949).

Опис 4
Справ: 52; 1956–1967 рр.

Статути артілі (1956, 1960).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1957, 1963–1967). 
Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1960).

ВиробничоOфінансові плани (1956–1961).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1957). Акти ревізійної

комісії колгоспу (1956, 1957, 1961–1967).

Опис 5
Справ: 20; 1968–1973 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу.

Книга історії полів  сівозмін колгоспу (1968–1970). Шнурова
книга обліку насіння (1971–1973).

ф. Р�937  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, 
с. Івківці Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 35; 1944–1950, 1952–1958 рр.

Опис 1
Справ: 35; 1944–1950, 1952–1958 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Виробничі плани (1949, 1954–1957). Планові завдання,
зобов’язання  на здавання державі продукції (1944).

Договори з машинноOтракторною станцією на проведення
сільськогосподарських робіт (1945).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1949, 1956, 1957). Річні звіти
про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1948, 1949, 1954,
1958).

Книги головних рахунків (1945, 1952).Книги обліку натуO
ральних прибутків та їх розприділення (1950, 1952).

ф. Р�938  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,
с. Рацеве Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 21; 1945, 1947–1951 рр.
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Опис 1
Справ: 21; 1945, 1947–1951 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1951); засідань
правління колгоспу (1947–1950); загальних зборів бригад (1949).

Виробничий план (1948).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947–1950). 
Книги обліку реалізації продуктів, затрат виробництва (1945).

ф. Р�939  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Новий
господар”, с. Вершаці Чигиринського району Кіровоградської
області 

Справ: 26; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1944–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1945–1950).
Документи про заходи підвищення урожайності сільськоO

господарських культур та продуктивності тваринництва (1947). 
Агротехнічні звіти (1947, 1950).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1944). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944–1949). ПланO
схема земель колгоспу (1947).

ф. Р�940  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50�річчя
Жовтня, с. Тарасово�Григорівка Чигиринського району
Черкаської області 

Справ: 62; 1946–1958, 1967–1974 рр.

Опис 1
Справ: 39; 1946–1958 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1948–1958). 

Виробничі завдання ферм (1951).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1951). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 
Книги головних рахунків (1946–1950). Книги обліку виконання

планових завдань з урожайності сільськогосподарських культур та
продуктивності тваринництва, фондів, грошових і натуральних прибутків
та їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1946–1950).

Опис 2
Справ: 18; 1967–1971 рр.

Статут артілі (1967).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1969, 1970). 
Плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970). 
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ЗемельноOшнурова книга. Книга історії полів сівозмін колгоспу.

Опис 3
Справ: 5; 1972–1974 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

Агрономічні та зооветеринарний звіти (1974).

ф. Р�941  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,
с. Іванівка Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 36; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 36; 1944–1950 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1944–1946).

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948); засідань
правління колгоспу (1945–1949); бригадних зборів (1944–1948).

Виробничі плани (1946–1950). Зобов’язання на постачання
державі сільськогосподарських продуктів (1945). 

Акти апробації посівів (1944, 1945). Посвідчення про якість
насіння (1944, 1945). 

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1949). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�943  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, 
с. Яничі Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 10; 1945, 1946 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1945, 1946 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1945).

Протоколи: виробничих нарад (1945); засідань правління
колгоспу (1945); загальних бригадних зборів (1945). 

Договори з машинноOтракторною станцією на виконання
сільськогосподарських робіт та відомості про їх виконання (1945). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами та ланками
(1945). 

Книги обліку основних засобів виробництва, майна (1945). 
Списки членів колгоспу та осіб, нагороджених медаллю “За

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”.

ф. Р�945  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, 
с. Розсошинці Чигиринського району Кіровоградської області 

Справ: 22; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1943–1950 рр.

Розпорядження районного відділу сільського господарства та
листування з ним про підняття парів, контрактацію тварин (1943–1945).
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1950);
засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1950). Виробничі завдання бригад і
ферм (1950). 

Річні звіти колгоспу (1947–1949).
Акти: апробації насіння зернових та картоплі (1943–1945);

перевіряння стану озимих посівів, прийому площ після збирання
урожаю (1944, 1945). 

Звіти про хід весняної сівби, оранки парів, утворення лісозаO
хисних смуг, хід збирання урожаю (1950).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1949). 
Книги головних рахунків (1944, 1945, 1950). Книги обліку плаO

нових завдань та їх виконання з урожайності сільськогосподарських
культур та продуктивності тваринництва, державних постачань і
колгоспної торгівлі (1950).

ф. Р�965  Чигиринська виробнича кооперативна артіль “Шкіряна
праця”, м. Чигирин Черкаського округу 

Справ: 1; 1925–1927 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1925–1927 рр.

Протоколи зборів членів артілі. Річні звіти про роботу артілі.

ф. Р�966  Чигиринська промислово�кооперативна артіль “Своя
праця” по виробництву цегли, м. Чигирин Київської області 

Справ: 5; 1930–1934 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1930–1934 рр.

Протоколи зборів членів артілі. 
ВиробничоOфінансовий план артілі (1932). 
Звіт про діяльність артілі (1931). 
Відомості на виплату заробітної плати членам артілі (1930–1932).

ф. Р�969  Кам’янська промислова артіль кравців “Шлях до соціа�
лізму”, м�ко Кам’янка Кам’янського району Шевченків�
ського округу 

Справ: 1; 1928 р.

Опис 1
Справ: 1; 1928 р.

Протоколи зборів членів артілі.

ф. Р�970  Івківецька артіль інвалідів “Праця інваліда” районної
кооперативної спілки інвалідів, с. Івківці Медведівського
району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 3; 1927–1929 рр.
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Опис 1
Справ: 3; 1927–1929 рр.

Статут артілі (1927). 
Протоколи зборів членів артілі. 
Місячні та квартальні звіти про діяльність артілі (1927). Акти

ревізій фінансовоOгосподарської діяльності артілі.

ф. Р�971  Кожарківська артіль “Незаможник” по виготовленню
черепиці, с. Кожарки Чигиринського району Шевченків�
ського (Черкаського) округу 

Справ: 1; 1928–1931 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1928–1931 рр.

Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі.

ф. Р�973  Михайлівський районний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Михайлівка Михайлівського району Черкаського округу
Київської губернії 

Справ: 1; 1923 р.

Опис 1
Справ: 1; 1923 р.

Директива Черкаського окружного  виконкому. 
Листування з сільськими Радами з питань сплачування

податків.

ф. Р�974  Медведівський місцевий комітет професійної спілки
працівників освіти, с. Медведівка Медведівської волості
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 1; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1921, 1922 рр.

Протоколи з’їзду та конференцій працівників культури МедвеO
дівської волості. 

Списки членів шкільних колективів Мельниківської, Зам’ятO
ницької, Куликівської, Івківецької, Медведівської волостей.

ф. Р�976  Кам’янський районний комітет професійної спілки
працівників землі і лісу, м�ко Кам’янка Кам’янського району
Черкаського округу 

Справ: 2; 1925, 1926 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1925, 1926 рр.

План роботи комітету (1925). Положення про виробничоO
технічні наради.
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Листування з місцевими організаціями з організаційних питань
(1925, 1926).

ф. Р�977  Кам’янський районний секретаріат профспілок
Шевченківської (Черкаської) окружної Ради профспілок, 
м�ко Кам’янка Кам’янського району Шевченківського
(Черкаського) округу 

Справ: 12; 1925–1928 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1925–1928 рр.

Протоколи: 3Oго окружного з’їзду профспілок, нарад представO
ників районних секретаріатів, секретарів профспілок округу, засідань
президії окружного бюро профспілки (1925–1927); пленумів; нарад
та засідань районного секретаріату профспілок; засідань, розширених
пленумів місцевих і фабричних комітетів та уповноважених колекO
тивів, міжсоюзних конференцій, 3Oої районної конференції спілки
“Всепрацземліс”, нарад представників і секретарів спілок, міжсоюзO
них та загальних зборів членів профспілок м. Кам’янка (1925, 1926).

Плани роботи: уповноваженого окружного профспілкового бюро
по Кам’янському району (1925); окружної профспілкової Ради (1926,
1927); культкомісій районного секретаріату, спілок, клубів (1926).

Звіти про діяльність окружного профспілкового бюро (1925).
Акт обслідування роботи районного секретаріату (1927).

Листування з окружним профспілковим бюро та профспілками
про перепис населення, про виборчі кампанії, роботу культкомісій,
медичне обслуговування та народну освіту (1925–1927).

Кошториси прибутків та видатків районного секретаріату
(1925); культурних установ м. Умані (1926).

ф. Р�978  Кам’янський селищний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м�ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 3; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1920, 1921 рр.

Протоколи засідань виконкому (1920, 1921). 
Список членів виконкому (1921). 
Відомості на виплату заробітної плати співробітникам виконO

кому (1921).

ф. Р�979  Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах у Верховну
Раду СРСР Золотоніського округу Черкаської області 

Справ: 22; 1954 р.

Опис 1
Справ: 22; 1954 р.
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Протоколи зборів трудящих про висунення кандидатів у склад
дільничних виборчих комісій, голосування дільничних виборчих
комісій.

Списки виборців по дільницях.

ф. Р�983  Боровицький волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Боровиця Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

Справ: 2; 1921 р.

Опис 1
Справ: 2; 1921 р.

Обов’язкові постанови Кременчуцького губернського виконкому.
Накази і циркуляри Чигиринського районного виконкому.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�984  Суботівський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Суботів Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 4; 1918–1922 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1918–1922 рр.

Інструкція Народного Комісаріату Внутрішніх справ УСРР про
реєстрацію актів цивільного стану. 

Відомості про кількість вилученого майна; розписки; списки
справ виконкому.

Журнал вихідних документів (1922).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�985  Лебединський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Лебедин Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 5; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1920–1922 рр.

Декрет Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету
про права і льготи незаможного селянства (1922). Накази Народного
Комісаріату землеробства УСРР, Кременчуцької губернської ради
народного господарства; циркуляри Чигиринського повітового
земельного відділу (1921, 1922).

Протоколи засідань: президії волосного виконкому та волосного
комітету бідноти (1921, 1922); волосного виконкому (1920, 1922);
сільських виконкомів та рад (1921, 1922); шкільної педагогічної
наради (1920).

Доповіді про діяльність волосних та сільських виконкомів
(1922).
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Списки військовозобов’язаних (1921, 1922).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�986  Шабельницький волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Шабельники Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 8; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1922, 1923 рр.

Циркуляри, накази Черкаського повітового виконкому про
проведення місячника допомоги Червоній Армії і дитячим будинкам,
про надання відомостей на відповідальних працівників волості, про
реєстрацію всіх фабрик, заводів, майстерень повіту (1923).

Протоколи загальних зборів та засідань членів сільських рад
волості. 

Відомості про пожежні обози по селах волості (1922). 
Іменні списки відповідальних працівників сільських рад волості

(1923); власників майстерень (1922).
Документи (заяви, довідки, посвідчення) для вступу у шлюб

мешканців волості (1923). Листування з сільськими радами про
видачу довідок запису актів цивільного стану мешканцям сіл волості
(1923). Заяви, довідки, розписки мешканців волості про розірвання
шлюбу (1922, 1923).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�987  Земельний відділ Телепинського волосного виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Телепине Чигиринського повіту Київської
губернії 

Справ: 6; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1921–1923 рр.

Декрети Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
про націоналізацію земель для цукрової промисловості, про права і
льготи біднішого селянства, яке вступає у сільськогосподарські
колективи (1921, 1922). Циркуляри, постанови, інструкції Ради
Народних Комісарів УСРР про землекористування (1921, 1922).
Накази і інструкції Кременчуцького губернського виконкому про
видачу насіннєвих позик (1922, 1923). Циркуляри Чигиринського
повітового виконкому, розпорядження волосного земельного відділу
про користування лісовими матеріалами (1921, 1922).

Протоколи засідань Коханівської та Лебедівської сільських Рад
та листування з ними про весняну посівну кампанію (1922, 1923).

Списки мешканців с. Катеринівка (1922).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�988  Калабурдянський волосний революційний комітет
(волревком), с. Калабурди Чигиринського повіту Кремен�
чуцької губернії  

Справ: 1; 1921 р.

Опис 1
Справ: 1; 1921 р.

Протоколи засідань революційного  комітету та загальних
зборів громадян Вітрівської і Ключківської сільських Рад по виборах
членів сільрад.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�989  Шабельницький волосний військовий комісаріат
(волвійськкомат), с. Шабельники Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії 

Справ: 4; 1920, 1921 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1920, 1921 рр.

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР про реорганізацію
військових комітетів у військові відділи волосних виконкомів (1921).
Накази окружного комісаріату у військових справах Харківського
військового округу, Чигиринського повітового військового коміO
саріату про організацію комісій по збору зброї від населення,
реєстрацію зброї, мобілізацію громадян, забезпечення міліціонерів.

Листування з Чигиринським повітовим виконкомом, ЧигиринO
ським повітовим військовим комісаріатом про іноземних підданих,
які звільняються від військової повинності, про реєстрацію
демобілізованих військовозобов’язаних.

Списки: членів Тарасівського відділу комітету незаможних
селян; осіб, які повернулися з полону.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�990  Штаб Побережанської районної дільниці по боротьбі з
бандитизмом Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

Справ: 10; 1922 р.

Опис 1
Справ: 10; 1922 р.

Обов’язкові постанови Чигиринського повітового виконкому.
Протоколи та акти обшуків і допитів. Акти про вилучення зброї,

військового майна та інших предметів у населення.
Листування з органами міліції з питань боротьби з бандиO

тизмом.
Списки: міліціонерів; червоноармійців на отримання заробітної

плати. Заяви про прийняття на роботу; громадян про вбивства і
крадіжки. Посвідчення червоноармійців на право носіння зброї.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�991  Перша рота окремого стрілецького батальйону військ
робітничо�селянської міліції, м�ко Кам’янка Чигиринського
повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 1; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1921, 1922 рр.

Накази Чигиринської повітової міліції та командира 1Oої роти
про арешт осіб за несплачування продовольчого податку, забезO
печення червоноармійців обмундируванням.

ф. Р�994  Сьома рота окремого стрілецького батальйону військ
робітничо�селянської міліції, м�ко Кам’янка Чигиринського
повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 2; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1921, 1922 рр.

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету про вилучення деяких товарів з
обігу, арешт та обшук у членів повітових і губернських виконкомів
(1921). Накази Чигиринського повітового революційного комітету
про дозвіл на торгівлю різними товарами, про боротьбу з
бандитизмом, забезпечення міліціонерів (1921).

Протоколи засідань Златопільської економічної і продовольчої
нарад (1921).

Іменні списки червоноармійців при сьомій роті.

ф. Р�995  Управління Медведівської волосної робітничо�селян�
ської міліції, с. Медведівка Чигиринського повіту Кремен�
чуцької губернії 

Справ: 1; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1921, 1922 рр.

Циркуляри, накази управління Чигиринської повітової
робітничоOселянської міліції про боротьбу з залишками бандитизму.

ф. Р�996  Управління Кам’янської волосної робітничо�селянської
міліції, м�ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії 

Справ: 1; 1921–1922 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1921–1922 рр.

Заяви, довідки та посвідчення громадян про втрату ними
документів.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.
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ф. Р�997  Управління Триліської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Триліси Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії 

Справ: 2; 1921–1923 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1921–1923 рр.

Наказ начальника Кременчуцької губернської міліції про
боротьбу проти самосудів (1922).

Протоколи дізнань звинувачених (1922).
Листування з сільськими радами з питань боротьби з

бандитизмом (1922). Книга вихідних документів.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�998  Управління Кам’янської  дільничної робітничо�селян�
ської міліції, м�ко Кам’янка Чигиринського повіту Кремен�
чуцької губернії 

Справ: 1; 1921 р.

Опис 1
Справ: 1; 1921 р.

Накази, розпорядження начальника Чигиринської повітової
міліції про розпуск районних і волосних виконкомів та створення
військових революційних комітетів, банди на території повіту і
боротьбу з ними, переформування національних єврейських
самоохорон, охорону підприємств.

ф. Р�999  Управління Суботівської волосної робітничо�селянської
міліції, с. Суботів Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії 

Справ: 2; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1922, 1923 рр.

Накази та розпорядження Кременчуцької губернської міліції
про самоохорону у зв’язку з реформуванням Чигиринського повіту,
розшук та арешт осіб за різні злочини. Циркуляри Черкаського
повітового виконкому та накази начальника Черкаської повітової
міліції про заходи з усунення халатності при виконанні обов’язків
представниками міліції, крадіжки лісу селянами.

ф. Р�1000  Управління робітничо�селянської міліції 6�го Теле�
пинського району, м�ко Телепине Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії

Справ: 4; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1921, 1922 рр.
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Циркуляри та накази начальника Кременчуцької губернської
міліції про ліквідацію бандитизму, відомості на осіб, які перебувають
під вартою, контроль за торгівлею всіма видами сільськоO
господарських продуктів, боротьбу з холерою, особовий склад міліції.

Витяги з наказів начальника Чигиринської повітової міліції про
призначення, звільнення та переміщення працівників міліції.

Протокол об’єднаного засідання Телепинського волосного
революційного комітету, волосного комітету незаможних селян та
начальника міліції 6Oго Телепинського району. Листування з
начальником Кам’янської повітової міліції та старшими
міліціонерами про роботу особового складу військ міліції.

Списки міліціонерів 6Oго Телепинського району. Іменні списки
командного складу міліціонерів та співробітників 6Oго Телепинського
району.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1001  Управління Чигиринської повітової робітничо�
селянської міліції, м. Чигирин Кременчуцької губернії 

Справ: 4; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1920–1922 рр.

Протоколи загальних зборів співробітників міліції і списки
співробітників міліції (1921, 1922).

Щотижневі зведення з питань дезертирства по Чигиринському
повіту (1920, 1921). Звітні відомості про діяльність повітової міліції
та іменні списки співробітників міліції 4Oго Златопільського району.

Опис 2
Справ: 1; 1920 р.

Накази  начальника управління з особового складу.

ф. Р�1002  Управління Телепинської містечкової робітничо�
селянської міліції, м�ко Телепине Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії 

Справ: 1; 1920 р.

Опис 1
Справ: 1; 1920 р.

Циркуляр Кременчуцького губернського революційного
комітету про заборону реалізації табачних виробів.

ф. Р�1004  Управління робітничо�селянської міліції 6�го
Шабельницького району, с. Шабельники Чигиринського
повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 2; 1922 р.

Опис 1
Справ: 2; 1922 р.
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Циркуляри, накази та інструкція Кременчуцької губернської
радянської робітничоOселянської міліції про підняття політичного
рівня міліціонерів, вилучення зброї у населення, надання допомоги
органами міліції продовольчим органам у проведенні податкової
кампанії.

Рапорти та донесення співробітників про проведену роботу.
Списки співробітників міліції та членів санітарної тройки.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1006  Управління робітничо�селянської міліції 1�го Лебе�
динського району, с. Лебедин Чигиринського повіту Кре�
менчуцької губернії 

Справ: 1; 1920 р.

Опис 1
Справ: 1; 1920 р.

Накази Чигиринського повітового військового революційного
комітету і листування з ним про державний збір з театральних
видовищ, заборону купівліOпродажу нерухомості і рухомості,
мобілізацію населення у караульну роту.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1007  Управління робітничо�селянської міліції 2�го Теле�
пинського району, м�ко Телепине Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії 

Справ: 1; 1920 р.

Опис 1
Справ: 1; 1920 р.

Накази управління Чигиринської повітової міліції та
листування з нею про арешт осіб, перевіряння списків особового
складу, мобілізацію осіб до Червоної Армії.

Списки співробітників міліції.

ф. Р�1008  Управління робітничо�селянської міліції 2�го
Кам’янського району, м�ко Кам’янка Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії 

Справ: 1; 1920–1923 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1920–1923 рр.

Іменні списки  чинів та складу міліції; посвідчення та заяви
громадян.

ф. Р�1009  Управління робітничо�селянської міліції 4�го
Триліського району, с. Триліси Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії

Справ: 1; 1920 р.
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Опис 1
Справ: 1; 1920 р.

Відомості та списки про особовий склад міліції 4Oго району.

ф. Р�1010  Управління робітничо�селянської міліції 1�го
Телепинського району, м�ко Телепине Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії 

Справ: 5; 1922 р.

Опис 1
Справ: 5; 1922 р.

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР про охорону
заводів, фабрик та інших державних підприємств. Циркуляри
Народного Комісаріату юстиції, відділу судового контролю та
листування з ними з питань боротьби з бандитизмом в районі.

Циркуляри та накази управління Кременчуцької губернської
міліції, управління Чигиринської повітової міліції та міліції 6Oго
Телепинського району про призначення і переміщення працівників
міліції.

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам міліції.
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1014  Виконавчий комітет Баландинської сільської Ради
народних депутатів, с. Баландине Кам’янського району
Черкаської області 

Справ: 306; 1932–1935, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 46; 1932–1935 рр.

Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради НародO
них Комісарів СРСР “Про збір коштів на потреби житлового і
культурноOпобутового будівництва (1934). Постанови, розпоряO
дження Кіровоградського обласного виконкому, Кам’янського
районного виконкому і його відділів (1932–1934).

Протоколи: засідань президії та пленумів сільради (1933, 1934);
засідань виконкому (1933, 1934); загальних зборів мешканців села
(1933, 1934); засідань сільського суду (1933, 1934); засідань секцій
виконкому (1933–1935).

Плани роботи сільської Ради (1934). Умови виконання плану
індустріалізації та колективізації СРСР (1935).

Документи: (звіти, відомості, списки) про проведення
самооподаткування (1933); (протоколи засідань, допитів, акти) про
роботу сільського товариського суду (1932–1934); (плани, відомості)
про заготівлю сільськогосподарських продуктів (1933); (списки,
відомості) про проведення хлібозаготівлі (1933); (акти, списки) про
оплату сільськогосподарського податку (1934); (розпорядження,
протоколи) про виконання сільськогосподарських робіт (1934);
(постанова, розпорядження Кам’янського районного виконкому) про
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охорону дитинства (1934); (протоколи, інформації, списки) про
вибори до Рад (1934, 1935).

Звіти про підготовку до весняної сівби, очистку посівів (1934).
Заяви громадян з особистих питань (1933–1935).
Списки: колгоспниківOодноосібників, які мають посівні площі

(1933, 1934); мешканців села (1933, 1934); колгоспників (1934);
господарств і осіб, постачальників вовни та картоплі (1935).

Опис 2
Справ: 260; 1944–1980 рр.

Протоколи сесій сільради (1947, 1950, 1954, 1957, 1958, 1961,
1963–1980). Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних
комісій (1952, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1967–1981).
Протоколи звітних зборів виборців про роботу депутатів сільради
(1966–1968, 1980). Накази виборців депутатам (1957, 1959, 1961,
1963, 1971–1982). Звіти депутатів перед виборцями (1964,
1969–1980).

Протоколи засідань виконкому; загальних зборів мешканців
села (1969, 1975, 1977, 1980).

Плани роботи виконкому (1960, 1962, 1980).
Доповідні записки, довідки та листування з органами вищого

рівня з питань господарського та соціальноOкультурного розвитку
села (1980).

Договори на соціалістичне змагання між сільрадами та акти
перевіряння їх виконання (1955–1959, 1965–1978, 1980). Інформації
та звіти про організаційноOмасову роботу (1955–1967, 1970–1979).

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів сільради, про
організаційноOмасову роботу, кількість населення, худоби (1960, 1962,
1966–1980).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по
виборах (1957, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси
витрат (1946, 1949, 1950, 1952, 1957–1980). Річні звіти про виконання
кошторису по бюджету (1958–1961, 1966–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946,
1957, 1963–1965).

Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими
загарбниками (1945).

Довідки, акти групи народного контролю (1980).

ф. Р�1015  Виконавчий комітет Завадівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Завадівка Кам’янського району
Кіровоградської області 

Справ: 68; 1932–1934, 1944–1954 рр.
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Опис 1
Справ: 38; 1932–1934 рр.

Постанова Ради Народних Комісарів про участь населення у
шляховому будівництві (1934). Постанови, розпорядження, витяги з
протоколів засідань Кам’янського районного виконкому, районного
земельного відділу (1933, 1934).

Протоколи засідань виконкому сільради (1933, 1934).
Планові завдання колгоспників та одноосібників (1934).
Звіт про роботу сільради (1934). Акти ревізійної комісії про

перевіряння роботи сільської Ради (1932, 1933).
Умова на соціалістичне змагання між Чигиринським і

Кам’янським районами (1934).
Відомості: про розмір засіяних площ (1933); про хід посівної

кампанії, розміри посівних площ в господарствах колгоспників і
одноосібників (1934). Журнал обліку сільськогосподарських робіт
(1934).

Списки: виборців села; громадян села; господарств колO
госпників, одноосібників, які зобов’язані здати державі картоплю;
індивідуальних господарств села (1934).

Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1934). Звітні
відомості про мобілізацію коштів сільради (1934).

Погосподарські книги основних виробничих показників
господарств колгоспників і одноосібних господарств; обліку викоO
нання населенням зобов’язань перед державою (1934).

Опис 2
Справ: 30; 1944–1951 рр.

Протоколи сесій сільради. Протоколи засідань, плани роботи,
списки постійних комісій (1946, 1948).

Протоколи засідань виконкому.
Договори на соціалістичне змагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1948). Інформації про організаційноO
масову роботу (1946, 1948).

Відомості про кількість колгоспних дворів, членів колгоспу, хід
виконання господарських робіт (1944). Статистичні звіти про
кількість населення, житлових будинків, худоби у колгоспників
(1946, 1948).

Бюджети сільради (1948, 1951). Кошториси витрат (1948, 1951).
Річні звіти про виконання кошторису по бюджету (1946, 1948, 1950).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949,
1951).

ф. Р�1016  Виконавчий комітет Нечаївської сільської Ради
народних депутатів, с. Нечаївка Шполянського району
Черкаської області 

Справ: 279; 1928, 1944–1981 рр.
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Опис 1
Справ: 1; 1928 р.

Акти облікової комісії з обслідування господарств мешканців
села у зв’язку з несплачуванням податків.

Опис 2
Справ: 264; 1944–1981 рр.

Протоколи сесій сільради (1946, 1948–1956, 1958, 1960–1981).
Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1951,
1952, 1954–1961, 1963–1971, 1973–1975, 1977, 1980) Протоколи
звітних зборів виборців про роботу депутатів (1956, 1963, 1964,
1969–1971, 1973–1981). Накази виборців депутатам (1950, 1955, 1961,
1971, 1972, 1977–1979). Звіти депутатів перед виборцями (1965–1967,
1969, 1970, 1977). Інформації про виконання наказів виборців (1972).

Протоколи засідань виконкому сільради (1944–1946, 1948–1952,
1955–1981); загальних зборів мешканців села (1972–1974, 1976–1981).

Піврічні, квартальні та місячні плани роботи виконкому (1945,
1946, 1975–1981).

Умови на соціалістичне змагання між сільрадами та акти
перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1955, 1957, 1960, 1961, 1968,
1975–1981). Інформації про організаційноOмасову роботу (1952, 1957,
1961, 1975–1981).

Статистичні звіти: про склад виконкому, депутатів та постійних
комісій (1949, 1951–1953, 1955, 1959, 1963); про кількість населення,
худоби (1946).

Протоколи засідань товариського суду (1971–1974).
Протоколи загальних зборів виборців про висунення кандидатів

у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати, заяви кандидатів про згоду балотуватися,
протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах
(1967, 1969, 1973, 1975, 1977).

Бюджети сільради (1946, 1948–1981). Штатні розписи,
кошториси витрат сільради та підпорядкованих їй установ (1945,
1946, 1948–1981). Річні звіти про виконання бюджету та витрат по
самооподаткуванню (1946, 1948–1981).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1966–1970, 1975, 1976).

Опис 3
Справ: 14; 1950–1963 рр.

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по
виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963).

ф. Р�1017  Виконавчий комітет Ребедайлівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Ребедайлівка Кам’янського району
Черкаської області 
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Справ: 177; 1922, 1935–1936, 1943–1974 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1922 р.

Список осіб, які мають право обирати і бути обраними по
сільраді.

Опис 2
Справ: 175; 1935–1936, 1943–1974 рр.

Протоколи сесій сільради (1944, 1947, 1949–1961, 1963–1974).
Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій
(1949, 1950, 1952, 1953, 1956–1961, 1963–1974). Накази виборців
депутатам (1973, 1974). Звіти депутатів перед виборцями
(1968–1974).

Протоколи засідань виконкому (1944, 1949–1966, 1969–1974).
Договори на соціалістичне змагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1950, 1952, 1953, 1957–1959, 1963, 1966,
1967, 1969–1971, 1973, 1974). Доповідні записки, інформації про
організаційноOмасову роботу (1950, 1952, 1953, 1961, 1965, 1966, 1970,
1972–1974).

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1964–1974).
Списки жителів села різних категорій (платники податків,

сотенні і інші) (1943, 1944).
Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів

у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати, заяви кандидатів про згоду балотуватися,
протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах
(1955, 1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973).

Бюджети сільради (1945, 1949, 1950, 1952–1954, 1957–1959,
1961–1963, 1965–1974). Штатні розписи, кошториси витрат (1945,
1948–1950, 1952–1954, 1957, 1961–1963, 1967–1974). Річні звіти про
виконання кошторису по бюджету, про нарахування, надходження та
витрати сум самооподаткування (1947, 1957–1966, 1968–1973). Акти
ревізій фінансовоOгосподарської діяльності сільради (1935, 1936).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1956,
1958–1970).

ф. Р�1023  Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради
народних депутатів, с. Михайлівка Кам’янського району
Черкаської області 

Справ: 306; 1931–1933, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1931–1933 рр.

Протоколи засідань сільської податкової комісії (1933).
Документи (списки громадян, відомості і акти ревізійної комісії,

аналіз бюджету) по єдиному сільськогосподарському податку (1932,
1933).

Списки: одноосібників (1931); платників єдиного сільськоO
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господарського податку та трудгужподатку. ПодатковоOобліковий
список (1931).

Опис 2
Справ: 299; 1944–1980 рр.

Протоколи сесій сільради (1947, 1948, 1950–1980). Протоколи
засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1949–1980).
Накази виборців депутатам (1963, 1965, 1967–1982). Звіти депутатів
перед виборцями (1961, 1962, 1967–1969, 1971–1980).

Протоколи засідань виконкому (1945, 1947–1980); загальних
зборів трудящих (1970).

Плани роботи виконкому (1964, 1980).
Договори на соціалістичне змагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1955, 1956, 1962–1966, 1968–1975, 1978,
1980). Доповідні записки, інформації про організаційноOмасову
роботу (1954–1958, 1960–1980).

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1952,
1954–1958, 1960, 1961, 1963–1979). Листи військовослужбовців  з
фронту (1944).

Протоколи загальних зборів виборців про висунення кандидатів
у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати, голосування окружних виборчих комісій по
виборах (1950, 1953, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільської Ради (1946–1954, 1956–1963, 1965–1967,
1969–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1954,
1956–1963, 1965–1980). Річні звіти про виконання  кошторису по
бюджету (1949, 1956, 1957, 1959, 1961, 1962, 1965–1980).

Книги обліку доходів та видатків  сільського бюджету
(1947–1949, 1958, 1960, 1963, 1964).

ф. Р�1024  Чигиринська повітова спілка кредитних, позиково�
ощадних і споживчих товариств, м. Чигирин Кременчуцької
губернії 

Справ: 106; 1917–1920 рр.

Опис 1
Справ: 106; 1917–1920 рр.

Протоколи і постанови Кам’янського кредитного товариства
(1918, 1919).

Протоколи загальних зборів членів товариств повіту; статути;
баланси; акти перевіряння товариств; звіти про діяльність товариств;
заяви товариств про прийняття їх у члени спілки.

Доповіді інструкторів споживчої кооперації про діяльність
товариств; копії посвідчень, виданих інструкторам; списки коопеO
ративних установ Чигиринської спілки (1918, 1919).

ф. Р�1025  Кам’янське районне податкове бюро, м�ко Кам’янка
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 
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Справ: 5; 1922, 1923 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1922, 1923 рр.

Накази Черкаського повітового продовольчого комітету про
сплачування єдиного продовольчого податку, порядок ведення
діловодства у всіх районних податкових бюро.

Листування з Черкаським продовольчим комітетом з питань
кадрової роботи.

Облікові листи про земельні ділянки платників податку
Кам’янського району.

Телеграми Олександрійської заготівельної контори про участь у
районних нарадах, звітність.

ф. Р�1026  Лебедівське сільськогосподарське кооперативно�
кредитне товариство, с. Лебедівка Кам’янського району
Черкаського округу 

Справ: 4; 1919–1926 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1919–1926 рр.

Інструкція Кам’янського районного виконкому про посів
буряку (1925).

Протоколи зборів членів товариства (1924–1926).
Акт про наявність бурякових плантацій Лебедівської сільської

Ради (1925).
Списки плантаторів (1925).
Книга видатків грошових сум Лебедівської сільської Ради.

ф. Р�1028  Фінансовий інспектор 4�го податкового району
Київського губернського фінансового відділу, м�ко Кам’янка
Кам’янського  району Черкаського округу 

Справ: 94; 1921–1926 рр.

Опис 1
Справ: 94; 1921–1926 рр.

Циркуляри Народного комісаріату фінансів СРСР, управління
податками і державними прибутками СРСР, цукротресту Київського
відділення та листування з Київським губернським і Черкаським
окружним фінансовими відділами про обкладання податком, видачу
патентів, надходження місцевих податків, облік приватної торгівлі
(1921–1925). Інструкція Київського губернського фінансового
відділу про проведення загальноцивільного податку (1922).

Протоколи: нарад Чигиринського фінансового відділу
(1921–1924); зборів платників податків сіл Бандурове, Тимошівка,
Ямки, Ясиноватка (1925); засідань окружної податкової комісії
(1923–1925).

Звіти про діяльність Кам’янського фінансового відділу (1925).
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Звіти фінансового інспектора з питань обкладання сільськоO
господарським податком (1924, 1925).

Акти по обліку земельних ділянок, платників сільськогоспоO
дарського податку; про наявність майна, яке підлягає обкладанню
податками (1924).

Статистичні відомості про кількість земельних ділянок та
худоби в Кам’янському районі (1924).

Реєстраційні списки: платників прибутковоOмайнового податку
(1923, 1924); торгівельноOпромислових підприємств (1924).

Списки: платників та неплатників податків (1922–1924);
платників сільськогосподарського податку (1925, 1926); платників,
які користуються пільгами при сплачуванні сільськогосподарського
податку (1924, 1925); особового складу районного фінансового
відділу (1923, 1924).

Заяви платників прибутковоOмайнового податку про прибутки і
вартість їх майна (1923, 1924).

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам
районного  фінансового відділу (1923, 1924).

ф. Р�1032  Медведівська трудова школа Черкаського  окружного
відділу народної освіти, с. Медведівка Медведівського
району Шевченківського округу 

Справ: 5; 1923, 1927, 1928 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1923, 1927, 1928 рр.

Циркуляри Шевченківської окружної інспектури народної
освіти (1928).

Протоколи педагогічної ради школи (1927).
Звіти та відомості про діяльність школи (1923, 1928).
Списки учнів школи (1923).
Відомості на виплату заробітної плати працівникам та

службовцям школи (1923).

ф. Р�1035  Телепинська професійна школа Черкаського окружного
відділу народної освіти, м�ко Телепине Черкаського округу
Київської губернії 

Справ: 1; 1923, 1924 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1923, 1924 рр.

Циркуляр Черкаського окружного відділу народної освіти з
питань діяльності школи та протоколи президії Черкаського
окружного виконкому.

ф. Р�1036  Чигиринське середнє шляхово�будівельне технічне
училище, м. Чигирин Київської губернії 

Справ: 1; 1919 р.
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Опис 1
Справ: 1; 1919 р.

Заяви учнів про надання матеріальної допомоги.

ф. Р�1037  Івківецька трудова школа Черкаського окружного
відділу народної освіти, с. Івківці Медведівського району
Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 14; 1923–1930 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1923–1930 рр.

Протоколи: засідань шкільної ради (1926, 1927); зборів членів
правління шкільного кооперативу (1927–1929).

План роботи школи (1928). ОперативноOвиробничі плани
шкільної роботи (1927, 1928).

Річні звіти про роботу школи (1925, 1926). Відомості про
діяльність школи за 1Oше півріччя 1927 р.

Акти: прийманняOздавання майна школи (1923, 1924);
перевіряння кількості продовольчих товарів школи (1925–1929).

Списки і характеристики учнів школи (1925, 1926, 1928).
Списки: пайщиків шкільного кооперативу (1925, 1926, 1928–1930);
дітей с. Івківці (1926–1928).

ф. Р�1038  Боровицька трудова школа Черкаської окружної
інспектури народної освіти, с. Боровиця Медведівського
району Шевченківського (Черкаського) округу

Справ: 22; 1920–1929 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1920–1929 рр.

Протоколи: засідань педагогічної ради школи (1923–1925);
загальних зборів учнів школи (1923, 1924); сільськоOтехнічної наради
(1925); засідань правління товариства сільського будинку
(1923–1925); Медведівського методичного бюро (1928, 1929).

Програми та плани роботи районного відділу народної освіти
(1926). Плани роботи школи (1926, 1927).

Звіти про роботу школи (1926–1929).
Листування з інспектором Черкаської окружної інспектури

народної освіти з учбових та кадрових питань (1923–1929).
Договори, акти про ремонт школи (1922–1927).
Списки учнів школи (1920–1927). Іменні списки учнів школи

(1923, 1924). Списки, облікові картки та заяви особового складу
школи (1923, 1924 ).

Кошториси, прибуткові та видаткові документи (1925–1928).
Відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям
школи (1926–1929).
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ф. Р�1039  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Баландине Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 104; 1930–1935, 1944–1957 рр.

Опис 1
Справ: 63; 1930–1935 рр.

Постанови, розпорядження та інструкції райвиконкому
(1932–1934).

Розпорядження районної колгоспної спілки та листування з
нею з питань забезпечення посівним матеріалом, інвентарем (1930,
1931).

Протоколи загальних зборів колгоспників (1933, 1934); засідань
правління колгоспу (1931–1934); загальних зборів бригад (1933,
1934); об’єднаних засідань сільської Ради і правління колгоспу
(1931–1933).

Виробничий план (1930).
Акти на соціалістичне змагання з профспілковим комітетом

спілки “Робос” (1930, 1931). 
Договори контрактації озимих засівів (1930). Умови на

виконання та акти приймання роботи від бригад колгоспу (1934).
Щоденник обліку виконаних робіт (1930–1932).

Акти перевіряння стану посівів сільськогосподарських культур
(1933, 1934). Акти польової апробації, обслідування стану
тваринництва (1932–1934).

Відомості: про стан тваринництва, проведення посівної кампанії
(1932, 1934); обліку майна, розподілу прибутків (1932, 1933); про
культурноOпобутові витрати (1930, 1931).

Заяви про прийом та виключення з членів колгоспу, про
надання матеріальної допомоги (1933, 1934). Списки: членів
колгоспу (1932, 1934); колгоспників (1932, 1933).

Баланси (1934). Річний фінансовий звіт (1932). Особові
рахунки членів колгоспу (1931).

Книги обліку майна; обов’язкових поставок сільськогоспоO
дарської продукції; грошових фондів; розрахунків з членами
колгоспу; мобілізації коштів; членів колгоспу і їх сімей; трудоднів
(1930–1934).

Опис 2
Справ: 41; 1944–1957 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.

ВиробничоOфінансові плани (1952, 1953, 1955–1957).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944–1946, 1949–1952).
Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбO

никами (1944).
Книги обліку: членів колгоспу і їх сімей (1944); грошових

прибутків та їх розприділення; фондів (1947).
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ф. Р�1040  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла
Лібкнехта, с. Косарі Кам’янського району Кіровоградської
області  

Справ: 29; 1927–1928, 1930–1934, 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 29; 1927–1928, 1930–1934, 1944–1949 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1949).

Виробничий план (1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944– 1949).
Місячні відомості про кількість відпрацьованих годин

колгоспниками (1927, 1928, 1930).
ЖурналOголовна (1934). Особові рахунки колгоспників (1933,

1934).
Книги обліку: витрат на утримання адміністративно O

управлінського апарату, конторські видатки, утримання приміщення
правління (1931); загальногосподарських витрат (1931–1934).

ф. Р�1041  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,
с. Вербівка Кам’янського району Кіровоградської області 

Справ: 32; 1931–1935, 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1931, 1932, 1934, 1935 рр.

Розпорядження, інструктивні листи Кам’янської окружної колO
госпної спілки, районної колгоспної спілки, Кам’янської машинноO
тракторної станції про проведення сільськогосподарських робіт,
підготовку до збиральної кампанії, організацію та облік праці (1931,
1932).

Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів
членів артілі (1931); виробничих нарад (1931).

Відомості: про видачу продуктів (1932); розрахунків з членами
артілі (1934).

Заяви про вступ до сільськогосподарської артілі (1931, 1935).
Списки членів артілі (1932) та їх сімей (1934).

Опис 2
Справ: 21; 1944–1950 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.

ВиробничоOфінансові плани (1946, 1949, 1950).
Зобов’язання на державні поставки (1946). План та звіт з

господарської діяльності (1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1945, 1946, 1949).
Акти перевіряння діяльності колгоспу (1945). Акти ревізійної

комісії колгоспу (1946).
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ф. Р�1042  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Райгород Кам’янського району Черкаської області

Справ: 45; 1931–1933, 1944-1958 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1931–1933 рр.

Умови та акти перевіряння умов контрактації посівів і худоби
(1932). Умови з Кам’янським бюро виправноOтрудових робіт про
прийом для відбуття покарання засуджених (1932).

Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1932). РапортOзвіт про підсумки весняного засіву (1931). Опис
будівель, реманенту та худоби (1932).

Списки колгоспників на виключення з колгоспу (1931).
Особові рахунки колгоспників (1933). Картки по нарахуванню

сільськогосподарського податку (1931).
Книги обліку трудоднів колгоспників; розрахунків з устаноO

вами; продуктів (1932).

Опис 2
Справ: 35; 1944–1958 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу. 

ВиробничоOфінансовий план (1954). 
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1946–1952).
Договори з колгоспниками на контрактацію худоби (1944).
Акти апробації (1944). Посвідчення про якість насіння (1944).
Головні книги (1944, 1945). Книги обліку доведених планових

завдань; державних поставок і колгоспної торгівлі; основних засобів;
матеріалів (1944, 1945).

ф. Р�1043  Чигиринське  лісництво, м. Чигирин Київської губернії 
Справ: 42; 1918–1922 рр.

Опис 1
Справ: 42; 1918–1922 рр.

Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства,
постанови Народного Комісаріату землеробства УСРР (1918, 1919,
1922). Циркуляри, постанови, розпорядження повітового земельного
відділу (1919, 1920).

Закон про ліси УСРР (1922).
Протоколи про порушення лісового статуту (1920).
Плани та акти на продаж лісу (1918, 1919). Акти про заготівлю та

вивезення дров; дозволи на вивезення дров (1918, 1919, 1921, 1922).
Креслення ділянок лісосік (1918, 1919). ОбліковоOоціночні

відомості деревам лісосік  Мотронинської дачі, Чигиринського
лісництва (1918, 1919).

Відомості: про лісокультурні роботи по лісництвах КременO
чуцької губернії (1922); про службовців лісництва (1919); про рух
грошових сум по Чигиринському лісництву (1921).
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Заяви про видачу будівельного лісу для потерпілих від пожеж та
інших стихій (1918).

Заяви  про прийняття на роботу та звільнення (1919, 1920).
Список службовців лісництва (1920, 1921).

Звітна відомість по касі лісника (1920).
Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям

лісництва (1918, 1919).

ф. Р�1044  Матвіївське лісництво, с. Матвіївка Суботівської
волості Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

Справ: 33; 1920–1922 рр.

Опис 1
Справ: 33; 1920–1922 рр.

Декрет Народного Комісаріату землеробства УСРР; циркуляр;
розпорядження Кременчуцького губернського виконкому та
губернського земельного відділу, Чигиринського повітового
виконкому (1920, 1922).

Протоколи про порушення лісового статуту (1921, 1922).
Господарський план лісництва (1922).
Звіти про діяльність лісництва (1921, 1922).
Листування з Кременчуцьким губернським земельним відділом,

Чигиринським повітовим виконкомом про оренду орної землі
лісництва, самовільне захоплення земель, безкоштовний відпуск лісу
для опалення шкіл, сім’ям червоноармійців.

Опис лісів лісництва (1920). ОбліковоOоціночні відомості
ділянкам, відведеним для рубки (1920, 1922). Облікові відомості та
креслення п’ятирічних лісосік (1920–1924). Облікові відомості дачам
лісництва (1922).

Умови про оренду лісових ділянок; на рубку лісу, укладені між
лісниками і селянами (1920, 1921). Договори про передавання
лісових полян у тимчасове  сільськогосподарське користування
місцевому населенню (1921).

Відомості про лісокультурні та лісозаготівельні роботи
лісництва (1921, 1922).

Заяви про прийом, звільнення зі служби в лісництві (1921,
1922). Списки службовців, лісників лісництва (1921, 1922).

Кошторис прибутків та видатків лісництва (1922). ПрибутковоO
видаткова книга лісництва (1920). Відомості про рух грошових сум по
лісництву (1922).

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям
лісництва (1922).

ф. Р�1045  Кам’янське лісництво, м�ко Кам’янка Кам’янського
району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 4; 1919, 1920, 1928 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1919, 1920, 1928 рр.
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Інструкція Чигиринського повітового земельного відділу (1919).
Місячний звіт про роботу лісництва (1928).
Заяви про прийняття на роботу (1919).
ПрибутковоOвидаткові бланки (1920).
Відомості на виплату заробітної плати службовцям лісництва

(1919).

ф. Р�1047  Медведівський районний комітет незаможних селян
(райкомнезам), с. Медведівка Медведівського району Чер�
каського округу 

Справ: 2; 1923 р.

Опис 1
Справ: 2; 1923 р.

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцямO
членам президії райкомнезаму.

ф. Р�1048  Інспектура народної освіти Боровицького районного
виконкому Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Боровиця Боровицького району Черкаського
округу 

Справ: 9; 1923, 1924 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1923, 1924 рр.

Циркуляри Черкаського окружного виконкому та листування з
ним з питань освіти (1924).

Протоколи: зборів і засідань районної ради народної освіти
(1924); засідань педагогічної ради Трушівської школи (1924).

Звіти про боротьбу з неграмотністю (1924).
Акти про невідвідування шкіл та списки учнів (1924).
Документи про наділення шкіл району земельними ділянками

та будівництво шкільних будівель (1924).
Анкети по обліку населення сіл Боровиці, Мудрівки,

Худоліївки, Трушівців, Погорільців і Топилівки (1923).
Відомості на виплату заробітної плати працівникам інспекції і

трудових шкіл району.

ф. Р�1049  Кам’янське поштово�телеграфне відділення, м�ко
Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 4; 1917–1922 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1917–1922 рр.

Постанови Народного Комісаріату фінансів УСРР (1921, 1922).
Циркуляри Кременчуцького поштовоOтелеграфного управління. 

Місячні звіти відділення (1921).
Документи про особовий склад відділення (1921).
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ф. Р�1050  Рексинський сільський комітет незаможних селян
(сількомнезам), с. Рексине Чигиринського району Шевчен�
ківського (Черкаського) округу 

Справ: 3; 1928, 1931 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1928, 1931 рр.

Витяги з протоколів засідань Чигиринського районного
комітету незаможних селян (1928).

ГрошовоOвиправдні документи сількомнезаму (1931). 

ф. Р�1051  Чигиринське повітове відділення радіотелеграфного
агентства України, м. Чигирин Київської губернії 

Справ: 2; 1921 р.

Опис 1
Справ: 2; 1921 р.

Відомості на виплату заробітної плати службовцям.

ф. Р�1053  Відділ народної освіти Чигиринського повітового
виконкому Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Чигирин Кременчуцької губернії 

Справ: 7; 1919–1922 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1919–1922 рр.

Протоколи: районної конференції учителів (1920); засідання
педагогічної ради  Івангородської початкової школи з питання
демократизації шкільного управління та заборону вивчення “Закона
божьего” (1919).

Доповідні записки завідуючого Івангородською початковою
школою про переміщення учителів (1918, 1919).

Листування: з Чигиринським повітовим виконкомом, школами
з адміністративних питань (1920); з Грушківською початковою
школою про переміщення учителів (1919).

Документи про особовий склад Грушківської початкової школи
(1919).

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам відділу
народної освіти (1921, 1922).

ф. Р�1055  Земельний відділ Чигиринського повітового виконкому
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Чигирин Кременчуцької губернії 

Справ: 2; 1921 р.

Опис 1
Справ: 2; 1921 р.

Вимогові відомості на виплату жалування працівникам відділу.
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Ф. Р�1057  Фінансовий відділ Чигиринського повітового
виконкому Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м�ко Кам’янка Чигиринського повіту Кремен�
чуцької губернії  

Справ: 3; 1921, 1922 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1921, 1922 рр.

Листування Цвітнянського волосного виконкому з відділом
управління  Чигиринського повітового виконкому про надання
грошових коштів волосному виконкому (1922).

Акт про наявність грошей та цінностей фінансового відділу
(1922).

Списки платників цільового податку.
Відомості на виплату заробітної плати працівникам ЦвітO

нянського волосного революційного комітету (1921).

ф. Р�1058  Чигиринська районна контрольна комісія КП(б)У –
робітничо�селянська інспекція (РКК�РСІ), м. Чигирин
Київської області 

Справ: 2; 1933 р.

Опис 1
Справ: 2; 1933 р.

Розпорядження Чигиринської РККOРСІ; витяги з протоколів
засідань секцій робітничоOселянських інспекцій при сільських радах;
документи (акти, заяви, довідки) про перевіряння фактів злоO
вживань, спричинених посадовими особами.

ф. Р�1059  Відділ соціального забезпечення Чигиринського
повітового виконкому Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Чигирин Кременчуцької
губернії

Справ: 15; 1919, 1922–1923 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1919, 1922–1923 рр.

Декрети, накази, постанови, розпорядження Народного
комісаріату соціального забезпечення УСРР, Кременчуцького
губернського відділу соціального забезпечення.

Витяги з протоколів засідань Чигиринського повітового
виконкому (1919).

Інструкція про порядок ліквідації колишніх національних
біженських організацій (1919). Тимчасове положення про Комісаріат
соціального забезпечення УСРР (1919).

Звіт про роботу відділу (1922).
Список службовців відділу (1919).
Заяви про видачу допомоги сім’ям червоноармійців (1919).
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Штатний розпис (1919). Кошториси (1922, 1923). Головна книга
(1919).

ф. Р�1060  Чигиринський районний комітет взаємної допомоги, 
м. Чигирин Черкаського округу Київської губернії 

Справ: 1; 1923, 1924 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1923, 1924 рр.

Окладні листи по обкладанню сільськогосподарським
податком.

Відомості на виплату заробітної плати співробітником комітету.

ф. Р�1062  Кам’янська машинно�тракторна станція (МТС), 
м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 40; 1923, 1944–1957 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1923 р.

Довідки про вироблені трудодні  робітниками.

Опис 2
Справ: 39; 1944–1957 рр.

ВиробничоOфінансові плани.
Річні звіти станції.
Річні баланси (1947–1949, 1951, 1954). Кошториси колгоспів

(1944). Інвентарні описи: основних засобів (1944, 1945, 1949);
матеріальних цінностей та майна (1945).

Книги обліку реєстрації актів на виконання робіт; розрахунків з
установами і організаціями (1944); по натуральній оплаті з
колгоспами (1945).

ф. Р�1063  Уманський ордена Трудового Червоного Прапора
сільськогосподарський інститут ім. Горького, м. Умань
Черкаської області 

Справ: 1475; 1925–1980 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1925–1927, 1933–1935, 1937, 1940, 1944–1950 рр.

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР, рішення інституту,
доповідні записки про відновлення інституту (1946).

Накази по інституту (1937).
Протоколи засідань ученої ради інституту (1945–1947);

методичної ради при учбовій частині інституту (1946–1949).
П’ятирічний план науковоOдослідної роботи (1946–1950).

Плани роботи ученої ради (1945, 1946).
Річні звіти інституту (1946, 1947). Звіти про науковоOдослідну

роботу інституту (1940, 1945–1948) та кафедр (1945). Річні звіти
кафедр інституту (1945–1947).
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Похвальні листи та грамоти за першість інституту на
сільськогосподарських виставках (1925–1927). Списки студентів
(1933–1935).

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1946). Річні
бухгалтерські звіти (1934, 1935, 1944–1946).

Акт про збитки, нанесені інституту німецькоOфашистськими
загарбниками (1944).

Опис 5
Справ: 1071; 1945–1976 рр.

Документи канцелярії, Ради вищого учбового закладу, вченого
секретаря, аспірантури, деканату, кафедри, відділів: наукового,
учбового, кадрів, заочного відділення, бухгалтерії, бібліотеки.

Опис 6
Справ: 251; 1976–1980 рр.

Документи канцелярії, Ради вищого учбового закладу, вченого
секретаря, аспірантури, деканату, кафедри, відділів: наукового,
учбового, кадрів, заочного відділення, бухгалтерії, бібліотеки 

Опис 7
Справ: 22; 1944–1960 рр.

ВиробничоOфінансові плани учбовоOдослідного господарства
інституту.

Соціалістичні зобов’язання колективу господарства та підсумки
їх виконання (1947, 1957).

Зворотні баланси господарства (1944, 1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність господарства

(1946–1960).

Опис 1м
Справ: 115; 1946–1980 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профспілкових конференцій
(1969–1979).; звітноOвиборних зборів членів профспілки (1948–1951,
1957, 1959, 1963, 1964, 1967, 1968); загальних зборів членів
профспілки (1951); засідань місцевого комітету (1949–1951, 1953,
1955–1957, 1960–1977, 1980); засідань профспілкового комітету
студентів (1970, 1971). Звітні доповіді голови місцевого комітету
(1950, 1951, 1957–1961, 1963, 1971).

Плани роботи місцевого комітету (1948, 1950, 1952, 1955, 1956,
1958, 1959, 1961, 1963).

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності
(1949–1952, 1956–1963, 1974–1976).

Договори на соціалістичне змагання між інститутами та звіти
про їх виконання (1949–1952).

Кошториси витрат (1946–1954, 1958–1980). Фінансові звіти.
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ф. Р�1064  Шевченківське окружне кооперативно�виробниче
об’єднання інвалідів, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 12; 1924, 1925 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1924, 1925 рр.

Ресконто різних осіб та установ, сировини, матеріалів,
робітників і службовців, загальних витрат, рухомого майна, 5%
відрахування і пайовиків.

Головні книги, Книги виробничих видатків. Касові книги.
Ліквідаційний баланс та оборотні відомості (1925).

ф. Р�1065  Шполянський цукровий комбінат Черкаського
виробничо�аграрного об’єднання цукрової промисловості, м.
Шпола Черкаської області 

Справ: 490; 1937–1976 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1937, 1940, 1944–1946 рр.

Виробничий план (1945). ПромисловоOфінансові плани та
відомості про його виконання (1940, 1944).

Річні звіти комбінату (1944–1946). Місячні звіти по праці і
промисловості (1946).

Акти про збитки, нанесенні німецькоOфашистськими загарбниO
ками (1944).

Проект типової лабораторії по контролю бурякоцукрового і
рафінадного виробництва (1937). КошторисноOфінансовий розраO
хунок вартості відновлення будівель і споруд, зруйнованих німецькоO
фашистськими загарбниками (1944). Інвентарні описи будівель,
споруд, цехів на день звільнення від німецькоOфашистських
загарбників (1944).

Списки працівників на вручення медалей “За доблесну працю у
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1945).

Головний баланс (1945).

Опис 2
Справ: 279; 1947–1975 рр.

Наказ міністра харчової промисловості УРСР “Про присвоєння
ім. 50Oріччя Великої Жовтневої Соціалістичної революції ШпоO
лянському цукрозаводу (1967). Накази Київського і Черкаського
цукробурякотрестів (1949–1953, 1967).

Накази директора комбінату з основної діяльності (1963–1974).
Розпорядження директора цукрокомбінату (1975).

Протоколи нарад технічної ради при директорі комбінату
(1972–1974).

Протоколи засідань технічної ради (1964–1974); технічних
нарад (1954, 1955). Статистичні звіти про розвиток і впровадження
нової техніки (1963–1967, 1969–1971, 1973).
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План виробництва (1972). Річні хімікоOтехнологічні звіти
(1963–1971). Річні, піврічні виробничоOтехнічні звіти (1963–1974).

Розрахунки виробничих потужностей основного обладнання
(1965, 1970, 1971).

Комплексний план заходів з наукової організації праці і
управління виробництвом (1967–1971, 1973, 1974). Документи
(плани, заходи) з раціоналізаторських пропозицій (1947). РаціонаO
лізаторські пропозиції і розрахунки ефективності до них
(1964–1971). Звіти про надходження і впровадження раціоналізаO
торських пропозицій (1964–1971).

ПромисловоOфінансові плани (1947–1960). ТехнікоOпроO
мисловоOфінансові плани (1961–1975). Контрольні цифри і ліміти
фінансування по праці і зарплаті (1964–1966, 1969, 1971). Штатні
розписи, кошториси адміністративноOгосподарських витрат (1952–
1961, 1964–1966, 1969–1971, 1973–1975). Плани, титульні списки,
кошториси і звіти по капітальному будівництву (1947–1975). Аналізи
виробничоOфінансової діяльності комбінату (1972–1975). Річні
статистичні звіти з усіх показників комбінату (1964–1970).

Плани з праці і заробітній платі (1956, 1958, 1967, 1969).
Затверджені положення про оплату праці і преміювання працівників
і службовців (1963–1975). Річні звіти про виконання плану з праці і
заробітній плати (1954, 1956, 1957, 1959, 1963–1965, 1968–1975).

Колективні договори (1972–1975). Соціалістичні зобов’язання
працівників і службовців комбінату (1973).

Річні плани і звіти з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів
(1947, 1964, 1971). Інформації про роботу з кадрами (1971). Іменні
списки працівників комбінату (1973, 1974). Протоколи засідань  і
рішення товариського суду (1975).

Інформації, звіти з охорони праці і техніки безпеки (1966–1971,
1974, 1975). Акти і висновки про нещасні випадки (1954–1956).

Річні бухгалтерські звіти (1947–1957, 1960, 1962–1965,
1970–1975). Протоколи і акти інвентаризаційної комісії (1949). Акти
документальної ревізії комбінату (1949–1957, 1962–1975).

Опис 1м
Справ: 190; 1950–1976 рр.

Протоколи: профспілкових конференцій (1959, 1961, 1963–
1971, 1973, 1975, 1976); загальних профспілкових зборів (1957–1971,
1973–1976); засідань президії заводського комітету (1972, 1974);
засідань заводського комітету (1951, 1955–1976); засідань
товариського суду (1958–1971); засідань комісії по трудових спорах
(1959, 1963).

Звітна доповідь голови заводського комітету (1963, 1967,
1969–1971).

Плани роботи заводського комітету (1959, 1960, 1962, 1963,
1972–1976).

Колективні договори і підсумки, акти перевіряння їх виконання
(1958–1971). Договори на соціалістичне змагання між цукровими
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комбінатами; соціалістичні зобов’язання працівників і службовців і
акти перевірянь їх виконання (1958–1971).

Акти про нещасні випадки (1953, 1958, 1959, 1961, 1962).
Штатні розписи і кошториси по профбюджету і соціальному

страхуванню (1954, 1956, 1964, 1965, 1967–1976). Фінансові звіти
(1950, 1954–1976). Статистичні звіти з усіх видів діяльності
заводському комітету (1955, 1964–1971, 1973–1976). Акти ревізійної
комісії (1955–1957).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1071  Городищенське районне споживче товариство
Черкаської обласної спілки споживчих кооперативних
товариств, м. Городище Черкаської області 

Справ: 427; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1944, 1947, 1948 рр.

Річні звіти (1947, 1948).
Вступний баланс (1944).

Опис 2
Справ: 369; 1948–1977 рр.

Документи відділів: організаційного, планового, торгового,
кадрів; бухгалтерії, групи народного контролю.

Опис 3
Справ: 37; 1978–1980 рр.

Документи відділів: організаційного, планового, торгового,
кадрів; бухгалтерії, групи народного контролю.

Опис 1м
Справ: 17; 1967–1977 рр.

Документи (протокол, постанова, доповідь) профспілкової
конференції працівників районного споживчого товариства (1977).

Протоколи, постанови, доповіді, звітноOвиборних профспілO
кових зборів (1967, 1968, 1970–1974). Протоколи: загальних зборів
працівників спілки (1969–1972, 1975); засідань місцевого комітету.

ф. Р�1073  Городищенська районна інформаційно�обчислювальна
станція державної статистики статистичного управління
Черкаської області, м. Городище Черкаської області 

Справ: 509; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 50; 1944–1948 рр.

Накази, розпорядження уповноваженого Держплану при Раді
Народних Комісарів СРСР по Київській області; розпорядження
Київського обласного виконкому, районного виконкому, Черкаського
обласного статистичного управління.
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План роботи районної інспектури (1948).
Документи: про Всесоюзний перепис дрібної промисловості

(1944–1946); про стан комунального господарства і торгівлі (1945);
про перепис фруктовоOягідних  насаджень (1945, 1946).

Організаційний план, правила, інструкції по заключному обліку
посівних площ, оприділення урожайності (1947).

Аналіз виконання народногосподарських планів промисловістю
району (1947).

Звіти: про чисельність працівників і витрати фондів заробітної
плати (1944–1946, 1948); про віковий і статевий склад населення; про
підсумки сівби під урожай 1944–1948 рр.; про виконання плану по
праці (1945); про хід сівби і відомість про розміри посівних площ
(1945); про хід будівництва житлових будинків колгоспників (1946);
про наявність худоби у колгоспників (1944–1946). Статистичні звіти
і звіти колгоспників про стан тваринництва. Відомості про чисельO
ність населення (1946).

Списки промислових підприємств району (1948).

Опис 2
Справ: 459; 1944–1945,1948–1962, 1967–1980 рр.

Розпорядження Центрального статистичного управління, наO
кази Черкаського обласного статистичного управління (1950–1962,
1967–1972, 1974, 1975).

Плани роботи районної інспектури (1950–1952, 1970–1975).
Документи (плани, звіти) промислових підприємств району

(1950, 1957, 1958, 1962, 1967–1975, 1977–1980). Зведені статистичні
дані і звіти промислових підприємств про виконання плану з випуску
валової продукції і промисловості району (1951, 1954–1956,
1959–1961, 1968–1980). Статистичні дані по обліку і звітності
промисловості району (1949, 1953). Одноразові звіти і статистичні
дані про облік дрібної промисловості колгоспів (1945, 1950).

Річні звіти і статистичні дані про кількість худоби в колгоспах
(1944, 1949–1955, 1958, 1969–1976). Звіти про стан тваринництва
(1977–1980).

Зведення і зведені статистичні дані по сільському господарству
(1951, 1958, 1959, 1967–1980). Плани заготівлі сільськогосподарських
продуктів (1956, 1957). Виконавчі звіти і зведені статистичні дані по
заготівлі сільськогосподарських продуктів (1950–1957, 1959, 1962).
Звіти колгоспів по підсумках збирання урожаю сільськогоспоO
дарських культур (1955, 1977–1979). Річні зведення про продаж
сільськогосподарської продукції (1977–1980). Звіти про збирання
урожаю сільськогосподарських культур (1977–1980). Статистичні
дані по обліку посівних площ під урожай (1949, 1951, 1953, 1954,
1977–1980). Виконавчі звіти про виконання плану заготівлі
сільськогосподарських продуктів (1957, 1969–1976).

Річні звіти колгоспів (1967–1969, 1971–1976).
Звіти по капітальному будівництву і житловоOкомунальному

господарству, транспорту, зв’язку (1949, 1951, 1961, 1967, 1969–1974,
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1977–1980). Статистичні дані про наявність автомобільного
транспорту в районі (1948–1952, 1967–1980).

Звіти по обліку спеціалістів з вищою і середньою освітою, про
чисельність працівників апарату управління, про кадри (1960, 1961,
1967, 1970–1980).

Відомості і звіти про механічний і природний рух населення
(1967–1980). Статистичні дані про облік, вік і стать населення району
(1949–1951, 1953, 1955). Річні і статистичні звіти про облік населення
в районі (1945, 1977, 1978, 1980).

Документи (звіти, зведення) про обстеження закладів народної
освіти і культури (1949, 1952, 1959, 1961, 1962, 1967–1980). Звіти про
дитячі дошкільні установи (1977–1980). Звіти про облік дітей (1977,
1978, 1980).

Документи (зведені статистичні дані, інформації, акти, довідки)
по всіх галузях народного господарства (1968–1980). Документи
(доповідні записки, рішення, акти) про перевіряння стану обліку і
звітності підприємств, організацій, закладів (1957, 1960).

Документи (накази, вказівки, списки) Всесоюзного перепису
населення (1959, 1968, 1970); фруктовоOягідних насаджень (1945,
1953, 1969); тварин (1952, 1956).

Аналітичні і доповідні записки, довідки станції про проведену
роботу (1978, 1979).

Плани з праці (1977–1980). Статистичні дані про виконання
плану з праці і заробітній платі (1949–1951, 1954, 1958, 1961,
1978–1980).

Списки підприємств і організацій району (1977–1980); інвалідів
війни і праці (1949).

Штатні розписи і кошториси витрат (1977–1980). Основні
показники виробничоOфінансового плану (1977–1980). Річні
бухгалтерські звіти (1977–1980).

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевого
комітету; плани роботи; колективний договір і акти перевірки його
виконання і статистичні звіти профспілкового комітету (1977–1980).

ф. Р�1077  Відділ будівництва і експлуатації шляхів виконавчого
комітету Городищенської районної Ради депутатів трудя�
щих, м. Городище Черкаської області 

Справ: 90; 1945–1974 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1945–1948 рр.

Плани шляхових робіт. 
Річні звіти з шляхового будівництва (1946–1948). Акти

приймання виконаних шляхових робіт.

Опис 2
Справ: 78; 1949–1963, 1967–1974 рр.
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Рішення райвиконкому (1967–1970, 1972).
Плани: шляхових робіт (1949–1961, 1973); з будівництва та

експлуатації автомобільних доріг (1967, 1971, 1974); з будівництва та
ремонту шосейних доріг (1968–1970, 1972).

Річні звіти: про виконання плану шляхових робіт (1949–1962,
1967); з будівництва та експлуатації автомобільних, шосейних доріг
(1968–1973). Річні статистичні звіти з будівництва автомобільних
доріг (1968, 1969, 1971).

Плани з праці та заробітній платі (1955–1957, 1960–1962,
1967–1969, 1971, 1972). Зведені звіти про виконання плану з праці
(1967, 1968, 1974).

Плани та звіти з техніки безпеки (1967–1972).
Документи (плани, звіти, списки)  про підготовку кадрів (1968,

1969, 1974).
Фінансовий план з будівництва автомобільних доріг (1968).

Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1963, 1967–1969, 1971,
1972, 1974).

ф. Р�1084  Відділ охорони здоров’я  виконавчого комітету
Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 5; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944–1946 рр.

Накази: Народного комісаріату охорони здоров’я СРСР (1944,
1945); Міністерства охорони здоров’я СРСР (1946).

Річний звіт районного відділу та сільських лікувальних
дільниць про роботу (1946).

ф. Р�1086  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по
Чорнобаївському району (уповмінзаг), с. Чорнобай Чорно�
баївського району Полтавської області 

Справ: 8; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1946 рр.

Заключні звіти, відомості колгоспів про стан посівів
сільськогосподарських культур, нарахування та постачання
сільськогосподарської і тваринницької продукції у фонд державі і
Червоної Армії, реєстрації млинів, крупорушок, олійниць.

Списки: сільськогосподарської продукції, знищеної німецькоO
фашистськими загарбниками по господарствах колгоспників (1943);
підсобних господарств району; громадян с. Богодухівка, господарств
с. Веселий Хутір, що потерпіли від німецькоOфашистських
загарбників; колгоспників та одноосібників – недоїмщиків по
сільськогосподарській продукції по району (1944); колгоспів, які
притягуються до обов’язкових поставок сільськогосподарської
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продукції; господарств району, що потерпіли від німецькоO
фашистських загарбників (1945, 1946).

ф. Р�1087  Чорнобаївська районна інформаційно�обчислювальна
станція державної статистики статистичного управління
Черкаської області, смт. Чорнобай Чорнобаївського району
Черкаської області 

Справ: 551; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 33; 1943–1946 рр.

Накази Центрального статистичного управління, Держплану
СРСР; постанови, розпорядження Уповноваженого Міністерства
заготівель СРСР по Полтавській області, районного виконкому.

Оціночні відомості роботи міських і районних інспектур
статистики (1946).

Звіти про перепис дрібної промисловості (1944–1946).
Зведені звіти і звіти про стан тваринництва, наявність худоби у

населення.
Допоміжні таблиці про підсумки сівби, акти підсумкових звітів

(1944–1946). Звіти про кількість сортових посівів і посівних площ
(1944–1946).

Статистичні відомості про кількість спеціалістів району (1943).
Одноразові звіти про віковий і статевий склад населення (1944).
Звіти про роботу культурноOосвітніх установ (1945).

Статистичні звіти про кількість шкіл, учнів, культурноOосвітніх
установ (1946).

Звіти про наявність автомобільного транспорту (1944–1946).
Документи про реєстрацію актів цивільного стану, облік

сільського населення (1945).
Зведені звіти з праці і заробітній платі працівників і службовців

(1944–1946).
Допоміжні таблиці по підрахунках виборців, списки виборців

(1946).

Опис 2
Справ: 518; 1946–1980 рр.

Плани роботи станції (1976–1980).
Акти перевіряння виробничої діяльності станції органами

вищого рівня (1976).
Зведені і первинні одноразові звіти по обліку дрібної

промисловості та підсумки роботи (1946, 1947, 1949, 1953–1955, 1958,
1965–1980). Річні звіти промислових підприємств (1954, 1958–1962,
1965–1980).

Річні звіти колгоспів, радгоспів та інших державних господарств
про виробництво продукції тваринництва (1947–1949, 1951, 1952,
1955–1960, 1967–1980). Підсумки річного обліку худоби у колгоспах,
радгоспах і інших державних і кооперативних господарствах та у
населення (1946, 1949, 1953, 1958, 1959, 1961, 1964–1980).
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Річні плани по закупівлі сільськогосподарських продуктів
(1976–1980). Зведення, довідки, таблиці по статистиці сільського
господарства і заготівель сільськогосподарських продуктів, які
представлені місцевим керівним органам та організації вищого рівня
(1953–1961, 1965–1968, 1970–1972, 1973, 1975–1980). Зведені
статистичні дані з обліку посівних площ та урожайності (1947, 1949,
1950, 1953–1957, 1964–1980). Заключні звіти про підсумки сівби
колгоспів, радгоспів та інших державних господарств (1948, 1951,
1954–1958, 1976–1980).

Зведені статистичні документи по капітальному будівництву та
житловоOкомунальному господарству (1947, 1948, 1958, 1959,
1965–1980).

Річні звіти по статистиці побутового обслуговування населення
(1976–1980).

Річні звіти по транспорту і зв’язку (1969).
Річні статистичні звіти про роботу лікувальних установ і

дитсадків (1948).
Річні звіти, зведені статистичні звіти про чисельність і склад

керівних працівників, спеціалістів і механізаторів в колгоспах та
радгоспах (1962, 1971, 1973, 1975–1980).

Зведення даних одноразових обліків населення (1948).
Відомості про механічний (1945, 1956, 1958–1962, 1965–1973,
1976–1980). та природний (1960–1962, 1976–1980) рухи населення.

Таблиці, зведення, довідки з усіх галузей сільського госпоO
дарства, представлені місцевим керівним органам та організації
вищого рівня (1956–1958, 1960–1980).

Документи Всесоюзного перепису населення (1969, 1970).
Документи перепису населення і одноразовий облік сільського
населення (1946, 1948). Переписні листи і підсумкові зведення даних
перепису торгівельних організацій (1949, 1976–1980). Переписні
листи, подвірні списки та підсумкові зведення даних перепису
фруктовоOягідних насаджень у колгоспах, радгоспах та інших
державних господарствах і у населення (1952, 1970). Зведені
статистичні документи по перепису житлових будинків у особистій
власності громадян (1953, 1955, 1956). Переписні листи і підсумкові
зведення даних перепису шкільних будівель і матеріальної бази шкіл
(1961). 

Документи одноразових обстежень перепису і обліку з питань
освіти і культури (1968, 1970, 1973–1980).

Річні звіти про виконання плану з праці (1976–1980). Зведені
звіти про виконання плану з чисельності працівників і службовців і
фонду заробітної плати, звіти і зведення одноразових обстежень та
обліку з питань праці і зарплати (1947, 1948, 1965–1969, 1971, 1972,
1976–1980).

Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1976–1979).
Річні бухгалтерські звіти і баланси станції (1977–1979). Місячні
фінансові звіти (1947, 1948, 1976).
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ф. Р�1088  Відділ сільського і колгоспного будівництва
виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради
депутатів трудящих, с. Чорнобай Чорнобаївського району
Полтавської області

Справ: 4; 1946 р.

Опис 1
Справ: 4; 1946 р.

Накази та розпорядження начальника управління сільського і
колгоспного будівництва Полтавського обласного виконкому.

Плани  колгоспного будівництва, озеленення  вулиць.
Звіт про виробничоOгосподарську діяльність відділу.
Список переселенців з території Польщі у Чорнобаївський район.

ф. Р�1091  Фінансовий відділ виконавчого комітету Чорно�
баївської районної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай
Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 1201; 1943–1962, 1965–1984 рр.

Опис 1
Справ: 1171; 1943–1962, 1965–1984 рр.

Накази, розпорядження Народного комісаріату фінансів СРСР,
Полтавського і Черкаського обласних фінансових відділів, постанови
Чорнобаївського районного виконкому з питань діяльності відділу
(1943–1946, 1956, 1958–1962, 1968–1970).

Накази  начальника районного відділу з основної діяльності
(1970–1984).

Комплексні плани роботи районного фінвідділу (1974–1984).
Протоколи і матеріали виробничих нарад (1972–1984).
Акти проведення комплексних ревізій виконання бюджету

району з додатками (1970, 1972, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984).
Довідки, акти перевірок роботи відділу вищестоящими

фінансовими органами та інформації про усунення виявлених
недоліків і порушень (1970–1984).

Зведення бюджетів району, по сітці, штатах і контингентах
бюджетних установ (1947–1952, 1955–1962, 1965–1984). Місцеві
бюджети району (1944–1946, 1953–1960). Затверджені бюджети
сільських рад (1947–1961, 1965–1969). Доповіді, доповідні записки,
таблиці показників, що характеризують виконання бюджетів,
виконання плану по сітці, штатах і контингентах бюджетних установ
(1969–1977).

Зведені затверджені кошториси відділів районного виконкому та
підвідомчих установ, а також кошториси установ, що безпосередньо
фінансуються з районного бюджету (1945, 1946, 1970–1984).

Річні, поквартальні розписи прибутків і видатків бюджетів,
документи по обліку змін бюджетів (1969–1984).

Річні звіти про виконання місцевих бюджетів району
(1944–1962, 1965–1984).  Затверджені штати і кошториси відділу
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(1965–1984). Штатні розписи і кошториси організацій, підприємств і
установ району, що безпосередньо фінансуються з районного
бюджету (1962, 1965–1984).

Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторису витрат на
утримання апарату відділу (1950–1962, 1965–1984). Річний звіт по
адміністративноOуправлінських видатках органів державного
управління, що фінансуються з бюджету (1969).

Одноразові звіти про чисельність адміністративноOуправлінO
ського  апарату і розподіл працівників за посадами (1970–1984).

Річні плани надходження платежів по державних прибутках і
довідки про їх виконання (1970–1984). Довідки і таблиці аналізу
планів відрахувань від прибутку, плати за фонди та фіксованих
платежів (1970–1984). Довідки і таблиці по аналізу виконання плану
надходження прибуткового податку з кооперативних і громадських
організацій, лісового і інших неподаткових прибутків (1970–1984).
Річні звіти по податку з прибутків (1943, 1944). Зведення про
виконання квартальних планів по державних прибутках (1945, 1946).
Квартальні звіти підприємств, установ і організацій про перераO
хування податків з працівників і службовців (1945).

Акти по реалізації майна за постановами Чорнобаївського
районного відділу внутрішніх справ (1965–1984). Книги обліку актів
опису і оцінки майна, прийнятого на облік фінансовим відділом
(1959–1962, 1965–1984).

Звіти про суми надходжень і недоїмок по платежах у бюджет
державних і кооперативних підприємств і організацій по податках і
зборах з населення (1950, 1955, 1957, 1958, 1960, 1970–1984). Звіти
про обчислення і надходження  прибуткового податку з
кооперативних підприємств і організацій та громадських організацій
(1948–1960, 1970–1984). Річні звіти про розрахунок прибуткового
податку з колгоспів (1945, 1946, 1965–1967, 1969–1984). Річні звіти
про нарахування податку з будівель і земельної ренти (1950–1961,
1966–1984). Річні звіти про нарахування податку з будівель і
земельної ренти (1950–1961, 1966–1984). Річні звіти про наслідки
обліку платників прибуткового податку з населення (1950–1961,
1966–1984). Звіти про наслідки обліку платників і нарахування
сільськогосподарського податку (1950–1961, 1966–1984). Книга
підсумків по обліку нарахувань податків і зборів (1946).

Річні звіти фінансового відділу і звіти фінансових органів по
штатах (1965–1984). Журнали реєстрації штатних розписів і
кошторисів установ і організацій (1956–1962, 1965–1984).

Книги державної реєстрації установ, організацій і підприємств
району (1945–1956). Реєстраційні картки штатів (1945).

Річні статистичні звіти про роботу з кадрами (1970–1984).
Документи про нагородження фінансових працівників

урядовими нагородами, почесними грамотами і знаком “Відмінник
фінансової роботи” (1970–1977).

Піврічні звіти про роботу старшого контролераOревізора
(1970–1984).
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Протоколи засідань місцевого комітету, профспілкових зборів;
фінансові і статистичні звіти про роботу профкому (1978–1984).

Опис 1 м
Справ: 31; 1970–1977 рр.

Протоколи засідань профспілкових зборів колективу; засідань
місцевого комітету.

Плани роботи місцевого комітету.
Фінансові і статистичні звіти місцевого комітету.

ф. Р�1092  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, смт.
Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області

Справ: 195; 1943–1976 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1943–1948 рр.

Накази, постанови та інструктивні листи Міністерства
соціального забезпечення УРСР, Полтавського обласного відділу
соціального забезпечення, Полтавського обласного виконкому,
управління по державному забезпеченню і побутовому влаштуванню
сімей військовослужбовців при Раді Народних Комісарів УРСР
(1943–1946).

Витяги районного відділення Держбанку СРСР по рахунках
союзних і республіканських бюджетів про витрати грошових сум на
виплату пенсій  військовослужбовцям та їх сім’ям (1944–1946).

Річний звіт про виплату пенсій та допомог (1944).
Річні бухгалтерські звіти відділу (1945, 1946).
Анкети та доповідна записка про ревізію фінансовоOгоспоO

дарської діяльності районних відділів державного забезпечення і
соціального забезпечення (1946–1948).

Опис 4
Справ: 45; 1947–1951, 1953–1961 рр.

Накази, рішення, розпорядження Полтавського і Черкаського
обласних відділів соціального забезпечення.

Протоколи виробничих нарад (1960, 1961).
Річні квартальні плани роботи (1953–1956).
Річні звіти по виплаті пенсій та допомог (1947, 1948, 1951,

1953–1961).
Документи (наказ, акти прийомуOпередачі) про передавання

функцій по виплаті державних допомог багатодітним та одиноким
матерям (1956).

Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1961). Головні книги
(1949, 1950).

Опис 5
Справ: 106; 1965–1976 рр.

Накази, вказівки Міністерства соціального забезпечення СРСР,
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Черкаського обласного відділу соціального забезпечення про приO
значення та виплату пенсій (1965–1976).

Протоколи засідань: районної ради забезпечення колгоспників
(1967, 1969, 1970, 1972–1976); громадської ради при відділі
(1965–1976); технічної ради при відділі (1967–1969, 1973–1976).

Квартальні плани роботи (1966–1976).
Річні звіти про роботу відділу (1965–1976).
Документи (акти, довідки) про перевіряння відділу органами

вищого рівня (1966–1976).
Статистичні звіти про стан роботи з соціального забезпечення

(1965–1976).
Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій та державних

допомог (1965–1969, 1971–1976). Річні бухгалтерські звіти відділу
(1965–1976). 

Кошториси витрат (1965–1968, 1970–1976).

Опис 1м
Справ: 31; 1965–1976 рр.

Протоколи: загальних та звітноOвиборних зборів членів
профспілки (1966–1976.); засідань робітничого комітету профспілки
(1967–1976).

Статистичні звіти з усіх видів діяльності робітничого комітету
(1965, 1967, 1973).

Соціалістичні зобов’язання працівників відділу (1967–1972,
1974–1976).

ф. Р�1093  Великобурімська машинно�тракторна  станція
(МТС), с. Велика Бурімка Чорнобаївського  району
Полтавської області  

Справ: 12; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1943–1946 рр.

Протоколи зборів робітників, членів профспілкової організації,
кущових нарад голів колгоспів та голів сільських рад, випускної
комісії курсів трактористок при МТС (1944–1946).

Акти передачі зібраного і намолоченого зерна комірникам
колгоспів (1946).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність станції.
Головні книги руху грошових сум (1944–1946).

ф. Р�1094  Богодухівська машинно�тракторна станція (МТС), 
с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 58; 1943–1957 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1943–1946 рр.
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Протоколи зборів колективу (1945, 1946).
ВиробничоOфінансові плани (1944–1946). Річний звіт про

виконання виробничоOфінансового плану (1944).
Річні звіти про роботу МТС (1943, 1946).
ЖурналOголовна (1944–1946). Річний фінансовий звіт (1945).
Книги реєстрації рахунків (1945, 1946).

Опис 2
Справ: 43; 1947–1957 рр.

Протоколи: виробничих нарад (1947–1953); загальних зборів
(1949).

ВиробничоOфінансові плани.
Річні звіти про роботу станції.
Колективні договори (1948, 1955).
Договір на соціалістичне змагання між машинноOтракторними

станціями (1952).
Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1957).

ф. Р�1104  Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради
народних депутатів, с. Лукашівка Чорнобаївського району
Черкаської області  

Справ: 320; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1943–1946 рр.

Протоколи: сесій сільради (1944–1946); засідань виконкому
(1944–1946); загальних зборів громадян (1946).

Плани роботи виконкому (1944–1946).
Бюджет сільради (1945). Кошторис витрат (1945). Звіти по

самообкладанню (1946).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944, 1946).

Звіти по сільському колгоспному будівництву (1946).
Скарги, заяви та листи громадян про відкриття і закриття

погосподарських номерів (1944, 1946).
Списки перепису фруктовоOягідних насаджень (1944).

Опис 2
Справ: 306; 1947–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947–1951,
1955–1980); загальних зборів мешканців села (1967–1980); звітних
зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1972–1976, 1979,
1980).

Документи (протоколи, плани, акти перевірянь, списки)
постійних комісій (1956–1977, 1980).

Плани роботи виконкому (1947–1949, 1956–1973, 1975–1980).
Акти, довідки про перевіряння роботи виконкому органами

вищого рівня (1972–1976).
Умови на соціалістичне змагання між сільрадами і акти

перевіряння їх виконання (1958, 1961–1963, 1966, 1972–1980).
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Інформації про організаційноOмасову роботу (1961–1963, 1966–
1980).

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, про
стать і вік населення (1949, 1971, 1977–1980).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради, заяви кандидатів у депутати про
згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих
комісій по виборах (1955, 1958, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969,
1971, 1975, 1977, 1979, 1980). Особові картки депутатів сільради
(1949, 1957, 1959, 1969, 1980).

Бюджети сільради (1947–1949, 1955–1980). Штатні розписи,
кошториси витрат (1947, 1955–1980). Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1949, 1950, 1959–1970,1972–1980). Місячні
звіти по прибутках і видатках сільського бюджету (1947, 1955–1958).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947,
1958, 1970, 1971, 1973, 1974). 

Документи (плани, списки, акти та довідки перевірок,
статистичні звіти) групи народного контролю (1980).

ф. Р�1105  Виконавчий комітет Франківської сільської Ради
народних депутатів, с. Франківка Чорнобаївського району
Черкаської області 

Справ: 328; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 25; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1944–1946).
Місячні плани роботи виконкому (1944–1946).
Акти обстеження роботи сільради (1944, 1945).
Місячні звіти про організаційноOмасову роботу (1945).
Бюджет сільради (1946).
Касова книга (1946). Книги обліку доходів та видатків

сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1946).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр.

Місячні статистичні звіти про чисельність населення (1946).
Зведення, звіти, дані перепису, обліковоOстатистичні матеріали

(1943). Подвірний список перепису фруктовоOягідних насаджень
(1945).

Опис 2
Справ: 303; 1947–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1957, 1960–1980); засідань
виконкому (1947–1957, 1960–1980); загальних зборів мешканців села
(1965–1980); звіти зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1967–1979).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1949–1957, 1960–1980).

Квартальні, місячні плани роботи виконкому (1947–1957,
1960–1980).
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Умови на соціалістичне змагання між сільрадами та акти
перевіряння їх виконання (1957, 1960, 1964, 1965, 1968–1976, 1979).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1960, 1961, 1970–1980).

Статистичні звіти про зміни у складі виконкомів, депутатів,
постійних комісій, про стать і вік сільського населення та підсумки
обліку руху худоби (1977–1980).

Протоколи загальних зборів про висунення кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати, заяви кандидатів про згоду балотуватися,
протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах
(1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973,
1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради (1947–1957, 1960–1980). Штатні розписи,
кошториси витрат виконкому сільради та підпорядкованих установ
(1947, 1950–1957, 1960–1980). Річні звіти про виконання сільського
бюджету (1951–1957, 1961–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1947–1950, 1960, 1961).

Документи (піврічні плани роботи, акти обстеження, журнал)
групи народного контролю (1980).

ф. Р�1106  Виконавчий комітет Красенівської сільської Ради
народних депутатів, с. Красенівка Чорнобаївського району
Черкаської області 

Справ: 366; 1938–1980 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1938–1940, 1943–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1944–1946).
Плани роботи виконкому (1944–1946).
Акти обстеження діяльності сільради (1946).
Документи про видачу допомоги багатодітним матерям;

свідоцтва про народження; журнал реєстрації свідоцтв про
народження (1938–1940).

Місячні звіти: про хід будівництва житлових будинків та
колгоспних споруд (1946); про кількість і рух населення (1945, 1946).
Статистичні звіти про кількість членів сімей, землі, худоби в
господарствах одноосібників (1943, 1945).

Списки керівного апарату колгоспів, установ; інвалідів війни
(1946). Списки  репатріантів, поліцейських і посібників окупантів;
характеристики на поліцейських; громадян, насильно вивезених до
фашистської Німеччини (1944–1946).

Кошторис витрат (1945).
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

Опис 2
Справ: 344; 1947–1980 рр.
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Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1964–1980); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1964–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1959–1979).

Плани роботи виконкому (1948, 1949, 1951–1980).
Акти перевірянь роботи виконкому органами вищого рівня

(1972–1978).
Умови на соціалістичне змагання між сільрадами та акти

перевіряня їх виконання (1959–1967, 1971–1978). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1959–1970, 1973–1975, 1979, 1980).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій (1947, 1948, 1959–1961, 1963, 1964, 1967–1980).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради, заяви кандидатів про згоду балотуватися,
протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах
(1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971,
1973, 1975, 1977–1980).

Бюджети сільради (1949–1980). Штатні розписи, кошториси
витрат сільради та підпорядкованих установ (1947, 1952, 1954–1963,
1968–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету
(1959–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самооподаткуванню (1949–1956, 1965, 1972).

Документи (плани роботи, акти обстежень, журнал) про роботу
групи народного контролю (1980).

ф. Р�1107  Виконавчий комітет Малобурімської сільської Ради
народних депутатів, с. Мала Бурімка Чорнобаївського
району Черкаської області 

Справ: 413; 1943–1985 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1944–1946).
Плани роботи виконкому (1945).
Бюджет сільради (1946).
Щоденні звіти про хід сільськогосподарських робіт в колгоспі

“1Oше Травня” (1943, 1944). 
Акти документальної ревізії та обстеження роботи сільради (1944).
Списки військовозобов’язаних (1945).

Опис 2
Справ: 402; 1945–1985 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1985); засідань виконкому
(1947–1985).; загальних зборів мешканців села (1968–1985); звітних
зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–1985).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1953, 1955, 1959–1985).
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Плани роботи виконкому (1947, 1948, 1950–1985).
Акти, довідки про перевіряння роботи виконкому  органами

вищого рівня (1968–1977).
Умови на соціалістичне змагання між сільськими радами та акти

перевіряння їх виконання (1951, 1959, 1960, 1970–1976, 1981–1985).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1954–1961, 1964, 1967,
1970–1983).

Статистичні звіти про вибори до сільради, про зміни у складі
виконкому, депутатів, постійних комісій; про стать та вік сільського
населення (1950, 1959–1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1977–1983, 1985);
про чисельність працівників апарату управління та розприділення
всіх працюючих по зайнятих посадах (1981–1984).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по
виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969,
1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985).

Бюджети сільради (1947–1985). Штатні розписи, кошториси
витрат сільради та підпорядкованих установ (1947–1965, 1968–1985).
Річні звіти про виконання сільського бюджету.

Документи (плани роботи, акти обстеження, довідки про
проведені перевірки, списки членів групи народного контролю
(1980–1983, 1985).

ф. Р�1108  Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Тарасівка Чорнобаївського району
Черкаської області 

Справ: 60; 1949–1954 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому; загальних зборів мешканців
села (1943, 1944).

Плани роботи виконкому (1945, 1946).
Бюджет сільради (1945). Кошториси витрат (1945, 1946).

Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1946).
Книга видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню

(1946).

Опис 2
Справ: 49; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому
(1947–1953).

Плани роботи виконкому.
Договори на змагання між сільськими радами та акти

перевіряння їх виконання (1949, 1951).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1947).
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Бюджети сільради. Кошториси витрат виконкому сільради та
підпорядкованих установ (1947, 1953, 1954).

Книги доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1947–1953).

ф. Р�1109  Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Новоселиця Чорнобаївського райо�
ну Черкаської області 

Справ: 55; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946).
Квартальні плани роботи виконкому (1946).
ДовідкиOхарактеристики на мешканців села (1944–1946).
Іменний список допризовників та військовозобов’язаних

(1943). Списки: осіб, насильно вивезених до фашистської Німеччини
(1944); громадян, прибувших до села в період тимчасової окупації
(1945); репатрійованих і осіб, які не повернулися з фашистської
Німеччини (1947).

Опис 2
Справ: 46; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.
Плани роботи, акти обстежень, списки членів постійних комісій

(1948–1954).
Плани роботи виконкому (1947–1950, 1952, 1954).
Умови на соціалістичне змагання між сільськими радами та акти

перевіряння їх  виконання (1947).
Бюджети сільради. Кошториси витрат (1947, 1948, 1951–1954).

Річні звіти про виконання кошторисів (1949–1952, 1954).
Книга обліку видатків сільського бюджету та коштів

самооподаткування (1948).

ф. Р�1110  Виконавчий комітет Хрестителівської сільської
Ради народних депутатів, с. Хрестителеве Чорнобаїв�
ського району Черкаської області 

Справ: 319; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань виконкому (1944–1946); нарад голів
колгоспів (1943, 1944).

Список постійноOдіючих комісій сільради (1945).
Плани роботи виконкому (1943, 1945).
Акти ревізій та обстежень сільради (1945, 1946).
Заяви та листи громадян (1945).
Статистичні звіти по сільському господарству (1945, 1946).
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Бюджет сільради (1946).
Книга каси та поточних рахунків (1945). Книга видатків

сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1946).

Опис 2
Справ: 303; 1948–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1950–1980);
загальних зборів мешканців села (1958, 1968–1979); звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, звіти постійних комісій
(1953, 1954, 1958, 1961–1980).

Плани роботи виконкому (1954–1980). Акти, довідки про
перевіряння роботи виконкому органами вищого рівня (1968–1976).

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1958, 1968–1970, 1973–1976, 1978, 1980). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1957, 1958, 1961, 1962, 1968, 1969, 1974,
1975, 1977).

Статистичні звіти: про зміни у складі виконкомів, депутатів та
постійних комісій (1969, 1971, 1977–1980); про стать і вік сільського
населення, підсумки руху худоби (1977–1980).

Протоколи загальних зборів трудящих про висунення
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися
(1953, 1957, 1963, 1969, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради (1948, 1951, 1955–1979). Штатні розписи,
кошториси витрат сільради та підпорядкованих установ (1952,
1954–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949,
1952, 1956–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1948, 1950, 1951, 1953–1955, 1957, 1961,
1963–1968).

ф. Р�1111  Виконавчий комітет Великоканівецької сільської Ради
народних депутатів, с. Великі Канівці Чорнобаївського
району Черкаської області  

Справ: 342; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946).
Бюджет, кошториси витрат сільради та інших установ (1945,

1946). Місячні звітні відомості по доходах та видатках бюджету
(1946).

Копії характеристик на громадян, насильно вивезених до
фашистської Німеччини (1946).

Опис 2
Справ: 335; 1946–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому
(1947–1956, 1959–1980); загальних зборів мешканців села (1971–
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1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями
(1963–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1957–1980).

Плани роботи виконкому (1948, 1950–1954, 1959–1980).
Умови, договори на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1957–1962, 1964, 1966, 1967, 1971–1977).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1956, 1957, 1960–1980).

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних
комісій, про скликання сесій сільради (1959, 1961–1965, 1968,
1978–1980).

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про  згоду
балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969,
1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат
(1948–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948,
1950, 1953, 1954, 1958, 1962).

ф. Р�1112  Виконавчий комітет Чорнобаївської селищної Ради
народних депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського райо�
ну Черкаської області  

Справ: 434; 1943–1986 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1944–1946).
Плани роботи виконкому (1944, 1946).
Акти обстежень роботи сільради (1946).
Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1945).
Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1946 р.
Подвірні списки перепису фруктовоOягідних насаджень, худоби

(1945, 1946).

Опис 2
Справ: 423; 1947–1986 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1950, 1951, 1960–1965, 1969–1977,
1980–1984); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1961, 1967–1986).

Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійних комісій
(1951–1985).

Плани роботи виконкому.
Акти про перевіряння роботи виконкому органами вищого

рівня (1963–1974). Звітні доповіді та звіти про роботу виконкому
(1956, 1971, 1975–1978).
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Умови, договори на соцзмагання між сільрадами та акти переO
віряння їх виконання (1957–1967, 1983, 1986). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1965, 1980–1983). 

Статистичні звіти про зміни у складі виконкомів, депутатів,
постійних комісій; інформації про стать і вік сільського населення та
підсумки обліку худоби (1980–1983).

Протоколи зборів про висунення кандидатів у депутати
сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та
голосування по виборах, заяви про згоду балотуватися кандидатів у
депутати (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967,
1969, 1971, 1973, 1975–1980, 1982, 1985).

Бюджети сільради, Штатні розписи, кошториси  витрат
виконкому та підпорядкованих установ. Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1947–1961, 1964–1986).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947,
1948, 1950, 1956–1958, 1960–1963, 1967, 1973, 1974).

Документи (плани роботи, акти і довідки перевірок, списки
членів) групи народного контролю (1982, 1983).

ф. Р�1113  Виконавчий комітет Мар'янівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Мар’янівка Чорнобаївського району
Черкаської області 

Справ: 54; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому.
Місячні плани роботи виконкому.
Бюджет сільради (1946). Касова книга (1946).

Опис 2
Справ: 46; 1946–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому
(1947, 1949–1953).

Плани роботи виконкому (1948, 1949, 1952, 1953).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради (1947).
Бюджети сільради (1947–1950, 1952–1954). Штатні розписи,

кошториси витрат сільради та підпорядкованих установ (1947–1949,
1952, 1953). Річні звіти про виконання сільського бюджету
(1947–1953).

ф. Р�1114  Виконавчий комітет Мохнацької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Мохнач Чорнобаївського району
Черкаської області 

Справ: 216; 1943–1967 рр.

Опис 1
Справ: 36; 1943–1946 рр.
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Розпорядження Чорнобаївського районного військкомату про
облік військовозобов’язаних, про допомогу сім’ям червоноармійців
(1943, 1944).

Протоколи засідань виконкому (1944, 1945).
Документи про роботу постійних комісій (1945, 1946).
Список осіб, представлених до нагороди медаллю “За доблесну

працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1946).
Плани роботи виконкому (1945, 1946). Акти перевіряння

роботи сільради (1945).
Бюджети сільради (1945, 1946) Місячні звіти про виконання

сільського бюджету (1946).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах

колгоспників, робітників і службовців (1945, 1946). Звіти: про
чисельність населення села (1945); про чисельність та витрати фондів
заробітної плати робітників (1945). Статистичні звіти про наявність
худоби в господарствах одноосібників (1945).

Списки поліцаїв і старост (1944). Подвірні списки перепису
фруктовоOягідних насаджень (1945).

Опис 2
Справ: 177; 1945–1967 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1967); засідань виконкому.
Протоколи засідань; плани роботи, акти перевірянь постійних

комісій (1947, 1955, 1959–1967).
Плани роботи виконкому (1952–1967).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1959). Інформації про організаційноOмасову роботу
(1955–1966).

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій,
скликання сесій сільради (1955, 1956, 1959, 1961, 1963, 1964, 1967).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради, заяви кандидатів у депутати про
згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих
комісій по виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965,
1967).

Бюджети сільради (1947–1967). Штатні розписи, кошториси
витрат сільради та підпорядкованих установ (1947, 1952–1966).Річні
звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1950, 1955–1967).
Місячні звіти про рух населення, про фонд заробітної плати (1947).

Книги  обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат
по самооподаткуванню (1947–1965).

Список осіб, насильно вивезених до Німеччини (1947). Заяви
громадян (1945, 1946).

ф. Р�1115  Виконавчий комітет Малоканівецької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Малі Канівці Чорнобаївського
району Черкаської області 

Справ: 67; 1944–1959 рр.
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Опис 1
Справ: 6; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому.
Бюджет сільради (1945).
Документи про збитки, нанесені німецькоOфашистськими

загарбниками (1944). Списки поліцаїв, старост та добровільно
виїхавших до Німеччини (1944).

Опис 2
Справ: 61; 1947–1959 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 
Протоколи засідань, плани роботи, звіти постійних комісій

(1952, 1955–1958).
Плани роботи виконкому (1947–1950, 1952).
Бюджети сільради (1947–1958). Штатні розписи, кошториси

витрат (1947, 1949, 1950, 1952–1955, 1958, 1959). Річні звіти про
виконання сільського бюджету (1948–1958).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950,
1952).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1116  Виконавчий комітет Савківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Савківка Чорнобаївського району
Черкаської області  

Справ: 40; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946). 
Місячні звіти про виконання плану.
Бюджет сільради (1946).

Опис 2
Справ: 34; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947, 1949–1952); засідань виконO
кому (1947–1952). 

Плани роботи виконкому (1948–1950, 1952).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради (1950).
Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат

(1948–1954). Річні звіти про виконання сільського бюджету.

ф. Р�1117  Виконавчий комітет Бакаєвської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Бакаєве Чорнобаївського району
Черкаської області 

Справ: 62; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1944–1946 рр.
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Протоколи засідань виконкому. 
Плани роботи виконкому (1945, 1946).
Бюджет сільради (1946). Місячні звіти про виконання

сільського бюджету (1946).
Списки поліцаїв, старост та керівників громадських дворів

(1944). Списки фруктовоOягідних насаджень по господарствах
(1945).

Опис 2
Справ: 52; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому
(1947–1953).

Плани роботи, звіти постійних комісій (1947–1949).
Плани роботи виконкому (1948–1954).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах (1947,
1950, 1953).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат сільради
та підпорядкованих установ. Річні звіти про виконання сільського
бюджету.

Книга обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1953).

ф. Р�1118  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Більшовик”, с.
Велика Бурімка Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 28; 1944–1951 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1944–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу;  загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1944).
Акти виділення насіннєвих ділянок, перевіряння та передачі

насіннєвих фондів на зберігання (1946).

Опис 5
Справ: 17; 1947–1951 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1950);
загальних зборів колгоспників; бригадних зборів (1949).

Заяви, скарги, витяги з протоколів з присадибного землеO
користування  колгоспників (1947–1950). 

ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).

ф. Р�1119  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ударник”, 
с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Полтавської
області  

Справ: 17; 1943–1950 рр.
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Опис 1
Справ: 7; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальO
них зборів колгоспників.

Опис 5
Справ: 10; 1946–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1950). 

ЗемельноOшнурова книга (1946–1949).

ф. Р�1120  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона
Зірка”, с. Красенівка Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 23; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничий план та завдання колгоспу (1946).
Договори на соцзмагання між бригадами та ланками, колO

госпами (1946).
Акт інвентаризації майна і будівель (1943).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946). Акти ревізійної

комісії колгоспу (1944, 1945).

Опис 5
Справ: 12; 1945–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1950).

Виробничий план (1948). 
Агрозвіт по сортових посівах (1950).
ЗемельноOшнурова книга (1946– 1950).

ф. Р�1121  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с.
Великі Канівці Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 7; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальO
них зборів колгоспників.

Ф. Р�1122  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, 
с. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 43; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.
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Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); зборів
членів колгоспу (1943, 1944, 1946).

Виробничі плани (1944, 1946). 
Акти інвентаризації майна та будівель  (1945).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946).

Опис 5
Справ: 34; 1947–1958 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1947, 1950, 1952–1955, 1957, 1958).
Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння

їх виконання (1948, 1953–1957).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1952).

ф. Р�1123  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла
Маркса, с. Савківка Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 12; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944, 1946).

ВиробничоOфінансовий план (1944).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1944).

Опис 5
Справ: 7; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1949);
загальних зборів колгоспників (1948–1950).

ф. Р�1124  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,
с. Великі Канівці Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 9; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1943–1945).

Договір на соцзмагання між колгоспами та бригадами (1944).

ф. Р�1125  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,
с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 11; 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1946 р.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.
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Опис 2
Справ: 8; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

ф. Р�1126  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного,
с. Великі Канівці Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 10; 1943–1947 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1943–1947 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальO
них зборів колгоспників (1944–1947).

Інвентарний опис майна (1943).
Касова книга (1944). Книга обліку державних поставок та

колгоспної торгівлі (1944).

ф. Р�1127  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Велика  Бурімка Чорнобаївського району Полтавської
області  

Справ: 15; 1945–1951 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1945–1951 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. 

ЗемельноOшнурові книги (1946–1948, 1950–1951).

ф. Р�1128  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона
Україна”, с. Савківка Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 17; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1944–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників; бригадних зборів (1948).

Умови, договори на соцзмагання між колгоспами, бригадами та
акти перевіряння їх виконання (1948, 1949).

Акти інвентаризації майна, продуктів, худоби (1944). Акти
ревізійної комісії колгоспу (1945). Касова книга (1945).

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1947).

ф. Р�1129  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Мохнач Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 13; 1944–1950 рр.
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Опис 1
Справ: 13; 1944–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1945–1950);
загальних зборів колгоспників (1945–1949).

Книга обліку фондів та грошових прибутків колгоспу (1950).

ф. Р�1130  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний
шлях”, с. Богодухівка Чорнобаївського району Полтавської
області

Справ: 7; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1944–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1950).

Протоколи, акти по присадибному землекористуванню  колO
госпників.

ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).

ф. Р�1131  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “1�ше Травня”,
с. Мала Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 18; 1944–1947, 1959–1961 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1944–1947, 1959–1961 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу;  загальних зборів
колгоспників. 

ВиробничоOфінансові плани (1959, 1960). 
Акти ревізійної комісії колгоспу (1946).
Книги головних рахунків (1945, 1946).
Акт збитків, нанесених колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

ф. Р� 1132  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, 
с. Красенівка Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1944–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946–1950).

Виробничі плани (1944, 1945).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1947, 1948).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).
Книги головних рахунків (1945–1947). Книги обліку основних

засобів виробництва (1947); фондів, розподілу грошових  прибутків
(1949).
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ф. Р�1133  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Хвиля
революції”, с. Бакаєве Чорнобаївського району Черкаської
області 

Справ: 35; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 35; 1943–1958 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників; зборів членів бригад (1944).

Виробничі і виробничоOфінансові плани (1947, 1952–1958).
Типовий договір колгоспу з Великобурімською машинноO

тракторною станцією (1945). 
Річний агрономічний звіт (1950).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1952).
Документи (грунтові карти, перехідні таблиці, схеми, акти) з

історії полів (1950).
Книга обліку фондів (1952).

ф. Р�1134  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний
Жовтень”, с. Мохнач Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 10; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1944, 1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Опис 5
Справ: 7; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників

ф. Р�1135  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
с. Богодухівка Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 16; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1944–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1946–1950).

Документи (протоколи, витяги з протоколів, акти, списки) по
присадибному землекористуванню колгоспників. ЗемельноOшнурова
книга (1946–1950).

ф. Р�1136  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комінтерн”,
с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр.
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Опис 1
Справ: 14; 1944–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

ф. Р�1137  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла
Маркса, с. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської
області  

Справ: 40; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946); загальних
зборів колгоспників (1945). 

Акти виділення насіннєвих ділянок, перевірки передачі
насіннєвих фондів (1946).

Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1946).

Опис 5
Справ: 35; 1947–1958 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1947–1957).

Виробничі плани (1952–1958).
Зобов’язання, договори на соцзмагання між колгоспами,

бригадами і ланками та акти перевіряння їх виконання (1955).
Затверджений генеральний кошторис капітального будівництва

(1953).
Документи (плани і схеми  сівозмін, грунтові карти) історії

полів (1953).
Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових

прибутків і їх розприділення (1952, 1957, 1958).

ф. Р�1138  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Ілліча”,
с. Малі Канівці Чорнобаївського району Полтавської
області

Справ: 6; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1944).

ф. Р�1139  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Більшовик”, с.
Богодухівка Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 18; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1943–1950 рр.
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1943–1949).

Виробничий план (1946).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).

ф. Р�1140  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до
комунізму”, с. Нове Життя Чорнобаївського району Чер�
каської області 

Справ: 26; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; зборів членів колгоспу
(1943–1945). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх
виконання (1944).

Касова  книга (1944).

Опис 5
Справ: 20; 1947–1950, 1954–1958 рр.

Статут сільськогосподарської артілі (1957).
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1947–1951, 1954–1958).
ВиробничоOфінансові плани (1956–1958).
Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння

їх виконання (1949).
Акт на вічне користування землею (1957).
ЗемельноOшнурові книги (1946–1950, 1957–1959).

ф. Р�1141  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Пам’яті
Леніна”, с. Тарасівка Чорнобаївського району Черкаської
області 

Справ: 32; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальO
них зборів колгоспників.

Умова на соцзмагання між колгоспами (1945).

Опис 5
Справ: 24; 1947–1950,1956–1958 рр.

Статут сільськогосподарської артілі (1957).
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1947–1950, 1956–1959).
ВиробничоOфінансові плани (1957, 1958).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1949, 1956, 1957).
Державний акт на вічне користування землею (1957).
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Книги обліку основних засобів виробництва, фондів (1958).

ф. Р�1142  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Мар’янівка Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 7; 1947–1950, 1955–1958 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1947–1950, 1955–1958 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1949); загальO
них зборів колгоспників (1947).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1955–1958).

ф. Р�1143  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Богодухівка Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 12; 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

ЗемельноOшнурова книга.

ф. Р�1144  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Радянське
село”, с. Лукашівка Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 17; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1943–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1950).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1944).
Документи (грунтові карти, плани, схеми і акти перевірки

посівних площ) по історії полів сівозмін (1947–1950).
ЗемельноOшнурова книга (1944–1950).

ф. Р�1145  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комунар”, 
с. Малі Канівці Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 4; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1944–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1945, 1946).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1945, 1946).
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ф. Р�1146  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воров�
ського, с. Велика Бурімка Чорнобаївського району Полтав�
ської області 

Справ: 15; 1944–1951 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1944–1951 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945–1951). 

Виробничі плани (1944, 1945).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1955).

ф. Р�1147  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,
с. Хрестителеве Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 10; 1944, 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1944, 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946–1950);
загальних зборів колгоспників (1946–1949).

Книга обліку прибутків та видатків (1946).
Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

ф. Р�1148  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Жовтневий
промінь”, с. Малі Канівці Чорнобаївського району
Полтавської області 

Справ: 8; 1944–1948 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1948 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1944, 1945).

Виробничі плани (1945, 1946).

ф. Р�1149  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Лукашівка Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 11; 1945–1950 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1945–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1946, 1947).

Проект агрообгрунтування сівозмін та одноразові звіти
колгоспу про освоєння  травопільних сівозмін (1949, 1950).

ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).
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ф. Р�1150  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Лукашівка Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 14; 1944, 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1944, 1946–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946–1950).

ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).
Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

ф. Р�1151  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Хрестителеве Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 10; 1944–19950 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1944–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944, 1947–1949);
загальних зборів колгоспників (1944–1949).

ф. Р�1152  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комінтерн”,
с. Хрестителеве Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 10; 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1944–1949 рр.

Наказ Чорнобаївського районного відділу сільського госпоO
дарства про будівництво цегельних заводів в колгоспах та хід
сільськогосподарських робіт (1949); постанови, рішення райO
виконкому (1947–1949).

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1948); загальO
них зборів колгоспників (1944–1947).

Виробничий план (1944).
Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1948).

ф. Р�1153  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний
хлібороб”, с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкась�
кої області 

Справ: 30; 1940, 1941, 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 30; 1940, 1941, 1943–1958 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1943–1953, 1956–1959); бригадних зборів (1946).

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу
(1954). Виробничі плани (1953–1958). 
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Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1952).
ЗемельноOшнурові книги (1940, 1941, 1946–1959).

ф. Р�1154  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Правда”, 
с. Франківка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Справ: 35; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 35; 1943–1958 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників; бригадних зборів (1948).

Виробничі та виробничоOфінансові плани (1945, 1952–1958).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1952).

ф. Р�1155  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маяков�
ського, с. Красенівка Чорнобаївського району Полтавської
області  

Справ: 12; 1946–1950 рр.

Опис 5
Справ: 12; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1948–1950); загальO
них зборів колгоспників (1947).

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу
(1950).

ЗемельноOшнурова книга (1946–1949).
Книги обліку фондів, основних засобів виробництва, грошових

прибутків і їх розприділення (1948–1950).

ф. Р�1156  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Друга
п’ятирічка”, с. Богодухівка Чорнобаївського району Пол�
тавської області 

Справ: 16; 1944, 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1944, 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946–1950);
загальних зборів колгоспників (1946–1948).

Виробничий план (1944).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1955).

ф. Р�1157  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, 
с. Красенівка Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 15; 1945–1950 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1945–1950 рр.
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Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1946). План освоєння сівозмін (1945).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).

ф. Р�1158  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воро�
шилова, с. Новоселиця Чорнобаївського району Полтавської
області 

Справ: 19; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1943–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1949); заO
гальних зборів колгоспників (1944–1946, 1948, 1950).

Акти ревізійної комісії колгоспу (1943).
ЗемельноOшнурова  книга (1946–1949).

ф. Р�1159  Державний племінний завод “Велика Бурімка”
Головного управління тваринництва Міністерства сіль�
ського господарства СРСР, с. Велика Бурімка Чорнобаїв�
ського району Черкаської області

Справ: 346; 1946–1980 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1946 рр.

Накази, розпорядження, інструктивні листи Народних коміO
саріатів зернових і тваринницьких радгоспів СРСР і УРСР; накази
Полтавського обласного тресту зернових і тваринницьких радгоспів.

ВиробничоOфінансовий план (1944).
Річні звіти про основну діяльність племінного радгоспу.

Відомості про стан племінного радгоспу (1943).
Документи (пояснююча записка, схемиOплани села, садиби

радгоспу та його будівель) про технічне обстеження радгоспу з метою
його електрифікації, технічний проект електрифікації радгоспу
(1946).

Вступний баланс (1943).
Акт про збитки, нанесені радгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1943).
Списки осіб, представлених до нагородження медаллю “За

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1946).

Опис 2
Справ: 318; 1946–1980 рр.

Наказ Міністерства радгоспів УРСР про зміни у підпоO
рядкуванні радгоспів (1954).

Протоколи: загальних зборів працівників і службовців
(1967–1970); засідань бюро економічного аналізу (1971–1977).
Положення про радгосп (1947).
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ВиробничоOфінансові плани. Плани основних агротехнічних
заходів (1971–1980). Річні плани ветеринарноOпрофілактичних та
протиепізоотичних заходів (1971–1977).

Основні виробничі показники (1949). Підсумкові виробничоO
економічні показники діяльності (1971–1974, 1978–1980).

Списки передовиків радгоспу, заводу, нагороджених урядовими
нагородами (1947, 1959, 1960, 1970, 1971).

Річні звіти про надходження та впровадження винаходів і
раціоналізаторських пропозицій (1963–1965, 1971–1980). Плани та
звіти про впровадження нової техніки та передової технології
(1971–1975). Річні звіти про потерпілих при нещасних випадках,
пов’язаних з виробництвом (1971–1979). Документи (титульні
списки, штатні розписи, річні звіти, відомості)  з капітального
будівництва (1968–1977).

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації
кадрів, чисельність і склад спеціалістів та розприділення всіх
працюючих по займаних посадах (1968–1977).

Агрономічні звіти (1962–1968, 1971–1978). Статистичні таблиці
звітності по сільськогосподарських культурах (1978, 1980). Річні
звіти про стан тваринництва та виробництва продукції тваринництва
(1966–1980).

Соцзобов’язання спеціалістів, колективу працівників і
службовців та підсумки їх виконання (1955–1966). Колективні
договори та акти перевіряння їх виконання (1948, 1954–1965).

Річні бухгалтерські звіти та пояснюючі записки до них.
Книги історії полів сівозмін (1965–1980). Шнурові книги обліку

насіння (1965, 1966, 1971–1975).

Опис 1м
Справ: 52; 1971–1977 рр.

Протоколи: профконференцій; звітноOвиборних профзборів;
засідань заводського комітету профспілки. Звітні доповіді голови
заводського комітету.

Соцзобов’язання працівників та службовців. Колективні
договори та акти перевіряння їх виконання.

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти.

ф. Р�1160  Ордена Леніна радгосп ім. Комінтерна Черкаського
обласного спеціалізованого тресту м’ясо�молочних рад�
госпів, с�ще Комінтерн Чорнобаїського району Черкаської
області 

Справ: 416; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 19; 1943–1946 рр.

Накази, інструктивні листи: Народних комісаріатів зернових і
тваринницьких радгоспів СРСР і УРСР; Міністерства радгоспів
СРСР; Полтавського обласного тресту зернових і тваринницьких
радгоспів.
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ВиробничоOфінансові плани. Робочий план збирання зернових
(1945).

Агрономічні звіти (1945, 1946). Річні звіти про основну
діяльність радгоспу. Акти аналізів та випробувань посівного
матеріалу (1945).

Річний фінансовий звіт (1946). Інвентарні описи будівель та
споруд (1946).

Опис 2
Справ: 323; 1947–1980 рр.

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1968–1980).
Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу

(1973–1980).
П’ятирічні плани розвитку господарства радгоспу (1966–1975).

ВиробничоOфінансові плани (1947–1972). Плани посіву сільськоO
господарських культур (1947–1949).

Списки передовиків та спеціалістів сільського господарства,
представлених до нагородження (1960, 1970).

Аналіз роботи радгоспу (1953). Доповідь про роботу радгоспу
(1962). Контрольні цифри та показники виробничоOфінансової
діяльності (1948, 1972).

Звіти: про надходження та впровадження винаходів і
раціоналізаторських пропозицій (1965–1972); про освоєння коштів
та заходи з охорони праці та потерпілих при нещасних випадках,
пов’язаних з виробництвом (1964–1972). Документи (річні плани
фінансування, титульні списки, звіти, акти прийманняOздавання
споруд)  з капітального будівництва (1960–1963).

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації
кадрів, чисельність адміністративноOуправлінського апарату, склад
спеціалістів та чисельність працівників за професіями і системами
оплати (1947, 1963–1972).

Агрономічні звіти (1947–1953, 1956, 1959–1972). Основні
показники засобів по збільшенню виробництва сільськогосподарO
ських продуктів (1961–1965). Ветеринарні звіти (1964–1972). Річні
звіти про виробництво продукції тваринництва (1947, 1948,
1964–1972).

Штатні розписи, кошториси витрат (1963–1972). Річні бухO
галтерські звіти (1947–1972). Акти ревізій фінансовоOгосподарської
діяльності радгоспу (1948, 1962–1964, 1968–1972).

Шнурова книга обліку насіння (1972–1977).
Документи (протоколи, соцзобов’язання та акти перевіряння їх

виконання, колдоговори та акти перевіряння, кошториси, звіти)
робітничого комітету профспілки (1950, 1951, 1957–1980).

Опис 1м
Справ: 74; 1955–1972 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профконференцій (1956, 1957,
1960, 1963, 1966–1972); загальних зборів членів профспілки (1956,
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1957, 1960, 1963, 1966–1972); засідань робітничого комітету (1955–
1957, 1960–1972).

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів  діяльності.
Соцзобов’язання працівників та службовців (1963–1972).
Кошториси прибутків та витрат (1955–1969). Річні фінансові

звіти.

ф. Р�1161  Радгосп “Веселий Хутір” Черкаського обласного
спеціалізованого тресту м’ясо�молочних радгоспів, с. Ве�
селий Хутір Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 324; 1943–1980 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.

Накази, інструктивні листи Полтавського обласного тресту
зернових і тваринницьких радгоспів (1946).

ВиробничоOфінансові плани.
Річні звіти про основну діяльність.

Опис 2
Справ: 293; 1947–1980 рр.

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1975–1980).
Протоколи: виробничих нарад спеціалістів та службовців (1956,

1961, 1963, 1966); технічних нарад спеціалістів (1948, 1949, 1960);
загальних зборів спеціалістів, працівників та службовців (1950, 1951,
1957, 1958, 1962, 1967–1970, 1977). Протоколи засідань, плани
роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1967, 1971–1978).

Списки передовиків, представлених до нагородження (1947,
1967, 1968, 1970).

П’ятирічні плани розвитку господарства радгоспу (1955–1965).
ВиробничоOфінансові плани (1948–1972).

Економічна характеристика району(1965). Основні економічні
показники радгоспу (1969–1972).

Звіти про використання коштів на заходи з охорони праці та про
потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом
(1960, 1962, 1966, 1969–1972). Документи (плани, титульні списки,
звіти, акти прийманняOздавання споруд) з капітального будівництва
(1951–1970).

Плани та звіти про роботу з кадрами, звіти про підготовку та
підвищення кваліфікації кадрів, чисельність та склад спеціалістів і
службовців та розприділення всіх працюючих по займаних посадах
(1947, 1961, 1964–1972).

Агрономічні звіти (1960–1972). Звіти про стан тваринництва та
виробництва продуктів тваринництва (1959–1972).

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1951–1972). Річні
бухгалтерські звіти (1947–1972). Акти ревізій фінансовоO
господарської діяльності радгоспу (1958–1964, 1971, 1972).

Книги історії полів сівозмін радгоспу (1970–1979). Шнурові
книги обліку насіння (1970–1978).
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Документи (протоколи, соцзобов’язання та акти перевіряння їх
виконання, колдоговори та акти перевіряння їх виконання,
кошториси) робітничого комітету профспілки (1947, 1950–1972,
1975–1980).

Опис 1м
Справ: 22; 1963–1965, 1968–1974 рр.

Протоколи:  загальних зборів членів профспілки (1971–1974);
засідань робітничого комітету (1969–1974).

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності
(1968–1974).

Колективні договори (1973, 1974).
Кошториси прибутків та витрат (1963–1965, 1971–1974). Річні

фінансові звіти (1968–1974).

ф. Р�1166  Центральна ощадна каса № 3291, с. Чорнобай
Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 9; 1943–1944 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1943–1944 рр.

Бухгалтерські звіти з додатками.

Опис 2
Справ: 3; 1944 р.

Оперативна звітність управління та ощадних кас про боротьбу з
зловживаннями та збитками.

Кошториси прибутків та видатків. Бухгалтерські  звіти з
додатками.

Опис 3
Справ: 4; 1945 р.

Накази, розпорядження по управліннях, центральних та
районних ощадних касах. 

Оперативна звітність управлінь і ощадних кас про боротьбу з
зловживаннями і збитками. 

Кошториси прибутків та видатків.

Опис 4
Справ: 1; 1946 р.

Акти ревізій центральної  ощадної каси та підзвітних ощадних кас.

ф. Р�1172  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв
Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 63; 1944–1959 рр.

Опис 1
Справ: 63; 1944–1959 рр.

Постанови, розпорядження управління по держзабезпеченню і
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побутовому влаштуванню сімей військовослужбовців при Раді
Народних комісарів УРСР, Черкаського обласного відділу по
держзабезпеченню (1944, 1945, 1951–1959).

Протоколи: загальних зборів працівників (1948); виробничих
нарад (1947–1952).

Плани роботи відділу (1951–1959).
Річні звіти про виплату пенсій і допомог. Інформація про роботу

відділу (1951).
Договори на соцзмагання між відділами соціального забезO

печення (1951, 1952).
Витяги держбанку по рахунках союзних та республіканських

бюджетів (1944–1947).
Зведений звіт про роботу кас взаємодопомоги (1952).
Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1959). Річні

бухгалтерські звіти (1948–1959). Акт, доповідні записки про ревізію
фінансовоOгосподарської діяльності (1947).

ф. Р�1173  Фінансовий відділ виконавчого комітету Іркліївської
районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Чорнобаїв�
ського району Черкаської області  

Справ: 261; 1943–1960 рр.

Опис 1
Справ: 107; 1943–1946 рр.

Накази, постанови, розпорядження: Народного Комісаріату
фінансів СРСР; Черкаського обласного фінансового відділу.

Протоколи нарад працівників (1945, 1946).
Плани надходження податків та зборів (1945). Документи про

надходження податків та зборів (1943–1945).
Річні звіти про виконання місцевих бюджетів (1944–1946).
Звіти про нарахування військового податку (1944).
Звіти: селищних та сільських рад про виконання бюджету (1945,

1946); про виплату допомог багатодітним матерям (1945, 1946);
установ про виконання бюджетів (1945); про реєстрацію штатів
(1946); про результати обліку платників і обчислення податкових
платежів (1944–1946); про результати обчислення сум по
самообкладанню (1944, 1945); про залишки недоїмок (1945, 1946);
про обчислення сільськогосподарського податку; про результати
обчислення податків з будівель і земельної ренти (1943–1945); про
обчислення прибуткового податку з колгоспів (1945, 1946).

Квартальні звіти про проведення ревізій кас податкових агентів
(1944, 1945).

Квартальний бюджет райфінвідділу (1945). Річні бюджети
району (1944–1946). Бюджети сільрад (1946).

Штатні розписи, кошториси витрат бюджетних установ та
організацій району (1944–1946). Кошториси засобів бюджетних
установ (1943, 1944).

Журнали: державної реєстрації установ та підприємств
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(1944–1947); операцій по кошторисах відділів виконкому
(1944–1946).

Відомості: по сітці установ та їх штатів; контрольних цифр по
сільських бюджетах; про недоїмки (1946).

Список працівників відділу (1945). Списки районних установ і
організацій (1946).

Опис 2
Справ: 154; 1944–1960 рр.

Протоколи виробничих нарад (1950, 1951, 1954, 1955).
План розвитку народного господарства району (1950).
Річні звіти про виконання місцевих бюджетів (1947–1956,

1958).
Квартальні плани роботи відділу та довідки про їх виконання

(1954, 1955).
Фінансовий план району (1948).
Документи  на переселенців, які прибули з Польщі на Україну

(1948–1951).
Звіти: про реєстрацію штатів (1951–1956); про виконання

кошторисів бюджетних установ (1951, 1952); про виконання плану по
сітці, штатах та контингентах установ (1951–1953).

Річні звіти райфінвідділу про виконання бюджету району (1950,
1953–1959). Аналізи по виконанню бюджету (1954–1956).

Річні звіти про результати обчислення самообкладання і зведені
таблиці по розробці цих звітів (1951–1958). Річні звіти: про
результати обліку платників сільськогосподарського податку (1947,
1949, 1955–1958); про обчислені і надійшовші суми податку з
видовищ (1951, 1954–1958); про обчислення податку з будівель і
земельної ренти (1956–1958). Квартальні звіти про зміни нарахоO
ваних сум і надходження прибуткового податку з колгоспів і зміни
обрахованих сум та надходження платежів (1951–1953, 1955, 1957).

Проекти бюджету району (1947, 1948, 1950–1959). Зведення:
місцевих бюджетів (1950–1952); сільських бюджетів (1951, 1953,
1956–1959). Бюджети сільрад (1946–1950, 1954). Кошториси витрат
сільрад та установ району (1947–1950).

Журнали: державної реєстрації (1944, 1945); реєстрації штатів
(1951, 1952, 1954–1959); реєстрації заяв, що надійшли на видачу
державних допомог багатодітним матерям (1945–1947); реєстрації
операцій районного бюджету (1945–1947).

Бухгалтерські звіти про виконання кошторису витрат на
утримання апарату відділу (1951, 1954, 1956–1959).

Річні звіти про чисельність працівників та фонд зарплати (1951,
1958, 1959).

Звітні відомості і звіти про виконання кошторисів витрат і
прибутків сільських бюджетів (1950, 1951).

Книги обліку витрат по виплаті державних допомог багатоO
дітним та одиноким матерям (1944–1947). Список працівників
райфінвідділу (1947).
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ф. Р�1175  Іркліївська ордена “Знак Пошани” машинно�
тракторна станція (МТС), с. Іркліїв Іркліївського району
Полтавської області 

Справ: 18; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1943–1946 рр.

ВиробничоOфінансові плани (1944–1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність станції.
Головні книги руху грошових сум (1944, 1945). Книги

розрахунків з організаціями і установами (1944–1946).

ф. Р�1176  Планова комісія виконавчого комітету Іркліївської
районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського
району Полтавської області 

Справ: 11; 1943–1947 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1947 рр.

Положення про районні та міські планові комісії (1945).
П’ятирічний план відновлення та розвитку народного

господарства (1946–1950). Плани роботи (1945).
Доповідні записки Чорнобаївського райвиконкому про потреби

охорони здоров’я, дошкільних учбових закладів, будівництва (1946).
Листування з Полтавським обласним виконкомом, відділами

райвиконкому, колгоспами про відновлення підприємств місцевої
промисловості, будівництво в районі, забезпечення кадрами
(1943–1946).

Відомості сільських рад про кількість і стан будівель по селах
(1943). Відомості та списки колгоспників, які будують і які вже
побудували будинки (1944).

Списки українського населенняOпереселенців з Польщі, які
знаходяться на території району і листування з Полтавським
обласним виконкомом та переселенцями про забезпечення житлом та
їх працевлаштування (1946, 1947).

ф. Р�1177  Іркліївська районна контрольно�насіннєва
лабораторія земельного відділу виконавчого комітету
Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв
Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 13; 1944–1945 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944 р.

Директивні вказівки Полтавської обласної державної інспекції
по якості насіння.

Штатний розпис та реєстраційна картка.  Касова  книга.
Журнал реєстрації зразків посівного матеріалу.
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Опис 2
Справ: 8; 1944, 1945 рр.

Директивні вказівки, накази Полтавської обласної державної
інспекції по якості насіння (1945).

Штатний розпис та реєстраційна картка (1945).
Робочі бланки.

ф. Р�1178  Відділ сільського господарства виконавчого комітету
Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв
Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 89; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 89; 1943–1946 рр.

Розпорядження Полтавського обласного виконкому та
земельного відділу (1944–1946).

Інформації, зведені відомості, рапорти про підготовку до
весняної сівби (1946).

Агротехнічні звіти про сівбу ярих культур; планиOграфіки
весняної сівби колгоспами (1945, 1946).

Відомості: про хід сільськогосподарських робіт (1943–1946);
про види на урожай (1944–1946); обмолочення зернових культур
(1944); про сортові посіви по колгоспах (1946); про кількість ланок по
колгоспах (1946).

Акти, відомості: про виділення площ під зернові культури
(1946); про підготовку до сівби та збирання технічних культур (1946);
про заготівлю кормів (1946). Акти, списки про відбір експонатів на
районну  виставку (1946).

Плани:  розвитку тваринництва; зоотехнічної роботи (1946).
Річні звіти по тваринництву (1943–1946). Акти перевіряння

готовності тваринницьких приміщень до зими (1944–1946).
Бонітіровочні відомості тварин (1944–1946).
Звітні відомості: про засипання і очищення посівного матеріалу

(1945, 1946); про хід весняної сівби (1945, 1946); про збирання хлібів,
сівбу озимих (1945, 1946).

Інвентаризаційні акти фруктовоOягідних і виноградних
насаджень (1944).

Агрономічні паспорти учасників районної сільськогоспоO
дарської виставки (1946).

Списки передовиків сільського господарства району (1945,
1946).

ф. Р�1179  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ленінські
лани”, с. Лихоліти Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 100; 1943–1960 рр.

Опис 1
Справ: 42; 1943–1946 рр.
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Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1943–1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничі плани (1944–1946).
Умови на соцзмагання між колгоспами, ланками та акти

перевіряння їх виконання (1944–1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1946).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1943–1945).
Книга головних рахунків (1943). Книги обліку основних

фондів; продуктів, матеріалів і фінансових затрат; грошових
прибутків та їх розприділення; будівель, майна (1943–1945).

Опис 2
Справ: 58; 1946–1960 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1960); загальO
них зборів колгоспників (1947–1949, 1952–1960).

ВиробничоOфінансові плани (1947–1959).
Річні звіти колгоспу (1947–1952, 1958).
Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх

виконання (1947, 1948, 1951, 1955, 1956).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1949, 1950).
ЗемельноOшнурова книга (1940–1960).
Книги обліку фондів і грошових витрат (1949); членів колгоспу

і їх сімей (1954).

ф. Р�1180  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перше
Травня”, с. Михайлівка Іркліївського району Полтавської
області 

Справ: 15; 1943–1949 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1943–1945).

Виробничі плани (1944, 1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 2
Справ: 7; 1946–1949 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�1181  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога”, 
с. Ревбінці Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 46; 1943–1950 рр.
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Опис 1
Справ: 24; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи: засідань правління колгоспу; зборів членів колгоспу
(1943–1945); бригадних зборів (1945, 1946).

Планові завдання (1945, 1946). Зобов’язання на поставку
державі сільськогосподарських продуктів (1945). Виробничі плани
(1944–1946).

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх
виконання (1945, 1946). Договір з Іркліївською машинноOтракторною
станцією про виконання робіт (1945).

Акти перевіряння виконання статуту сільськогосподарської
артілі, розподілу та освоєння капіталовкладень, обмірів посівів
(1946).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність (1943–1946).

Опис 5
Справ: 22; 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. 

Державний план розвитку сільського господарства (1949).
Виробничі плани (1949, 1950).

Річний звіт по тваринництву (1948). Агрономічний звіт (1948).
ЗемельноOшнурова книга (1940–1950).
Книга головних рахунків (1947). Книги обліку фондів та

грошових витрат.

ф. Р�1182  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 14�річчя
Жовтня, с. Загородище Іркліївського району Полтавської
області 

Справ: 38; 1941, 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 38; 1941, 1943–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1943–1950); бригадних зборів колгоспників (1946,
1947).

Виробничі плани (1944–1950).
Річні звіти колгоспу (1943–1949).
Умови на соцзмагання між колгоспами і бригадами та акти

перевіряння їх виконання (1949).
Акти ревізійної комісії (1944, 1945).
ЗемельноOшнурові книги (1941, 1946–1950).
Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх

розприділення (1946).
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ф. Р�1184  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воров�
ського, с. Налісне Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 16; 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945).

Виробничі плани (1944, 1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 5
Справ: 9; 1947–1949 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�1185  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний
шлях”, с. Чехівка Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 40; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 40; 1943–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1950); загальO
них зборів колгоспників (1943–1950).

Виробничий план (1950).
Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх

виконання (1944, 1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1946).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945).
Книга головних рахунків (1947). Книги розрахунків з

установами та особами (1944, 1945). Книги обліку основних засобів
виробництва, натуральних прибутків і їх розприділення, грошових та
натуральних витрат (1943–1945, 1947, 1949).

ф. Р�1186  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича,
с. Мойсинці Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 22; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1944–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1944–1948, 1950).

Виробничі плани (1945, 1947, 1949, 1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944–1949).
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Акти, відомості обліку, списки про роботу ревізійної комісії
колгоспу (1944, 1945).

ф. Р�1187  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Митьки Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 43; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 43; 1943–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1943–1949).

Виробничі плани (1945–1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність (1944–1949).
Робочий план проведення весняної посівної кампанії (1946).
Листування з Іркліївським райвиконкомом та районним

земельним відділом, звіти, відомості, довідки про стан тваринництва і
землеробства, наявність худоби в колгоспі, хід сільськогосподарських
робіт (1943–1946).

Документи (витяги з протоколів, акти, заяви, списки) про
присадибне користування землею колгоспниками та службовцями
(1946).

Акти апробації насіння сільськогосподарських культур (1944,
1945).

Заяви колгоспників про прийом у члени колгоспу (1946).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1949).
Книга головних рахунків (1943–1946).

ф. Р�1188  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петров�
ського, с. Червонохижинці Іркліївського району Полтавської
області 

Справ: 32; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 32; 1943–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

План відбудови та розвитку сільськогосподарського виробO
ництва колгоспу (1948). План освоєння сівозмін (1945–1948).
Виробничі плани (1944–1948).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність (1944–1949).
Умови  на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх

виконання (1944).
Акти виділення насіннєвих ділянок (1945). Агрозвіт про посіви

багаторічних трав (1947). Статистичні звіти про підсумки сівби під
урожай (1945, 1946).

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944).
Акт збитків, нанесених колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).
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ф. Р�1189  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,
с. Мойсинці Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 43; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 43; 1943–1950 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правO
ління колгоспу (1943–1949); бригадних зборів (1945, 1947, 1949).

Виробничі плани (1944–1950).
Умови на соцзмагання між колгоспами і бригадами та акти

перевіряння їх виконання (1944–1948).
Книга оперативного обліку зерна (1945).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1943–1949). Акти
ревізійної комісії колгоспу (1943–1945).

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими
загарбниками (1944).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1190  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нове
життя”, с. Кітлове Іркліївського району Полтавської
області  

Справ: 33; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 33; 1943–1950 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.

Виробничі плани (1944–1949).
Інформації, звіти та акти про стан тваринництва (1945, 1946).
Договори, умови на соцзмагання між колгоспами і ланками та

акти перевіряння їх виконання (1947–1949).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1943–1948).
Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

ф. Р�1191  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Жовт�
ня”, с. Митьки Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 45; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 45; 1943–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1943–1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.

Виробничі плани (1947–1950). Плани проведення сільськоO
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господарських робіт (1945). Зобов’язання ланок з вирощування
урожаїв сільськогосподарських культур (1946).

Звіти: про підсумки сівби, сортові посіви (1944); про збирання
сільськогосподарських культур, стан тваринництва та контрактацію
молодняка (1944–1946); про стан та розвиток лісоводства у колгоспі
(1946). Документи (договори, умови, довідки, акти, висновок) про
стан та розвиток колгоспного виробництва (1945, 1946).

Листування з райвиконкомом та райземвідділом про проO
ведення посівної та збиральної кампаній, стан тваринництва та
заготівлю сільськогосподарських культур (1944).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1943–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946).

ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).
Списки: колгоспників, представлених до вручення медалі “За

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1945);
членів ланок та бригад (1946).

ф. Р�1192  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича,
с. Ревбинці Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 30; 1941, 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 30; 1941, 1943–1950 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1944–1950).

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства
колгоспу (1949). Виробничі плани (1944, 1945).

Документи (плани, договори, умови, звіти, акти) про стан та
розвиток землеробства і тваринництва (1944, 1945).

Договори, умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і
ланками та акти перевіряння їх виконання (1944–1949).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1943–1946). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945). Інвентарні
описи (1943–1945).

ЗемельноOшнурові книги (1941, 1946–1950).

ф. Р�1193  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Клич Ілліча”,
с. Воронинці Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 39; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 39; 1943–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945).
Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань

правління колгоспу (1944–1949); загальних зборів членів ланок та
бригад (1946).

Виробничі плани.
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Звіти, акти про стан рільництва (1946).
Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх

виконання (1946, 1947).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945).
Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

ф. Р�1194  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с.
Лихоліти Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 49; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1943–1946 рр.

Розпорядження, директивні листи райвиконкому, райO
земвідділу (1944, 1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правO
ління колгоспу (1944–1946); зборів членів бригад (1946).

Виробничі плани (1944–1946).
Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх

виконання (1945, 1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945).
Відомості опису майна, продуктів та матеріалів (1944).

Інвентарні книги обліку майна та худоби (1944, 1945).

Опис 5
Справ: 22; 1944–1950 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління
колгоспу (1947–1950).

Виробничі плани (1947, 1949).
Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх

виконання (1947–1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1948).
ЗемельноOшнурова книга (1940–1949).
Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових і

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуO
ральних витрат (1949).

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1944, 1945).

ф. Р�1195  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, 
с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 90; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945).
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Виробничі плани (1944–1946).
Річні звіти колгоспу (1943, 1944, 1946).
Умови на соцзмагання між бригадами колгоспу (1945, 1946).
Акти ревізій фінансовоOгосподарської діяльності колгоспу

(1945).
Головна книга (1945). Книга головних рахунків (1944). Книги

допоміжних рахунків (1943–1945).
Книги обліку основних засобів, продуктів і матеріалів (1944,

1945).

Опис 5
Справ: 72; 1945–1958 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу
(1953, 1954).

Виробничі плани (1947–1958).
Річні звіти колгоспу (1947–1955).
Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та

акти перевіряння їх виконання (1950, 1953, 1955, 1958).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1949–1958).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1959).
Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, майна

(1956–1958).

ф. Р�1196  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Бузьки Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 9; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945).
Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників.
Виробничі плани (1944, 1945).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944–1946).

ф. Р�1197  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “3�й Інтер�
націонал”, с. Демки Іркліївського району Полтавської
області 

Справ: 28; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1943–1946 рр.

Постанови райвиконкому (1944–1946).
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1943–1945).
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ВиробничоOфінансові плани (1944–1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Акти ревізійної комісії колгоспу (1944).
Книги розрахунків з установами та особами (1944, 1945).

Опис 5
Справ: 13; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1947–1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947–1949).
Книги обліку основних засобів виробництва (1946, 1947).

ф. Р�1198  Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Думка
Леніна”, с. Скородистик Іркліївського району Полтавської
області 

Справ: 32; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 32; 1943–1950 рр.

Постанови райвиконкому (1944, 1945).
Протоколи: засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1948,

1950); загальних зборів колгоспників (1944, 1948–1950); бригадних
зборів колгоспників (1948).

Виробничі плани.
Річні звіти колгоспу (1943–1949).
Умови на соцзмагання між колгоспами (1944, 1945).
Звіти про види на урожай сільськогосподарських культур

(1944). Звіти про стан тваринництва, підсумки сівби під урожай
(1945).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1945, 1946).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1945).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).
Списки колгоспників, представлених до нагороди медаллю “За

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1946).

ф. Р�1199  Сільськогосподарська артіль (колгоспи) ім. Шевченка,
с. Москаленки Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 30; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 30; 1943–1950 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного
відділу (1943–1945).

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944, 1946–1950);
загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1949)

Виробничі плани (1945–1949)
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Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та
акти перевіряння їх виконання (1945, 1949).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1944–1949).

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945).
Список осіб, представлених до вручення медалі "За доблесну

працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1945).

ф. Р�1200  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім ХІІ з'їзду
КП(б)У, с. Васютинці Іркліївського району Полтавської
області 

Справ: 28; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 28; 1943–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому (1946).
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1946–1950).
Виробничі плани (1944–1949).
Договори, умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами та

акти перевірки їх виконання (1948).
Документи (витяги з протоколів, акти) з присадибного

користування колгоспників (1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1949).
Книга обліку основних засобів виробництва (1950).

ф. Р�1201  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Вороши�
лова, с. Лящівка Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 25; 1943–1949 рр.

Опис 1
Справ: 25; 1943–1949 рр.

Постанови, накази райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1946).

Протоколи засідань правління колгоспу (1945–1949); загальних
зборів колгоспників (1946–1949).

Виробничі плани (1944–1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1949).
Книга головних рахунків (1946). Книга обліку натуральних

прибутків і видатків (1943).

ф. Р�1202  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Заповіт
Шевченка", с. Скородистик Іркліївського району Полтав�
ської області 

Справ: 33; 1943–1950 рр.
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Опис 1
Справ: 33; 1943–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1944–1950).
Звіти про підсумки сівби сільськогосподарських культур і стан

тваринництва (1945–1946).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1944–1946). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу. 
Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1950).

ф. Р�1203  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Росія", 
с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 196; 1943–1980 рр.

Опис 1 
Справ: 12; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945, 1946).

Виробничі плани (1944–1946).
Умови на соцзмагання між колгоспами (1945).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1944). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Акти ревізійної комісії колгоспу (1945).

Опис 4
Справ: 151; 1947–1980 рр.

Статут артілі (1963).
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1958–1966,
1975–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро
економічного аналізу (1972, 1973, 1976–1980).

П'ятирічні плани розвитку сільського господарства (1959–
1975). ВиробничоOфінансові плани (1947–1951, 1954–1964, 1973).

Інформації про хід виконання планових завдань (1972, 1973).
Звіти про виробництво продукції тваринництва (1973).

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння
їх виконання (1958, 1959, 1970, 1973).

Штатний розпис (1973). Річні звіти про фінансовоOгоспоO
дарську діяльність колгоспу (1947–1952, 1965, 1973).

Акт на вічне користування землею (1961).
ЗемельноOшнурова книга (1962). Книги історії полів сівозмін

колгоспу (1961–1977). Сортонасіннева книга (1958–1960). Шнурові
книги обліку насіння (1962, 1972–1979).

Документи: (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового
комітету (1979, 1980); (протоколи, плани, акти обстежень, списки)
групи народного контролю (1973–1980).
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Опис 1 м
Справ: 33; 1970–1978 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профзборів (1975–1978);
загальних зборів членів профспілки (1971–1974); засідань профкому.
Звітні доповіді голови профкому (1970–1973).

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності.
Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти.

ф. Р�1204  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 
с. Старий Коврай Чорнобаївського району Черкаської області

Справ: 69; 1943–1960 рр.

Опис 1
Справ: 35; 1943–1946 рр.

Розпорядження Іркліївського райвиконкому, райземвідділу
(1943–1945).

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу.

Виробничі плани.
Звіти: про підсумки сівби сільськогосподарських культур (1945,

1946); про стан тваринництва (1944–1946).
Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами та ланками

(1944, 1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Акти ревізійної комісії колгоспу (1943, 1945). Інвентарні описи
майна, продуктів та матеріалів (1943, 1944).

Опис 5 
Справ: 34; 1949–1960 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1950,
1954–1960); засідань правління колгоспу (1949, 1950, 1953–1960).

ВиробничоOфінансові плани (1950–1959).
Річний звіт по тваринництву (1954).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1949–1952).

ф. Р�1205  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя",
с. Скородистик Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 37; 1943–1950 рр.

Опис 1 
Справ: 37; 1943–1950 рр.

Постанови райвиконкому (1945–1948).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу (1943–1949).
Виробничі плани.
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1945, 1946).

Щомісячні звіти про види на урожай сільськогосподарських культур
та стан тваринництва (1944, 1946).
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Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та
акти перевіряння їх виконання (1944, 1947).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1945, 1946). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії
колгоспу (1944, 1945).

ЗемельноOшнурова книга (1946–1948).
Список колгоспників, які представлені до вручення медалі "За

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1945).

ф. Р�1206  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1�ої сесії
Верховної Ради УРСР, с. Червоногірка Іркліївського району
Полтавської області 

Справ: 39, 1944–1950 рр.

Опис 1 
Справ: 39, 1944–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому райземвідділу (1944–1946).
Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1948,

1950); засідань правління колгоспу (1945–1950).
Виробничі плани.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1950).
ЗемельноOшнурова книга (1946–1949).
Головні книги (1945, 1946). Книги головних рахунків (1944,

1945). Книга обліку фондів, грошових прибутків та їх розприділення
(1950)

ф. Р�1207  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Устименка,
с. Крутьки Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 57; 1943–1958 рр.

Опис 1
Справ: 57; 1943–1958 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1943–1945).
Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління

колгоспу (1944–1957).
Виробничі плани (1944, 1949, 1950, 1958).
Агрономічний звіт (1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1946, 1950). Акти ревізійної комісії колгоспу (1943–1946).
Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових і

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та
натуральних витрат (1947–1952).

Заяви громадян (1945–1946).

ф. Р�1208  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Красіна, 
с. Першотравневе Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 32, 1943–1950 рр.
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Опис 1 
Справ: 32, 1943–1950 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому (1945, 1946).
Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1949);

засідань правління колгоспу (1945–1949).
Виробничі плани.
Умови на соцзмагання між колгоспами, ланками та акти

перевіряння їх виконання (1945, 1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945).
Довідка про стан господарства колгоспу та про збитки, нанесені

колгоспу німецькоOфашистськими загарбниками (1943).
Список колгоспників, представлених до вручення медалі "За

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1946)

ф. Р�1209  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Заповіт
Леніна", с. Першотравневе Іркліївського району Черкаської
області 

Справ: 58; 1943–1957 рр.

Опис 1
Справ: 58; 1943–1957 рр.

Постанови райвиконкому, накази райземвідділу (1944, 1945).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу; загальних зборів бригад та ланок колгоспу (1946–1949);
нарад бригадирів, ланкових та колгоспного активу (1947); бригадних
зборів (1943, 1944).

Виробничі плани (1944–1946, 1949–1957).
Договори, умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і

ланками та акти перевіряння їх виконання (1945, 1947, 1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1952). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946).
Книги обліку основних фондів (1944, 1945).
Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1943).
Список колгоспників, представлених до вручення медалі "За

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1946).

ф. Р�1210  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Васютинці Іркліївського району Полтавської області

Справ: 26; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 26; 1943–1950 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1950);
засідань правління колгоспу (1946–1950).

Виробничі плани (1944–1949).
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ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1943–1949).

ф. Р�1211  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петров�
ського, с. Мельники Іркліївського району Полтавської
області 

Справ: 31; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 31; 1943–1950 рр.

Постанови райвиконкому (1944).
Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління

колгоспу; зборів членів бригад (1947).
Державний план відбудови та розвитку сільського господарства

колгоспу (1949). Виробничі плани (1944–1950).
Договори, умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами та

акти перевіряння їх виконання (1949, 1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1949).
Акти про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

ф. Р�1212  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше
Травня", с. Мельники Іркліївського району Полтавської
області

Справ: 29; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 29; 1943–1950 рр.

Постанови, накази райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945).
Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління

колгоспу (1945–1950).
Виробничі плани (1944–1950).
Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та

акти перевіряння їх виконання (1945, 1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1944).
Акт про збитки, нанесені колгоспу німецькоOфашистськими

загарбниками (1944).

ф. Р�1213  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя",
с. Пищики Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 22; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 22; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1946)
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління
колгоспу; бригадних зборів (1946)

Виробничі плани (1945, 1946).
Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх

виконання (1946).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944–1946).
Книги обліку фондів, прибутків та видатків (1944–1946).

ф. Р�1214  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воро�
шилова, с. Мельники Іркліївського району Полтавської
області 

Справ: 32; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 32; 1943–1950 рр.

Накази, постанови райвиконкому, райземвідділу (1944, 1946).
Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління

колгоспу (1944–1950).
Виробничі плани.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1949).

ф. Р–1215  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Москаленки Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 41; 1943–1950 рр. 

Опис 1
Справ: 41; 1943–1950 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому, райO
земвідділу (1943–1946).

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1950);
засідань правління колгоспу (1943–1949).

Виробничі плани (1945–1949).
Соцзобов'язання бригад і ланок та акти перевіряння їх

виконання (1946, 1947).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1949).

ф. Р�1216  Виконавчий комітет Драбівської районної Ради
народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 667; 1923, 1943–1979 рр.

Опис 1 
Справ: 30; 1923, 1943–1946 рр.

Протоколи засідань і постанови районного виконкому (1943–
1946). Протоколи нарад голів сільських рад та голів колгоспів (1945).
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Квартальні плани роботи виконкому (1944).
Плани посіву ярових культур по району (1945).
Умови соцзмагання між колгоспниками районів (1945).
Акти ревізійноOконтрольної трійки по перевірці грошових сум

ліквідованого Кантакузівського волосного виконкому і сільських рад
Драбівського району (1923).

Відомості про наявність землі у Драбівському районі (1923).
Книга обліку прибутку грошових сум (1945).

Опис 2
Справ: 637; 1947–1979 рр.

Обов'язкові рішення райвиконкому (1958, 1959, 1961, 1962)
Протоколи сесій райради (1949–1979). Протоколи засідань,

плани роботи, доповідні записки про роботу постійних комісій (1959,
1960, 1963–1979). 

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями
(1970, 1971, 1977–1979). Накази та пропозиції виборців депутатам
(1955, 1959, 1965, 1967, 1972, 1977). Заходи по виконанню наказів
виборців (1967, 1968).

Протоколи засідань виконкому. Розпорядження виконкому
(1954–1979). Реєстраційні картки та журнали реєстрації рішень
(1955–1979) і розпоряджень (1964–1979) виконкому.

Плани роботи виконкому (1955).
Контрольні завдання обласного виконкому, інформації, довідки

та листування про стан роботи по переселенню громадян і оргнабору
робочої сили (1958).

Договори на соцзмагання виконкомів, селищних і сільських рад
та акти перевіряння їх виконання (1954, 1965–1968). Звіти,
інформації, відомості про організаційноOмасову роботу (1954,
1958–1979).

Протоколи, списки про нагородження орденами і медалями,
присвоєння почесного звання громадянам району (1965–1977).
Протоколи, списки та інші документи про нагородження
багатодітних матерів (1956, 1958, 1963, 1964, 1967, 1969).

Статистичні звіти про склад виконкомів, постійних комісій,
скликання сесій районних, селищних і сільських рад, віковий та
статевий склад депутатів місцевих Рад (1957–1979).

Довідки та доповідні записки про стан шляхового будівництва і
автотранспорту (1956). Довідки про стан торгівлі в районі (1958).
Відомості про організацію в районі вечірніх шкіл сільської молоді
(1956).

Документи (інформації, листування з органами вищого рівня)
про виконання закону про пенсійне забезпечення колгоспників
(1965).

Листування з органами вищого рівня про об'єднання населених
пунктів (1976).

Довідка деяких показників райцентру с. Драбів у зв'язку з клопоO
танням про віднесення його до категорії селищ міського типу (1965).
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Акти про розукрупнення колгоспів та радгоспів (1966, 1967).
Документи (звіти, довідки) з питань релігійних культів

(1976–1979).
Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандиO

датів у депутати райради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, списки депутатів райради та членів виконкому (1955,
1957, 1959–1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975–1978).

Кошториси адміністративноOгосподарських витрат
(1957–1979). Річний фінансовий звіт (1954). Річні бухгалтерські
звіти про виконання кошторисів витрат по бюджету (1957–1979).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1217  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по
Драбівському району (уповмінзаг), с. Драбів Драбівського
району Полтавської області 

Справ: 4; 1946 р.

Опис 3
Справ: 4; 1946 р.

Накази Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по
Полтавській області.

Річні звіти про виконання планів по заготівлях сільськогоспоO
дарських продуктів.

Квартальні звіти про витрати по бюджету.

ф. Р�1218  Драбово�Ульянівська машинно�тракторна станція
(МТС), с. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 50; 1943–1958 рр.

Опис 1 
Справ: 7; 1943–1945 рр.

ВиробничоOфінансові плани (1944, 1945).
Річні звіти про виконання виробничоOфінансових планів.
Книга реєстрації бухгалтерських документів (1945).

Опис 4 
Справ: 43; 1946–1958 рр.

Накази, розпорядження обласного управління сільського
господарства (1947–1950, 1956, 1957).

ВиробничоOфінансові плани.
ПриймальноOздавальні акти з додатками при зміні директора

станції (1950, 1956); матеріальних цінностей у зв'язку з
реорганізацією станції (1958).

Штатні розписи, кошториси адміністративноOуправлінських
витрат (1947–1958). Річні звіти про фінансовоOгосподарську
діяльність станції.
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ф. Р�1219  Драбівський районний архів Архівного відділу МВС
УРСР по Полтавській області, с. Драбів Драбівського
району Полтавської області 

Справ: 8; 1943–1946 рр.

Опис 1 
Справ: 8; 1943–1946 рр.

Розпорядження архівного відділу управління Народного
Комісаріату Внутрішніх справ по Полтавській області (1944–1946).

Квартальні плани та звіти про виконану роботу архіву (1945,
1946).

Список установ, підприємств та організацій, які існували в
період тимчасової окупації в Драбівському районі (1943).

Акт про збитки, нанесені архіву німецькоOфашистськими
загарбниками (1944).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1220  Фінансовий відділ виконавчого комітету Драбівської
районної Ради народних депутатів, смт. Драбів
Драбівського району Черкаської області 

Справ: 681; 1944–1979 рр.

Опис1
Справ: 33; 1944–1946 рр.

Накази Народного Комісаріату фінансів УРСР; постанови,
розпорядження Полтавського обласного фінансового відділу і
Полтавського обласного виконкому.

Річний звіт про виконання місцевих бюджетів (1944).
Квартальні звіти про зміни обрахованих сум обліку платників

сільськогосподарського податку (1945).
Доповіді про фінансову роботу райфінвідділу (1945). Річний

звіт про роботу (1945). Квартальні звіти установ району (1945). Річні
звіти колгоспів району (1944).

Річні звіти про результати обрахування самообкладання та
таблиці по розробці цих звітів (1945). Місячні звіти про залишки
недоїмок (1944, 1945). Річні звіти про результати обліку платників та
обрахування сільськогосподарського податку, зведені таблиці по
розробці цих звітів (1945). Річні звіти про результати обрахування
оподаткованого податку з колгоспників і документи по розробці цих
звітів (1945).

Акти ревізій податкових агентів та документи по розробці звітів
(1944, 1945). Акти ревізій фінансових агентів (1944). Акти ревізій кас
податкових агентів (1945). Акти перевіряння стягнення податкового
податку (1945); опису майна громадян за несплату недоїмок (1945).

Квартальні бюджети райфінвідділу та установ району (1944).
Місцевий бюджет району (1945). Документи по складанню місцевого
бюджету (1944, 1945).

Кошториси витрат сільських рад (1945).
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Місячні звіти про мобілізацію коштів (1945).

Опис 2
Справ 630; 1944–1979 рр.

Накази Міністерств фінансів СРСР і УРСР; накази ЧерO
каського обласного виконкому. Черкаського обласного фінвідділу по
державних прибутках; рішення Драбівського районного виконкому з
питань складання місцевого бюджету (1949, 1958–1979).

Протоколи службових нарад у завідуючого райфінвідділу
(1970–1978).

Комплексні плани роботи (1974–1979).
Річні плани надходжень по окремих видах прибутків бюджету

(1971, 1972, 1974).
Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторису

республіканського бюджету, про виконання місцевого бюджету та
показників по мережі і штатах (1946–1979).

Звіти про зміну нарахування сум та надходжень платежів по
податках (1959–1964, 1967–1979).

Річні звіти про реєстрацію штатів (1967, 1968, 1971–1979).
Звіти про суми надходжень платежів по державних доходах

(1955–1966). Річні звіти про надходження сум недоїмки по
прибутках та таблиці до нього, по платежах в бюджет державних і
кооперативних підприємств і установ по податках та зборах з
населення (1967–1979). Звіти про наслідки обліку платників і
нарахування сільськогосподарського податку (1948, 1952, 1958,
1960–1966, 1971–1979). Звіти обрахування та надходження сум
прибутків від демонстрування кінофільмів (1949, 1951, 1960,
1962–1966, 1971–1979); сум податку з видовищ (1961). Звіти про
надходження та обстеження прибуткового податку з кооперативних
підприємств (1965, 1966, 1971–1979). Звіти про наслідки обліку
платників прибуткового податку з населення (1958–1979). Звіти про
наслідки обрахування та надходження оподаткованого прибутку і
нарахування прибуткового податку з колгоспів (1951, 1958–1979).

Зведені дані, довідки та інші документи про надходження і
використання централізованого союзного фонду соціального
забезпечення колгоспників (1971–1979).

Місцевий бюджет району (1946–1967, 1971–1979).
Мережа і штати установ, які знаходяться на республіканському

бюджеті та бюджеті району; зведення сітки штатів та контингентів
(1946–1979).Зведення місцевих бюджетів (1946, 1948, 1968–1972).

Штатні розписи та кошториси адміністративноOгосподарських
витрат райфінвідділу (1944–1976).

Протоколи засідань виконкомів сільських рад про затвердження
бюджетів (1946).

Зведення мережі штатів та установ, які перебувають на
районному бюджеті (1949, 1953, 1967, 1971). Штати, кошториси та
реєстраційні картки установ району (1968–1979). Баланси прибутків
та видатків по установах місцевої промисловості ( 1967–1970).
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Акти ревізій райфінвідділу, проведених органами вищого рівня
(1946, 1949, 1952, 1962, 1965, 1969–1971, 1973, 1975).

Річні звіти про виконання плану по чисельності та фонду
заробітної плати райфінвідділу про виконання кошторису республіO
канського бюджету (1951, 1952, 1954–1962, 1967–1979).

Одноразові звіти про чисельність адміністративноOуправлінO
ського  апарату і розприділення їх по зайнятих посадах (1972,
1974–1979).

Журнали реєстрації штатів і кошторисів установ, підприємств та
організацій (1944–1951, 1964–1974, 1979).

Піврічні звіти про роботу районного контролераOревізора
(1967–1979).

Акти та інші документи про реалізацію затриманого безO
господарського і конфіскованого майна (1971–1979). Книги обліку
актів опису та оцінки майна, прийнятого на облік райфінвідділом
(1971–1979).

Списки установ, підприємств та організацій по реєстрації штатів
(1944, 1949).

Документи (протоколи профспілкових зборів колективу
райфінвідділу, засідань місцевого комітету, статистичні звіти)
місцевого комітету (1977–1979).

Опис 1м
Справ 18; 1971–1976 рр.

Протоколи: профспілкових зборів колективу райфінвідділу;
засідань місцевого комітету.

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

ф. Р�1222  Драбівська дослідна станція рільництва Українського
науково�дослідного інституту землеробства Південного
відділення Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук
ім. В. І. Леніна (ВАСГНІЛ), с. Драбово�Барятинське Драбів�
ського району Черкаської області

Справ 319; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1944–1946 рр.

Директиви, вказівки, накази, розпорядження: Народного
комісаріату землеробних справ УРСР; Народного комісаріату
землеробства СРСР; Міністерства земельних справ УРСР; науковоO
дослідного інституту соціального землеробства.

ВиробничоOфінансові плани (1945, 1946).
Штатні розписи і кошториси витрат по бюджету (1945, 1946).

ПрибутковоOвидатковий кошторис по експериментальній базі (1944)
Річні бухгалтерські звіти.

Опис 2 
Справ 309; 1947–1980 рр.
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Накази Міністерства сільського господарства УРСР, науковоO
дослідного інституту соціалістичного землеробства (1947, 1948,
1950–1955, 1962–1969, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980).

Накази директора станції з основної діяльності (1969–1980).
Протоколи засідань науковоOтехнічної ради Драбівського

дослідного поля (1952, 1953).
Перспективні плани розвитку дослідного поля та дослідної

станції (1959, 1961, 1964–1970). Тематичні плани науковоOдослідної
роботи станції (1967, 1974–1976, 1980). Плани впровадження
досягнень науки та передового досвіду (1967, 1969). Плани ветеO
ринарноOпрофілактичних заходів (1964–1979). ВиробничоOфінансові
плани (1948–1975).

Ветеринарні звіти (1969–1980).
Звіти про застосування досягнень науки та передового досвіду

роботи (1970–1975, 1978, 1979). Річні звіти про вирощування та збір
сортового насіння, здачу його державі, його випробування (1958,
1965, 1967–1980).

Акти перевіряння стану землевпорядкування та сівозмін (1965,
1966).

Інформації про роботу пункту та наслідки від штучного
осіменіння сільськогосподарських тварин (1980). Зведена боніO
тіровочна відомість великої рогатої худоби (1980). Журнал
епізоотичного стану тварин (1980). Журнали обліку племінної
худоби в господарстві (1958, 1961).

Затверджені генеральні (зведені) кошториси капітального
будівництва і реконструкції, титульні списки, річні звіти по
будівництву (1960, 1961, 1964, 1969–1980). Кошториси на капіO
тальний ремонт об'єктів (1965–1967). Акти приймання в експлуаO
тацію закінчених об'єктів будівництва (1964–1980).

Акт прийому –передачі при зміні директора (1959).
Список працівників дослідного поля (1960).
Штатні розписи, кошториси витрат (1958, 1961, 1963, 1965,

1966, 1969, 1980). Річні бухгалтерські звіти (1947–1965). Акти ревізії
фінансовоOгосподарської діяльності дослідного поля та дослідної
станції (1958–1961, 1963–1976, 1979, 1980). Аналізи фінансовоO
господарської діяльності станції (1968–1975, 1980).

Документи (протоколи, звіт голови профкому, плани роботи,
колективні договори і звіти про їх виконання, кошториси витрат,
фінансові і статистичні звіти) профспілкового комітету (1958–1980).

ф. Р�1224  Драбівський маслозавод Полтавського обласного
тресту "Головмаслопром", с. Драбів Драбівського району
Полтавської області 

Справ: 7; 1943–1945 рр.

Опис 1 
Справ: 7; 1943–1945 рр.

Директиви, розпорядження Полтавського тресту (1945).
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Контрольні журнали (1944, 1945).
Касові книги (1943, 1945).

ф. Р�1227  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету
Драбівської районної Ради депутатів трудящих, с. Драбів
Драбівського району Полтавської області.

Справ: 13; 1944–1946 рр.

Опис 1 
Справ: 13; 1944–1946 рр.

Накази Народного комісаріату охорони здоров'я СРСР,
Міністерства охорони здоров'я СРСР; накази та розпорядження
Полтавського обласного відділу охорони здоров'я (1945, 1946).

Протоколи нарад відділу (1946).
Листування з медичними установами та іншими організаціями

району з питань медичного і санітарного обслуговування (1946).
Річні звіти відділу (1945, 1946).
ПриймальноOздавальні акти посадовими особами медичних

установ району (1946).
Штатний розпис, кошторис витрат відділу (1944). Кошториси

підвідомчих медичних установ (1946).

ф. Р�1230  Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого
комітету Драбівської районної Ради депутатів трудящих ,
с. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 85; 1945–1957 рр.

Опис 1 
Справ: 17; 1945–1946 рр.

Накази, розпорядження управління сільського і колгоспного
будівництва при Раді Народних Комісарів УРСР; Полтавського
обласного виконкому; розпорядження Драбівського райфінвідділу
(1945, 1946).

Плани колгоспного будівництва (1946) Проекти планів
сільськогосподарського будівництва (1946).

Річний звіт відділу (1945).
Довідки про стан будівництва житлових будинків колгоспників

(1945, 1946).
Умови, договори на змагання колгоспників та показники їх

виконання (1946).
Списки колгоспних будівельних бригад (1945, 1946).
Типовий кошторис (1944). Штатні розписи, кошториси витрат

(1945, 1946). Місячні звіти про витрати коштів місцевого бюджету
(1945, 1946).
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Опис 5
Справ: 68; 1947–1957 рр.

Накази, розпорядження начальника Черкаського обласного
управління у справах сільського і колгоспного будівництва;
розпорядження Полтавського обласного управління у справах
сільського і колгоспного будівництва; постанови, рішення ДрабівO
ського районного виконкому.

Плани: сільського і колгоспного будівництва по Драбівському
району (1947); будівництва в колгоспах (1947–1954).

Річні зведені звіти по будівництву в районі. Акти приймання
збудованих приміщень у колгоспах району (1951–1957).

Умови на соцзмагання між колгоспами району, між відділами
сільського і колгоспного будівництва (1947–1949).

Заяви громадян та дозволи районного виконкому на виділення
земельних ділянок (1949–1957).

Річні фінансові звіти (1954–1957).

ф. Р�1232  Відділ кінофікації виконавчого комітету Драбівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського
району Полтавської області.

Справ: 4; 1945–1946 рр.

Опис 1 
Справ: 1; 1945–1946 рр.

Журнал – головна книга Драбівського кінотеатру.

Опис 2
Справ: 3; 1946–1947 рр.

Накази, розпорядження Полтавського обласного управління
кінофікації.

Звітні баланси по експлуатації кіномережі Драбівського
кінотеатру.

Журнал – головна книга Драбівського кінотеатру.

ф. Р�1233  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Драбівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Дра�
бів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 153; 1944–1975 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1944–1946 рр.

Річні звіти відділу.
Штатні розписи, кошториси адміністративноOгосподарських

витрат.
Журнали – головна (1944–1946). Акти ревізій фінансовоO

господарської діяльності відділу.

Опис 2
Справ: 142; 1947–1975 рр.
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Протоколи засідань, плани роботи, звіти громадської ради при
відділі (1967–1975).

Плани роботи відділу (1961–1975).
Річні звіти про роботу відділу (1960–1975). Акти перевіряння

відділу органами вищого рівня (1947–1949, 1958–1961, 1963,
1965–1970, 1972–1974).

Книги обліку багатодітних матерів, які представлені до
нагороди (1946–1970, 1974, 1975).

Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій та державних
допомог.

Штатні розписи, кошториси адміністративноOгосподарських
витрат. Річні бухгалтерські звіти відділу (1950–1975).

ф. Р�1234  Драбівська районна інформаційно�обчислювальна
станція держстатистики статистичного управління
Черкаської області, смт. Драбів Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 415; 1943–1979 рр.

Опис 1
Справ: 15; 1943–1946 рр.

Накази, директивні вказівки та розпорядження Черкаського
обласного статуправління, постанови Полтавського обласного
виконкому та Драбівського районного виконкому.

Звіти про перепис промисловості (1945, 1946). Заключні звіти
про підсумки сівби під урожай (1944–1946). Звіти про перепис
худоби; про наявність тракторів, автомашин (1945, 1946).

Одноразові звіти про віковий та статевий склад сільського
населення.

Довідки про наявність чорних металів та металолому в районі
(1945).

Акти апробації посівів; приймання заключних звітів про
підсумки сівби; обстеження ходу весняної сівби; перевіряння звітів
про види на урожай (1946).

Опис 2
Справ: 400; 1945–1979 рр.

Плану роботи інспектури (1954, 1955, 1974–1979).
Звіти промислових підприємств, статистичні таблиці по

одноразовому обліку та перепису промисловості (1947–1954,
1960–1979).

Документи про перепис та одноразовий облік худоби, породної
рогатої худоби у колгоспників та одноосібників (1945–1974).
Підсумки річного обліку худоби в колгоспах і радгоспах та інших
державних і кооперативних господарствах (1953, 1976–1979).

Річні плани по закупівлях сільськогосподарських продуктів
(1976–1979). Річні звіти про заготівлі сільськогосподарських
продуктів (1951–1979). Зведені статистичні документи по сільському
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господарству (1958, 1959, 1963–1979). Річні звіти заготівельних і
торгівельних організацій, промислових підприємств про контракO
тацію сільськогосподарських продуктів та сировини за договорами з
колгоспами і радгоспами та іншими державними господарствами
(1976–1979).

Річні звіти колгоспів (1961–1979) Акти перевірок звітних
даних, доповідні записки та інші документи про стан бухгалтерського
обліку в колгоспах (1961–1965).

Річні звіти по капітальному будівництву (1951, 1953, 1954). ЗвеO
дені статистичні документи по капітальному будівництву та житловоO
комунальному господарству (1955, 1958, 1964, 1965, 1974–1979).

Зведені документи, річні звіти по обліку тракторів (1947,
1951–1953, 1960–1963, 1974–1979). Річні звіти по статистиці
транспорту та зв'язку (1976–1979).

Зведення по одноразових обстеженнях, перепису і обліку з
питань освіти та культури (1961, 1974, 1976–1979 рр.).

Річні звіти про чисельність і склад керівних працівників,
спеціалістів і механізаторів в колгоспах і радгоспах, підготовку та
підвищення кваліфікації кадрів (1976–1979).

Звітні дані, акти реєстрації механічного та природного руху
населення (1953, 1958–1979). 

Зведення з усіх галузей статистики, які подаються місцевим
керівним органам (1958–1975). Аналітичні записки і доповіді з усіх
галузей господарства та культури (1966–1979).

Документи про перепис фруктовоOягідних насаджень та їх
одноразовий облік (1945, 1950, 1952, 1970). Подвірні списки перепису
фруктовоOягідних виноградних насаджень (1953). Документи по
обліку посівних площ і урожайності (1947, 1948, 1951–1955).

Звіти і зведення з питань праці і заробітної плати (1960–1969,
1971–1973, 1976–1979). Річний звіт про виконання плану з праці
(1953). Документи по одноразовому обстеженню праці (1951, 1952,
1954, 1955).

Списки підприємств, організацій та установ району (1953,
1974–1979).

Річні бухгалтерські звіти та баланси станції (1976–1979). Річні
звіти про роботу станції з механізації бухгалтерського обліку
(1976–1979).

ф. Р�1236  Драбівська машинно�тракторна станція (МТС), 
с. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 73; 1943–1958 рр.

Опис 1 
Справ: 20; 1943–1946 рр.

Накази, постанови, директиви, розпорядження: Народних
комісаріатів землеробства СРСР і УРСР; Міністерств земельних
справ УРСР, технічних культур СРСР і УРСР, тваринництва УРСР;
Полтавського обласного земельного відділу.
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ВиробничоOфінансові плани (1944–1946).
Кошторис на капітальне будівництво майстерні (1945).
Акти прийманняOпередавання справ при зміні керівників

станції (1946).
Головна книга (1946). Річні бухгалтерські звіти.

Опис 5 
Справ: 53; 1947–1958 рр.

Накази, розпорядження Полтавського та Черкаського обласних
управлінь сільського господарства.

ВиробничоOфінансові плани.
Річні звіти станції.
Звіти по кадрах.
Акти прийманняOпередавання матеріальних цінностей при зміні

директора (1958).
Штатні розписи, кошториси адміністративноOгосподарських

витрат (1952, 1953, 1956–1958).
Протоколи засідань робітничого комітету профспілки

працівників і службовців сільського господарства і заготівель
(1955–1959). Колективні договори між адміністрацією та робітничим
комітетом (1950, 1952, 1955).

ф. Р�1237  Драбівський кістково�туберкульозний санаторій
відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Полтавської
обласної Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського
району Полтавської області 

Справ: 42; 1944–1953 рр.

Опис 1 
Справ: 15; 1944–1946 рр.

Накази, директиви та розпорядження Полтавського обласного
відділу охорони здоров'я (1945, 1946).

Штатні розписи, кошториси адміністративноOгосподарських
витрат. Річні фінансові звіти.

Касова книга (1945). Акти ревізій органами вищого рівня
(1946). Акти інвентаризації господарського інвентаря (1945). Книги
обліку витрат по бюджету; господарського інвентаря та продуктів
харчування (1945).

Опис 4
Справ: 27, 1947–1953 рр.

Накази Полтавського обласного відділу охорони здоров'я.
Акти обстеження санаторію (1953).
Штатні розписи, кошториси адміністративноOгосподарських

витрат. Річні фінансові звіти. Акти документальних ревізій (1948,
1950–1953).

ф. Р�1238  Драбівське районне споживче товариство Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств
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(райст), смт. Драбів Драбівського району Черкаської
області 

Справ: 475; 1943–1980 рр.

Опис 1 
Справ: 42; 1943–1952 рр.

Постанови, розпорядження Полтавської обласної споживчої
спілки (1949–1952).

Постанови та протоколи засідань правління райспоживспілки.
Річні звіти: з основної діяльності райспоживспілки; з основної

діяльності підприємств та організацій системи райспоживспілки.
Штатні розписи, кошториси адміністративноOгосподарських

витрат (1950–1952). Вступний баланс райспоживспілки (1973).
Вступні баланси та акти інвентаризації основних засобів сільських
споживчих товариств (1943, 1944).

Опис 2
Справ: 311; 1953–1971 рр.

Директивні вказівки, постанови, розпорядження Полтавської та
Черкаської облспоживспілок, Черкаського обласного виконкому,
Драбівського районного виконкому.

Постанови, розпорядження та протоколи засідань правління
райспоживспілки.

Річні звіти з основної діяльності райспоживспілки (1953–1958,
1968–1971). Зведені статистичні звіти по системі райспоживспілки
(1962–1964, 1969). Річні статистичні звіти підприємств та організацій
системи райспоживспілки (1959–1964).

Плани роботи райспоживспілки (1967–1969).
Плани роботи бюро економічного аналізу та плани заходів по

мобілізації внутрішніх резервів (1969).
Протоколи: зборів уповноважених райспоживспілки (1954–

1960); загальних зборів уповноважених пайовиків райспоживспілки
(1962–1964, 1966); звітноOвиборних зборів уповноважених пайовиків
(1966–1971); загальних зборів уповноважених пайовиків організацій
та підприємств системи райспоживспілки (1962–1964).

Аналізи господарської діяльності райспоживспілки та її сітки
(1959–1964, 1967–1970).

Кон’юнктурні інформації про діяльність райспоживспілки та
підвідомчих організацій і підприємств (1960–1964).

Договори на соцзмагання між райспоживспілками та документи
про їх виконання (1955–1969). Плани, інформації про організаційноO
масову роботу (1966, 1967, 1969).

Документи (протоколи, висновки, списки) про передовиків
виробництва (1959–1964).

Звіти, довідки про виконання плану роздрібного товарообігу
(1966, 1969). Відомості, довідки про стан контролю за цінами,
зберігання кооперативної власності (1968). Довідки, інформації,
відомості про стан кооперативної власності (1969).

Плани роботи з кадрами (1967–1971). Річні звіти про роботу з
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кадрами (1966–1971). Акти перевіряння роботи з кадрами в
сільських споживчих товариствах (1967, 1969).

Статистичні звіти про склад і рух кадрів, чисельність
працівників за статтю, віком та стажем роботи (1967, 1968).

Акти перевіряння виконання заходів по боротьбі з крадіжками
та безгосподарністю в організаціях споживчої кооперації (1971).

Документи (плани, річні титульні списки, акти приймання
виконаних робіт) з капітального будівництва (1961–1969). Річні звіти
райспоживспілки та бухгалтерські по капіталовкладенням (1959–
1967). Річні звіти підприємств і організацій системи райспоживO
спілки та бухгалтерські по капіталовкладенням (1959–1964).

Плани з праці і зарплаті, роздрібного товарообігу, плани
прибутків, витрат обігу (1959–1969). Річні звіти про виконання плану
з праці та заробітної платні (1967–1969). Інформації про
розрахунково–фінансовий стан підприємств та організацій
райспоживспілки, відомості про виконання плану витрат обігу
(1959–1964).

Штатні розписи, кошториси адміністративноOгосподарських
витрат райспоживспілки та сільських споживчих товариств
(1959–1970).

Плани фінансовоOгосподарської діяльності (1967–1971). Акти
документальних ревізій райспоживспілки (1953–1958). Довідки про
результати ревізій підприємств райспоживспілки (1971).

Книги обліку витрат обігу, основних засобів (1962–1965).

Опис 3
Справ: 122; 1972–1980 рр.

Директивні вказівки, постанови, розпорядження Полтавської та
Черкаської облспоживспілок, Черкаського обласного виконкому,
Драбівського районного виконкому.

Постанови, розпорядження та протоколи засідань правління
райспоживспілки.

Річні звіти з основної діяльності райспоживспілки. Зведені
статистичні звіти по системі райспоживспілки. Річні статистичні
звіти підприємств та організацій системи райспоживспілки. 

Плани роботи райспоживспілки .
Плани роботи бюро економічного аналізу та плани заходів по

мобілізації внутрішніх резервів.
Протоколи: зборів уповноважених райспоживспілки; загальних

зборів уповноважених пайовиків райспоживспілки ;звітноOвиборних
зборів уповноважених пайовиків; загальних зборів уповноважених
пайовиків організацій та підприємств системи райспоживспілки.
Аналізи господарської діяльності райспоживспілки та її сітки .

Кон’юнктурні інформації про діяльність райспоживспілки та
підвідомчих організацій і підприємств .

Договори на соцзмагання між райспоживспілками та документи
про їх виконання. Плани, інформації про організаційноOмасову
роботу .
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Документи (протоколи, висновки, списки) про передовиків
виробництва .

Звіти, довідки про виконання плану роздрібного товарообігу.
Відомості, довідки про стан контролю за цінами, зберігання
кооперативної власності. Довідки, інформації, відомості про стан
кооперативної власності.

Плани роботи з кадрами. Річні звіти про роботу з кадрами. Акти
перевіряння роботи з кадрами в сільських споживчих товариствах.

Статистичні звіти про склад і рух кадрів, чисельність
працівників за статтю, віком та стажем роботи.

Акти перевіряння виконання заходів по боротьбі з крадіжками
та безгосподарністю в організаціях споживчої кооперації.

Документи (плани, річні титульні списки, акти приймання
виконаних робіт) з капітального будівництва. Річні звіти райO
споживспілки та бухгалтерські по капіталовкладенням. Річні звіти
підприємств і організацій системи райспоживспілки та бухгалтерські
по капіталовкладенням .

Плани з праці і зарплаті, роздрібного товарообігу, плани
прибутків, витрат обігу. Річні звіти про виконання плану з праці та
заробітної платні. Інформації про розрахунково – фінансовий стан
підприємств та організацій райспоживспілки, відомості про
виконання плану витрат обігу .

Штатні розписи, кошториси адміністративноOгосподарських
витрат райспоживспілки та сільських споживчих товариств .

Плани фінансовоOгосподарської діяльності. Акти документальO
них ревізій райспоживспілки. Довідки про результати ревізій
підприємств райспоживспілки. Книги обліку витрат обігу, основних
засобів .

ф. Р�1239  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,
с. Перервинці Драбівського району Полтавської області 

Справ: 20; 1944–1949 рр.

Опис 1 
Справ: 12; 1944–1946 рр.

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому, районного
відділу сільського господарства (1945, 1946).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945, 1946).

Планові завдання Драбівського районного виконкому і
районного відділу сільського господарства (1945).Виробничий план
(1946).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Головні книги (1945, 1946). Книга обліку основних засобів

(1944).

Опис 2
Справ: 8; 1947–1949 рр.
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Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

ВиробничоOфінансовий план (1949).
Річні бухгалтерські звіти (1948, 1949).
Книга обліку основних засобів (1949).

ф. Р�1240  Виконавчий комітет Бойківщинської сільської Ради
народних депутатів, с. Бойківщина Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 278; 1943–1979 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1944–1946 рр.

Постанови, рішення, розпорядження Полтавського обласного
виконкому  та Драбівського районного виконкому (1945, 1946).

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому (1946).
Бюджет сільради (1946).
Заключні звіти по обміру: присадибних ділянок (1944, 1946);

посівних площ (1945, 1946).

Опис 2
Справ: 269; 1943, 1947–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1951, 1959–1979); засідань
виконкому (1950–1952, 1955–1979); протоколи звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1960–1977).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій
(1957–1979).

Плани роботи виконкому (1957–1975).
Текстові звіти про роботу виконкому (1957–1968). Інформації

про роботу виконкому (1957, 1960–1962, 1965–1968). 
Заходи по благоустрою села (1975).
Умови на соцзмагання між сільськими радами та акти переO

віряння їх виконання (1955–1964, 1970, 1973, 1975, 1976). Доповідні
записки, інформації про організаційноOмасову роботу (1963, 1964,
1970–1979).

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та постійних
комісій (1961–1979). Річні та одноразові статистичні звіти про вік і
стать населення (1949, 1955, 1957, 1976–1979).

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати
сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та гоO
лосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953,
1955, 1957, 1959–1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971–1973, 1975, 1977).

Бюджети сільради (1948–1979), штатні розписи, кошториси
витрат (1948, 1954–1975, 1978, 1979). Річні звіти про виконання
бюджету (1948, 1951–1954, 1956, 1959–1979).

Відомості про стан місць захоронення воїнів, що загинули під час
Великої Вітчизняної війни (1964). Книга обліку воїнів, що загинули під
час звільнення села від німецькоOфашистських загарбників (1943).
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ф. Р�1241  Виконавчий комітет Свічківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Свічківка Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 208; 1945–1976 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1945–1946 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1946).
Протоколи засідань виконкому (1946).
Звіти: про облік посівів присадибних ділянок (1945); про

підсумки сівби в господарствах колгоспників (1946).
Звітні відомості про доходи та видатки сільського бюджету

(1945, 1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і видатків

по самообкладанню (1946).

Опис 2
Справ: 200; 1949–1976 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.
Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних

комісій (1961–1976).
Акти перевірянь роботи сільради органами вищого рівня (1972).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1952, 1957, 1958). Інформації про організаційноOмасову
роботу (1957, 1958, 1963–1967).

Статистичні звіти про склад депутатів сільради, постійних
комісій, скликання сесій сільради (1955, 1963, 1966–1970, 1975, 1976).
Одноразові статистичні звіти про стать і вік сільського населення ,
кількість худоби (1963–1975).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів у депутати про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961,
1963, 1965–1967, 1969, 1975).

Бюджети сільради, штатні розписи, кошториси витрат (1952–
1966, 1969–1976). Річні звіти про виконання сільського бюджету
(1963–1969, 1972–1975).

ф. Р�1242  Виконавчий комітет Перервинцівської сільської Ради
народних депутатів, с. Перервинці Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 352; 1943–1979 рр.

Опис 1 
Справ: 19; 1945–1946 рр.

Постанови, розпорядження Полтавського обласного виконкому
та райвиконкому.

Протоколи засідань виконкому (1945).
Місячні плани роботи виконкому (1946). Плани державних

поставок та заготівель сільськогосподарських продуктів (1946).
Плани по розвитку тваринництва (1946).
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Бюджет сільради (1946). Штатний розпис, кошторис витрат
(1945). Звітні відомості про доходи та видатки сільського бюджету
(1946).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945).
Списки: багатодітних матерів (1946); громадян, що беруть

участь у самооподатковуванні (1945).

Опис 2
Справ: 333, 1943–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949–1979); засідань виконкому
(1943, 1944, 1948–1979); звітних зборів виборців та звіти депутатів
перед виборцями (1958–1962, 1965, 1977–1979).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1951–1979).

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами та акти
перевіряння їх виконання (1944, 1950, 1951, 1955–1958, 1960, 1966,
1976). Інформації про організаційноOмасову роботу (1948, 1950–1953,
1956–1979).

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1943,
1946, 1948, 1951–1955, 1963, 1969–1979). Річні та одноразові статиO
стичні звіти про кількість населення, посівів худоби (1944, 1950–1979).

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1947, 1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967,
1969, 1971, 1973, 1975, 1977).

Бюджети сільради (1947, 1950–1979). Штатні розписи,
кошториси витрат (1944, 1947–1979). Річні звіти про виконання
сільського бюджету, нарахування, надходження та витрати сум
самооподаткування (1947, 1950–1979).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1949).
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками на території сільради і листи громадян села, надіслані з
фашистської Німеччини (1943, 1944).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1243  Виконавчий комітет Чернещанської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Чернещина Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 45; 1944–1954 рр.

Опис 1 
Справ: 7; 1944–1946 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому.
Протоколи: сесій сільради (1945); засідань виконкому (1945, 1946).
Бюджет сільради (1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по

самообкладанню (1946, 1947).
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Опис 2
Справ: 38; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949, 1950, 1953, 1954); засідань
виконкому (1947, 1948).

Договір на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1950).

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1947, 1948,
1954). Статистичні звіти про склад виконкому (1947, 1953). Річні
звіти про кількість населення, худоби (1949, 1950, 1953).

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1953).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси адміністраO
тивноOгосподарських витрат (1947–1953). Річні звіти про виконання
сільського бюджету (1947–1950, 1953).

ф. Р�1244  Виконавчий комітет Драбівської селищної Ради
народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 270; 1943–1979 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1943–1945 рр.

Постанови та розпорядження райвиконкому.
Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945).; загальних зборів

виборців (1945).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай у господарствах

колгоспників, робітників та службовців (1943, 1944).
Кошторис витрат сільського бюджету (1945). Картки реєстрації

штатів (1945). Звітні відомості про доходи та видатки сільського
бюджету (1945).

Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO
ками (1943, 1944).

Списки господарств, що беруть участь у сомооподаткуванні
(1945).

Опис 2
Справ: 256; 1946–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради (1953–1979); засідань виконкому
(1949–1979); загальних зборів мешканців села (1963, 1967–1972,
1975); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями
(1961, 1967, 1970, 1974, 1977–1979).

Протоколи засідань, плани роботи, акти перевірянь постійних
комісій (1957–1963, 1967–1974, 1977–1979).

Довідки про перевіряння роботи виконкому (1967).
Договори соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1957–1959, 1962, 1965–1968, 1972). Доповідні записки,
інформації про організаційноOмасову роботу (1960–1979).
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Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій
селищної Ради (1967–1979). Одноразові звіти про вік, стать та
кількість сільського населення, підсумки перепису худоби
(1953–1957, 1960–1966, 1974–1976, 1979).

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати
сільської і селищної Рад, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977).

Бюджети селищної Ради (1946–1954, 1957–1979). Штатні
розписи, кошториси витрат (1946, 1954, 1957, 1958, 1960–1962,
1971–1979). Річні звіти про виконання селищного бюджету (1947–
1953, 1956–1979).

ф. Р�1245  Виконавчий комітет Митлашівської сільської Ради
народних депутатів, с. Митлашівка Драбівського району
Черкаської області 

Справ 217; 1944–1979 рр.

Опис 1 
Справ: 15; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946).
Умови на соцзмагання між сільрадами (1944, 1945).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай.
Бюджет сільради (1946). Кошториси адміністративноO

господарських витрат (1945).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по

самооподаткуванню (1945).
Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).

Опис 2
Справ 202; 1947–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949–1958, 1961–1979); засідань
виконкому; звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1968–1970, 1973–1979).

Документи (протоколи, плани, акти перевірянь, списки)
постійних комісій (1955, 1956, 1959–1979).

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1949, 1950, 1957–1960, 1966). Доповідні записки,
інформації про організаційноOмасову роботу (1954, 1957–1960, 1963,
1964, 1970, 1976–1978).

Статистичні звіти про скликання сесій, склад депутатів та
постійних комісій (1968–1979). Річні та одноразові статистичні звіти
про кількість, стать і вік сільського населення, кількість худоби (1965,
1976–1979).

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977).
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Бюджети сільради (1947–1953, 1957–1979). Штатні розписи,
кошториси витрат (1974–1979). Річні звіти про виконання коштоO
рису по бюджету (1950–1979).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і сум
самооподаткування (1948, 1962, 1966).

ф. Р�1246  Виконавчий комітет Вершино�Згарської сільської Ради
народних депутатів, с. Вершина�Згарська Драбівського
району Черкаської області 

Справ: 274; 1943–1979 рр.

Опис 1
Справ: 27; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому, районного відділу
сільського господарства.

Протоколи засідань виконкому (1944–1946).
Плани роботи виконкому (1945, 1946).
Акти обслідувань сільради (1945).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1945, 1946).
Списки: членів сільради (1944); багатодітних матерів (1946);

господарств, які беруть участь у сплаті самообкладання (1945).
Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси

витрат (1944, 1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946).

Опис 2
Справ: 247; 1947–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1972–1976); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1972–1979).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1967–1979).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1951, 1955, 1957, 1967, 1969, 1971–1976). Інформація про
організаційноOмасову роботу (1947, 1948, 1956, 1958, 1962, 1966–1968,
1972–1979).

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій
(1966, 1967, 1970–1979). Річні та одноразові статистичні звіти про
підсумки сівби і урожаю, кількість насаджень, населення (1947,
1949–1951, 1964, 1968, 1971–1979).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси адміністраO
тивноOгосподарських витрат (1949–1956, 1963, 1972–1979). Річні
звіти про виконання бюджету (1966, 1969–1979).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету,
нарахувань та витрат сум самооподаткування (1947–1968).

Протоколи зборів трудящих про висунення кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, біографії депутатів (1950, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971,
1973, 1975, 1977).
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ф. Р�1247  Виконавчий комітет Олімпіадівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Олімпіадівка Драбівського району
Черкаської області 

Справ 43; 1944–1954 рр.

Опис 1 
Справ: 9; 1944–1946 рр.

Постанови, розпорядження Полтавського обласного виконкому.
Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1944).
Акт обслідування сільради (1945).
Бюджет сільради (1946).
Книга обліку витрат сільського бюджету та витрат по самообO

кладанню (1946).

Опис 2 
Справ: 34; 1947–1954 рр.

Протоколи сесій сільради (1950–1954). Списки постійних
комісій (1951).

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1950, 1952).

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій
(1948, 1953). Річні статистичні звіти про кількість урожаю, населенO
ня, худоби (1948–1950).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат
(1948–1953). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948,
1949, 1952, 1953).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950,
1951, 1954).

ф. Р�1248  Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради
народних депутатів, с. Михайлівка Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 14; 1943–1979 рр.

Опис 1 
Справ: 14; 1943–1947 рр.

Протоколи засідань виконкому (1943–1946).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в індивідуальних

господарствах (1944–1946).
Бюджети сільради (1946, 1947). Кошторис витрат (1946).

Відомості про доходи та видатки бюджету (1945, 1946).
Акт про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).

Опис 2
Справ: 233; 1947–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради (1950–1979); засідань виконкому
(1947–1956, 1959–1979); звітних зборів виборців та звіти депутатів
перед виборцями (1970).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955,
1963, 1966–1979).
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Документи про перевіряння роботи виконкому органами
вищого рівня (1970, 1971, 1973, 1975).

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1951, 1955, 1958, 1962, 1965, 1966, 1969, 1976, 1979).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1955, 1956, 1958, 1960,
1961, 1970–1979).

Статистичні звіти про склад та зміни у складі виконкому,
постійних комісій (1953, 1966–1979). Річні та одноразові статистичні
звіти про кількість посівів, кількість сільського населення, підсумки
перепису худоби (1948–1958, 1966–1969, 1976, 1977).

Протоколи зборів трудящих про висунення кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1969, 1971, 1973, 1975,
1977).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат
(1948–1950, 1953–1955, 1970–1979). Річні звіти про виконання
бюджету (1948–1979).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947,
1950, 1951, 1953–1972).

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1249  Виконавчий комітет Білоусівської сільської Ради
народних депутатів, с. Білоусівка Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 370; 1943–1979 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1946 рр.

Постанови райвиконкому (1944–1946).
Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів

та нарад виконкому сільради (1943, 1944).
Умови на соцзмагання між сільрадами, колгоспами та

бригадами (1945, 1946).
Бюджет сільради (1946).
Книга обліку доходів сільського бюджету (1946).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944–1946).
Списки нарахування та сплати самообкладання (1944, 1945).

Опис 2
Справ: 354; 1947–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949–1979); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1966–1979); звітних зборів виборO
ців та звіти депутатів перед виборцями (1960–1974, 1977–1979).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1952, 1956, 1960–1979).

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1951, 1952, 1955–1967, 1971–1977). Доповідні записки,
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інформації про організаційноOмасову роботу (1952, 1959, 1963–1965,
1971–1979).

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967,
1969, 1971, 1973, 1975, 1977).

Бюджети сільради (1949–1979). Штатні розписи, кошториси
витрат (1966–1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету
(1950–1959, 1964–1979).

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1947–1949).
Звіти та відомості про будівництво в колгоспі і господарствах
колгоспників (1949). Подвірні списки – вибірки з погосподарських
книг про чисельність худоби (1947–1949).

Статистичні звіти про склад та зміни у складі виконкому,
постійних комісій і депутатів (1951, 1953, 1955, 1971–1979). Річні та
одноразові звіти про стать і вік сільського населення, кількість
населення, худоби (1951–1965, 1971–1979).

ф. Р�1250  Виконавчий комітет Золотоношківської сільської Ради
народних депутатів, с. Золотоношка Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 316; 1944–1979 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1944–1946 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому.
Протоколи засідань виконкому.
Звіти про виконання сільського бюджету (1945). Звітні

відомості про доходи та видатки сільського бюджету (1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по

самооподаткуванню (1946).
Відомості на виплату заробітної плати робітникам і службовцям

(1946).
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).
Списки господарств, які беруть участь у самооподаткуванні

(1944, 1945).
Заяви та скарги громадян.

Опис 2 
Справ: 299; 1947–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1969–1979).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1949, 1953, 1955, 1966–1979).

Довідки про перевіряння роботи виконкому (1969, 1970).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1950, 1960, 1967–1975). Інформації про організаційноO
масову роботу (1953, 1957–1961, 1965, 1966, 1969–1979).
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Статистичні звіти про склад та зміни у складі виконкому,
постійних комісій (1953, 1960–1979). Річні та одноразові статистичні
звіти про стать і вік сільського населення, кількість посівів,
населення, худоби (1950–1957, 1960, 1963–1979).

Протоколи загальних зборів трудящих про висунення
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1966, 1969, 1971,
1973–1975, 1977).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1952,
1954, 1955, 1958–1966, 1969–1979). Річні звіти про виконання
кошторису та бюджету, нарахування і витрати сум самооподаткуO
вання (1950–1979).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету,
нарахувань і витрат сум самооподаткування (1947–1971).

ф. Р�1251  Виконавчий комітет Криштопівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Криштопівка Драбівського району
Черкаської області 

Справ: 46; 1943–1954 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1943–1947 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому (1943–1945).
Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому

(1944–1946); зборів жителів села (1944).
Бюджет сільради (1946). Книга обліку доходів сільського

бюджету (1946).
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).
Список осіб, яких було вивезено до фашистської Німеччини (1944).
Відомості: про кількість зруйнованих під час війни тваринO

ницьких приміщень; про кількість населення, худоби в колгоспах на
території сільради (1943).

Опис 2
Справ: 34; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому
(1947, 1948).

Інформації про організаційноOмасову роботу (1952).
Статистичний звіт про склад виконкому (1950). Одноразовий

статистичний звіт про вік та стать сільського населення (1952).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради (1953).
Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси адміністраO

тивноOгосподарських витрат (1947–1950, 1953). Річні звіти про
виконання сільського бюджету (1947, 1948, 1951, 1953). Річні звіти
про нарахування та витрати сум самооподаткування (1950, 1953).
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11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1252  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воро�
шилова, с. Білоусівка Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 40; 1943–1951 рр.

Опис 1 
Справ: 18; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944).

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946); зборів бригад (1946).

Виробничі плани (1944–1946).
Річні звіти колгоспу (1943–1946).
Договори, умови на соцзмагання між колгоспами (1946).
Головна книга (1944–1946). Касові книги (1944, 1945).
Акти про збитки, нанесені членам колгоспу німецькоO

фашистськими загарбниками (1944). Списки громадян, насильно
вивезених до фашистської Німеччини (1944).

Опис 2
Справ: 22; 1947–1951 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1948–
1950).

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1947, 1949, 1950).
Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1947, 1949, 1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1949, 1950). Акти ревізійних комісій колгоспу (1947–1950).

ф. Р�1253  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого
Травня, с. Золотоношка Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 16; 1943–1950 рр.

Опис 1 
Справ 12; 1943–1947 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946, 1947).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1943–1946).

Головна книга (1944). Книги обліку державних поставок,
натуральних і грошових прибутків, майна, продуктів і матеріалів,
розрахунків з установами та особами (1945).

Опис 2 
Справ: 4; 1948–1950 рр.
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Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1948); бригадних зборів (1948).

ВиробничоOфінансовий план (1950).
Договори на соцзмагання між колгоспами (1949).
Річний звіт фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1949).

ф. Р�1254  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Паризька
Комуна", с. Перервинці Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 13; 1943–1949 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1946 рр.

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому, районного
відділу сільського господарства (1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945, 1946).

Виробничі плани (1945, 1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Касова книга (1945). Книга обліку основних засобів

виробництва (1946).

Опис 2
Справ: 2; 1948–1949 рр.

Річні бухгалтерські звіти.

Ф. Р�1255 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Приклад", 
с. Рождественське Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 20; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1944–1946 рр.

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому, районного
земельного відділу (1944).

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. 

Касова книга (1946). Книга обліку державних поставок і
колгоспної торгівлі, вибуття основних засобів виробництва, майна,
продуктів та матеріалів (1944, 1945).

Опис 2
Справ: 6; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Річні бухгалтерські звіти (1947, 1948).

ф. Р�1256  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Золотоношка Драбівського району Полтавської області 
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Справ: 8; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944, 1946).

Журнали головних рахунків (1944, 1946). Касова книга
(1943–1945). Книга обліку продуктів та матеріалів (1944).

ф. Р�1257  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", 
с. Коломиці Драбівського району Полтавської області 

Справ: 14; 1944–1946 рр.

Опис 1 
Справ: 14; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Акти та договори з організаціями про виконання сільськоO

господарських робіт (1944, 1945).
Книги обліку державних поставок і колгоспної торгівлі,

натуральних прибутків і їх розприділення, продуктів та матеріалів
(1945). Книга розрахунків з різними особами та організаціями (1945).

ф. Р�1258  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Дунинівка Драбівського району Полтавської області 

Справ: 28; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1945, 1946).
Книга обліку майна, продуктів та матеріалів (1946).

Опис 2
Справ: 21; 1947–1950 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому.
Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників.
Виробничі плани (1947, 1948, 1950).
Річні звіти колгоспу.
Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1948).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1950). Акти ревізійних

комісій колгоспу.
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ф. Р�1259  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний
жовтень", с. Драбів Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 33; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Планове завдання колгоспу (1946). Виробничий план (1945).
Договори на соцзмагання між колгоспами, бригадами (1946).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Книга головних рахунків (1946).

Опис 2
Справ: 19; 1947–1950 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому.
Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників.
Виробничі плани.
Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1949, 1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1948, 1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1947, 1948).

ф. Р�1260  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Прожектор",
с. Мехедівка Драбівського району Полтавської області 

Справ: 26; 1944–1949 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1944–1946 рр.

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1944, 1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945).

Акти: аналізу і апробації насіння (1944, 1946); апробації посівів
(1945); виділення насіннєвих ділянок, перевіряння, передачі
насіннєвих фондів (1945). Акти та договори на контрактацію тварин
(1945).

Книги обліку: натуральних прибутків та їх розприділення
(1945); матеріалів та продуктів (1945, 1946). Книга допоміжних
рахунків з обліку державних поставок та колгоспної торгівлі (1945).

Опис 2
Справ: 12; 1944, 1947–1949 рр.

Рішення райвиконкому (1948, 1949).
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1947–1949).
ВиробничоOфінансовий план (1948).
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Річні бухгалтерські звіти (1944, 1948, 1949). Акти ревізійної
комісії колгоспу (1944).

ф. Р�1261  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Вільне
життя", с. Драбів Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 25; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1943–1945).

Виробничі плани (1945, 1946).
Договір на соцзмагання між колгоспами (1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Книга обліку продуктів та матеріалів (1946).

Опис 2
Справ: 14; 1947–1950 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому.
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1947, 1948, 1950).
Річне виробниче завдання (1949). Виробничі плани (1947, 1948,

1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1949).

ф. Р�1262  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Рання зоря", 
с. Свічківка Драбівського району Полтавської області 

Справ: 15; 1944–1946 рр.

Опис 1 
Справ: 15; 1944–1946 рр.

Директивні розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1946).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945, 1946).

Виробничий план (1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944, 1946).
Касова книга (1946). Книги обліку майна, продуктів і

матеріалів, поточних рахунків і розрахунків з установами та особами
(1945, 1946).

ф. Р�1263  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Бойківщина Драбівського району Полтавської області.

Справ: 18; 1944–1950 рр.

Опис 1 
Справ: 12; 1944–1946 рр.

560



Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому, районного
земельного відділу (1944, 1945).

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників. 

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1944–1946). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946).

Книги обліку продуктів та матеріалів (1944).

Опис 2
Справ: 6; 1948–1950 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1948).
Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів

колгоспників.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1948, 1949).

ф. Р�1264  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, 
с. Білоусівка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 124; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1944–1946 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1945).

Виробничі плани.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 2
Справ: 50; 1946–1969 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946–1970). Звітні доповіді голови колгоспу
(1967–1969).

ВиробничоOфінансові плани (1951, 1954–1956, 1958, 1959,
1965–1968).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947, 1952, 1959, 1961).

Книга історії полів сівозмін (1966–1970). Шнурова книга обліку
насіння (1965–1969).

Опис 3
Справ: 67; 1970–1980 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1971–1979).

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу
(1970–1979).

Книга історії полів сівозмін (1971–1976).
Документи (протоколи, звітна доповідь, кошториси витрат,

фінансові звіти) профспілкового комітету.
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ф. Р�1265  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 16�річчя
Жовтня, с. Золотоношка Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 22; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1946 рр.

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому, районного
земельного відділу (1943, 1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Виробничий план (1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946).
Касова книга (1945). Книга обліку продуктів та матеріалів

(1945). Допоміжні книги до головної з обліку інвентарю, худоби,
державних поставок (1946).

Опис 2
Справ: 6; 1947–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1949).

ВиробничоOфінансовий план (1950).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1949, 1950).

Ф. Р�1267  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Ударник", 
с. Михайлівка Драбівського району Полтавської області 

Справ: 24; 1944–1951 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Директивні вказівки райвиконкому, районного земельного
відділу (1944, 1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945, 1946).

Виробничий план (1946).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1946). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946).

Опис 2
Справ: 16; 1947–1951 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1947–
1950).

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1947, 1949).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1949).
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Книги головних рахунків (1948, 1950). Книги обліку
натуральних прибутків і їх розприділення, продуктів і матеріалів,
грошових та натуральних витрат (1950).

ф. Р�1268  Драбівський бурякорадгосп ім.. ХХІІІ з'їзду КПРС
Черкаського виробничо�аграрного об'єднання цукрової
промисловості Міністерства харчової промисловості
УРСР, с. Драбово�Барятинське Драбівського району
Черкаської області.

Справ: 216; 1943–1980 рр.

Опис 1 
Справ: 9; 1943–1945 рр.

Накази, розпорядження Народного комісаріату харчової
промисловості СРСР.

Кошторис на капітальне будівництво (1943). Інвентарні описи
будівель, споруд та майна (1943).

Вступний та заключний баланси та додатки до них (1943).
Річний бухгалтерський звіт (1945).

Опис 4
Справ: 52; 1943, 1946–1953 рр.

Накази, постанови Полтавського цукробурякотресту (1943,
1946–1953).

Протоколи виробничих нарад (1950, 1951).
ВиробничоOфінансові плани (1948–1953).
Основні виробничоOекономічні показники до освоєння сівозмін

(1950).
Документи про участь радгоспу у Всесоюзній сільськогоспоO

дарській виставці (1951, 1952).
Справа про представлення до нагороди директора радгоспу

(1948).
Умови на соцзмагання між бурякорадгоспами та акти

перевіряння їх виконання (1947–1953).
Річний звіт з праці та заробітної плати (1950).
Штатні розписи (1948–1953). Річні бухгалтерські звіти

(1946–1953). Акти документальної ревізії бурякорадгоспу
(1946–1953).

Опис 5
Справ: 155; 1954–1980 рр.

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1979, 1980).
Статути бурякорадгоспу (1971, 1977).
П'ятирічний  та плани розвитку сільського господарства

(1955–1965, 1971–1980).
Протоколи: загальних зборів працівників радгоспу (1978);

виробничих нарад (1956–1960).
Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1977–1980). 
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ВиробничоOфінансові плани (1956–1966, 1979). Основні показO
ники та контрольні дані про виконання виробничоOфінансового
плану (1958, 1965–1978).

Документи (накази, довідки, акти) перевіряння та обстеження
виробничої діяльності радгоспу органами вищого рівня  (1954–1969).
Аналізи господарської діяльності радгоспу (1959, 1973, 1975, 1976).

Списки передовиків радгоспу, представлених на РеспубліканO
ську  сільськогосподарську виставку (1954).

Агрономічні звіти (1965, 1967, 1970–1978). Звіти про урожай
сільськогосподарських культур (1966, 1968, 1969). Звіти по тваринO
ництву (1966–1970). Зоотехнічні звіти (1971–1978).

Річні звіти з капітального будівництва (1954–1960).
Річні звіти по кадрах (1955–1960).
Штатні розписи, кошториси витрат (1961, 1962, 1966,

1970–1973, 1977, 1978). Річні бухгалтерські звіти (1954–1956,1965,
1966).

Шнурові книги обліку насіння (1961, 1962, 1965–1980).
Насіннева книга (1958–1964). Книга історії полів сівозмін
(1979–1983).

Документи (протоколи, звітна доповідь, плани роботи, колекO
тивні договори, соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання,
кошториси витрат, фінансові звіти) профспілкового комітету
(1967–1980).

ф. Р�1269  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше
Травня", с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

Справ: 26; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1944–1945 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани.
Кошториси витрат. Річні звіти про фінансовоOгосподарську

діяльність колгоспу.
Книги головних рахунків. Касові книги. Книга обліку продуктів

та матеріалів (1944).

Опис 2
Справ: 16; 1946–1950 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. 
Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників. 
Виробничі плани (1946, 1948).
Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1950).
Акти ревізійних комісій колгоспу (1948).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1946, 1948, 1949). Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1950).
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ф. Р�1270  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Світло", с. Вер�
шина�Згарська Драбівського району Полтавської області 

Справ: 18; 1943–1946 рр.

Опис 1
Справ: 18; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1944).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943, 1944). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945).
Касові книги (1944, 1946). Книга обліку продуктів (1945).

ф. Р�1271 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний
Маяк", с. Білоусівка Драбівського району Полтавської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1944–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946–1950).

Виробничі плани (1945–1950).
Річні звіти колгоспу (1944–1949).
Соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння їх

виконання (1950).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1945, 1946). Акти ревізійних

комісій колгоспу (1950).
Головна книга (1946). Книга обліку основних засобів

виробництва (1945).

Ф. Р�1272  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, 
с. Свічківка Драбівського району Черкаської області 

Справ: 96; 1947–1975 рр.

Опис 2
Справ: 5; 1947–1949 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947, 1949).

Опис 3
Справ: 79; 1950–1973 рр.

Статут колгоспу (1970).
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1950–1974). Звітні доповіді голови колгоспу на звітноO
виборних зборах (1952, 1961–1963, 1966, 1967, 1970–1973).

Плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу
(1970–1973).
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ВиробничоOфінансові плани (1954, 1955, 1958, 1966–1968,
1971–1973).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1950–1952, 1962).

Шнурова книга обліку насіння (1968, 1970–1975). Книга історії
полів і сівозмін (1965–1976).

Опис 4
Справ: 3; 1974–1975 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. Плани роботи бюро економічного аналізу (1974).

Опис 1м
Справ: 9; 1970–1973 рр.

Протокол звітноOвиборних профспілкових зборів (1972).
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань
профспілкового комітету.

ф. Р�1273  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", 
с. Свічківка Драбівського району Полтавської області 

Справ: 31; 1943–1949 рр.

Опис 1: 
Справ: 21; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1945).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).

Планові завдання колгоспу (1944). План освоєння сівозмін
(1946). Виробничі плани (1945, 1946).

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Книги головних рахунків (1945, 1946).
Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення,

майна, продуктів і матеріалів, поточних рахунків, розрахунків з
установами та особами (1944, 1945).

Опис 5
Справ: 10; 1947–1949 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1948, 1949).

Виробничі плани.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

ф. Р�1274  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Іскра", 
с. Свічківка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 21; 1943–1949 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1943–1946 рр.
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Постанови, розпорядження райвиконкому, районного
земельного відділу (1945, 1946).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944, 1945).

Виробничий план (1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Книга обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення

(1945).

Опис 2
Справ: 9; 1946–1949 рр.

Постанови, рішення райвиконкому.
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1946–1948).
Виробничий план (1948).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947–1949).

ф. Р�1275  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 37; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1943–1946 рр.

Постанови, розпорядження райвиконкому, районного земельO
ного відділу (1944–1946).

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1944, 1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.
Акти перевіряння господарської діяльності колгоспу (1945,

1946).
Акти про збитки, нанесені господарству німецькоOфашистсьO

кими загарбниками (1944).

Опис 2
Справ: 21; 1946–1950 рр.

Постанови. рішення, розпорядження райвиконкому.
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів

колгоспників (1947–1950).
Виробничі плани (1947–1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1949, 1950). Акти ревізійних комісій колгоспу (1947, 1948,
1950).

ф. Р�1276  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петров�
ського, с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

Справ: 31; 1943–1950 рр.
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Опис 1
Справ: 13; 1943–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу.
Протоколи: засідань правління колгоспу (1944, 1946); загальних

зборів колгоспників (1944).
Виробничі плани (1945, 1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Акти перевіряння господарської діяльності колгоспу (1946).
Касова книга (1944). Книга обліку основних засобів виробO

ництва (1945).

Опис 2
Справ: 18; 1947–1950 рр.

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому.
Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів

колгоспників.
Виробничі плани.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1949).

ф. Р�1277  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17�го Парт�
з'їзду, с. Криштопівка Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 20; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1943–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945–1947).

Виробничий план (1944).
Щоденні інформації та зведені відомості про виконання

сільськогосподарських робіт в колгоспі (1943).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946). Інвентарні відомості
обліку худоби, майна та матеріалів (1945, 1946).

Касова книга (1945–1947). Книги обліку продуктів і матеріалів,
розрахунків з установами і особами, неподільних фондів та пайових
внесків (1946).

Опис 2
Справ: 7; 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

ф. Р�1278  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Більшовик", 
с. Митлашівка Драбівського району Полтавської області 

Справ: 24; 1944–1949 рр.
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Опис 1
Справ: 15; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944, 1946).

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1945).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944). Акти перевіряння господарської діяльності колгоспу (1945).
Журнал головних рахунків (1946). Книги обліку державних

поставок і колгоспної торгівлі, основних засобів виробництва,
натуральних і грошових витрат, продуктів та матеріалів (1944, 1945).

Опис 2
Справ: 9; 1947–1949 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

ВиробничоOфінансові плани (1947, 1948).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1948). Акти ревізійної комісії колгоспу (1948).

ф. Р�1279  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Верхній Згар",
с. Вершина�Згарська Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 10; 1944–1946 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1945).

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників.

Касові книги (1945, 1946). Книги обліку основних засобів
виробництва, продуктів та матеріалів (1945, 1946). Книга розрахунків
з установами та особами (1945).

ф. Р�1280  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, 
с. Олімпіадівка Драбівського району Черкаської області 

Справ: 34; 1944–1958 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1944–1946 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1944).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946).

Виробничий план (1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944, 1945).
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Опис 2
Справ: 28; 1947–1958 рр.

Статут колгоспу (1956).
Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів

колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1952, 1953).
Трирічний план розвитку громадського продуктивного

тваринництва (1949–1951).
Виробничі плани (1949–1951, 1954, 1956, 1957).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947, 1949–1952).

ф. Р�1281  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40�річчя
Жовтня, с. Бойківщина Драбівського району Черкаської
області 

Справ: 96; 1944–1974 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1944–1946 рр.

Виробничі плани (1945, 1946).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944, 1945).

Опис 2
Справ: 10; 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1948, 1949).

Книги обліку грошових прибутків і їх розприділення, фондів,
продуктів та матеріалів (1947).

Опис 3
Справ: 45; 1950–1964 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1950–1965). Звітні доповіді голови колгоспу (1959,
1960, 1962–1964).

ВиробничоOфінансові плани (1954, 1957–1961).
Акти перевіряння наслідків соцзмагання між колгоспами (1958,

1959).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1950–1952, 1962).

Опис 4
Справ: 37; 1965–1974 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1968–1973).

Плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969,
1972, 1973).

Шнурова книга обліку насіння (1966–1973). Книга історії полів
сівозмін (1966–1974).
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Документи (протоколи загальних зборів членів профспілки і
засідань профкому, плани роботи) профспілкового комітету
(1966–1972).

ф. Р�1282  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червона Хви�
ля", с. Михайлівка Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 29; 1945–1950 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1945, 1946 рр.

Директивні вказівки райвиконкому, районного земельного
відділу (1946).

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників.

Акти ревізійної комісії колгоспу (1946).
Головна книга (1946). Допоміжні книги до головної. Касова

книга (1946).

Опис 2
Справ: 17; 1947–1950 рр.

Постанови, рішення райвиконкому (1948, 1950). 
Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів

колгоспників.
Виробничі плани (1947, 1948).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947).
Книги головних рахунків (1948, 1950). Книги обліку фондів,

грошових прибутків і їх розприділення, грошових і натуральних
витрат, продуктів та матеріалів (1948, 1950).

ф. Р�1283  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Вірний шлях",
с. Дунинівка Драбівського району Полтавської області 

Справ: 23; 1944–1950 рр.

Опис 1 
Справ: 23; 1944–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників.

План розвитку сільського господарства колгоспу (1948).
ВиробничоOфінансові плани (1946–1949).

Соцзобов’язання колгоспників (1946, 1949).
Річні бухгалтерські звіти (1944–1949). Акти ревізійної комісії

колгоспу (1949).
Книга розрахунків з організаціями (1944).

ф. Р�1284  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, 
с. Михайлівка Драбівського району Черкаської області 

Справ: 116; 1945–1980 рр.
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Опис 1
Справ: 18; 1945–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

ВиробничоOфінансові плани (1946, 1947).
Акти перевіряння колгоспу Драбівським районним управлінO

ням сільського господарства (1950).
Річні бухгалтерські звіти (1945, 1946, 1948).
Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення,

виробництва по тваринництву, грошових і натуральних витрат,
продуктів та матеріалів (1949, 1950).

Опис 4
Справ: 39; 1951–1968 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1966–1968).

ВиробничоOфінансові плани (1958–1961, 1967, 1968).
Агрономічній звіт (1967).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1952).
ЗемельноOшнурова книга (1964–1972). Книга історії полів

сівозмін (1964–1972).

Опис 5
Справ: 59; 1969–1980 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колO
госпників. Звітні доповіді голови колгоспу (1969–1973, 1978–1980).

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1973,
1975–1978).

Сортонасіннева книга колгоспу (1975–1979). Книга обліку
насіння (1970–1973). Книга історії полів сівозмін (1969–1984).

Документи (протоколи, плани роботи, штатний розпис і
кошторис витрат, фінансові та статистичні звіти) профспілкового
комітету (1970–1972, 1979, 1980).

ф. Р�1285  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "13�річчя
Жовтня", с. Перервинці Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 21; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1943–1950 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу
(1943–1946).

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1943–1947, 1950).

Виробничі плани (1944, 1946).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1943–1949). Акти
ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946).
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Описи основних засобів (1944). 

ф. Р�1286  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний
колос", с. Білоусівка Драбівського району Полтавської
області 

Справ: 24; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 11; 1943–1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1945).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1943–1946).
Договори, умови на соцзмагання між колгоспниками та акти

перевіряння їх виконання (1945).
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1945). Акти ревізійної

комісії колгоспу (1946).
Документи (акти, відомості, списки) про збитки, нанесені

колгоспу німецькоOфашистськими загарбниками (1944).

Опис 2
Справ: 13; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників.

Виробничі плани (1947, 1948, 1950).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1947–1949). Протоколи засідань та акти ревізійної комісії колгоспу
(1947, 1948).

ф. Р�1297  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Жовтень", 
с. Кавунівка Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 9; 1944–1945 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1944–1945 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Списки передовиків колгоспу (1944).
Акти обстежень посівних площ (1944).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1945).
Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення,

основних засобів виробництва, грошових та натуральних витрат.
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).

ф. Р�1298  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Вороши�
лова, с. Ступичне Мокрокалигірського району Київської
області 
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Справ: 20; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945).

Книги обліку неподільних фондів, приплоду і приросту тварин,
витрат на будівництво і капітальний ремонт, витрат на виробничі
потреби, продуктів та матеріалів.

Опис 3
Справ: 15; 1946–1950 рр.

Рішення райвиконкому (1950).
Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників.
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1949, 1950).
ЗемельноOшнурова книга (1950).
Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних

прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних витрат
(1946).

ф. Р�1299  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 13�річчя
Жовтня, с. Коротине Шполянського району Черкаської
області 

Справ: 40; 1944–1958 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1944, 1945 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944).

ВиробничоOфінансовий план (1944).
Річні бухгалтерські звіти.

Опис 3
Справ: 36; 1946–1958 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників.

ВиробничоOфінансові плани (1947–1957).
Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння

їх виконання (1951).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1946–1951, 1956–1958).
Книга головних рахунків (1946).

ф. Р�1301  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя",
с. Антонівка Мокрокалигірського району Київської області

Справ: 8; 1944–1946, 1949 рр.

574



Опис 1
Справ: 8; 1944–1946, 1949 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944–1946).; загальних зборів бригад (1944–1946).

ВиробничоOфінансовий план (1949).
Річні бухгалтерські звіти (1944, 1949).
Книга головних рахунків (1946). Книга обліку основних засобів

виробництва (1946).

ф. Р�1302  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Спартак", 
с. Соболівка Мокрокалигірського району Київської області

Справ: 9; 1944, 1946–1947 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1944, 1946–1947 рр.

Інвентарна книга (1944). Книги обліку основних засобів
виробництва, фондів і грошових прибутків, головних і поточних
рахунків, цінних паперів та розрахунків з установами і особами.

ф. Р�1303  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Ступичне Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 18; 1944–1950 рр.

Опис 1 
Справ: 6; 1944, 1945 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1945).
Відомості та інформації про хід сільськогосподарських робіт

(1944).
Книги головних рахунків. Книги обліку фондів допомоги на

культурні потреби, витрат на виробничі потреби (1945).

Опис 3
Справ: 12; 1945–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947, 1950, 1951).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1945–1947, 1950).

ЗемельноOшнурова книга (1950–1957).
Книги обліку основних засобів виробництва, фондів (1946,

1949).

ф. Р�1304  Об'єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (кол�
госпи) с. Мокра Калигірка Катеринопільського району
Черкаської області.

Справ: 164; 1944–1980 рр.
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Опис 1 – колгосп "20�ти річчя Жовтня"
Справ: 9; 1944, 1945 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників.

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944).
Книги головних рахунків. Книги обліку державних поставок і

колгоспної торгівлі, цінних паперів, майна, поточних рахунків.

Опис 2
Справ: 18; 1945–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946–1948);
загальних зборів колгоспників (1946–1949).

ВиробничоOфінансовий план (1950).
Договори на соцзмагання між колгоспами (1949).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1950).
Книга історії полів сівозмін (1948–1952).
Книга головних рахунків (1946). Книги обліку натуральних і

грошових прибутків та їх розприділення, фондів, основних засобів
виробництва.

Опис 3 – колгосп "Більшовик"
Справ: 24; 1944–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1944–1949).

ВиробничоOфінансовий план (1950).
Річні звіти колгоспу (1947–1950).
Договори на соцзмагання між колгоспами, тракторними та

рільничими бригадами (1947, 1949).
Акти ревізійної комісії колгоспу (1945–1947).
Книга історії полів сівозмін (1948–1955).
Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення,

основних засобів виробництва (1945–1947).

Опис 4
Справ: 87; 1951–1970 рр.

Статут колгоспу (1962).
Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1958, 1959).
Перспективний план розвитку колгоспу (1954–1965). План

лісового господарства колгоспу (1952–1962). ВиробничоOфінансові
плани (1951, 1954–1965).

Річні звіти колгоспу (1951, 1952, 1956, 1957, 1965). Аналізи
господарської діяльності колгоспу (1964, 1966–1970).

Зоотехнічні звіти колгоспу (1955, 1958–1963, 1966, 1968–1970).
Соцзобов’язання колгоспу та підсумки їх виконання (1967)
Багатотиражка колгоспу "Шлях Ілліча" (1961–1965).
ЯкісноOнасінневі книги (1961–1963, 1965–1970). ЗемельноO

шнурова книга (1963–1974). Книги історії полів сівозмін (1956–1960,
1963–1971).

Книги обліку основних засобів виробництва (1963, 1964).
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Опис 5
Справ: 26; 1971–1980 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів
колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1976, 1978–1980).

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972–1977).
Протоколи засідань профспілкового комітету (1971–1978).

Ф. Р�1305  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Грушківка Мокрокалигірського району Київської області

Справ: 14; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 4;1944, 1945 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1945).

Книги головних рахунків. Книга обліку державних поставок та
колгоспної торгівлі (1945).

Опис 3
Справ: 10; 1946–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників.

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних та
грошових прибутків (1946, 1947).

ф. Р�1306  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,
с. Вікнине Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 12; 1944, 1945, 1947–1950 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944, 1945, 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1949, 1950); загальних
зборів колгоспників (1950).

ВиробничоOфінансовий план (1949).
Річний бухгалтерський звіт (1947).
Книги головних рахунків (1944, 1945). Книги обліку основних

засобів виробництва, натуральних прибутків і їх розприділення
(1948–1950).

ф. Р�1307  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Єлизаветка Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 31; 1945–1950 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1945 р.

Книги обліку державних поставок і колгоспної торгівлі, цінних
паперів, фондів, грошових і натуральних прибутків та витрат,
поточних рахунків, майна.
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Опис 2
Справ: 28; 1946–1950 рр.

Рішення, розпорядження райвиконкому (1946).
Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників.
ВиробничоOфінансові плани.
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1949).
ЗемельноOшнурова книга (1947–1950).
Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних і

грошових прибутків та їх розприділення, головних рахунків,
грошових та натуральних витрат.

ф. Р�1308  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Шлях Ілліча",
с. Суха Калигірка Катеринопільського району Черкаської
області 

Справ: 159; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1944).

Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1945).

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку неподільних
фондів та пайових внесків.

Опис 3
Справ: 116; 1945–1969 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. Звітна доповідь голови колгоспу (1969).

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1971). Зведений
план розвитку сільського господарства (1958). ВиробничоOфінансові
плани (1945, 1952–1957, 1959–1965).

Річні звіти колгоспу (1945, 1948, 1950, 1952, 1954–1969).
Агрономічні звіти (1957, 1969). Зооветеринарні звіти (1953,

1956–1959, 1961–1969).
Протоколи і акти ревізійної комісії колгоспу (1959, 1965).
Сортонасінневі книги (1961–1963, 1965–1969). Книги історії

полів сівозмін (1963–1970).
Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних і

грошових прибутків та їх розприділення, фондів, виконання робіт і
затрат трудоднів, натуральних та грошових витрат (1947–1949, 1953).

Опис 4
Справ: 38; 1970–1980 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1979, 1980).

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу
(1973–1980).
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Аналізи господарської діяльності колгоспу.
Кошториси витрат (1973, 1975–1979). Фінансові звіти про

виконання кошторису витрат (1972–1979).
ЯкісноOнасіннева книга (1976–1980). Книга історії полів

сівозмін (1973–1977).
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань

профспілкового комітету колгоспу (1974–1981). Журнали групи
народного контролю (1980, 1981).

ф. Р�1309  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя",
с. Єлизаветка Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 42; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944, 1945 рр.

Директиви, рішення райвиконкому (1944).
Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів

колгоспників.
Книга головних рахунків (1944). Книги обліку натуральних і

грошових прибутків та їх розприділення.

Опис 3
Справ: 34; 1946–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946–1951).

ЗемельноOшнурова книга (1947–1950).
Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних і

грошових прибутків та їх розприділення, головних рахунків,
грошових та натуральних витрат.

ф. Р�1310  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с.
Ярославка Шполянського району Черкаської області 

Справ: 48; 1951–1971 рр.

Опис 1
Справ: 48; 1951–1971 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1951–1958, 1962–1971), бригадних зборів (1962, 1963).
Звітні доповіді голови колгоспу (1962, 1967–1971).

Перспективний план розвитку колгоспу (1966–1970). ВиробO
ничоOфінансові плани (1953–1961).

Агрономічні звіти (1965, 1966).
Річний титульний список на капітальне будівництво (1970).
Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння

їх виконання (1952).
ПрибутковоOвидаткові кошториси (1951, 1952). Річні

бухгалтерські звіти (1950–1952, 1956, 1957).
Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1975).
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ф. Р�1311  Виконавчий комітет Ступичненської сільської Ради
народних депутатів, с. Ступичне Катеринопільського
району Черкаської області 

Справ: 342; 1944–1987 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944, 1945 рр.

Протоколи: сесій сільради, засідань виконкому.
Листування: з прокуратурою району з адміністративноO

господарських питань; з районним відділом міліції з нотаріальних та
судових питань.

Опис 3
Справ: 337; 1946–1987 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому, загальних зборів
мешканців села (1955–1960, 1963–1987); звітних зборів виборців та
звіти депутатів перед виборцями (1962, 1963, 1967–1973, 1976–1987).

Документи (протоколи, плани, акти, списки) постійних комісій
(1960–1987).

Плани роботи виконкому (1950, 1980–1987).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1951–1954, 1956, 1960–1964, 1967–1972, 1978–1981).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1971–1987).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987).

Бюджети сільради (1949–1987). Кошториси адміністративноO
господарських витрат виконкому та підпорядкованих установ
(1951–1987). Річні звіти про виконання сільського бюджету та
коштів самообкладання (1949–1987).

ф. Р�1312  Виконавчий комітет Вітязівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Вітязеве Мокрокалигірського
району Черкаської області 

Справ: 49; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1944, 1945 рр.

Протоколи: сесій сільради (1945); засідань виконкому.
Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1944).

Статистичні звіти про розміри посівних площ (1945).
Листування: з районною прокуратурою та народним судом з

господарських питань (1944); з районним військовим комісаріатом
про облік військовозобов’язаних.

Заяви та скарги громадян села; довідки, видані їм виконкомом.
Списки: жителів села (1944); військовозобов’язаних та облікові

картки на них (1944, 1945).
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Опис 3
Справ: 36; 1945–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1951); засідань виконкому (1946–1950).
Плани роботи виконкому (1946).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1949).
Списки виконкому та постійних комісій сільради (1949).

Зведений подвірний список про перепис худоби (1949).
Статистичні звіти про склад виконкому; депутатів і постійних

комісій, про наявність населення і перепис худоби (1952, 1953).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO

датів у депутати сільради, заяви кандидатів про згоду балотуватися
(1953).

Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси
витрат (1947–1953).

ф. Р�1313  Виконавчий комітет Мокрокалигірської селищної Ради
народних депутатів, смт. Мокра Калигірка Катери�
нопільського району Черкаської області 

Справ: 349; 1944–1990 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1944, 1945 рр.

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців
села.

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах
колгоспників.

Подвірні списки перепису фруктовоOягідних насаджень (1944).
Списки: колгоспників; мешканців села (1944); чоловіків 1893–1924,
1898–1925 рр. народження (1944).

Опис 2
Справ: 365; 1946–1990 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1946–1977,
1980–1990); загальних зборів мешканців села (1948, 1964, 1965,
1968–1985, 1988–1990).; звітних зборів виборців та звіти депутатів
перед виборцями (1964–1973, 1976–1990).

Протоколи засідань плани роботи, списки членів постійних
комісій (1961–1990).

Плани роботи виконкому (1976–1990).
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1951, 1957–1962, 1966–1972, 1976–1978,
1888–1988). Інформації та статистичні звіти про організаційноO
масову роботу (1957–1961, 1966, 1974–1976, 1980–1990).

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних
комісій (1980–1985).

Протоколи зборів виборців про висунення кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
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балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967,
1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990).

Бюджети сільради (1946, 1947, 1951–1959, 1962–1990). Штатні
розписи, кошториси витрат виконкому та підпорядкованих установ.
Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1950, 1951,
1956–1990).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948,
1949, 1952–1957, 1960, 1963, 1967).

Документи (плани роботи, акти перевірянь, журнали) групи
народного контролю (1980–1983, 1986, 1987, 1989, 1990).

ф. Р�1314  Виконавчий комітет Вікненської сільської Ради
народних депутатів, с. Вікнине Катеринопільського району
Черкаської області 

Справ: 288; 1944–1988 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1944, 1945 рр.

Протоколи: засідань виконкому (1944); загальних зборів
мешканців села (1944).

Акти та документи по самообкладанню.
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945).

Опис 2
Справ: 281; 1947–1951, 1956–1988 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1951, 1957–1988); засідань
виконкому (1949–1951, 1957–1988); загальних зборів мешканців села
(1969–1988); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1962–1964, 1969–1972, 1976–1988).

Документи (протоколи, плани, довідки, акти, списки) постійних
комісій (1959–1987).

Плани роботи виконкому (1976–1988).
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1949, 1961, 1968–1970, 1972, 1976, 1977).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1964, 1969–1988).

Статистичні звіти про зміни у складі виконкому, депутатів,
постійних комісій (1983–1988).

Протоколи зборів виборців про висунення кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1957, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980,
1982, 1985, 1987).

Бюджети сільради (1947, 1949, 1950, 1958–1988). Штатні
розписи, кошториси витрат виконкому та підпорядкованих установ
(1947, 1949, 1950, 1958–1988). Річні звіти про виконання сільського
бюджету (1949, 1957–1966, 1970–1988).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету
(1967–1969, 1976).

Документи (плани роботи, довідки, інформації, акти перевірянь,
списки) групи народного контролю (1987).
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ф. Р�1315  Виконавчий комітет Киселівської сільської Ради
народних депутатів, с. Киселівка Катеринопільського
району Черкаської області 

Справ: 381; 1944–1990 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1944; 1945 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.
Бюджет сільради (1945).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945).
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками (1944).
Статистичні звіти: про перепис худоби (1944); про розміри

посівних площ (1944, 1945).

Опис 3
Справ: 367; 1946–1990 рр.

Протоколи: сесій сільради (1950–1990); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1968–1990); звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1965, 1966, 1969, 1970,
1975–1990).

Документи (протоколи, плани, інформації, списки) постійних
комісій (1955, 1957, 1961–1990). 

Плани роботи виконкому (1981–1990).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1949–1953, 1963, 1967–1973, 1977–1981). Інформації та
статистичні звіти про організаційноOмасову роботу (1970, 1973–
1990).

Статистичні звіти про склад і зміни у складі депутатів,
постійних комісій, скликання сесій, склад населення (1952,
1957–1967, 1985–1987).

Бюджети сільради (1947–1990). Штатні розписи, кошториси
витрат виконкому та підпорядкованих установ (1947–1973,
1976–1990). Річні фінансові звіти про виконання кошторису та
сільського бюджету (1949–1990).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947,
1975).

Акти перевірянь установ села групою народного контролю
(1983, 1988–1990).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961,
1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990).

ф. Р�1316  Виконавчий комітет Кавунівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Кавунівка Мокрокалигірського
району Київської області 

Справ: 41; 1944–1951 рр.
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Опис 1
Справ: 12; 1944, 1945 рр.

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців
села (1945).

Листування: з прокуратурою та народним судом району з
нотаріальних питань, по заявах жителів села; з районним військовим
комісаріатом про облік військовозобов’язаних (1945).

Листи з фронту та від колишніх фронтовиків.
Статистичні відомості про розміри посівних площ (1945).
Списки: народних засідателів по сільраді (1945),

військовозобов’язаних та збору сум самообкладання (1945).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945).

Опис 2
Справ: 29; 1946–1951 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1951); засідань виконкому
(1946–1949); загальних зборів мешканців села (1951).

Плани роботи виконкому (1946).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1949, 1951). Інформації про організаційноOмасову роботу
(1949).

Списки депутатів та постійних комісій (1947–1949, 1951).
Бюджети сільради (1949, 1951). Штатні розписи, кошториси

витрат (1948, 1949, 1951).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету.

ф. Р�1317  Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради
народних депутатів, с. Антонівка Шполянського району
Черкаської області 

Справ: 220; 1945 р.

Опис 2 
Справ: 1; 1945 р.

Книга обліку доходів сільського бюджету.

Опис 3
Справ: 208; 1950–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1952–1980);
загальних зборів мешканців села (1974–1980); звітних зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1959, 1965–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1950, 1957–1959, 1965–1980).

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти
перевіряння їх виконання (1951–1953, 1959, 1960, 1968, 1975–1979).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1952, 1961, 1970,
1975–1978, 1980).

Статистичні звіти про склад виконкому, депутатів, постійних
комісій (1953, 1958, 1961, 1963).

Протоколи загальних зборів трудящих про висунення
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кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1980).

Бюджети сільради (1950–1954, 1956–1962, 1965–1980). Штатні
розписи; кошториси витрат виконкому та підпорядкованих установ
(1950–1953, 1956, 1958–1980). Річні звіти про виконання сільського
бюджету, надходження та видатки по самооподаткуванню (1954,
1955, 1965–1980). Звітні відомості про прибутках та видатках
сільського бюджету (1950–1953, 1956–1963).

Опис 4
Справ: 11; 1950–1963 рр.

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандиO
датів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1963).

ф. Р�1318  Виконавчий комітет Єлизаветської сільської Ради
народних депутатів, с. Єлизаветка Катеринопільського
району Черкаської області 

Справ: 314; 1945–1986 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1945 р.

Статистичні відомості про розміри посівних площ.
Списки колгоспників села.
Книга обліку доходів сільського бюджету.

Опис 2
Справ: 312; 1946–1986 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1968–1986); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1962–1986).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1961–1987).

Плани роботи виконкому (1981–1986).
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1949, 1957–1959, 1961, 1967–1972,
1977–1986). Інформації про організаційноOмасову роботу (1960–
1962, 1966–1986).

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних
комісій, скликання сесій (1985, 1986).

Протоколи загальних зборів трудящих про висунення
кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів
про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985).

Бюджети сільради (1949–1951, 1955–1986). Кошториси витрат
виконкому та підпорядкованих установ (1954, 1955, 1958–1986).
Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950–1986).
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ф. Р�1319  Виконавчий комітет Коротинської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Коротине Мокрокалигірського
району Черкаської області 

Справ: 47; 1944–1954 рр.

Опис1
Справ: 9; 1944, 1945 рр.

Розпорядження райвиконкому, районного фінансового відділу,
районного військового комісаріату (1944).

Протоколи засідань виконкому.
Книги доходів та видатків сільського бюджету (1945).

Опис 3
Справ: 38; 1946–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому
(1946–1950).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій (1951–1953).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по
виборах (1950, 1953).

Бюджети сільради (1949–1954). Штатні розписи, кошториси
витрат (1946, 1947, 1949–1954). Річні звіти про виконання сільського
бюджету (1949, 1951–1954).

Книги доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1950).

ф. Р�1320  Виконавчий комітет Соболівської сільської Ради
народних депутатів, с. Соболівка Шполянського району
Черкаської області 

Справ: 295; 1944–1982 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1944, 1945 рр.

Протоколи засідань виконкому (1944–1946).
Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах

колгоспників, робітників та службовців (1944, 1945).
Список службовців виконкому (1944).

Опис 3
Справ: 288; 1946–1982 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1949, 1952–1982); засідань
виконкому; загальних зборів мешканців села (1964–1982); звітних
зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1961,
1965–1982).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1961–1982).

Плани роботи виконкому (1975–1982).
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Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти
перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1952, 1960, 1968, 1970,
1975–1982). Інформації та довідки про організаційноOмасову роботу
(1961, 1970, 1975–1982).

Статистичні звіти про склад та зміни у складі депутатів,
виконкому, постійних комісій (1952–1963, 1981, 1982).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961,
1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1982).

Бюджети сільради (1949–1982). Штатні розписи, кошториси
витрат виконкому та підпорядкованих установ (1948–1982). Річні
звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1952–1982).

ф. Р�1321  Виконавчий комітет Веселокутської сільської Ради
народних депутатів, с. Веселий Кут Шполянського району
Черкаської області 

Справ: 212; 1944–1979 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1944, 1945 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1945);
загальних зборів мешканців села.

Опис 3
Справ: 209; 1944–1979 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1954, 1957–1979); засідань
виконкому (1946–1949, 1957–1979); загальних зборів мешканців села
(1966, 1971–1979); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1965, 1966, 1970–1979).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1957–1959, 1966, 1969–1979).

Плани роботи виконкому (1955, 1975–1979).
Протоколи засідань товариського суду (1972, 1973).
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1950, 1951, 1957, 1959, 1960, 1970,
1975–1979). Інформації про організаційноOмасову роботу (1961, 1970,
1975–1979).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій, кількість населення, худоби, посівів (1947, 1949, 1950,
1953–1965).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977).

Бюджети сільради (1947–1979). Штатні розписи, кошториси
витрат виконкому та підпорядкованих установ (1947–1979). Річні
звіти про виконання сільського бюджету (1947–1979).
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ф. Р�1322  Виконавчий комітет Сухокалигірської сільської Ради
народних депутатів, с. Суха Калигірка Катеринопільського
району Черкаської області 

Справ: 368; 1944–1990 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1944, 1945 рр.

Протоколи засідань виконкому (1945).
Статистичні звіти про розміри посівних площ.
Списки: призовників (1944); військовозобов’язаних (1945).

Опис 2
Справ: 361; 1946–1990 рр.

Протоколи: сесій сільради (1946, 1949–1990); засідань виконO
кому; загальних зборів мешканців села (1967–1969, 1972–1990);
звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями
(1962–1972, 1976–1990).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1957–1992).

Плани роботи виконкому (1976–1990).
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1949, 1957, 1958, 1961, 1966–1970, 1972,
1973, 1976, 1982). Інформації про організаційноOмасову роботу (1957,
1960–1990).

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних
комісій (1982–1986).

Протоколи загальних зборів виборців про висунення кандидатів
у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1950, 1953, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969,
1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990).

ф. Р�1323  Відділ сільського господарства і заготівель
виконавчого комітету Мокрокалигірської районної Ради
депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигір�
ського району Київської області.

Справ: 22; 1944–1947 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1944, 1945 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників району.
ПроектиOплани розвитку тваринництва і рослинництва в

колгоспах району (1944). Плани купівлі птиці для комплектування
колгоспних товарних ферм (1945). Плани потреби в кормах; кормові
баланси; норми річної потреби в кормах (1945).

Річні виробничі плани колгоспів району.
ПрибутковоOвидаткові кошториси колгоспів. Акти ревізійних

комісій колгоспів.

Опис 2
Справ: 10; 1945–1947 рр.
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Звіти про розподіл землі по угіддях і землекористуванню,
таблиці, довідки (1945, 1946).

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства
району (1947).

Плани відгодівлі худоби, птиці (1946).
Умови на соцзмагання колгоспів району (1946).
Зведені прибутковоOвидаткові кошториси по колгоспах району

та колгоспів зокрема (1946, 1947). Штатні розписи, кошториси витрат
(1946, 1947).

ф. Р�1330  Відділ народної освіти виконавчого комітету
Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Київської
області 

Справ: 2; 1945 р.

Опис 1
Справ: 2; 1945 р.

Директивні вказівки Київського обласного відділу народної
освіти, райвиконкому.

Річні бухгалтерські звіти.

ф. Р�1331  Мокрокалигірська районна контрольно�насіннева
лабораторія земельного відділу виконавчого комітету
Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Київської
області 

Справ: 1; 1945 р.

Опис 1
Справ: 1; 1945 р.

Звіти про роботу лабораторії.

ф. Р�1333  Мокрокалигірська районна спілка споживчих
кооперативних товариств Черкаської обласної спілки
споживчих і кооперативних товариств, с. Мокра Калигірка
Мокрокалигірського району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1956 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1944 р.

Баланси.

Опис 2
Справ: 39; 1947–1956 рр.

Постанови і протоколи засідань правління спілки (1949–1952,
1954–1956).

Протоколи загальних зборів пайовиків (1947, 1955, 1956).
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Зведений річний статистичний звіт з торгівлі, громадського
харчування (1948). Річні статистичні звіти районної спілки та
сільських споживчих товариств з торгівлі, громадського харчування
(1947, 1948, 1952–1954). Річні звіти про рух і чисельність пайовиків,
наявність сітки торгівлі та громадського харчування (1950, 1951).

Плани: роботи спілки (1951, 1953); господарської діяльності
спілки (1952, 1954, 1955); господарської діяльності сільських
споживчих товариств (1952).

Основні показники роботи сільських споживчих товариств
(1952).

Плани роботи ревізійної комісії, інформації та листування з
Черкаською обласною споживспілкою з питань контрольноO
ревізійної роботи (1955).

Зведені річні бухгалтерські звіти (1947–1955).

ф. Р�1335  Інспектура державної статистики Центрального
статистичного управління, с. Мокра Калигірка Мокрокали�
гірського району Київської області 

Справ: 24; 1943–1950 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1943–1945 рр.

Заключні звіти про розміри посівних площ під урожай.
Звіти колгоспів по тваринництву (1944, 1945).
Звіти про чисельність працівників та витрат фондів заробітної

плати (1944, 1945). Одноразові звіти про віковий та статевий склад
сільського населення, чисельність населення (1944, 1945).

Опис 3
Справ: 11; 1946–1950 рр.

План здавання державі молока, м'яса, шерсті та відомості про
його виконання (1948).

Зведені дані підсумкових звітів про розміри посівних площ та
сортових посівів під урожай (1950).

Зведені місячні відомості про чисельність худоби в колгоспах,
організаціях та індивідуальних господарствах району.

Зведені місячні відомості про хід будівництва житлових
будинків колгоспників, господарських будівель та культурноO
побутових будівель (1950).

Одноразові дані про чисельність шкіл та учителів в районі
(1948).

Зведені місячні звіти про чисельність та склад населення і
дворів в районі (1947, 1948).

ф. Р�1340  Чигиринська повітова надзвичайна комісія, м. Чигирин
Київської губернії

Справ: 12; 1919 р.
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Опис 1
Справ: 12; 1919 р.

Постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого КоміO
тету про надання права амністії виконкомам. Циркуляр ВсеукраїнO
ської надзвичайної комісії про організацію боротьби зі злочинами.

Протоколи: засідання надзвичайної комісії; сільських зборів;
засідань повітових організацій.

Протоколи засідань.
Справи за звинуваченнями громадян у різних злочинах, про їх

розшук.
Заяви і дізнання, матеріали слідства про конфлікт між

Златопільськими волосним та міським виконкомами та 2Oм
батальйоном 1Oго Чигиринського радянського полку про виділення
міста у окрему одиницю.

Список заарештованих червоноармійців.

ф. Р�1341  Ясиноватський сільський виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с.
Ясиноватка Кам'янського району Шевченківського (Чер�
каського) округу 

Справ: 1; 1927–1929 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1927–1929 рр.

Циркуляри Кам'янського райвиконкому про ліквідацію
недоїмок по єдиному сільськогосподарського податку.

ф. Р�1342  Рексинський сільський виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Рексине Чигиринського району Шевченківського (Черкась�
кого) округу 

Справ: 2; 1927–1929 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1927–1929 рр.

Протоколи: засідань сільської виборчої комісії про вибори
сільського виборчого комітету, розприділення обов'язків між
членами комітету (1928, 1929); про перевіряння списків осіб, які
позбавлені виборчих прав, розгляд їх заяв з поновлення їх виборчих
прав (1927).

Анкети та списки осіб, позбавлених виборчих справ.

ф. Р�1345  Виконавчий комітет Кам'янської районної Ради
народних депутатів, м. Кам'янка Черкаської області 

Справ: 1239; 1922–1934, 1944–1985 рр.

Опис 1
Справ: 138; 1922–1931, 1933, 1934 рр.
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Інструкції, постанови, розпорядження Народного комісаріату
земельних справ, окружного виконкому, Кам'янського райвиконкому
та районного земельного відділу (1929, 1930, 1933, 1934).
Розпорядження, інструкції окружного земельного відділу (1929,
1930).

Протоколи: засідань районного виконкому (1930, 1931);
районної податкової комісії (1930, 1931); посівної трійки (1930, 1931);
облікових та районних комісій по сільськогосподарському податку
(1930, 1931); загальних зборів мешканців сіл району (1930, 1931).

Документи (постанови, розпорядження окружного фінансового
відділу, районного фінансового інспектора) з питань єдиного
сільськогосподарського податку (1924, 1925).

Протоколи засідань районної комісії по сільськогосподарському
податку (1924, 1925, 1930, 1931).

Справи про реєстрацію сільськогосподарських кооперативних
товариств, артілей інвалідів, меліоративних товариств, товариств
спільного обробітку землі, сільськогосподарських артілей (1922–
1931).

Довідка про проведення кампанії єдиного сільськогосподарO
ського податку (1923–1925). Справи про стягнення сільськогоспоO
дарського податку з неплатників податку (1924, 1925). Окладні листи
по єдиному сільськогосподарському податку (1924–1926). РеєстраO
ційні картки платників сільськогосподарського податку по селах
району (1929–1931).

Справи про переселення євреїв в Крим і Запоріжжя на земельні
ділянки (1929, 1930).

Матеріали про землевпорядкування колгоспів, радгоспів (1930).
Відомості про оподаткування куркульських господарств, сіл

району (1931).
Кошториси районного комітету незаможних селян (1927, 1928).
Відомості про виконання прибуткового і видаткового

кошторису районного бюджету, розподілення коштів бюджету,
фінансовоOгосподарську частину районного виконкому (1927, 1928).
Відомості про наявність господарств, працездатного населення, землі,
худоби по селах району (1924). Відомості про заробітну плату
робітникам районного виконкому і сільських рад (1924).

Списки: членів районного виконкому та президій сільських рад
(1923); осіб, що досягли 18 років, а також підприємств і установ, які
займають житлові приміщення (1923, 1924); платників єдиного
сільськогосподарського податку (1924–1926). Списки осіб,
позбавлених виборчих прав по сільських радах (1930). Поселищні
списки платників єдиного сільськогосподарського податку (1924).

Опис 3
Справ: 775; 1944–1962, 1966–1979 рр.

Документи загального відділу, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до Рад, бухгалтерського обліку та
звітності, місцевого комітету профспілки.
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Опис 4
Справ: 326; 1980–1985 рр.

Документи загального відділу, організаційноOмасової роботи,
виборчих комісій по виборах до Рад, бухгалтерського обліку та
звітності, місцевого комітету профспілки.

11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

фФ. Р�1346  Кам'янський цукровий завод (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоград�
ської області 

Справ: 5; 1941–1944 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1941–1944 рр.

Розпорядження, вказівки окружного управління цукрової
промисловості та листування з питань урожаю цукрового буряку, про
проведення інвентаризації майна цукрової промисловості України
(1942, 1943).

Плани збирання цукрового буряку (1943, 1944).
Відомості про отримання, розприділення, витрати та зберігання

насіння цукрового буряку (1942, 1943).
Списки працівників, прийнятих на завод (1941).

ф. Р�1347  Кам'янський механічний завод (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоград�
ської області 

Справ: 9; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1942, 1943 рр.

Документи фінансової звітності.
Відомості на виплату заробітної плати працівникам та

службовцям заводу.

ф. Р�1348  Кам'янський спиртовий завод (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоград�
ської області 

Справ: 11; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ:11; 1941–1943 рр.

Розпорядження: гебітскомісаріату; райхскомісаріату; окружO
ного управління цукрової промисловості; інструкції Центрального
об'єднання бродильної промисловості України.

Накази директора заводу з особового складу (1941, 1942).
Відомості про наявність сировини та продукції (1942, 1943).

Акти про здавання та прийом спирту (1942, 1943). Виробничі звіти
про виготовлення та реалізацію спирту (1942).
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Заключний баланс (1941).
Заяви та довідки про прийняття і звільнення з роботи (1942,

1943).
Списки: працівників та службовців "фольксдойч" (1942, 1943);

працівників і службовців на отримання продуктів; малоцінного
інвентаря, палива, матеріалів.

ф. Р�1349  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько�
фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоградської
області 

Справ: 14; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1941–1943 рр.

Розпорядження районного українського сільськогосподарO
ського виробничого бюро, районної земельної управи (1942, 1943).

Акти про падіж худоби (1942).
Відомості на видачу продуктів членам громадського двору;

заробітної плати.
Списки та заяви на видачу продуктів і продажу худоби членам

громадського двору (1943).
Документи фінансової звітності.

ф. Р�1350  Чигиринська районна охоронна поліція (періоду
тимчасової німецько�фашистської окупації), м. Чигирин
Кіровоградської області 

Справ: 2; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1941–1943 рр.

Розпорядження гебітскомісара про біженців з прифронтових
зон.

Посвідчення та довідки громадян, які проживали на території
Кіровоградської області в період тимчасової німецькоOфашистської
окупації.

Направлення військовополонених Червоної Армії для реєстрації.

ф. Р�1351  Чигиринська районна управа (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Чигирин Кіровоград�
ської області 

Справ: 6; 1941–1944 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1941–1944 рр.

Накази, розпорядження районної управи про паспортизацію і
облік прибувшого населення, боротьбу з партизанським рухом,
мобілізацію робочої сили до Німеччини, здавання молокопродуктів
(1941–1943).
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Списки військовополонених Червоної Армії та осіб, які
дезертирували з Червоної Армії (1942, 1943).

Особові посвідчення жителів району (1942–1944).
11. Копії документів у вигляді мікрофільмів.

ф. Р�1352  Суботівська сільська управа (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), с. Суботів Чигиринського
району Кіровоградської області 

Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1942, 1943 рр.

Розпорядження Чигиринської районної управи про мобілізацію
робочої сили до Німеччини, на будівництво укріплень, відправлення
церковної служби під час весняної сівби.

ф. Р�1353  Рацівська сільська управа (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), с. Рацеве Чигиринського
району Кіровоградської області 

Справ: 7; 1941–1943 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1941–1943 рр.

Розпорядження гебітскомісаріату, Чигиринської районної
управи та районної земельної комендатури про обов'язкові поставки
продуктів сільського господарства і тваринництва, боротьбу з
партизанським рухом, мобілізацію робочої сили до Німеччини і
"добровольців" у німецькі військові частини.

Списки: комуністів, комсомольців, службовців та мешканців
села (1941, 1942); військовополонених Червоної Армії, які прожиO
вали в селі (1942, 1943); мобілізованих, які добровільно виїхали до
Німеччини (1942, 1943).

ф. Р�1354  Кам'янська районна управа (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоград�
ської області 

Справ: 44; 1942, 1943 рр.

Опис 1
Справ: 44; 1942, 1943 рр.

Особисті свідоцтва мешканців району.

ф. Р�1355  Златопільська районна управа (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Златопіль Кіровоград�
ської області 

Справ: 1; 1943 р.
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Опис 1
Справ: 1; 1943 р.

Особова справа мешканця с. Рейментарівка.

ф. Р�1356  Кам'янська контора зв'язку (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Кам'янка Кіровоград�
ської області 

Справ: 4; 1944, 1945 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1944, 1945 рр.

Розпорядження, вказівки органів вищого рівня з ведення
таємного діловодства, з питань роботи спецзв'язку, мобілізаційноO
оборонної роботи, про радіозв'язок.

ф. Р�1357  Чигиринська контора зв'язку (періоду тимчасової
німецько�фашистської окупації), м. Чигирин Кіровоград�
ської області 

Справ: 4; 1944, 1945 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1944, 1945 рр.

Розпорядження, вказівки органів вищого рівня з ведення
таємного діловодства, з питань мобілізаційноOоборонної роботи,
поштового, телеграфноOтелефонного та радіозв'язку.

Листування з Кіровоградським обласним управлінням зв'язку з
питань бронювання військовозобов’язаних, кадрів.

ф. Р�1359  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "П'ятирічка", 
с. Іванівка Уманського району Київської області 

Справ: 12; 1945–1947 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1945–1947 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1945–1948); загальO
них зборів колгоспників (1946–1948).

Книги головних рахунків (1946, 1947). Книги обліку
натуральних прибутків і їх розприділення, прибутків та видатків по
бюджету колгоспу, худоби (1947).

ф. Р�1360  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комінтерн",
с. Кочубіївка Уманського району Черкаської області 

Справ: 75; 1944–1963 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу (1946, 1947).
Виробничий план (1946).
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Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1946).
Головна книга (1944). Книга обліку державних поставок та

колгоспної торгівлі (1945).

Опис 2
Справ: 69; 1946–1963 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу
(1952–1955). Перспективні плани розвитку сільського господарства
колгоспу (1955–1965). ВиробничоOфінансові плани (1948, 1956–1963).

Агрономічні заходи по збирання високих урожаїв сільськоO
господарських культур (1952). Звіти про посів та збирання
сільськогосподарських культур (1957). Річний звіт про стан
тваринництва (1950).

Соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння їх
виконання (1956, 1959).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1947–1950, 1958). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946).

ЗемельноOшнурова книга (1963).
Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх

розприділення, грошових та натуральних затрат (1948–1952).

ф. Р�1361  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Пам'яті
Леніна", с. Краснопілка Уманського району Черкаської
області 

Справ: 110; 1932, 1933, 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1932, 1933, 1944–1947 рр.

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947);
засідань правління колгоспу (1944–1946).

ВиробничоOфінансовий план (1944).
Статистичні звіти по тваринництву (1933).
Договори на контрактацію худоби, сіна, вовни, заготівлю

вторинної сировини (1932).
Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1944, 1946).
Книги головних рахунків (1944, 1945). Книги обліку основних

засобів, трудоднів колгоспників (1932, 1946).

Опис 2
Справ: 93; 1945–1980 рр.

Статут колгоспу (1970).
Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1961,

1965–1980); засідань правління колгоспу (1948–1961, 1965–1980).
Звітні доповіді голови колгоспу (1952, 1956, 1958, 1967–1979).

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу
(1975–1980).
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ЗемельноOшнурова книга (1963–1985). Книги історії полів
сівозмін (1966–1981). Схеми розміщення посівів на полях колгоспу
(1973–1980).

Документи (протоколи, звітна доповідь, кошториси, звіти)
профспілкового комітету (1970–1980).

ф. Р�1362  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний
боєць", с. Війтівка Уманського району Київської області 

Справ: 7; 1945, 1946 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1945, 1946 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Головні книги. Книга обліку основних засобів (1945).

ф. Р�1363  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
м. Умань Черкаської області 

Справ: 14; 1945–1954 рр.

Опис1
Справ: 9; 1945–1947 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Виробничий план (1947).
Річний звіт колгоспу (1945).
Акти обміру присадибних ділянок колгоспників (1945).
Кошторис витрат (1947).
Книги обліку натуральних прибутків, державних поставок і

колгоспної торгівлі, худоби, будівель та матеріалів (1947).

Опис 2
Справ: 5; 1949–1954 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників (1951–1954).

ф. Р�1364  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхов�
ського, с. Собківка Уманського району Черкаської області 

Справ:16; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 16; 1944–1954 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1954).

Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність (1944).

ф. Р�1365  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черня�
ховського, с. Чорнявка Уманського району Київської області 

Справ: 1; 1946 р.

598



Опис 1
Справ: 1; 1946 р.

Книга головних рахунків.

ф. Р�1366  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котов�
ського, с. Полянецьке Уманського району Черкаської області 

Справ: 56; 1945–1964 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1945, 1946 рр.

Виробничі плани.
ПрибутковоOвидатковий кошторис (1946). Річні звіти про

фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу. 
Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення,

грошових та натуральних витрат (1946).

Опис 2
Справ: 49; 1946–1964 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників. Звітні доповіді голови колгоспу (1955–1959). Річні
текстові звіти голови колгоспу (1952–1954).

РозрахунковоOпояснююча записка до проекту внутрішньоO
господарського землевпорядкування (1959).

ЗемельноOшнурова книга (1950–1963).

ф. Р�1367  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзер�
жинського, с. Піковець Уманського району Черкаської
області 

Справ: 56; 1946–1959 рр.

Опис 2
Справ: 1; 1946 р.

Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу.

Опис 3
Справ: 55; 1947–1959 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1948–1959).

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу
(1953). Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу
(1958). Перспективний план колгоспу (1959). Виробничі плани
(1954–1958).

Агрономічні звіти (1952, 1959).
Документи (технічний проект, договори, акти, титульний

список) про будівництво електростанції колгоспу (1948–1951).
Головні книги (1948–1950). Книги обліку державних поставок і

колгоспної торгівлі, основних засобів, грошових і натуральних
прибутків та їх розприділення, фондів, грошових та натуральних
витрат (1947–1950, 1952, 1959).
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ф. Р�1368  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петров�
ського, с. Старі Бабани Уманського району Київської
області 

Справ: 15; 1932, 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1932, 1944–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946).

Річні завдання бригад (1932).
Щоденні відомості про хід посівної та збиральної кампаній

(1944, 1945). П'ятиденні звіти про проведення посіву ярових культур
(1932).

Списки членів колгоспу; членів бригад на період проведення
весняної посівної кампанії (1932).

Акти ревізійної комісії колгоспу (1932). Книга головних
рахунків (1946).

Опис 2
Справ: 6; 1945 – 1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1948–1950);
загальних зборів колгоспників (1949, 1950).

Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1945).

ф. Р�1369  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Провідна
зірка", с. Паланка Уманського району Київської області 

Справ: 4; 1946, 1947 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1946, 1947 рр.

Виробничий план (1947).
Річні бухгалтерські звіти.
Інвентаризаційна відомість. Відомість опису майна.

ф. Р�1370  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя",
с. Городецьке Уманського району Черкаської області

Справ: 62; 1944–1964 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1946).

Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1944).
ЗемельноOшнурова книга (1945).
Книга головних рахунків (1945).

Опис 4
Справ: 57; 1947–1964 рр.
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Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу
(1953–1955). Перспективний план розвитку сільського господарства
колгоспу (1955–1965). Плани розвитку сільського господарства
колгоспу (1949, 1959–1965). Робочі плани посіву, збирання
сільськогосподарських культур (1959). Календарний план виробO
ництва м'яса (1957). Виробничий план розвитку рибного госпоO
дарства колгоспу (1953).

ВиробничоOфінансові плани (1955–1962).
Агрономічні звіти про хід збирання в колгоспі (1959). Звіти про

стан тваринництва (1955, 1957). Відомості про виконання плану
державних поставок (1957).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1949, 1951–1957). Річні
звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу (1947–1952).

Акти передавання документальних матеріалів і поточного
діловодства після об'єднання колгоспу (1964).

ф. Р�1371  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Кочержинці Уманського району Київської області 

Справ: 20; 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 20; 1946–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947, 1949, 1950);
загальних зборів колгоспників.

ПрибутковоOвидатковий кошторис (1950).
Книги головних рахунків (1946, 1947, 1949). Книги обліку

державних поставок і колгоспної торгівлі, продуктів і інвентаря,
худоби, поточних рахунків та розрахунків з установами.

ф. Р�1372  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,
с. Гереженівка Уманського району Київської області 

Справ: 17; 1945–1949 рр.

Опис 1
Справ: 9; 1945–1946 рр.

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку натуральних і
грошових прибутків та їх розприділення, худоби і інвентаря,
грошових та натуральних витрат.

Опис 2
Справ: 8; 1947–1949 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

601



ф. Р�1373  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комунар", 
с. Кочержинці Уманського району Київської області 

Справ: 23; 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1946–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1950).

ПрибутковоOвидаткові кошториси (1948–1950).
Книги головних рахунків. Книги обліку грошових і натуральних

прибутків та їх розприділення, фондів, худоби і інвентаря, грошових
та натуральних витрат (1946, 1950).

ф. Р�1374  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Дмитрушки Уманського району Київської області 

Справ: 6; 1947–1949 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1947–1949 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1950).

Розміщення посівів у полях сівозмін (1949). Акт перевіряння
планів переходу до травопільних сівозмін (1949).

ф. Р�1375  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, 
с. Пугачівка Уманського району Черкаської області 

Справ: 52; 1946–1959 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1946, 1947 рр.

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх
розприділення; продуктів і матеріалів, грошових фондів, грошових та
натуральних витрат.

Опис 2
Справ: 46; 1947–1959 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу
(1953). Річні виробничі завдання бригадам, фермам (1952).
Виробничі плани (1949, 1951, 1953, 1957).

Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу
(1948, 1949).

Книги головних рахунків (1950–1952). Книги обліку виконання
планових завдань по тваринництву, фондів, грошових і натуральних
прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат
(1950–1952).
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ф. Р�1376  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний
заможник", с. Гереженівка Уманського району Київської
області

Справ: 21; 1946–1950 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1946–1950 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів
колгоспників (1947–1949).

Книга головних рахунків (1949). Книги обліку грошових і
натуральних прибутків та їх розприділення, фондів, продуктів і
інвентаря, грошових та натуральних витрат.

ф. Р�1377  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", 
с. Старі Бабани Уманського району Київської області 

Справ: 27; 1944–1950 рр.

Опис 1
Справ: 14; 1944–1947 рр.

Протоколи засідань правління колгоспу (1945–1947).
Річний звіт про фінансовоOгосподарську діяльність колгоспу

(1946).
Книги головних рахунків (1944, 1946). Книги обліку державних

поставок і колгоспної торгівлі, фондів, грошових і натуральних
прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат
(1944–1946).

Опис 2
Справ: 13; 1947–1950 рр.

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів
колгоспників.

ф. Р�1378  Виконавчий комітет Городецької сільської Ради
народних депутатів, с. Городецьке Уманського району
Черкаської області 

Справ: 306; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 5; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1944, 1945).
Місячні демографічні звіти (1944).
Списки громадян, насильно вивезених до фашистської

Німеччини (1944).
Книги обліку витрат сільського бюджету та витрат по

самообкладанню (1945, 1946).

Опис 2
Справ: 287; 1946–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому
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(1947–1980); загальних зборів мешканців села (1973–1980); звітних
зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1957, 1960, 1961, 1964–1982).

Плани роботи виконкому (1949, 1950, 1972, 1978–1980).
Звіти та інформації про роботу сільради (1949, 1950, 1957–1964).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1948, 1951, 1952, 1956, 1976, 1980). Інформації та
статистичні звіти про організаційноOмасову роботу (1965–1972,
1977–1980).

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій,
скликання сесій (1955, 1957, 1961–1965, 1977–1980). Одноразові
статистичні звіти про вік і стать населення (1955, 1956, 1959–1964).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандидаO
тів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1980).

Бюджети сільради (1947–1957, 1960–1980). Штатні розписи,
кошториси витрат виконкому та підпорядкованих установ (1947–
1980). Річні звіти про виконання кошторису по бюджету
(1956–1980).

Опис 1и
Справ: 14; 1950–1964 рр.

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961,
1963, 1964).

ф. Р�1379  Виконавчий комітет Кочубіївської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Кочубіївка Уманського району
Черкаської області 

Справ: 200; 1944–1972 рр.

Опис 1
Справ: 17; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому.
Плани роботи виконкому.
Бюджет сільради (1946). Кошториси витрат.
Акти про збитки, нанесені німецькоOфашистськими загарбниO

ками за період окупації (1941–1943).
Документи (інструкція, список активу села) з обліку військовоO

службовців (1944–1947).
Списки: депутатів, постійних комісій, активістів, агітаторів

(1944, 1945); мешканців села, які розстріляні, вивезені до
фашистської Німеччини (1941–1943); військовослужбовців, які
загинули на фронті, пропали безвісти, інвалідів Великої Вітчизняної
війни (1944); громадян, які повернулися з фашистської Німеччини
(1946).
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Опис 4
Справ: 183; 1945–1972 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1952, 1955–1958, 1961–1972);
засідань виконкому (1947–1952, 1955–1972); звітних зборів виборців
та звіти депутатів перед виборцями (1965–1971).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій
(1965–1972).

Плани роботи (1947, 1948).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1965–1967, 1970,

1971).
Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому постійних

комісій (1947, 1952–1956, 1965). Одноразові звіти про віковий і
статевий склад населення (1948, 1952–1963).

Бюджети сільради (1947–1971). Штатні розписи, кошториси
витрат виконкому та підпорядкованих установ (1947–1971). Річні
звіти про виконання сільського бюджету та сум самообкладання
(1955, 1956, 1958, 1959, 1961–1970, 1972).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету та витрат
по самообкладанню (1947–1953, 1960, 1971).

Протоколи зборів виборців про висунення кандидатів у
депутати  сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1947, 1950, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971).

Іменний список військовозобов’язаних, які перебувають на
обліку сільради (1945, 1946). Списки військовослужбовців, вбитих і
які пропали безвісти на фронтах, відомості про братські могили
(1947). Списки громадян, насильно вивезених до фашистської
Німеччини і списки репатрійованих громадян, які повернулися
(1948).

ф. Р�1380  Виконавчий комітет Пугачівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Пугачівка Уманського району
Черкаської області 

Справ: 58; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1946); загальних зборів
мешканців села (1944, 1946).

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945,

1946).
Повідомлення військкомату про загиблих воїнів у період

Великої Вітчизняної війни (1944, 1945). Списки громадян,
репатрійованих з Німеччини (1946).

Опис 4
Справ: 50; 1946–1954 рр.
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Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому
(1947–1954); загальних зборів мешканців села (1947).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1949).

Плани роботи виконкому (1947–1950, 1954).
Звіти про роботу виконкому (1948–1950).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1949, 1950).
Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій

(1950, 1952, 1953).
Заключний звіт про підсумки сівби (1953). Звіти про хід

будівництва, вік і стать сільського населення, рух основних засобів
(1952, 1953).

Списки членів виконкому (1947); громадян, які нагороджені
орденами та медалями (1952).

Відомість про наявність братських могил на території села
(1952).

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі (1951).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів, особові
картки депутатів (1950, 1953).

Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси
витрат (1947–1954). Звітні відомості про доходи та видатки
сільського бюджету (1947, 1948).

ф. Р�1381  Виконавчий комітет Полянецької сільської Ради
народних депутатів, с. Полянецьке Уманського району
Черкаської області 

Справ: 282; 1944–1947 рр.

Опис 1
Справ: 13; 1944–1946 рр.

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1945,
1946).

Документи: про представлення до нагород багатодітних матерів
(1946); про призначення та виплату допомог багатодітним матерям
(1945).

Документи про перепис населення, збудовані житлові будинки
(1945, 1946).

Бюджет сільради (1946). ФінансовоOоперативний план
(кошториси) установ, які перебувають на бюджеті сільради (1946).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1945, 1946).

Опис 2 
Справ: 269; 1947–1977 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1955, 1967–1969, 1972, 1975–1977); звітних
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зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1966–1977).
Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних

комісій (1955, 1961–1979).
Інформації про роботу виконкому (1958, 1959, 1962, 1964, 1965).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1950, 1951, 1953, 1962). Інформації про організаційноO
масову роботу (1960, 1961, 1966–1972, 1975–1977).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій (1952, 1955, 1960–1965, 1971, 1975–1977).

Протоколи загальних зборів про висунення кандидатів у
депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973,
1975, 1977).

Бюджети сільради (1947–1957, 1960–1977). Штатні розписи,
кошториси витрат виконкому та підпорядкованих установ
(1949–1977). Річні звіти про виконання сільського бюджету
(1954–1964, 1967, 1968, 1971, 1972, 1976, 1977).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1947–1953, 1961, 1966, 1969, 1970, 1973–1975).

ф. Р�1382  Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської Ради
народних депутатів, с. Дмитрушки Уманського району
Черкаської області 

Справ: 258; 1945–1980 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1945–1947 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948); засідань виконкому
(1946–1948).

Бюджети сільради (1946, 1947).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету.

Опис 4
Справ: 248; 1948–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1967–1980); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1968–1980).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій
(1965–1982).

Плани роботи виконкому (1956, 1978–1980).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1976–1980). Доповідні записки про організаційноOмасову
роботу (1978–1980).

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних
комісій, вибори у  місцеві Ради (1950, 1954–1964, 1978–1980).
Одноразові та статистичні звіти про вік і стать населення, перепис
худоби (1950–1964).
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1959, 1961, 1963, 1965,
1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат
(1952–1964, 1976–1979). Річні звіти про виконання сільського
бюджету (1954–1962, 1965–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1948–1953).

ф. Р�1383  Виконавчий комітет Яроватської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Яроватка Уманського району
Київської області 

Справ: 8; 1945–1947 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1945–1947 рр.

Бюджети сільради (1946, 1947). КошторисноOштатний розпис
про витрати бюджету (1945, 1947).

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету та витрат по
самообкладанню.

ф. Р�1384  Виконавчий комітет Паланської сільської Ради
народних депутатів, с. Паланка Уманського району
Черкаської області 

Справ: 278; 1945–1980 рр.

Опис 1
Справ: 10; 1945, 1946 рр.

Протоколи сесій сільради.
Бюджети сільради.
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по

самообкладанню.

Опис 2
Справ: 268; 1947–1980 рр.

Протоколи сесій сільради. Протоколи засідань, плани роботи,
списки членів постійних комісій (1952, 1953, 1956–1981). Накази
виборців депутатам (1958–1960, 1967–1969, 1971). Протоколи зборів
виборців та звіти депутатів перед виборцями (1976–1981). Доповідні
записки, інформації депутатів про проведення звітів перед
виборцями (1967–1975).

Соціалістичні зобов’язання сільради і акти перевіряння
виконання соцзобов’язань між сільрадами (1971, 1978–1980).
Інформації про організаційноOмасову роботу (1958–1966,
1971–1979).

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій,
скликання сесій (1954–1965, 1977–1980). Інформації, довідки про

608



роботу сільради та проведення сесій (1962, 1970). Одноразові та
статистичні звіти про стать і вік населення, будівництво житлових
будинків, підсумки перепису худоби (1954–1965). 

Генеральні планиOсхеми присадибних ділянок з будівлями
(1947).

Списки населених пунктів, які входили до складу сільради (1965).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1965, 1967,
1969, 1971, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1948,
1950–1980). Річні звіти про виконання бюджету (1956–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1947–1955).

ф. Р�1385  Виконавчий комітет Старобабанської сільської Ради
народних депутатів, с. Старі Бабани Уманського району
Черкаської області 

Справ: 278; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1944, 1945 рр.

Протоколи: засідань виконкому (1945); зборів активу сільради
(1944).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1945).

Опис 2
Справ: 274; 1946–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1962, 1967, 1972–1980); звітних
зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1957–1960, 1963–1982).

Плани роботи виконкому (1978–1980).
Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх

виконання (1956, 1962, 1978–1980). Доповідні записки про оргаO
нізаційноOмасову роботу (1977–1980).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій (1952, 1955–1959, 1963, 1977–1980). Одноразові та
статистичні звіти про вік і стать населення, підсумки перепису худоби
(1952–1960).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1961, 1965,
1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні
звіти про виконання кошторису по бюджету, нарахування, надO
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ходження та витрати сум самообкладання (1955–1963, 1969–1980).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і  витрат

сум по самообкладанню (1946–1954, 1962–1968, 1971).

ф. Р�1386  Виконавчий комітет Краснопільської сільської Ради
народних депутатів, с. Краснопілка Уманського району
Черкаської області

Справ: 254; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Протоколи сесій сільради (1944, 1946).
Плани роботи виконкому (1944, 1946).
Бюджет сільради (1946). КошторисноOштатний розпис (1946).

Звіт про фінансовоOгосподарську діяльність сільради (1946)
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945,

1946).
Списки сімей червоноармійців (1944).

Опис 2
Справ: 246; 1946–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому
(1947–1952, 1955–1980); загальних зборів мешканців села
(1968–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1968–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1955, 1962, 1967–1975, 1980–1982).

Плани роботи виконкому (1978–1980)
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1951, 1953, 1956, 1978–1980). Інформації
про організаційноOмасову роботу (1959–1967, 1973–1980).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій (1949–1953, 1957–1961, 1964–1967, 1973–1980). Одноразові
звіти про вік та стать населення, підсумки перепису худоби
(1950–1967).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандиO
датів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів у депутати про згоду балотуватися (1953, 1957, 1959, 1961,
1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради (1947–1980).Штатні розписи, кошториси
витрат (1948–1978).Річні звіти про виконання сільського
бюджету(1953, 1954, 1957, 1958, 1962, 1965–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат
сум по самообкладанню (1947–1952, 1955, 1956, 1960–1962, 1964).

Списки воїнів, загиблих за звільнення села; військовоO
службовців, які пропали безвісти; інвалідів війни; громадян, яких
було вивезено до фашистської Німеччини (1951)
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ф. Р�1387  Виконавчий комітет Берестовецької сільської Ради
народних депутатів, с. Берестовець Уманського району
Черкаської області

Справ: 302; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1944, 1945).
Плани роботи виконкому (1945).
Бюджет сільради (1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945,

1946).

Опис 2
Справ: 294; 1944–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому
(1946–1980); загальних зборів мешканців села (1969–1980); звітних
зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1953–1956, 1959–1982).

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх
виконання (1953, 1955, 1978, 1979). Інформації про організаційноO
масову роботу (1961, 1962, 1965–1980).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій, скликання сесій (1952–1963, 1969, 1971, 1973, 1976–1980).
Одноразові та статистичні звіти про вік і стать населення, про
перепис населення та худоби (1946–1957, 1961, 1964–1968).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1961, 1963,
1965, 1967–1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради (1947–1980). Штатні розписи, кошториси
витрат (1947–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету
(1954–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат
сум по самообкладанню (1947–1955, 1961).

ф. Р�1388  Виконавчий комітет Гереженівської сільської Ради
народних депутатів, с. Гереженівка Уманського району
Черкаської області 

Справ: 299; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців
села (1944, 1946).

Бюджет сільради (1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945,

1946).
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Опис 3
Справ: 291; 1947–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних
зборів мешканців села (1963–1980); звітних зборів виборців та звіти
депутатів перед виборцями (1962, 1966–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1955, 1961–1982).

Плани роботи виконкому (1974, 1978–1980).
Звітні доповіді про роботу виконкому (1969–1975).
Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти

перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1962–1964, 1972–1980). ІнO
формації про організаційноOмасову роботу (1957–1974, 1977–1980).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій (1952, 1953, 1956–1965, 1973, 1976–1980). Одноразові звіти
про вік і стать населення, розприділення заробітної плати, наявність
худоби (1952, 1953, 1956–1963).

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі та
характеристики на них (1952).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959,
1961,1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат
виконкому та підпорядкованих установ (1951–1980). Річні звіти про
виконання сільського бюджету (1953–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат
сум по самообкладанню (1947–1954).

ф. Р�1389  Виконавчий комітет Піковецької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Піковець Уманського району Чер�
каської області 

Справ: 40; 1945–1954 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1945, 1946 рр.

Протоколи засідань виконкому.
Бюджет сільради (1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету.

Опис 3
Справ: 33; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947–1949).
Біографії кандидатів у народні судді і засідателі (1949, 1951).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, про згоду
балотуватися, особові картки депутатів (1947, 1950, 1953).

Бюджети сільради (1948–1954). Штатні розписи, кошториси
витрат (1948, 1951–1954). Річні звіти про виконання кошторису по
бюджету (1948, 1951, 1953, 1954).

612



Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат
сум по самообкладанню (1949, 1950, 1952).

Відомості: про кількість громадян, насильно вивезених до
фашистської Німеччини і які повернулись (1947); про наявність
населення і худоби (1953).

ф. Р�1390  Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради
народних депутатів, с. Іванівка Уманського району
Черкаської області 

Справ: 297; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 21; 1944–1947 рр.

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1945).

Плани роботи виконкому (1946, 1947).
Місячні звіти про роботу сільради (1947). Звіт про урожай в

господарствах колгоспників (1947).
Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандиO

датів у депутати сільради (1947).
Бюджет сільради (1946). КошторисноOштатний розпис про

витрати бюджету. Місячні звіти про фінансовоOгосподарську
діяльність сільради (1946, 1947).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1945–1947).

Списки громадян села на здачу сільськогосподарських
продуктів на допомогу Червоній Армії під час Великої Вітчизняної
війни (1944).

Опис 2
Справ: 276; 1945–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1950, 1951, 1955–1980); засідань
виконкому (1950, 1951, 1955–1980); загальних зборів мешканців села
(1948, 1964–1980); звітноOвиборних зборів жіночої Ради
(1964–1966); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1963, 1964, 1968–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1949, 1951, 1955–1982).

Плани роботи виконкому (1949, 1978).
Звіти та інформації про роботу виконкому (1949, 1957, 1966).
Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних

комісій (1949, 1955–1960, 1963–1967, 1977–1980). Доповідні записки,
інформації про організаційноOмасову роботу (1959–1968, 1972, 1974,
1977, 1978, 1980). Звіти про хід будівництва житлових будинків
колгоспників, господарських будівель та культурноOпобутових
будівель (1949, 1950, 1959). Одноразові та статистичні звіти про вік і
стать населення, підсумки перепису худоби (1948, 1949, 1955–1958,
1963–1968).
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви
кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965,
1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977).

Бюджети сільради (1948–1951, 1955–1961, 1963–1978, 1980).
Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та підпорядкованих
установ (1950, 1951, 1955–1961, 1963–1978, 1980). Річні звіти про
виконання сільського бюджету (1949, 1956–1961, 1963–1980).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по
самообкладанню (1948, 1950, 1951, 1955–1958, 1961).

Списки: військовозобов’язаних, які підлягають демобілізації;
громадян, призваних до лав Радянської Армії (1945). Довідки –
характеристики на громадян села (1945).

ф. Р�1391 Виконавчий комітет Кочержинської сільської Ради
народних депутатів, с. Кочержинці Уманського району
Черкаської області 

Справ: 241; 1931, 1932, 1947–1980 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1947 р.

Протоколи сесій сільради.

Опис 3
Справ: 236; 1948–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому;
загальних зборів мешканців села (1967–1973, 1976–1980); звітних
зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–1980).

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951,
1957, 1960–1962, 1967–1982).

Плани роботи виконкому (1978–1980).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння

їх виконання (1951, 1957, 1971, 1978–1980). Інформації про
організаційноOмасову роботу (1957, 1958, 1968, 1970, 1973, 1974,
1977–1980).

Статистичні звіти про склад та зміни у складі депутатів,
виконкому, постійних комісій (1953, 1955, 1977, 1978, 1980).
Одноразові звіти про вік та стать населення, підсумки перепису
худоби (1952–1957, 1960, 1961).

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі (1948).
Протоколи зборів трудящих про висунення кандидатів у

депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду
балотуватися (1953, 1961, 1963, 1965, 1967–1971, 1973, 1975, 1977,
1980).

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні
звіти про виконання сільського бюджету (1948–1952, 1955–1980).
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Опис 4
Справ: 4; 1931–1932 рр.

Протоколи засідань: президії Кочержинської сільради (1932);
Кочержинської облікової комісії (1932).

Листування з Уманським районним виконкомом з адміністраO
тивноOгосподарських питань (1931).

Звіти про підсумки сівби по господарствах колгоспників і
одноосібників (1932).

ф. Р�1392  Виконавчий комітет Родниківської сільської Ради
народних депутатів, с. Родниківка Уманського району
Черкаської області 

Справ: 284; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 8; 1944–1946 рр.

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946).
Бюджети сільради (1945, 1946). Місячний звіт про фінансовоO

господарську діяльність сільради (1946).
Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945,

1946).

Опис 2
Справ: 276; 1944–1980 рр.

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому
(1946–1980); загальних зборів мешканців села (1948, 1964,
1969–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед
виборцями (1968–1980).

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних
комісій (1948, 1949, 1967–1982).

Плани роботи виконкому (1978, 1979).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння

їх виконання (1948, 1951, 1978–1980). Доповідні записки,
інформації про організаційноOмасову роботу (1958, 1964, 1965,
1968–1972, 1977, 1980).

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій, вибори у місцеві Ради (1947, 1949, 1951, 1952, 1957,
1959–1964, 1977–1980). Одноразові звіти про вік та стать
населення, наявність худоби (1947–1952, 1955, 1956). Заключні
звіти про підсумки сівби під урожай (1949–1951, 1956). Звіти про
хід будівництва житлових будинків колгоспників, господарських
будівель та культурноOпобутових будівель колгоспу ( 1950, 1958).

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, особові
картки депутатів, біографії кандидатів, заяви кандидатів про згоду
балотуватися, списки зареєстрованих депутатів (1950, 1957, 1959,
1963, 1965, 1967–1969, 1971, 1973, 1975, 1977).

Бюджети сільради (1947–1980). Штатні розписи, кошториси

615



витрат виконкому та підпорядкованих установ (1947–1980). Річні
звіти про виконання сільського бюджету (1955–1978, 1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат
по самообкладанню (1947–1954).

Відомості про насильно вивезених людей до фашистської
Німеччини, інформації про осіб, які повернулись (1948, 1949)

Списки: господарств, які входили до складу сільради (1949,
1950, 1954); громадян, які тимчасово проживали на території села
(1950, 1951). Списки та відомості про розміщення братських могил
воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (1944–1955).
Іменний список громадян, які повернулись з фашистської
Німеччини (1950). Книга реєстрації повідомлень на осіб, які
загинули і пропали безвісти у період війни; списки сімей, члени
яких загинули під час війни (1944–1949).

ф. Р�1393  Виконавчий комітет Собківської сільської Ради
депутатів трудящих, с.Собківка Уманського району
Черкаської області

Справ:81; 1944–1954 рр.

Опис 1
Справ: 23; 1944–1947 рр.

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів виборців
(1944, 1945).

Плани роботи виконкому (1947).
Звіти про роботу виконкому.
Документи (протоколи, плани, списки виборців) про підгоO

товку до виборів (1945). Протоколи окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування по
виборах (1947)

Бюджети сільради (1946, 1947). Штатні розписи, кошториси
витрат (1945–1947). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат
по самообкладанню (1945–1947).

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай, чисельність та
склад населення, наявність худоби у колгоспників (1947). Місячні
звіти про хід будівництва в колгоспах (1946).

Заяви про надання допомоги багатодітним матерям; громадян
на будівництво будівель та планиOсхеми присадибних ділянок
(1947).

Опис 5
Справ: 58; 1947–1954 рр.

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1948–1954).
Протоколи засідань, списки членів постійних комісій (1948,

1953). Плани роботи виконкому (1948–1950).
Місячні звіти про роботу виконкому (1948–1950).
Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння

їх виконання (1948–1953).
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Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних
комісій (1948, 1949, 1952, 1953). Одноразові звіти про вік і стать
населення, підсумки сівби, підсумки перепису худоби (1948–1953).

Домова книга прописки мешканців (1947–1953).
Акт закріплення дороги КиївOОдеса для постійного утримання

за колгоспом; звіти про будівництво житлових будинків, генеральні
плани забудовників (1949).

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі (1949).
Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, особові
картки депутатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950,
1952).

Бюджети сільради (1948, 1950–1953). Штатні розписи,
кошториси витрат (1948–1954).

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат
по самообкладанню (1948–1954).

ф. Р�1407  Уманська середня школа № 7 відділу народної освіти
виконавчого комітету Уманської міської Ради народних
депутатів, м. Умань Черкаської області 

Справ: 196; 1944–1980 рр.

Опис 1
Справ: 196; 1944–1980 рр.

Рішення Уманського міського виконкому, накази Уманського
міського відділу народної освіти (1968, 1969, 1977–1979).

Протоколи: нарад при директорі школи (1956–1958,
1976–1982); засідань педагогічної ради; засідань, плани роботи
методичних об'єднань учителів (1976–1982); та плани методичних і
предметних комісій (1964–1976); загальношкільних зборів
батьківського комітету (1961, 1962); засідань батьківського комітету
(1962–1980); батьківських зборів (1952, 1953, 1956–1961,
1965–1974).

Оперативні плани роботи школи (1946, 1948–1959). Річні
плани роботи школи (1961, 1963, 1976–1980). Плани: учбовоO
виховної роботи школи (1962, 1964–1975); роботи батьківського
комітету (1960, 1963–1975).

Річні звіти: про учбовоOвиховну роботу (1946–1968,
1971–1978); учителів про виконання навчальної програми та
виховної роботи (1968, 1969, 1972–1975).

Статистичні звіти про рух та успішність учнів (1947–1957,
1960–1975, 1979, 1980).

Соціалістичні зобов’язання колективу школи, договори на
соцзмагання між школами та підсумки їх виконання (1968, 1969,
1973–1980).

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1959). Звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність школи (1950, 1963–1965).
Річний звіт про рух основних коштів (1952).
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ф. Р�1415  Гереженівська середня школа, с. Гереженівка Уман�
ського району Київської області 

Справ: 4; 1939, 1940 рр.

Опис 1
Справ: 4; 1939, 1940 рр.

Класні журнали.

ф. Р�1416  Уманський технікум механізації сільського госпо�
дарства Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Умань Черкаської області 

Справ: 574; 1932–1935, 1944–1982 рр.

Опис 1
Справ: 30; 1932–1935, 1944–1949 рр.

Накази, постанови, розпорядження Народного комісаріату
землеробства СРСР і УРСР, Всесоюзного комітету у справах вищої
школи при Раді Народних комісарів СРСР, Міністерств вищої
освіти СРСР, технічних культур УРСР, землеробства УРСР,
Київського обласного земельного відділу (1944–1946).

Учбові плани (1944–1949). Протоколи засідань та плани
роботи предметних комісій (1944–1950).

Протоколи: методичних нарад (1945, 1946); засідань
педагогічної ради (1948, 1949).

Річні звіти про учбовоOвиховну роботу (1946–1949).
Інструкція Народного комісаріату фінансів УРСР про зміни в

системі обліку в бюджетних організаціях (1934). Листування з
Українським сортонасінневим трестом з фінансових питань (1932).

Заключний баланс (1935). Штатні розписи викладацького
складу (1944–1947). Штатні розписи, кошториси витрат
(1945–1948). Річні звіти про фінансовоOгосподарську діяльність
(1945–1948).

Відомості на виплату стипендії студентам (1932, 1933).

Опис 5
Справ: 434; 1949–1981 рр.

Накази начальника управління і міністра сільського госпоO
дарства УРСР, постанови Черкаського обласного управління
сільського господарства і рішення Уманського міського виконкому
(1965–1968, 1972–1981).

П'ятирічні плани розвитку технікуму (1966–1970, 1976–
1980). Плани учбовоOвиховної роботи технікуму (1971, 1973–1981).
Зведені учбові плани з додатками (1961–1963, 1968–1981).
Трьохрічні учбові плани (1953–1955, 1958–1963). Учбові чотирьохO
річні плани (1952–1966).

Протоколи засідань та плани роботи: предметних і циклових
комісій (1949–1955, 1964–1982); педагогічної ради (1950–1956,
1966–1982).

Плани персонального розприділення випускників (1966–
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1981). Звіти про виконання плану розприділення молодих
спеціалістів (1966, 1967).

Річні звіти: про учбовоOвиховну роботу (1949–1952, 1965,
1968–1977); про учбову роботу (1949, 1950, 1953–1963, 1966).
Трьохрічний звіт про учбову роботу (1949–1952). Річний звіт з
основної діяльності технікуму (1950).

Звіти керівників про проходження виробничої практики
(1974–1982).

Документи (відомості, клопотання, списки) про нагородження
медаллю "Ветеран праці" (1977–1981). Монографія про роботу
технікуму, кандидата в учасники Всесоюзної сільськогосподарської
виставки (1953, 1954).

Документи (техпромфінплани, виробничоOфінансові плани,
штатні розписи і кошториси витрат) учбовоOвиробничих майO
стерень (1949–1961, 1964–1980). Річні фінансові звіти про роботу
учбовоOвиробничих майстерень (1949, 1951–1954, 1958–1978).

Статистичні звіти: про чисельність і склад керівного та
викладацького складу, розприділення учнів по курсах, рух учнів
(1968–1981); про виконання плану з праці, потерпілих при
нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом по учбовоO
виробничих майстерень (1977, 1978).

Положення про учбовоOдослідне господарство при технікумі
механізації (1953). ВиробничоOфінансові плани (1953–1963).
Штатні розписи, кошториси витрат, річні фінансові звіти учбовоO
дослідного господарства (1952–1960).

Кошториси на відновлення та пристосування учбового
приміщення технікуму (1949, 1959). Титульні списки з капітального
будівництва, по відновленню гуртожитку студентів (1949, 1950,
1954). Акт державної комісії про прийом в експлуатацію нового
приміщення під гуртожиток студентів (1959).

Штатні розписи, кошториси витрат технікуму (1949–1963,
1967–1981). Річні фінансові звіти про виконання кошторису
(1950–1981). Річні зведені фінансові звіти по технікуму і учбовоO
виробничих майстерень (1960–1970, 1975).

Документи (плани, звіти) про роботу бібліотеки (1972–1981).

Опис 1м
Справ: 95; 1954–1981 рр.

Протоколи: звітноOвиборних зборів та загальних зборів членів
профспілки (1955–1962, 1965–1981); засідань місцевого комітету.

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1963, 1964, 1969,
1972–1978).

Плани роботи місцевого комітету (1961, 1964, 1971–1981).
Соціалістичні зобов’язання технікуму (1981).
Кошториси витрат, фінансові звіти місцевого комітету (1966,

1968–1981). Звіти про роботу місцевого комітету та акти ревізійної
комісії (1954–1960). Статистичні звіти про роботу місцевого
комітету (1954, 1957, 1961, 1968–1981).
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Опис 6у
Справ: 15; 1976–1982 рр.

Протоколи: звітноOвиборних конференцій (1978, 1979);
засідань учнівського комітету (1976–1979).

Перспективні плани роботи (1977, 1980–1982). Плани роботи
учнівського комітету при технікумі (1976, 1978, 1979). 

Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти про роботу
учнівського комітету (1980–1982).

ф. Р�1417  Уманське медичне училище відділу охорони здоров'я
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Умань Черкаської області 

Справ: 422; 1934–1983 рр.

Опис 1
Справ: 7; 1940–1941, 1945–1946 рр.

Накази і розпорядження Народного комісаріату охорони
здоров'я УРСР, управління у справах вищої школи при Раді
Міністрів УРСР, Київського обласного відділу охорони здоров'я,
інструкції про облік, перевіряння та оцінку знань та практичних
навичок учнів у середніх медичних школах; положення про
організацію і проведення практичного заняття по клінічних
дисциплінах в медичній школі (1940, 1941, 1946).

Список учнів Уманської фельдшерськоOакушерської школи
(1941).

Штатний розпис, кошторис витрат (1946). Річні звіти про
фінансовоOгосподарську діяльність Уманської фельдшерськоO
акушерської школи (1945, 1946).

Опис 2
Справ: 14; 1934–1946 рр.

Накази директора з особового складу (1936–1941).
Книга обліку успішності учнів фельдшерського відділення.

Сесійні оцінки учнів лабораторного відділення (1936–1941).
Особові справи учнів Уманської фельдшерськоOакушерської

школи (1937–1941).

Опис 4
Справ: 285; 1949–1983 рр.

Накази міністра охорони здоров'я, Черкаського обласного
відділу охорони здоров'я (1972, 1975–1982).

Статут медичного училища (1971). Історія училища (1967).
Документи (плани, довідки, списки) про прийом в училище

(1972–1980, 1983).
Плани учбовоOвиховної, політикоOвиховної, культурної та спорO

тивноOмасової робіт, роботи методичних і циклових комісій
(1950–1978).

Протоколи: засідань та плани циклових комісій (1955–1984);
засідань педагогічної ради (1949–1986); засідань ради класних
керівників училища (1966, 1967).
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Текстові звіти про учбовоOвиховну роботу училища (1966,
1971–1983). Річні звіти про роботу Уманської фельдшерськоO
акушерської школи та медичного училища (1949–1970). Інформації
про учбовоOвиховну роботу (1955) та роботу училища (1976). Акти
обслідування роботи училища (1954).

Облік роботи циклових комісій, гуртків предметних та
художньої самодіяльності (1954–1956, 1959–1970).

Статистичні звіти: про чисельність та склад спеціалістів, які
мають середню спеціальну освіту (1977–1983); про рух учнів
(1977–1983), Документи (наказ, інструкція, список) про роботу
курсів підвищення кваліфікації акушерок (1972). Документи (план,
відомості, списки) про підвищення кваліфікації викладачів (1978).

Штатні розписи, кошториси витрат Уманської фельдшерськоO
акушерської школи та медичного училища (1951–1983). Річні звіти
про фінансовоOгосподарську діяльність школи та училища
(1950–1983).

Плани роботи та звіти про роботу бібліотеки (1977–1983).
Документи (протоколи звітноOвиборних профзборів викладаO

чів і учнів, загальних зборів і засідань профкому, соціалістичні
зобов’язання, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти)
профспілкового комітету (1983–1985).

Опис 5
Справ: 2; 1947–1949 рр.

Протоколи засідань педагогічної ради фармацевтичної школи.
Річний звіт про учбовоOвиховну роботу (1947).

Опис 1д
Справ: 43; 1957–1970 рр.

Накази Міністерства охорони здоров'я УРСР, Черкаського
обласного відділу охорони здоров'я (1957, 1960, 1965, 1967, 1968).

П'ятирічні плани розвитку (1966–1975).
Протоколи: засідань та плани роботи циклових комісій

(1965–1968); засідань ради класних керівників (1966–1971).
Статистичні звіти про розприділення та чисельність

працівників, всіх працюючих по займаних посадах, виконання
плану з праці (1966, 1968, 1969).

Книга аналізу відвідувань уроків практичних занять
(1962–1970).

Опис 4д – Уманська фельдшерсько�акушерська школа
Справ: 12; 1946–1950 рр.

Протоколи засідань педагогічної ради (1946–1949).
ПаспортOхарактеристика школи (1950).
Річні звіти про учбовоOвиховну роботу (1948–1950).
Пояснююча записка до виробничоOфінансового плану (1947).

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1950). Річні звіти про
виконання кошторису по бюджету (1947–1949).
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Опис 1м
Справ: 59; 1956–1980 рр.

Протоколи: звітноOвиборних профспілкових зборів
(1956–1961, 1964, 1965, 1977, 1978, 1980–1982); загальних зборів
членів профспілки (1963, 1966, 1968–1971, 1975, 1976); виробничих
нарад місцевого комітету (1957–1967); засідань місцевого комітету
(1957–1982).

Звітні доповіді про роботу місцевого комітету (1959, 1960,
1963–1971).

Плани роботи місцевого комітету (1957–1977).
Соціалістичні зобов’язання викладачів, службовців і

технічного персоналу (1977–1979).
Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1977–1979).
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ДОДАТКИ



ПОКАЖЧИК ФОНДІВ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ПІДПРИЄМСТВ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Надзвичайні  органи  революційної  влади
Революційні  комітети

Повітові

ф. РO4455 Звенигородський повітовий революційний комітет, м. ЗвениO
городка  Київської губернії

ф. РO3234 Звенигородський повітовий  військовоOреволюційний комітет,
м. Звенигородка Київської  губернії

ф. РO2809 ВійськовоOреволюційний комітет міста Умані і Уманського
повіту, м. Умань Київської  губернії

ф. РO2916 Черкаський повітовий військовоOреволюційний комітет, 
м. Черкаси Київської губернії

ф. РO3068 Чигиринський повітовий військовоOреволюційний комітет, 
м. Чигирин Кременчуцької губернії

Волосні

ф. РO988 Калабурдянський волосний революційний комітет, с. КалаO
бурди Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO283 Козачанський волосний революційний комітет, с. Козацьке
Звенигородського повіту  Київської губернії

ф. РO2669 Смілянський волосний революційний комітет, м. Сміла
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO5633 Шендерівський волосний революційний комітет, с. ШендеO
рівка Канівського повіту Київської губернії

Містечкові

ф. РO120 Корсунський містечковий революційний комітет, м. Корсунь
Київської губернії

Районні

ф. РO2502 Чигиринський районний військовоOреволюційний комітет, 
м. Чигирин Кременчуцької губернії
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Сільські

ф. РO5398 Фурманський сільський революційний комітет, с. Фурманка
Уманського повіту Київської губернії

Комітети,  комісії  незаможних  селян

Окружні

ф. РO1739 Золотоніський окружний комітет незаможних селян, м. ЗоO
лотоноша Золотоніського  округу

ф. РO475 Шевченківський (Корсунський) окружний комітет незаO
можних селян, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського)
округу

ф. РO174 Шевченківський (Черкаський) окружний комітет незаможних
селян, м. ЧеркаOси Шевченківського (Черкаського) округу

Повітові

ф. РO173 Черкаський повітовий комітет незаможних селян, м. Черкаси
Київської губернії

Волосні

ф. РO2846 Виноградський волосний комітет незаможних селян, с. ВиноO
град Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO2806 Катеринопільський волосний комітет незаможних селян, 
м. Катеринопіль Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO2804 Лисянський  волосний комітет  незаможних селян, мOко ЛиO
сянка Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO542 Трушівецький  волосний комітет  незаможних селян, с. ТруO
шівці Чигиринського повіту Кременчуцької  губернії

ф. РO163 Худяківський  волосний комітет  незаможних селян, с. Худяки
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO164 Шелепухський  волосний комітет  незаможних селян, с. ШеO
лепухи Черкаського повіту Київської губернії

Районні

ф. РO476 Білозірський районний комітет незаможних селян, с. Білозір’я
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO161 Вільшанський районний комітет незаможних селян, с. ВільO
шана  району ім. Г. І. Петровського Шевченківського (ЧерO
каського) округу

ф. РO2406 Гельмязівський районний комітет незаможних селян, с. ГельO
мязів Гельмязівського району Золотоніського округу
Полтавської губернії

ф. РO160 Городищенський районний комітет незаможних селян, м. ГороO
дище Городищенського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO1690 Золотоніська районна комісія незаможних селян, м. ЗолоO
тоноша Шевченківського округу
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ф. РO155 Канівський районний комітет незаможних селян, м. Канів
Київської області

ф. РO162 Корсунський районний комітет незаможних селян, м. Корсунь
Шевченківського (Корсунського) округу

ф. РO417 Леськівський районний комітет незаможних селян,  с. Леськи
Черкаського району Черкаського округу Київської губернії

ф. РO1047 Медведівський районний комітет незаможних селян, с. МедO
ведівка Медведівського району  Черкаського округу

ф. РO157 Мошенський  районний комітет незаможних селян, с. Мошни
Мошенського району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO156 Носачівська районна комісія незаможних селян, с. Носачів
Ротмистрівського району Черкаського округу Київської
губернії

ф. РO153 Ротмистрівський районний комітет незаможних селян, мOко
Ротмистрівка Ротмистрівського району Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO159 Смілянський  районний комітет незаможних селян, м. Сміла
Київської області

ф. РO154 Стеблівський районний комітет незаможних селян, с. Стеблів
Стеблівського району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO152 Степанецький районний комітет незаможних селян, с. СтеO
панці Степанецького району Корсунського округу Київської
губернії

ф. РO158 Черкаський районний комітет незаможних селян, м. Черкаси
Черкаського округу

ф. РO151 Шполянська районна комісія незаможних селян, м. Шпола
Шполянського району Корсунського округу Київської
губернії

Сільські

ф. РO168 Карашинський сільський комітет незаможних селян, с. КаO
рашина Корсунського району Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO169 Ломуватський сільський комітет незаможних селян, с. ЛомуO
вате Худяківської волості Кременчуцької губернії

ф. РO2738 Максимівський сільський комітет бідноти, с. Максимівка
Уманського повіту Київської губернії

ф. РO171 Миколаївський сільський комітет незаможних селян, с. МиO
колаївка Стеблівського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO1050 Рексинський сільський комітет  незаможних селян, с. Рексине
Чигиринського району Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO166 Сахнівський  сільський комітет  незаможних селян, с. Сахнівка
Шевченківського (Корсунського)  повіту Київської  губернії

ф. РO165 Сердюківський сільський комітет незаможних селян, с. СерO
дюківка Ротмистрівського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO170 Топильнянський сільський комітет незаможних селян, с. ТоO
пильна Шполянського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу
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ф. РO172 Хильківський  сільський комітет  незаможних селян, с. Хильки
Стеблівського району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO2122 ЦибермановоOГребельський сільський комітет  незаможних
селян, с. Циберманова Гребля  Монастирищенського району
Уманського округу

ф. РO2824 Щербанівський сільський комітет  незаможних селян, с. ЩерO
банівка Лисянської волості Звенигородського повіту
Київської губернії

ф. РO167 Яблунівський сільський комітет незаможних селян, с. ЯблуO
нівка Смілянського району Шевченківського (Черкаського)
округу

РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНО�
АРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (ДЕПУТАТІВ 
ТРУДЯЩИХ,  НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ)

Окружні  виконавчі  комітети

ф. РO1717 Золотоніський окружний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша
Полтавської губернії

ф. РO5200 Уманський окружний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських  депутатів, м. Умань Київської
губернії

ф. РO185 Шевченківський (Корсунський) окружний виконавчий
комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського)
округу Київської губернії

ф. РO184 Шевченківський (Черкаський)  окружний виконавчий комітет
Рад робітничих, селянських і червоноармійських  депутатів, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

Адміністративні відділи окружних виконавчих комітетів

ф. РO1734 Адміністративний відділ Золотоніського окружного  викоO
навчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу

ф. РO186 Адміністративний відділ Шевченківського (Корсунського)
окружного  виконавчого комітету Рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського
(Корсунського) округу Київської губернії

ф. РO375 Адміністративний відділ Шевченківського (Черкаського)
окружного  виконавчого комітету Рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

Окружний  з’їзд  Рад

ф. РO2495 ІХ окружний з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів Уманщини, м. Умань Уманського округу
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Повітові  виконавчі  комітети

ф. РO189 Звенигородський повітовий виконавчий комітет Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. ЗвеO
нигородка Київської губернії

ф. РO546 Золотоніський  повітовий виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша
Полтавської губернії

ф. РO2796 Уманський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань  Київської
губернії

ф. РO187 Черкаський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси  КиївO
ської губернії

ф. РO529 Чигиринський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин
Київської губернії

Відділи управлінь повітових виконавчих комітетів

ф. РO190 Відділ управління Богуславського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Богуслав Київської губернії

ф. РO1740 Відділ управління Золотоніського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Золотоноша Полтавської  губернії

ф. РO2881 Відділ управління Уманського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Умань Київської губернії

ф. РO188 Відділ управління Черкаського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO2145 Відділ управління Чигиринського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Чигирин Київської губернії

Волосні  виконавчі  комітети

ф. РO122 Байбузівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Байбузи
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO105 Балакліївський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Балаклія ЧерO
каського повіту Київської губернії

ф. РO1726 Безпальчівський волосний виконавчий комітет Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Безпальче
Золотоніського повіту Полтавської губернії

ф. РO1724 Білоусівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Білоусівка
Золотоніського повіту Полтавської губернії

ф. РO983 Боровицький волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Боровиця
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Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
ф. РO2526 Верхняцький волосний виконавчий комітет Рад робітничих,

селянських і червоноармійських депутатів, с. Верхнячка
Уманського повіту Київської губернії

ф. РO481 Вільшанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Вільшана
Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO1728 Вознесенський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Вознесенське
Золотоніського повіту Полтавської губернії

ф. РO106 В’язівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. В’язівок
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO1729 Гельмязівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Гельмязів
Золотоніського повіту Полтавської губернії

ф. РO1748 Драбівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Драбів ЗолотоO
ніського повіту Полтавської губернії

ф. РO1741 Золотоніський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша
Полтавської  губернії

ф. РO286 Кирилівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Кирилівка
Канівського повіту Київської губернії

ф. РO1725 Ковалівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковалівка
Пирятинського повіту Полтавської губернії

ф. РO104 Корсунський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь
Шевченківського (Корсунського) округу Київської губернії

ф. РO1727 Кропивнянський волосний виконавчий комітет Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кропивна
Золотоніського повіту Полтавської губернії

ф. РO2805 КузьминоOГребельський волосний виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Кузьмина Гребля Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2794 Ладижинський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Ладижинка
Уманського повіту Київської губернії

ф. РO985 Лебединський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Лебедин ЧигиO
ринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO107 Леськівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Леськи ЧеркасьO
кого повіту Київської губернії

ф. РO123 Матусівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Матусів ЧеркасьO
кого повіту Кременчуцької губернії

ф. РO141 Орловецький волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Орловець
Черкаського повіту Київської губернії
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ф. РO1723 Піщанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Піщане ЗолоO
тоніського повіту Полтавської губернії

ф. РO1730 Прохорівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Прохорівка
Золотоніського повіту Полтавської губернії

ф. РO108. Райгородський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Райгород ЧерO
каського повіту Київської губернії

ф. РO109 Ротмистрівський волосний виконавчий комітет Рад робітниO
чих, селянських і червоноармійських депутатів, с. РотO
мистрівка Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO110 Селищанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Селище ШевO
ченківського (Корсунського) повіту Київської губернії

ф. РO111 Смілянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Сміла ЧеркасьO
кого повіту Київської губернії

ф. РO112 Старосільський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Старосілля
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO984 Суботівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Суботів ЧигиO
ринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO113 Сунківський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Сунки ЧеркасьO
кого повіту Кременчуцької губернії

ф. РO114 Хлистунівський волосний виконавчий комітет Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. ХлистуO
нівка Черкаського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO2838 Христинівський волосний виконавчий комітет Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. ХристиO
нівка Уманського повіту Київської губернії

ф. РO485 Худяківський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Худяки ЧеркасьO
кого повіту Київської губернії

ф. РO986 Шабельницький волосний виконавчий комітет Рад робітO
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. ШабельO
ники Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO116 Шелепухський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Шелепухи
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO117 Шендерівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Шендерівка
Шевченківського повіту Київської губернії

ф. РO118 Шполянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, мOко Шпола
Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO119 Яблунівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Яблунівка
Черкаського повіту Київської губернії
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Обласний виконавчий комітет

ф. РO4313 Виконавчий комітет Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Районні  виконавчі  комітети

ф. РO3076 Виконавчий комітет Бабанської районної Ради депутатів
трудящих, с. Бабанка Бабанського району Черкаської області

ф. РO67 Балакліївський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Балаклія
Балакліївського району Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO4712 Виконавчий комітет Буцької районної Ради депутатів труO
дящих, с. Буки Буцького району Черкаської області

ф. РO69 Виноградський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Виноград ВиноO
градського району Шевченківського (Корсунського) округу

ф. РO77 Виконавчий комітет Вільшанської районної Ради депутатів
трудящих, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської
області

ф. РO5052 Виконавчий   комітет Гельмязівської  районної Ради депутатів
трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської
області

ф. РO3445 Виконавчий комітет Городищенської районної Ради народних
депутатів, м. Городище  Черкаської області

ф. РO1216 Виконавчий комітет Драбівської районної Ради народних
депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO1628 Виконавчий комітет Жашківської  районної Ради  народних
депутатів, м. Жашків  Черкаської області

ф. РO70 Завадівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Завадівка ЗаваO
дівського району Шевченківського (Корсунського) округу

ф. РO3489 Виконавчий комітет Звенигородської районної Ради народних
депутатів,  м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO624 Виконавчий комітет Золотоніської  районної Ради народних
депутатів, м. Золотоноша  Черкаської області

ф. РO2038 Виконавчий комітет Іркліївської районної Ради депутатів
трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області

ф. РO1345 Виконавчий комітет Кам’янської районної Ради народних
депутатів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO71 Виконавчий комітет Канівської районної Ради народних
депутатів, м. Канів Черкаської області

ф. РO3562 Виконавчий комітет Катеринопільської районної Ради народO
них депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO72 Виконавчий комітет КорсуньOШевченківської районної Ради
народних депутатів, м. КорсуньOШевченківський  Черкаської
області

ф. РO2417 Виконавчий комітет Ладижинської районної Ради депутатів
трудящих, с. Ладижинка Ладижинського  району  Черкаської
області
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ф. РO73 Леськівський районний виконавчий комітет  Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Леськи ЛесьO
ківського  району Черкаського округу Київської губернії

ф. РO3029 Виконавчий комітет Лисянської районної Ради народних
депутатів, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO4711 Виконавчий комітет Маньківської районної Ради народних
депутатів, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської
області

ф. РO74 Матусівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Матусів МатуO
сівського району Черкаського округу

ф. РO83 Медведівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Медведівка
Медведівського району Черкаського округу

ф. РO973 Михайлівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Михайлівка
Михайлівського району Черкаського округу

ф. РO75 Виконавчий комітет Мокрокалигірської районної Ради
депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського
району Черкаської області

ф. РO2113 Виконавчий комітет Монастирищенської районної Ради
народних депутатів,  м. Монастирище Черкаської області

ф. РO76 Мошенський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Мошни МоO
шенського району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO1694 Піщанський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Піщана
Піщанського району Черкаського округу

ф. РO78 Виконавчий комітет Ротмистрівської районної Ради депутатів
трудящих, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району ЧерO
каської області

ф. РO79 Виконавчий комітет Смілянської районної Ради народних
депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO81 Стеблівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Стеблів СтебO
лівського району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO359 Степанецький районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Степанці ШевO
ченківського (Корсунського) округу

ф. РO1591 Виконавчий комітет Тальнівської районної Ради народних
депутатів, м. Тальне Черкаської області

ф. РO3075 Виконавчий комітет Уманської районної Ради народних
депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO3872 Виконавчий комітет Христинівської районної Ради народних
депутатів, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO2243 Цибулівський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, мOко Цибулів
Цибулівського району Уманського округу

ф. РO80 Виконавчий комітет Черкаської районної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO539 Виконавчий комітет Чигиринської  районної Ради народних
депутатів, м. Чигирин Черкаської області
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ф. РO3235 Чигиринський районний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин
Київської  губернії

ф. РO2420 Виконавчий комітет Чорнобаївської районної Ради народних
депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2297 Виконавчий комітет Шполянської районної Ради народних
депутатів, м. Шпола Черкаської області

ф. РO1963 Виконавчий комітет Шрамківської районної Ради депутатів
трудящих, с. Шрамківка Шрамківського   району Черкаської
області

Міські  виконавчі  комітети

ф. РO3498 Виконавчий комітет Ватутінської міської Ради народних
депутатів, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO4172 Виконавчий комітет Городищенської міської Ради народних
депутатів, м. Городище Черкаської області

ф. РO3388 Виконавчий комітет Жашківської міської Ради народних
депутатів, м. Жашків Черкаської області

ф. РO3500 Виконавчий комітет Звенигородської міської Ради народних
депутатів, м.  Звенигородка  Черкаської області

ф. РO647 Виконавчий комітет Золотоніської міської Ради народних
депутатів, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO3328 Виконавчий комітет Кам’янської міської Ради народних
депутатів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO3709 Виконавчий комітет Канівської міської Ради народних
депутатів, м. Канів Черкаської області

ф. РO3005 Виконавчий комітет КорсуньOШевченківської міської Ради
народних депутатів, м. КорсуньOШевченківський Черкаської
області

ф. РO2688 Виконавчий комітет Смілянської міської Ради народних
депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4782 Виконавчий комітет Тальнівської міської Ради народних
депутатів, м. Тальне Черкаської області

ф. РO3070 Виконавчий комітет Уманської міської Ради народних
депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO4336 Виконавчий комітет Христинівської міської Ради народних
депутатів, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO121 Виконавчий комітет Черкаської міської Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2503 Виконавчий комітет Чигиринської міської Ради народних
депутатів, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO2317 Виконавчий комітет Шполянської міської Ради народних
депутатів, м. Шпола Черкаської області

Районні  виконавчі комітети  міста Черкаси

ф. РO5521 Виконавчий комітет Придніпровської районної Ради народних
депутатів міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO5438 Виконавчий комітет Соснівської районної Ради народних
депутатів міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області

Селищні  та  сільські  виконавчі  комітети

Городищенського  району

ф. РO2455 Виконавчий комітет БудаOОрловецької сільської Ради
народних депутатів, с. БудаOОрловецька Городищенського
району Черкаської області

ф. РO2456 Виконавчий комітет Валявської сільської Ради народних
депутатів, с. Валява Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3247 Виконавчий комітет Вербівської сільської Ради народних
депутатів, с. Вербівка Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3246 Виконавчий комітет Вільшанської селищної Ради народних
депутатів, смт. Вільшана  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3642 Виконавчий комітет Воронівської сільської Ради народних
депутатів, с. Воронівка Городищенського району Черкаської
області

ф. РO2425 Виконавчий комітет В’язівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. В’язівок  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO2426 Виконавчий комітет В’язівськоїO2 сільської Ради депутатів
трудящих, с. В’язівокO2  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3637 Виконавчий комітет ГородищенськоїO1 сільської Ради
депутатів трудящих, с. Городище Городищенського району
Черкаської області

ф. РO2378 Виконавчий комітет ГородищенськоїO2 сільської Ради
депутатів трудящих, м. ГородищеO2 Черкаської області

ф. РO2427 Виконавчий комітет Дирдинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Дирдин Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3443 Виконавчий комітет Журавської сільської Ради народних
депутатів, с. Журавка  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3754 Виконавчий комітет Зеленодібрівської сільської Ради
народних депутатів, с. Зелена Діброва  Городищенського
району Черкаської області

ф. РO4171 Виконавчий комітет Калинівської сільської Ради народних
депутатів, с. Калинівка  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3444 Виконавчий комітет Ксаверівської сільської Ради народних
депутатів, с. Ксаверове  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO85 Виконавчий комітет Мліївської сільської Ради народних
депутатів, с. Мліїв Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3442 Виконавчий комітет МліївськоїO2 сільської Ради депутатів
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трудящих, с. Мліїв  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO87 Моргунівський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Моргунове
Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO2397 Виконавчий комітет Набоківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Набоків Городищенського району Черкаської
області

ф. РO2454 Виконавчий комітет Орловецької сільської Ради народних
депутатів, с. Орловець Городищенського району Черкаської
області

ф. РO2460 Виконавчий комітет ОрловецькоїO2 сільської Ради депутатів
трудящих, с. ОрловецьO2  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3248 Виконавчий комітет Петриківської сільської Ради народних
депутатів, с. Петрики Городищенського району Черкаської
області

ф. РO2457 Виконавчий комітет Петропавлівської сільської Ради
народних депутатів, с. Петропавлівка  Городищенського
району Черкаської області

ф. РO5197 Виконавчий комітет Сегединської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Сегединці  Вільшанського  району Черкаської
області

ф. РO2377 Виконавчий комітет Старосільської сільської Ради народних
депутатів, с. Старосілля  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3647 Виконавчий комітет Товстівської сільської Ради народних
депутатів, с. Товста  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO2376 Виконавчий комітет Хлистунівської сільської Ради народних
депутатів, с. Хлистунівка  Городищенського району Черкаської
області

ф. РO3249 Виконавчий комітет Цвітківської селищної Ради народних
депутатів, смт. Цвіткове  Городищенського району Черкаської
області

Драбівського  району

ф. РO3468 Виконавчий комітет Безбородьківської сільської Ради
народних депутатів, с. Безбородьки Драбівського району
Черкаської області

ф. РO4296 Виконавчий комітет Безпальчівської сільської Ради народних
депутатів, с. Безпальче Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1249 Виконавчий комітет Білоусівської сільської Ради народних
депутатів, с. Білоусівка  Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1976 Виконавчий комітет Бирлівської сільської Ради народних
депутатів, с. Бирлівка Драбівського району Черкаської області

ф. РO1240 Виконавчий комітет Бойківщинської сільської Ради народних
депутатів, с. Бойківщина Драбівського району Черкаської
області
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ф. РO674 Виконавчий комітет Великохутірської сільської Ради
народних депутатів, с. Великий Хутір Драбівського району
Черкаської області

ф. РO1246 Виконавчий комітет ВершиноOЗгарської сільської Ради
народних депутатів, с. ВершинаOЗгарська  Драбівського
району Черкаської області

ф. РO3468 Виконавчий комітет Безбородьківської сільської Ради
народних депутатів, с. Безбородьки Драбівського району
Черкаської області

ф. РO1975 Виконавчий комітет Демківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Демки Драбівського району Черкаської області

ф. РO1244 Виконавчий комітет Драбівської селищної Ради народних
депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO4025 Виконавчий комітет Дунинівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Дунинівка Драбівського району Полтавської
області

ф. РO5010 Виконавчий комітет Жорнокльовівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Жорнокльови Гельмязівського району
Черкаської області

ф. РO1250 Виконавчий комітет Золотоношківської сільської Ради
народних депутатів, с. Золотоношка Драбівського району
Черкаської області

ф. РO1977 Виконавчий комітет Кантакузівської сільської Ради народних
депутатів, с. Кантакузівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO4489 Виконавчий комітет Ковалівської сільської Ради народних
депутатів, с. Ковалівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO4024 Виконавчий комітет Коломицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Коломиці Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1979 Виконавчий комітет Кононівської сільської Ради народних
депутатів, с. Кононівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1251 Виконавчий комітет Криштопівської сільської Ради депутатів
трудящих, с.  Криштопівка  Драбівського району Черкаської
області

ф. РO5560 Виконавчий комітет Левченківської сільської Ради народних
депутатів, с. Левченкове Драбівського району Черкаської
області

ф. РO3243 Виконавчий комітет Мехедівської сільської Ради народних
депутатів, с. Мехедівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1245 Виконавчий комітет Митлашівської сільської Ради народних
депутатів, с. Митлашівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1248 Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради народних
депутатів, с. Михайлівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1673 Виконавчий комітет Мойсівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мойсівка Шрамківського району Черкаської
області
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ф. РO1981 Виконавчий комітет Нехайківської сільської Ради народних
депутатів, с. Нехайки  Драбівського району Черкаської області

ф. РO1247 Виконавчий комітет Олімпіадівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Олімпіадівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1242 Виконавчий комітет Перервинцівської сільської Ради народO
них депутатів, с. Перервинці  Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1674 Виконавчий комітет Погребівської сільської Ради народних
депутатів, с. ПогребиДрабівського району Черкаської області

ф. РO1241 Виконавчий комітет Свічківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Свічківка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1983 Виконавчий комітет Степанівської сільської Ради народних
депутатів, с. Степанівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1243 Виконавчий комітет Чернещанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чернещина Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1984 Виконавчий комітет Шрамківської селищної Ради народних
депутатів, смт. Шрамківка  Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1982 Виконавчий комітет Яворівської сільської Ради народних
депутатів, с. Яворівка Драбівського району Черкаської області

Жашківського  району

ф. РO3154 Виконавчий комітет Багвянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Багва Жашківського району Черкаської області

ф. РO3146 Виконавчий комітет Баштечківської сільської Ради народних
депутатів, с. Баштечки Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3167 Виконавчий комітет Бузівської сільської Ради народних
депутатів, с. Бузівка Жашківського району Черкаської області

ф. РO3165 Виконавчий комітет Вільшанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вільшанка Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3387 Виконавчий комітет Вороненської сільської Ради народних
депутатів, с. Вороне  Жашківського району Черкаської області

ф. РO3385 Виконавчий комітет Городищенської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Городище Жашківського району Київської
області

ф. РO3150 Виконавчий комітет Житницької сільської Ради народних деO
путатів, с. Житники Жашківського району Черкаської області

ф. РO3924 Виконавчий комітет Зеленорізької сільської Ради народних
депутатів, с. Зелений Ріг  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3148 Виконавчий комітет Конельської сільської Ради народних
депутатів, с. Конела Жашківського району Черкаської області

ф. РO3153 Виконавчий комітет КонельськоOПопівської сільської Ради
народних депутатів, с. Конельська Попівка  Жашківського
району Черкаської області
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ф. РO3145 Виконавчий комітет КонельськоOХутірської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Конельські Хутори Жашківського
району Черкаської області

ф. РO3147 Виконавчий комітет Королівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Королівка  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3141 Виконавчий комітет Кривчунської сільської Ради народних
депутатів, с. Кривчунка  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3381 Виконавчий комітет Леміщиської сільської Ради народних
депутатів, с. Леміщиха  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3926 Виконавчий комітет Литвинівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Литвинівка  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3383 Виконавчий комітет Марійківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Марійка Жашківського району Черкаської
області

ф. РO2131 Виконавчий комітет Медуватської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Медувата  Монастирищенського району
Черкаської області

ф. РO3168 Виконавчий комітет Нагірнянської сільської Ради народних
депутатів, с. Нагірна Жашківського району Черкаської області

ф. РO3139 Виконавчий комітет Новогребельської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Нова Гребля  Жашківського району
Черкаської області

ф. РO3382 Виконавчий комітет Олександрівської сільської Ради
народних депутатів, с. Олександрівка Жашківського району
Черкаської області

ф. РO3142 Виконавчий комітет Острожанської сільської Ради народних
депутатів, с. Острожани Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3923 Виконавчий комітет Охматівської сільської Ради народних
депутатів, с. Охматів Жашківського району Черкаської області

ф. РO3143 Виконавчий комітет Павлівської сільської Ради народних
депутатів, с. Павлівка Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3166 Виконавчий комітет Побійнянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Побійна Жашківського району Черкаської
області

ф. РO1627 Виконавчий комітет Пугачівської сільської Ради народних
депутатів, с. Пугачівка Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3386 Виконавчий комітет Сабадаської сільської Ради народних
депутатів, с. Сабадаш  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3384 Виконавчий комітет Тинівської сільської Ради народних
депутатів, с. Тинівка Жашківського району Черкаської області

ф. РO3144 Виконавчий комітет Скибинської сільської Ради народних
депутатів, с. Скибин Жашківського району Черкаської області

ф. РO3155 Виконавчий комітет Соколівської сільської Ради народних деO
путатів, с. Соколівка Жашківського району Черкаської області
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ф. РO3149 Виконавчий комітет Сорокотязької сільської Ради народних
депутатів, с. Сорокотяга  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3157 Виконавчий комітет Тетерівської сільської Ради народних
депутатів, с. Тетерівка Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3151 Виконавчий комітет Тихохутірської сільської Ради народних
депутатів, с. Тихий Хутір Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3140 Виконавчий комітет Хижнянської сільської Ради народних
депутатів, с. Хижня Жашківського району Черкаської області

ф. РO3152 Виконавчий комітет Червонокутської сільської Ради народних
депутатів, с. Червоний Кут  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3173 Виконавчий комітет Шуляківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шуляки  Жашківського району Черкаської
області

ф. РO3156 Виконавчий комітет Юстинградської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Юстинград Маньківського  району Черкаської
області

Звенигородського  району

ф. РO3480 Виконавчий комітет Багачівської сільської Ради народних
депутатів, с. Багачівка Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3503 Виконавчий комітет Боровиківської сільської Ради народних
депутатів, с. Боровикове Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3481 Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних
депутатів, с. Будище Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO1637 Виконавчий комітет Вільховецької сільської Ради народних
депутатів, с. Вільховець Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3475 Виконавчий комітет Водяницької сільської Ради народних
депутатів, с. Водяники Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3830 Виконавчий комітет Гнилецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гнилець Вільшанського району Черкаської
області

ф. РO3828 Виконавчий комітет Гудзівської сільської Ради народних
депутатів, с. Гудзівка Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3827 Виконавчий комітет Гусаківської сільської Ради народних
депутатів, с. Гусакове Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3833 Виконавчий комітет Княжицької сільської Ради народних  деO
путатів, с. Княжа Звенигородського району Черкаської області

ф. РO3832 Виконавчий комітет Кобиляцької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кобиляки  Звенигородського району Черкаської
області
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ф. РO3841 Виконавчий комітет Козацької сільської Ради народних
депутатів, с. Козацьке Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3478 Виконавчий комітет Майданівської сільської Ради  депутатів
трудящих, с. Майданівка Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3476 Виконавчий комітет Мизинівської сільської Ради народних
депутатів, с. Мизинівка  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3479 Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради  депутатів
трудящих, с. Михайлівка Звенигородського району ЧерO
каської області

ф. РO3829 Виконавчий комітет Моринської сільської Ради народних
депутатів, с. Моринці  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3501 Виконавчий комітет Мурзинської сільської Ради  депутатів
трудящих, с. Мурзинці  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3499 Виконавчий комітет Неморозької сільської Ради  народних
депутатів, с. Неморож  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3482 Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської Ради  депуO
татів трудящих, с. Новоукраїнка Звенигородського району
Черкаської області

ф. РO3834 Виконавчий комітет Озірнянської сільської Ради народних
депутатів, с. Озірна Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3502 Виконавчий комітет Павлівської сільської Ради  депутатів
трудящих, с. Павлівка  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3826 Виконавчий комітет Пединівської сільської Ради  народних
депутатів, с. Пединівка  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3473 Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних
депутатів, с. Попівка  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3831 Виконавчий комітет Рижанівської сільської Ради  народних
депутатів, с. Рижанівка  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3477 Виконавчий комітет Ризинської сільської Ради народних
депутатів, с. Ризине Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3485 Виконавчий комітет Скаливатської сільської Ради  депутатів
трудящих, с. Скаливатка  Звенигородського району ЧерO
каської області

ф. РO3490 Виконавчий комітет Старобудянської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Стара Буда  Звенигородського району
Черкаської області

ф. РO3835 Виконавчий комітет Стебнянської сільської Ради  депутатів
трудящих, с. Стебне  Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3838 Виконавчий комітет Стецівської сільської Ради народних
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депутатів, с. Стецівка Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3483 Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради народних
депутатів, с. Тарасівка Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3839 Виконавчий комітет Хлипнівської сільської Ради народних
депутатів, с. Хлипнівка Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3840 Виконавчий комітет Чижівської сільської Ради народних
депутатів, с. Чижівка Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3497 Виконавчий комітет Чичиркозівської сільської Ради народних
депутатів, с. Чичиркозівка Звенигородського району
Черкаської області

ф. РO3474 Виконавчий комітет Шевченківської сільської Ради народних
депутатів, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3484 Виконавчий комітет Юрківської селищної Ради народних
депутатів, сOще Юрківка  Звенигородського району Черкаської
області

Золотоніського  району

ф. РO2974 Виконавчий комітет Антипівської сільської Ради народних
депутатів, с. Антипівка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO3253 Виконавчий комітет Богданівської сільської Ради народних
депутатів, с. Богдани Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO684 Виконавчий комітет Богуславецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Богуславець Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO4564 Виконавчий комітет Бубнівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Бубнове Гельмязівського району Черкаської
області

ф. РO4563 Виконавчий комітет БубнівськоOСлобідської сільської Ради
народних депутатів,  с. Бубнівська Слобідка Золотоніського
району Черкаської області

ф. РO2977 Виконавчий комітет Вільхівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вільхи Золотоніського району Черкаської області

ф. РO691 Виконавчий комітет Вознесенської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO3817 Виконавчий комітет Гельмязівської сільської Ради народних
депутатів, с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO3818 Виконавчий комітет Гладківщинської сільської Ради народних
депутатів, с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO680 Виконавчий комітет Деньгівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Деньги Золотоніського району Черкаської
області
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ф. РO677 Виконавчий комітет Дмитрівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Дмитрівка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO688 Виконавчий комітет Домантівської сільської Ради народних
депутатів, с. Домантове Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO673 Виконавчий комітет Драбовецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Драбівці Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO675 Виконавчий комітет Зорівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Зорівка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO4268 Виконавчий комітет Калениківської сільської Ради народних
депутатів, с. Каленики Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO2976 Виконавчий комітет Коврайської сільської Ради народних
депутатів, с. Коврай Золотоніського району Черкаської області

ф. РO2975 Виконавчий комітет КоврайськоїO2 сільської Ради депутатів
трудящих, с. КоврайO2 Гельмязівського  району Черкаської
області

ф. РO2971 Виконавчий комітет КоврайськоOХутірської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Коврайські Хутори  Золотоніського
району Черкаської області

ф. РO676. Виконавчий комітет Ковтунівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ковтуни Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO687 Виконавчий комітет Коробівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Коробівка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO685 Виконавчий комітет Кривоносівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кривоносівка  Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO686 Виконавчий комітет Кропивнянської сільської Ради народних
депутатів, с. Кропивна  Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO776 Виконавчий комітет Крупської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Крупське Золотоніського району Черкаської області

ф. РO690 Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Лукашівка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO1675 Виконавчий комітет Маліївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Маліївка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO679 Виконавчий комітет Мицалівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мицалівка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO689 Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Нова Дмитрівка Золотоніського району
Черкаської області

ф. РO3252 Виконавчий комітет Підставківської сільської Ради народних
депутатів, с. Підставки Золотоніського району Черкаської
області
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ф. РO682 Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради народних
депутатів, с. Піщане Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5921 Виконавчий комітет Плешканівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Плешкані Гельмязівського району Черкаської
області

ф. РO1676 Виконавчий комітет Подільської сільської Ради народних
депутатів, с. Подільське  Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO2973 Виконавчий комітет Синьооківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Синьооківка  Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO672 Виконавчий комітет Скориківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Скориківка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO2972 Виконавчий комітет СлюзчиноOСлобідської сільської Ради
депутатів трудящих,  с. Слюзчина Слобідка Золотоніського
району Черкаської області

ф. РO3816 Виконавчий комітет Софіївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Софіївка Гельмязівського  району Черкаської
області

ф. РO678 Виконавчий комітет Хрестівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кедина Гора  Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO683. Виконавчий комітет Хрущівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO681 Виконавчий комітет Чапаєвської сільської Ради народних
депутатів, с. Чапаєвка  Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO671 Виконавчий комітет Шабельниківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Шабельники Золотоніського району
Черкаської області

Кам’янського району

ф. РO1014 Виконавчий комітет Баландинської сільської Ради народних
депутатів, с. Баландине Кам’янського  району Черкаської
області

ф. РO3020 Виконавчий комітет БаландинськоїO2 сільської Ради депутатів
трудящих, с. БаландинеO2  Кам’янського  району Черкаської
області

ф. РO3009 Виконавчий комітет Вербівської сільської Ради народних
депутатів, с. Вербівка  Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3010 Виконавчий комітет Грушківської сільської Ради народних
депутатів, с. Грушківка  Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3014 Виконавчий комітет Жаботинської сільської Ради народних
депутатів, с. Жаботин Кам’янського  району Черкаської
області

ф. РO1015 Виконавчий комітет Завадівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Завадівка  Кам’янського  району Кіровоградської
області
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ф. РO978 Кам’янський селищний виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, мOко Кам’янка
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO3333 Виконавчий комітет Кам’янськоїO2 сільської Ради депутатів
трудящих, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO3326 Виконавчий комітет Катеринівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Катеринівка Кам’янського району  КіровоградO
ської області

ф. РO3017 Виконавчий комітет Косарської сільської Ради народних
депутатів, с. Косарі Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3015 Виконавчий комітет Коханівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Коханівка Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3011 Виконавчий комітет Куликівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Куликівка Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3325 Виконавчий комітет Лебедівської сільської Ради народних деO
путатів, с. Лебедівка Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3013 Виконавчий комітет Лубенецької сільської Ради народних
депутатів, с. Лубенці Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3327 Виконавчий комітет Лузанівської сільської Ради народних
депутатів, с. Лузанівка Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO1023 Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради народних
депутатів, с. Михайлівка Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3012 Виконавчий комітет Олянинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Олянине Кам’янського району Кіровоградської
області

ф. РO3335 Виконавчий комітет Пляківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Пляківка Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3019 Виконавчий комітет Радиванівської сільської Ради народних
депутатів, с. Радиванівка Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3018 Виконавчий комітет Райгородської сільської Ради народних
депутатів, с. Райгород Кам’янського району Черкаської області

ф. РO1017 Виконавчий комітет Ребедайлівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ребедайлівка Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3334 Виконавчий комітет Ревівської сільської Ради народних
депутатів, с. Ревівка  Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3016 Виконавчий комітет Телепинської сільської Ради народних
депутатів, с. Телепине Кам’янського району Черкаської області

ф. РO2521 Виконавчий комітет Тимошівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тимошівка Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3336 Виконавчий комітет Флярківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Флярківка  Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3023 Виконавчий комітет Юрчиської сільської Ради народних
депутатів, с. Юрчиха Кам’янського району Черкаської області

645



ф. РO3337 Виконавчий комітет Яровецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ярове  Кам’янського району Черкаської області

ф. РO1341 Ясинуватський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Ясинуватка
Кам’янського району Шевченківського  (Черкаського) округу

Канівського  району

ф. РO3695 Виконавчий комітет Береснягівської сільської Ради народних
депутатів, с. Бересняги Канівського району Черкаської області

ф. РO89 Виконавчий комітет Беркозівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Беркозівка Канівського району Черкаської
області

ф. РO3406 Виконавчий комітет Бобрицької сільської Ради народних
депутатів, с. Бобриця Канівського району Черкаської області

ф. РO3412 Виконавчий комітет Бучацької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Бучак Канівського району Черкаської області

ф. РO3432 Виконавчий комітет Гамарнянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гамарня Канівського району Черкаської області

ф. РO3413 Виконавчий комітет Глинчанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Глинча Канівського району Черкаської області

ф. РO3416 Виконавчий комітет Голяківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Голяки Канівського району Київської області

ф. РO3422 Виконавчий комітет Горобіївської сільської Ради народних
депутатів, с. Горобіївка Канівського району Черкаської області

ф. РO3708 Виконавчий комітет Григорівської сільської Ради народних
депутатів, с. Григорівка Канівського району Черкаської області

ф. РO3410 Виконавчий комітет Грищинецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Грищинці Канівського району Черкаської області

ф. РO3706 Виконавчий комітет Зарубинцівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Зарубинці ПереяславOХмельницького району
Київської області

ф. РO3414 Виконавчий комітет Іванківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Іваньків Канівського району Черкаської області

ф. РO3427 Виконавчий комітет Келебердянської сільської Ради народних
депутатів, с. Келеберда Канівського району Черкаської області

ф. РO3408 Виконавчий комітет Ковалівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ковалі Канівського району Черкаської області

ф. РO3699 Виконавчий комітет Козарівської сільської Ради народних
депутатів, с.Козарівка Канівського району Черкаської області

ф. РO3431 Виконавчий комітет Конончанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кононча Канівського району Черкаської області

ф. РO4597 Виконавчий комітет Копіюватської сільської Ради народних
депутатів, с. Копіювата Канівського району Черкаської області

ф. РO3702 Виконавчий комітет Лазірцівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Лазірці Канівського району Черкаської області

ф. РO3409 Виконавчий комітет Литвинецької сільської Ради народних
депутатів, с. Литвинець Канівського району Черкаської
області

ф. РO3424 Виконавчий комітет Ліплявської сільської Ради народних
депутатів, с. Ліпляве Канівського району Черкаської області

ф. РO3430 Виконавчий комітет Мартинівської сільської Ради народних
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депутатів, с. Мартинівка Канівського району Черкаської
області

ф. РO3704 Виконавчий комітет Межиріцької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Межиріч Канівського району Черкаської області

ф. РO3429 Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних
депутатів, с. Мельники Канівського району Черкаської області

ф. РO3419 Виконавчий комітет Озерищанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Озерище Гельмязівського району Черкаської
області

ф. РO5262 Виконавчий комітет Пекарівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Пекарі  Канівського району Черкаської області

ф. РO3418 Виконавчий комітет Пилявської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Пилява Канівського району Черкаської області

ф. РO514 Виконавчий комітет Пищальниківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Пищальники  Канівського району
Черкаської області

ф. РO3420 Виконавчий комітет Полствинської сільської Ради народних
депутатів, с. Полствин  Канівського району Черкаської області

ф. РO3423 Виконавчий комітет Попівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Попівка  Канівського району Черкаської області

ф. РO515 Виконавчий комітет Потапцівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Потапці Канівського району Черкаської області

ф. РO3703 Виконавчий комітет Поташнянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Поташ Канівського району Черкаської області

ф. РO3405 Виконавчий комітет Прохорівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Прохорівка Канівського району Черкаської
області

ф. РO3428 Виконавчий комітет Пшеничницької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Пшеничники Канівського району Черкаської
області

ф. РO3407 Виконавчий комітет Селищенської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Селище Канівського району Черкаської області

ф. РO3425 Виконавчий комітет Степанецької сільської Ради народних
депутатів, с. Степанці Канівського району Черкаської області

ф. РO3421 Виконавчий комітет Студенецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Студенець Канівського району Черкаської
області

ф. РO1677 Виконавчий комітет Сушківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Сушки Гельмязівського району Черкаської
області

ф. РO3426 Виконавчий комітет Таганчанської сільської Ради народних
депутатів, с. Таганча Канівського району Черкаської області

ф. РO3707 Виконавчий комітет Трахтемирівської сільської Ради депуO
татів трудящих, с. Трахтемирів ПереяславOХмельницького
району Київської області

ф. РO3411 Виконавчий комітет Тростянецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тростянець Канівського району Черкаської
області

ф. РO3415 Виконавчий комітет Трощинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Трощин Канівського району Черкаської області

ф. РO4592 Виконавчий комітет Хмільнянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Хмільна Канівського району Черкаської області
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ф. РO3705 Виконавчий комітет ХутірOХмільнянської сільської Ради
депутатів трудящих, с. ХутірOХмільна Канівського району
Черкаської області

ф. РO516 Виконавчий комітет Чернишівської сільської Ради народних
депутатів, с. Черниші Канівського району Черкаської області

ф. РO3417 Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради народних
депутатів, с. Яблунів Канівського району Черкаської області

Катеринопільського  району

ф. РO2955 Виконавчий комітет Бродецької сільської Ради народних
депутатів, с. Бродецьке Катеринопільського району ЧерO
каської області

ф. РO3566 Виконавчий комітет Вербовецької сільської Ради народних
депутатів, с. Вербовець Катеринопільського району ЧерO
каської області

ф. РO1314 Виконавчий комітет Вікненської сільської Ради народних
депутатів, с. Вікнине Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO2953 Виконавчий комітет Гончариської сільської Ради народних
депутатів, с. Гончариха Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO2956 Виконавчий комітет Гуляйпільської сільської Ради народних
депутатів, с. Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO1318 Виконавчий комітет Єлизаветської сільської Ради народних
депутатів, с. Єлизаветка Катеринопільського району ЧерO
каської області

ф. РO3565 Виконавчий комітет Єрківської селищної Ради народних
депутатів, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO3568 Виконавчий комітет Залізняцької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Залізнячка Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO4012 Виконавчий комітет Кайтанівської сільської Ради народних
депутатів, с. Кайтанівка Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO4411 Виконавчий комітет Катеринопільської селищної Ради
народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського
району Черкаської області

ф. РO1315 Виконавчий комітет Киселівської сільської Ради народних
депутатів, с. Киселівка Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO2950 Виконавчий комітет ЛисичоOБалківської сільської Ради
народних депутатів, с. Лисича Балка Катеринопільського
району Черкаської області

ф. РO3567 Виконавчий комітет Луківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Луківка Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO1313 Виконавчий комітет Мокрокалигірської селищної Ради
народних депутатів, смт. Мокра Калигірка КатериноO
пільського району Черкаської області
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ф. РO2949 Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради народних
депутатів, с. Новоселиця Катеринопільського району ЧерO
каської області

ф. РO3564 Виконавчий комітет Пальчиківської сільської Ради народних
депутатів, с. Пальчик Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO2951 Виконавчий комітет Петраківської сільської Ради народних
депутатів, с. Петраківка Катеринопільського району ЧерO
каської області

ф. РO4020 Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Піщана Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO3563 Виконавчий комітет Потоківської сільської Ради народних
депутатів, с. Потоки Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO4409 Виконавчий комітет Радчиської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Радчиха  Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO4013 Виконавчий комітет Розсохуватської сільської Ради народних
депутатів, с. Розсохуватка Катеринопільського району ЧерO
каської області

ф. РO2952 Виконавчий комітет Стійківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Стійкове Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO1311 Виконавчий комітет Ступичненської сільської Ради народних
депутатів, с. Ступичне Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO1322 Виконавчий комітет Сухокалигірської сільської Ради
народних депутатів, с. Суха Калигірка Катеринопільського
району Черкаської області

ф. РO4410 Виконавчий комітет Шостаківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шостакове Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO4408 Виконавчий комітет Ямпільської сільської Ради народних
депутатів, с. Ямпіль Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO2954 Виконавчий комітет Ярошівської сільської Ради народних
депутатів, с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської
області

Корсунь�Шевченківського району

ф. РO2994 Виконавчий комітет Бровахівської сільської Ради народних
депутатів, с. Бровахи КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2986 Виконавчий комітет Виграївської сільської Ради народних
депутатів, с. Виграїв КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2992 Виконавчий комітет Вільхівчицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вільхи КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO4562 Виконавчий комітет Гарбузинської сільської Ради депутатів
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трудящих, с. Гарбузин КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2990 Виконавчий комітет Глушківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Глушки КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO93 Виконавчий комітет ГутаOСелицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. ГутаOСелицька КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2983 Виконавчий комітет ГутаOСтеблівської сільської Ради депуO
татів трудящих, с. ГутаOСтеблівська КорсуньOШевченківського
району Черкаської області

ф. РO3345 Виконавчий комітет Дацьківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Дацьки КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO414 Виконавчий комітет Деренковецької сільської Ради народних
депутатів, с. Деренковець КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO4671 Виконавчий комітет Драбівської сільської Ради народних
депутатів, с. Драбівка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2981 Виконавчий комітет Завадівської сільської Ради народних
депутатів, с. Завадівка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2996 Виконавчий комітет Зарічанської сільської Ради народних
депутатів, с. Заріччя КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO102 Виконавчий комітет Карашинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Карашина КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2987 Виконавчий комітет Квітчанської сільської Ради народних
депутатів, с. Квітки КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2995 Виконавчий комітет Кичинецької сільської Ради народних
депутатів, с. Кичинці КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2999 Виконавчий комітет Кіровської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кірове КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO4560 Виконавчий комітет Комарівської сільської Ради народних
депутатів, с. Комарівка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2997 Виконавчий комітет Кошмаківської сільської Ради народних
депутатів, с. Кошмак КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2980 Виконавчий комітет Листвинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Листвина КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2991 Виконавчий комітет Мирошниківської сільської Ради депуO
татів трудящих, с. Мирошниківка КорсуньOШевченківського
району Черкаської області

ф. РO2984 Виконавчий комітет Моринської сільської Ради народних
депутатів, с. Моринці КорсуньOШевченківського району
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Черкаської області
ф. РO4557 Виконавчий комітет Набутівської сільської Ради депутатів

трудящих, с. Набутів КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO92 Виконавчий комітет Нетеребської сільської Ради народних
депутатів, с. Нетеребка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO415 Виконавчий комітет Нехворощанської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Нехворощ КорсуньOШевченківського
району Черкаської області

ф. РO2985 Виконавчий комітет Переможинецької сільської Ради народO
них депутатів, с. Переможинці КорсуньOШевченківського
району Черкаської області

ф. РO97 Виконавчий комітет Петрушківської сільської Ради народних
депутатів, с. Петрушки КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO4327 Виконавчий комітет Пішківської сільської Ради народних
депутатів, с. Пішки КорсуньOШевченківського району ЧерO
каської області

ф. РO2998 Виконавчий комітет Прутильської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Прутильці КорсуньOШевченківського району
Київської області

ф. РO4652 Виконавчий комітет Сахнівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Сахнівка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO3001 Виконавчий комітет Селищенської сільської Ради народних
депутатів, с. Селище КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2978 Виконавчий комітет Сидорівської сільської Ради народних
депутатів, с. Сидорівка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO88 Виконавчий комітет Ситниківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ситники КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2979 Виконавчий комітет Скрипчинецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Скрипчинці КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2988 Виконавчий комітет Сотницької сільської Ради народних
депутатів, с. Сотники КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO3004 Виконавчий комітет Стеблівської селищної Ради народних
депутатів, смт. Стеблів  КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2993 Виконавчий комітет Сухинівської сільської Ради народних
депутатів, с. Сухини КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO2989 Виконавчий комітет Таращанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тараща КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO4653 Виконавчий комітет Хильківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Хильки КорсуньOШевченківського району
Черкаської області
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ф. РO2982 Виконавчий комітет Черепинської сільської Ради народних
депутатів, с. Черепин КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO91 Виконавчий комітет Шендерівської сільської Ради народних
депутатів, с. Шендерівка КорсуньOШевченківського району
Черкаської області

ф. РO95 Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Яблунівка КорсуньOШевченківського району
Київської області

Лисянського  району

ф. РO3546 Виконавчий комітет Босівської сільської Ради народних
депутатів, с. Босівка Лисянського району Черкаської області

ф. РO3544 Виконавчий комітет Боярської сільської Ради народних
депутатів, с. Боярка Лисянського району Черкаської області

ф. РO3540 Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних
депутатів, с. Будище Лисянського району Черкаської області

ф. РO4162 Виконавчий комітет Бужанської сільської Ради народних
депутатів, с. Бужанка Лисянського району Черкаської області

ф. РO3536 Виконавчий комітет Верещацької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Верещаки Лисянського району Київської області

ф. РO3548 Виконавчий комітет Виноградської сільської Ради народних
депутатів, с. Виноград Лисянського району Черкаської області

ф. РO3545 Виконавчий комітет Вотилівської сільської Ради народних
депутатів, с. Вотилівка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4156 Виконавчий комітет Ганжалівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ганжалівка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4152 Виконавчий комітет Дашуківської сільської Ради народних
депутатів, с. Дашуківка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO3552 Виконавчий комітет Дібрівської сільської Ради народних
депутатів, с. Дібрівка  Лисянського району Черкаської області

ф. РO4379 Виконавчий комітет Жаб’янської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Жаб’янка Лисянського району Черкаської області

ф. РO4155 Виконавчий комітет Жовтневої сільської Ради депутатів
трудящих, с. Жовтень Лисянського району Черкаської області

ф. РO3542 Виконавчий комітет Журжинецької сільської Ради народних
депутатів, с. Журжинці Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4151 Виконавчий комітет Кам’янобрідської сільської Ради народO
них депутатів, с. Кам’яний Брід Лисянського району
Черкаської області

ф. РO4148 Виконавчий комітет Кучківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кучківка Лисянського району Черкаської області

ф. РO3534 Виконавчий комітет Лисянської селищної Ради народних
депутатів, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO3539 Виконавчий комітет Орлівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Орли Лисянського району Черкаської області
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ф. РO3550 Виконавчий комітет ПетрівськоOГутянської сільської Ради
народних депутатів, с. Петрівська Гута Лисянського району
Черкаської області

ф. РO3551 Виконавчий комітет ПетрівськоOПопівської сільської Ради
народних депутатів, с. ПетрівкаOПопівка Лисянського району
Черкаської області

ф. РO3549 Виконавчий комітет Погибляцької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Погибляк Лисянського району Черкаської
області

ф. РO3533 Виконавчий комітет Порадівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Порадівка Лисянського району Черкаської області

ф. РO3537 Виконавчий комітет Почапинської сільської Ради народних
депутатів, с. Почапинці Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4294 Виконавчий комітет Ріпківської сільської Ради народних
депутатів, с. Ріпки Лисянського району Черкаської області

ф. РO4380 Виконавчий комітет Розкошівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Розкошівка  Маньківського району Черкаської
області

ф. РO4154 Виконавчий комітет Рубаномостівської сільської Ради
народних депутатів, с. Рубаний Міст Лисянського району
Черкаської області

ф. РO3547 Виконавчий комітет Семенівської сільської Ради народних
депутатів, с. Семенівка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4163 Виконавчий комітет Смільчинецької сільської Ради народних
депутатів, с. Смільчинці Лисянського району Черкаської
області

ф. РO3541 Виконавчий комітет Товсторогівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Товсті Роги Лисянського району Черкаської
області

ф. РO3028 Виконавчий комітет Федюківської сільської Ради народних
депутатів, с. Федюківка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4147 Виконавчий комітет Франківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Франківка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO3543 Виконавчий комітет Хижинської сільської Ради народних
депутатів, с. Хижинці Лисянського району Черкаської області

ф. РO4149 Виконавчий комітет Чаплинської сільської Ради народних
депутатів, с. Чаплинка Лисянського району Черкаської області

ф. РO3535 Виконавчий комітет Чеснівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чеснівка Лисянського району Черкаської області

ф. РO3538 Виконавчий комітет Шестеринської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шестеринці Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4153 Виконавчий комітет Шубиноставської сільської Ради народO
них депутатів, с. Шубині Стави Лисянського району ЧерO
каської області

ф. РO4150 Виконавчий комітет Шушківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шушківка Лисянського району Черкаської
області
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ф. РO4146 Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради народних
депутатів, с. Яблунівка Лисянського району Черкаської
області

Маньківського  району

ф. РO4805 Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Антонівка  Буцького  району Черкаської області

ф. РO4719 Виконавчий комітет Багвянської сільської Ради народних
депутатів, с. Багва Маньківського  району Черкаської області

ф. РO3925 Виконавчий комітет Безпечанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Безпечна  Маньківського   району Черкаської
області

ф. РO4802 Виконавчий комітет Березівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Березівка  Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4801 Виконавчий комітет Буцької селищної Ради народних
депутатів, сOще Буки  Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4509 Виконавчий комітет Вікторівської сільської Ради народних
депутатів, с. Вікторівка  Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4703 Виконавчий комітет Дзензелівської сільської Ради народних
депутатів, с. Дзензелівка Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4799 Виконавчий комітет Добрянської сільської Ради народних
депутатів, с. Добра Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4708 Виконавчий комітет Іваньківської сільської Ради народних
депутатів, с. Іваньки Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4795 Виконавчий комітет Кинашівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кинашівка  Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4803 Виконавчий комітет Кислинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кислин Буцького  району Черкаської області

ф. РO4797 Виконавчий комітет Кищенецької сільської Ради народних
депутатів, с. Кищенці Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4800 Виконавчий комітет Красноставської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Красноставка  Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4508 Виконавчий комітет Крачківської сільської Ради народних
депутатів, с. Крачківка Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4791 Виконавчий комітет Кривецької сільської Ради народних
депутатів, с. Кривець Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4804 Виконавчий комітет Кутівської сільської Ради народних
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депутатів, с. Кути Маньківського  району Черкаської області
ф. РO4704 Виконавчий комітет Маломаньківської сільської Ради

народних депутатів, с. Мала МаньківкаМаньківського  району
Черкаської області

ф. РO4794 Виконавчий комітет Маньківської селищної Ради народних
депутатів, смт. Маньківка  Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4706 Виконавчий комітет Молодецької сільської Ради народних
депутатів, с. Молодецьке Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4798 Виконавчий комітет Нестерівської сільської Ради народних
депутатів, с. Нестерівка  Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4709 Виконавчий комітет Паланоцької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Паланочка  Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4806 Виконавчий комітет Подібнянської сільської Ради народних
депутатів, с. Подібна Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4710 Виконавчий комітет Полковницької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Полковниче Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4707 Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних
депутатів, с. Попівка Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4702 Виконавчий комітет Рогівської сільської Ради народних
депутатів, с. Роги Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4796 Виконавчий комітет Русалівської сільської Ради народних
депутатів, с. Русалівка Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4718 Виконавчий комітет Тимошівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тимошівка Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4705 Виконавчий комітет Харківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Харківка Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4793 Виконавчий комітет Чорнокам’янської сільської Ради
народних депутатів, с. Чорна Кам’янка Маньківського  району
Черкаської області

ф. РO4792 Виконавчий комітет Юрпільської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Юрпіль Маньківського району Черкаської
області
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Монастирищенського  району

ф. РO2123 Виконавчий комітет Аврамівської сільської Ради народних
депутатів, с. Аврамівка Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO2124 Виконавчий комітет Бачкуринської сільської Ради народних
депутатів, с. Бачкурине Монастирищенського району
Черкаської області

ф. РO3789 Виконавчий комітет Владиславчицької сільської Ради
депутатів трудящих, с. Владиславчик Монастирищенського
району Черкаської області

ф. РO4920 Виконавчий комітет Греблянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гребля Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO2125 Виконавчий комітет Дібрівської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Дібрівка Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO2138 Виконавчий комітет Долинківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Долинка Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO2126 Виконавчий комітет Завальської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Завалля Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO2127 Виконавчий комітет Зарубинцівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Зарубинці Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO2128 Виконавчий комітет Зюбриської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Зюбриха Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3786 Виконавчий комітет Івахнівської сільської Ради народних депуO
татів, с. Івахни  Монастирищенського району Черкаської області

ф. РO2129 Виконавчий комітет КняжеOКриницької сільської Ради
народних депутатів, с. Княжа Криниця Монастирищенського
району Черкаської області

ф. РO2481 Виконавчий комітет Княжиківської сільської Ради народних
депутатів, с. Княжики Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3776 Виконавчий комітет Копіюватської сільської Ради народних
депутатів, с. Копіювата Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3778 Виконавчий комітет Коритнянської сільської Ради народних
депутатів, с. Коритня Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO2130 Виконавчий комітет Леськівської сільської Ради народних
депутатів, с. Леськове Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3777 Виконавчий комітет Летичівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Летичівка Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3185 Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради народних
депутатів, с. Лукашівка Монастирищенського району ЧерO
каської області
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ф. РO3790 Виконавчий комітет Матвіїцької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Матвіїха Монастирищенського району
Черкаської області

ф. РO2132 Виконавчий комітет Монастирищенської селищної Ради
народних депутатів, смт. Монастирище Монастирищенського
району Черкаської області

ф. РO3791 Виконавчий комітет Новоміської сільської Ради народних
депутатів, с. Нове МістоМонастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3182 Виконавчий комітет Новосілківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Новосілка Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3792 Виконавчий комітет Петрівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Петрівка Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO2134 Виконавчий комітет Половинчицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Половинчик Монастирищенського району
Черкаської області

ф. РO3787 Виконавчий комітет Попуднянської сільської Ради народних
депутатів, с. Попудня Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3785 Виконавчий комітет Сарнівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Сарни Монастирищенського  району Черкаської
області

ф. РO4066 Виконавчий комітет Степівської сільської Ради народних
депутатів, с. Степівка Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3184 Виконавчий комітет Тарнавської сільської Ради народних
депутатів, с. Тарнава Монастирищенського  району Черкаської
області

ф. РO2135 Виконавчий комітет Теолинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Теолин Монастирищенського   району Черкаської
області

ф. РO3775 Виконавчий комітет Терлицької сільської Ради народних
депутатів, с. Терлиця Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO2136 Виконавчий комітет Халаїдівської сільської Ради народних
депутатів, с. Халаїдове Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO2137 ЦибермановоOГребельський сільський виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Циберманова Гребля Монастирищенського району УманO
ського  округу

ф. РO2484 Виконавчий комітет Цибулівської селищної Ради народних
депутатів, смт. Цибулів Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO2133 Виконавчий комітет Чапаєвської сільської Ради народних
депутатів, с. Чапаєвка Монастирищенського району ЧерO
каської області

ф. РO3788 Виконавчий комітет Шабастівської сільської Ради народних
депутатів, с. Шабастівка Монастирищенського району ЧерO
каської області
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ф. РO3183 Виконавчий комітет Шарнопільської сільської Ради народних
депутатів, с. Шарнопіль Монастирищенського району
Черкаської області

Смілянського  району

ф. РO3851 Виконавчий комітет Балакліївської сільської Ради народних
депутатів, с. Балаклія Смілянського району Черкаської області

ф. РO2920 Виконавчий комітет Березняківської сільської Ради народних
депутатів, с. Березняки Смілянського району Черкаської
області

ф. РO3125 Виконавчий комітет Білозірської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Білозір’я Смілянського району Черкаської
області

ф. РO3264 Виконавчий комітет БудаOМакіївської сільської Ради депуO
татів трудящих, с. БудаOМакіївка  Смілянського району
Черкаської області

ф. РO4307 Виконавчий комітет Будківської сільської Ради народних
депутатів, с. Будки  Смілянського   району Черкаської області

ф. РO4139 Виконавчий комітет Великояблунівської сільської Ради
народних депутатів, с. Велика Яблунівка Смілянського
району Черкаської області

ф. РO103 Виконавчий комітет Голов’ятинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Голов’ятине  Смілянського району Черкаської
області

ф. РO4312 Виконавчий комітет Голов’ятинської сільської Ради народних
депутатів, с. Голов’ятине  Смілянського району Черкаської
області

ф. РO101 Гречківський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Гречківка
Смілянського району Київської області

ф. РO4306 Виконавчий комітет Гуляйгородської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гуляйгородок  Смілянського району Черкаської
області

ф. РO3267 Виконавчий комітет Залевківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Залевки Смілянського району Черкаської області

ф. РO4304 Виконавчий комітет Ковалихської сільської Ради народних
депутатів, с. Ковалиха Смілянського району Черкаської
області

ф. РO2925 Виконавчий комітет Костянтинівської сільської Ради
народних депутатів, с. Костянтинівка  Смілянського   району
Черкаської області

ф. РO4134 Виконавчий комітет Куцівської сільської Ради народних
депутатів, с. Куцівка  Смілянського району Черкаської області

ф. РO2923 Виконавчий комітет Макіївської сільської Ради народних
депутатів, с. Макіївка Смілянського району Черкаської області

ф. РO4305 Виконавчий комітет Малобузуківської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Малий Бузуків  Смілянського   району
Черкаської області

ф. РO3266 Виконавчий комітет Малосмілянської сільської Ради
народних депутатів, с. Мала Смілянка Смілянського району
Черкаської області
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ф. РO3852 Виконавчий комітет Малостаросільської сільської Ради
народних депутатів, с. Мале Старосілля Смілянського   району
Черкаської області

ф. РO98 Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мельники Смілянського району Черкаської
області

ф. РO3268 Виконавчий комітет Миколаївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Миколаївка Смілянського району Черкаської
області

ф. РO3265 Виконавчий комітет Носачівської сільської Ради народних
депутатів, с. Носачів  Смілянського  району Черкаської області

ф. РO4826 Виконавчий комітет Пастирської сільської Ради народних
депутатів, с. Пастирське Смілянського району Черкаської
області

ф. РO2924 Виконавчий комітет Плескачівської сільської Ради народних
депутатів, с. Плескачівка Смілянського району Черкаської
області

ф. РO2921 Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних
депутатів, с. Попівка  Смілянського  району Черкаської області

ф. РO4129 Виконавчий комітет Ротмистрівської селищної Ради народних
депутатів, смт. Ротмистрівка Смілянського району Черкаської
області

ф. РO100 Виконавчий комітет Самгородської сільської Ради народних
депутатів, с. Самгородок Смілянського району Черкаської
області

ф. РO4827 Виконавчий комітет Санжариської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Санжариха Смілянського району Київської
області

ф. РO3850 Виконавчий комітет Сердюківської сільської Ради народних
депутатів, с. Сердюківка Смілянського району Черкаської
області

ф. РO96 Виконавчий комітет Сунківської сільської Ради народних
депутатів, с. Сунки  Смілянського   району Черкаської області

ф. РO2922 Виконавчий комітет Ташлицької сільської Ради народних
депутатів, с. Ташлик  Смілянського   району Черкаської області

ф. РO4419 Виконавчий комітет Теклинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Теклине Смілянського району Черкаської області

ф. РO3853 Виконавчий комітет Тернівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тернівка Смілянського району Черкаської
області

Тальнівського  району

ф. РO2871 Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Антонівка Тальнівського району Черкаської області

ф. РO4570 Виконавчий комітет Беринської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Беринка  Буцького району Київської області

ф. РO1516 Виконавчий комітет Білашківської сільської Ради народних
депутатів, с. Білашки Тальнівського району Черкаської області

ф. РO1510 Виконавчий комітет Веселокутської сільської Ради народних
депутатів, с. Веселий Кут Тальнівського району Черкаської
області
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ф. РO2872 Виконавчий комітет Вишнопільської сільської Ради народних
депутатів, с. Вишнопіль Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1529 Виконавчий комітет Глибочківської сільської Ради народних
депутатів, с. Глибочок Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1513 Виконавчий комітет Гордашівської сільської Ради народних
депутатів, с. Гордашівка Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1518 Виконавчий комітет Гуляйківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гуляйка Тальнівського району Черкаської області

ф. РO1511 Виконавчий комітет Довгеньківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Довгеньке Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1528 Виконавчий комітет Заліської сільської Ради народних
депутатів, с. Заліське Тальнівського району Черкаської області

ф. РO1512 Виконавчий комітет Зеленьківської сільської Ради народних
депутатів, с. Зеленьків Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO2873 Виконавчий комітет КобриновоOГребельської сільської Ради
народних депутатів, с. Кобринова Гребля Тальнівського
району Черкаської області

ф. РO1523 Виконавчий комітет Кобринівської сільської Ради народних
депутатів, с. Кобринове Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO2874 Виконавчий комітет Колодистенської сільської Ради народних
депутатів, с. Колодисте Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1525 Виконавчий комітет Корсунської сільської Ради народних
депутатів, с. Корсунка  Тальнівського району Черкаської області

ф. РO1613 Виконавчий комітет Кривоколінської сільської Ради народних
депутатів, с. Криві Коліна  Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO2875 Виконавчий комітет Лащівської сільської Ради народних
депутатів, с. Лащова Тальнівського району Черкаської області

ф. РO2878 Виконавчий комітет Легедзинської сільської Ради народних
депутатів, с. Легедзине Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO2876 Виконавчий комітет Лісівської сільської Ради народних
депутатів, с. Лісове Тальнівського району Черкаської області

ф. РO2877 Виконавчий комітет Лоташівської сільської Ради народних
депутатів, с. Лоташеве Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1522 Виконавчий комітет Майданецької сільської Ради народних
депутатів, с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1527 Виконавчий комітет Мошурівської сільської Ради народних
депутатів, с. Мошурів Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1517 Виконавчий комітет Онопріївської сільської Ради народних
депутатів, с. Онопріївка Тальнівського району Черкаської
області
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ф. РO1519 Виконавчий комітет ПавлівськоїO1 сільської Ради народних
депутатів, с. Павлівка Перша Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO2879 Виконавчий комітет ПавлівськоїO2 сільської Ради депутатів
трудящих, с. Павлівка Друга  Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1521 Виконавчий комітет Папужинської сільської Ради народних
депутатів, с. Папужинці Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1515 Виконавчий комітет Потаської сільської Ради народних
депутатів, с. Поташ  Тальнівського району Черкаської області

ф. РO1526 Виконавчий комітет Романівської сільської Ради народних
депутатів, с. Романівка Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1524 Виконавчий комітет Соколівоцької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Соколівочка Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO4021 Виконавчий комітет Тальянківської сільської Ради народних
депутатів, с. Тальянки Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO1520 Виконавчий комітет Червонянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Червоне Тальнівського   району Черкаської
області

ф. РO1514 Виконавчий комітет Чеснопільської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чеснопіль Уманського  району Черкаської області

ф. РO1509 Виконавчий комітет Шаулихської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шаулиха  Тальнівського району Черкаської
області

Уманського  району

ф. РO3966 Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради народних
депутатів, с. Антонівка  Уманського  району Черкаської області

ф. РO3082 Виконавчий комітет Аполянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Аполянка Бабанського району Черкаської області

ф. РO3506 Виконавчий комітет Бабанської сільської Ради народних
депутатів, с. Бабанка  Уманського  району Черкаської області

ф. РO1387 Виконавчий комітет Берестовецької сільської Ради народних
депутатів, с. Берестовець Уманського району Черкаської
області

ф. РO3089 Виконавчий комітет ВільшаноOСлобідської сільської Ради
депутатів трудящих, с. ВільшанаOСлобідка Бабанського
району Черкаської області

ф. РO3085 Виконавчий комітет Вільшанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вільшанка  Бабанського району Черкаської
області

ф. РO1388 Виконавчий комітет Гереженівської сільської Ради народних
депутатів, с. Гереженівка  Уманського району Черкаської
області

ф. РO1378 Виконавчий комітет Городецької сільської Ради народних
депутатів, с. Городецьке Уманського району Черкаської області

ф. РO3681 Виконавчий комітет Городницької сільської Ради народних
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депутатів, с. Городниця  Уманського району Черкаської області
ф. РO3680 Виконавчий комітет Гродзівської сільської Ради народних

депутатів, с. Гродзеве Уманського   району Черкаської області
ф. РO3682 Виконавчий комітет Громівської сільської Ради народних

депутатів, с. Громи Уманського   району Черкаської області
ф. РO1382 Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської Ради народO

них депутатів, с. Дмитрушки Уманського району Черкаської
області

ф. РO3683 Виконавчий комітет Доброводівської сільської Ради народних
депутатів, с. Доброводи Уманського району Черкаської області

ф. РO2840 Виконавчий комітет Дубівської сільської Ради народних
депутатів, с. Дубова  Уманського   району Черкаської області

ф. РO3079 Виконавчий комітет Заячківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Заячківка Бабанського району Черкаської області

ф. РO1390 Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради народних
депутатів, с. Іванівка  Уманського   району Черкаської області

ф. РO3507 Виконавчий комітет Колодистенської сільської Ради народних
депутатів, с. Колодисте  Уманського району Черкаської області

ф. РO4644 Виконавчий комітет Коржівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Коржова Бабанського   району Черкаської області

ф. РO4643 Виконавчий комітет КоржовоOКутської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Коржовий Кут Бабанського району
Черкаської області

ф. РO3078 Виконавчий комітет КоржовоOСлобідської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Коржова Слобідка  Уманського   району
Черкаської області

ф. РO3684 Виконавчий комітет Косенівської сільської Ради народних
депутатів, с. Косенівка Уманського району Черкаської області

ф. РO1391 Виконавчий комітет Кочержинської сільської Ради народних
депутатів, с. Кочержинці Уманського району Черкаської
області

ф. РO1379 Виконавчий комітет Кочубіївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кочубіївка Уманського району Черкаської
області

ф. РO1386 Виконавчий комітет Краснопільської сільської Ради народних
депутатів, с. Краснопілка Уманського району Черкаської
області

ф. РO4458 КузьминоOГребельський сільський виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Кузьмина Гребля Ладижинського району Київської області

ф. РO3509 Виконавчий комітет Ладижинської сільської Ради народних
депутатів, с. Ладижинка Уманського району Черкаської
області

ф. РO3504 Виконавчий комітет Любашівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Любашівка  Ладижинського  району Черкаської
області

ф. РO2782 Виконавчий комітет Максимівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Максимівка Ладижинського  району Черкаської
області

ф. РO3685 Виконавчий комітет Оксанинської сільської Ради народних
депутатів, с. Оксанина  Уманського   району Черкаської області

ф. РO4757 Виконавчий комітет Осітнянської сільської Ради депутатів
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трудящих, с. Осітна Ладижинського району Черкаської
області

ф. РO3686 Виконавчий комітет Острівецької сільської Ради народних
депутатів, с. Острівець  Уманського району Черкаської області

ф. РO1384 Виконавчий комітет Паланської сільської Ради народних
депутатів, с. Паланка  Уманського  району Черкаської області

ф. РO1389 Виконавчий комітет Піковецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Піковець  Уманського   району Черкаської області

ф. РO1381 Виконавчий комітет Полянецької сільської Ради народних
депутатів, с. Полянецьке Уманського району Черкаської
області

ф. РO3086 Виконавчий комітет Посухівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Посухівка Ладижинського району Черкаської
області

ф. РO1380 Виконавчий комітет Пугачівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Пугачівка  Уманського району Черкаської області

ф. РO3687 Виконавчий комітет Рижавської сільської Ради народних
депутатів, с. Рижавка  Уманського   району Черкаської області

ф. РO3088 Виконавчий комітет Рогівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Рогова Бабанського   району Черкаської області

ф. РO1392 Виконавчий комітет Родниківської сільської Ради народних
депутатів, с. Родниківка Уманського району Черкаської
області

ф. РO3688 Виконавчий комітет Ропотуської сільської Ради народних
депутатів, с. Ропотуха  Уманського   району Черкаської області

ф. РO3080 Виконавчий комітет Свинарської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Свинарка Бабанського району Черкаської області

ф. РO1393 Виконавчий комітет Собківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Собківка  Уманського   району Черкаської області

ф. РO1385 Виконавчий комітет Старобабанської сільської Ради народних
депутатів, с. Старі Бабани Уманського району Черкаської
області

ф. РO3087 Виконавчий комітет Степківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Степківка Ладижинського району Черкаської
області

ф. РO3511 Виконавчий комітет Сушківської сільської Ради народних
депутатів, с. Сушківка  Уманського   району Черкаської області

ф. РO3084 Виконавчий комітет Танської сільської Ради народних
депутатів, с. Танське  Уманського   району Черкаської області

ф. РO3505 Виконавчий комітет Текучанської сільської Ради народних
депутатів, с. Текуча  Уманського   району Черкаської області

ф. РO3512 Виконавчий комітет Томашівської сільської Ради народних
депутатів, с. Томашівка  Уманського району Черкаської області

ф. РO3083 Виконавчий комітет Фурманської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Фурманка Ладижинського району Черкаської
області

ф. РO3508 Виконавчий комітет Черповодської сільської Ради народних
депутатів, с. Черповоди Уманського району Черкаської області

ф. РO3081 Виконавчий комітет Шаринської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шарин Ладижинського району Черкаської
області

ф. РO3513 Виконавчий комітет Юрківської сільської Ради народних
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депутатів, с. Юрківка  Уманського району Черкаської області
ф. РO1383 Виконавчий комітет Яроватської сільської Ради депутатів

трудящих, с. Яроватка  Уманського району Київської області
ф. РO3510 Виконавчий комітет Ятранівської сільської Ради народних

депутатів, с. Ятранівка  Уманського району Черкаської області

Христинівського  району

ф. РO4610 Виконавчий комітет Босівської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Босівка Христинівського району Черкаської області

ф. РO4919 Виконавчий комітет Ботвинівської сільської Ради народних
депутатів, с. Ботвинівка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO5002 Виконавчий комітет Великосевастянівської сільської Ради
народних депутатів, с. Велика Севастянівка Христинівського
району Черкаської області

ф. РO4998 Виконавчий комітет Вербуватської сільської Ради народних
депутатів, с. Вербувата Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4883 Виконавчий комітет Верхняцької селищної Ради народних
депутатів, смт. Верхнячка  Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4758 Виконавчий комітет Вікторівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вікторівка Христинівського району Київської
області

ф. РO4604 Виконавчий комітет Голяківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Голяки Христинівського району Черкаської
області

ф. РO5004 Виконавчий комітет Заячківської сільської Ради народних
депутатів, с. Заячківка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4337 Виконавчий комітет Івангородської сільської Ради народних
депутатів, с. Івангород Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4756 Виконавчий комітет КузьминоOГребельської сільської Ради
народних депутатів, с. Кузьмина Гребля Христинівського
району Черкаської області

ф. РO4882 Виконавчий комітет Ліщинівської сільської Ради народних
депутатів, с. Ліщинівка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4999 Виконавчий комітет Малоіванівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мала Іванівка Христинівського району ЧерO
каської області

ф. РO4340 Виконавчий комітет Малосевастянівської сільської Ради
народних депутатів, с. Мала Севастянівка Христинівського
району Черкаської області

ф. РO4605 Виконавчий комітет Орадівської сільської Ради народних
депутатів, с. Орадівка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4755 Виконавчий комітет Пеніжківської сільської Ради народних
депутатів, с. Пеніжкове Христинівського району Черкаської
області
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ф. РO4611 Виконавчий комітет Притикської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Притика Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4603 Виконавчий комітет Розсішківської сільської Ради народних
депутатів, с. Розсішки Христинівського району Черкаської
області

ф. РO5000 Виконавчий комітет Синицької сільської Ради народних
депутатів, с. Синиця Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4493 Виконавчий комітет Сичівської сільської Ради народних
депутатів, с. Сичівка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4606 Виконавчий комітет Талалаївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Талалаївка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4609 Виконавчий комітет Углуватської сільської Ради народних
депутатів, с. Углуватка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4608 Виконавчий комітет Ухожанської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ухожа Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4616 Виконавчий комітет Христинівської сільської Ради народних
депутатів, с. Христинівка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO2137 ЦибермановоOГребельський сільський виконавчий комітет Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. ЦиберO
манова Гребля Монастирищенського району Уманського округу

ф. РO4612 Виконавчий комітет Чайківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чайківка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4607 Виконавчий комітет Шельпахівської сільської Ради народних
депутатів, с. Шельпахівка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4759 Виконавчий комітет Шукайводської сільської Ради народних
депутатів, с. Шукайвода Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4881 Виконавчий комітет Ягубецької сільської Ради народних
депутатів, с. Ягубець Христинівського району Черкаської
області

Черкаського  району

ф. РO3397 Виконавчий комітет Байбузівської сільської Ради народних
депутатів, с. Байбузи Черкаського району Черкаської області

ф. РO2576 Виконавчий комітет Березняківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Березняки Черкаського району Черкаської області

ф. РO4116 Виконавчий комітет Білозірської сільської Ради народних
депутатів, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області

ф. РO1926 Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних
депутатів, с. Будище Черкаського району Черкаської області

ф. РO2338 Виконавчий комітет Бузуківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Бузуків Черкаського району Черкаської області
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ф. РO1614 Виконавчий комітет Василицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Василиця Черкаського району Черкаської області

ф. РO1925 Виконавчий комітет Вергунівської сільської Ради народних
депутатів, с. Вергуни Черкаського району Черкаської області

ф. РO1924 Виконавчий комітет Геронимівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Геронимівка Черкаського району Черкаської
області

ф. РO3859 Виконавчий комітет Дахнівської сільської Ради народних
депутатів, с. Дахнівка Черкаського району Черкаської області

ф. РO3172 Виконавчий комітет Дубіївської сільської Ради народних
депутатів, с. Дубіївка Черкаського району Черкаської області

ф. РO3631 Виконавчий комітет Думанецької сільської Ради народних
депутатів, с. Думанці Черкаського району Черкаської області

ф. РO1928 Виконавчий комітет Змагайлівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Змагайлівка Черкаського району Черкаської
області

ф. РO3396 Виконавчий комітет Ірдинської селищної Ради народних
депутатів, смт. Ірдинь Черкаського району Черкаської області

ф. РO3632 Виконавчий комітет Кумейківської сільської Ради народних
депутатів, с. Кумейки Черкаського району Черкаської області

ф. РO1946 Виконавчий комітет Леськівської сільської Ради народних
депутатів, с. Леськи  Черкаського району Черкаської області

ф. РO3254 Виконавчий комітет Лозівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Лозівок Черкаського району Черкаської області

ф. РO4957 Виконавчий комітет Ломуватської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Ломувате Черкаського району Черкаської області

ф. РO3860 Виконавчий комітет Мошнівської сільської Ради народних
депутатів, с. Мошни  Черкаського району Черкаської області

ф. РO2334 Виконавчий комітет Нечаївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Нечаївка  Черкаського району Черкаської області

ф. РO2577 Виконавчий комітет Первомайської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Первомайське Черкаського району Черкаської
області

ф. РO4121 Виконавчий комітет Руськополянської селищної Ради
народних депутатів, сOще  Руська Поляна  Черкаського району
Черкаської області

ф. РO4955 Виконавчий комітет Сагунівської сільської Ради народних
депутатів, с. Сагунівка  Черкаського району Черкаської області

ф. РO4303 Виконавчий комітет Свидівоцької сільської Ради народних
депутатів, с. Свидівок Черкаського району Черкаської області

ф. РO558 Виконавчий комітет Софіївської сільської Ради народних
депутатів, с. Софіївка Черкаського району Черкаської області

ф. РO3123 Виконавчий комітет Станіславчицької сільської Ради депуO
татів трудящих, с. Станіславчик Черкаського району ЧерO
каської області

ф. РO559 Виконавчий комітет Степанківської сільської Ради народних
депутатів, с. Степанки  Черкаського району Черкаської області

ф. РO562 Виконавчий комітет Талдицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Талдики  Черкаського району Черкаської області

ф. РO561 Виконавчий комітет Тубільцівської сільської Ради народних
депутатів, с. Тубільці  Черкаського району Черкаської області

ф. РO3163 Виконавчий комітет Хацьківської сільської Ради народних
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депутатів, с. Хацьки  Черкаського району Черкаської області
ф. РO4956 Виконавчий комітет Хрещатицької сільської Ради депутатів

трудящих, с. Хрещатик Черкаського району Черкаської
області

ф. РO90 Виконавчий комітет Худяківської сільської Ради народних
депутатів, с. Худяки  Черкаського району Черкаської області

ф. РO2333 Виконавчий комітет Хутірської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Хутори  Черкаського району Черкаської області

ф. РO560 Виконавчий комітет Червонослобідської сільської Ради
народних депутатів, с. Червона Слобода  Черкаського району
Черкаської області

ф. РO793 Виконавчий комітет Чорнявської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чорнявка Чигиринського району КіровоградO
ської області

ф. РO2575 Виконавчий комітет Чорнявської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чорнявка Черкаського району Черкаської області

ф. РO5252 Виконавчий комітет Шелепухської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шелепухи Черкаського району Черкаської
області

ф. РO413 Виконавчий комітет Яснозірської сільської Ради народних
депутатів, с. Яснозір’я  Черкаського району Черкаської області

Чигиринського  району

ф. РO823 Виконавчий комітет Адамівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Адамівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO798 Виконавчий комітет Боровицької сільської Ради народних
депутатів, с. Боровиця Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO797 Виконавчий комітет Бужинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Бужин Чигиринського району Черкаської області

ф. РO799 Виконавчий комітет Вершацької сільської Ради народних
депутатів, с. Вершаці Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO806 Виконавчий комітет Вітовської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вітове Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO801 Виконавчий комітет Галаганівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Галаганівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO805 Виконавчий комітет Головківської сільської Ради народних
депутатів, с. Головківка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO915 Виконавчий комітет Гущівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гущівка Чигиринського району Кіровоградської
області

ф. РO2392 Виконавчий комітет Гущівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гущівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO816 Виконавчий комітет Зам’ятницької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Зам’ятниця Чигиринського району Черкаської
області
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ф. РO819 Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради народних
депутатів, с. Іванівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO803 Виконавчий комітет Івківецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Івківці Чигиринського району Черкаської області

ф. РO802 Виконавчий комітет Калантаївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Калантаїв Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO811 Виконавчий комітет Кожарківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кожарки Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO809 Виконавчий комітет Красносільської сільської Ради народних
депутатів, с. Красносілля Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO804 Виконавчий комітет Матвіївської сільської Ради народних
депутатів, с. Матвіївка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO821 Виконавчий комітет Медведівської сільської Ради народних
депутатів, с. Медведівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO810 Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних
депутатів, с. Мельники Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO796 Виконавчий комітет Мудрівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мудрівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO812 Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради народних
депутатів, с. Новоселиця Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO808 Виконавчий комітет Полуднівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Полуднівка Чигиринського  району Черкаської
області

ф. РO820 Виконавчий комітет Рацівської сільської Ради народних
депутатів, с. Рацеве Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO1342 Рексинський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Рексине ЧигиO
ринського району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO794 Виконавчий комітет Розсошинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Розсошинці Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO795 Виконавчий комітет Сагунівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Сагунівка Чигиринського району КіровоградO
ської області

ф. РO807 Виконавчий комітет Стецівської сільської Ради народних
депутатів, с. Стецівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO800 Виконавчий комітет Суботівської сільської Ради народних
депутатів, с. Суботів Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO818 Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тарасівка Чигиринського району Черкаської
області
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ф. РO2906 Виконавчий комітет ТарасоOГригорівської сільської Ради
депутатів трудящих, с. ТарасоOГригорівка Чигиринського
району Черкаської області

ф. РO813 Виконавчий комітет Тіньківської сільської Ради народних
депутатів, с. Тіньки Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO815 Виконавчий комітет Топилівської сільської Ради народних
депутатів, с. Топилівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO814 Виконавчий комітет Трушівської сільської Ради народних депуO
татів, с. Трушівці Чигиринського району Черкаської області

ф. РO817 Виконавчий комітет Худоліївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Худоліївка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO791 Виконавчий комітет Чигиринської сільської Ради депутатів
трудящих, м. Чигирин Кіровоградської  області

ф. РO792 Виконавчий комітет Чмирівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чмирівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO822 Виконавчий комітет Шабельницької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Шабельники Чигиринського району Черкаської
області

Чорнобаївського  району

ф. РO1117 Виконавчий комітет Бакаївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Бакаєве Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO4078 Виконавчий комітет Богодухівської сільської Ради народних
депутатів, с. Богодухівка Чорнобаївського  району Черкаської
області

ф. РO2050 Виконавчий комітет Бузьківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Бузьки Іркліївського  району Черкаської області

ф. РO2072 Виконавчий комітет Васютинської сільської Ради народних
депутатів, с. Васютинці Чорнобаївського  району Черкаської
області

ф. РO3258 Виконавчий комітет Великобурімської сільської Ради народO
них депутатів, с. Велика Бурімка Чорнобаївського  району
Черкаської області

ф. РO1111 Виконавчий комітет Великоканівецької сільської Ради
народних депутатів, с. Великі Канівці Чорнобаївського  району
Черкаської області

ф. РO2883 Виконавчий комітет Вереміївської сільської Ради народних
депутатів, с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2056 Виконавчий комітет Воронинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Воронинці Іркліївського району Черкаської
області

ф. РO5442 Виконавчий комітет Галицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Галицьке Градизького району Полтавської області

ф. РO5358 Виконавчий комітет Городської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Городське Градизького району Полтавської
області
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ф. РO5443 Виконавчий комітет Гусинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Гусине Градизького  району Полтавської області

ф. РO2057 Виконавчий комітет Демківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Демки Іркліївського району Черкаської області

ф. РO2884 Виконавчий комітет Жовнинської сільської Ради народних
депутатів, с. Жовнине Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2060 Виконавчий комітет Загородищенської сільської Ради депуO
татів трудящих, с. Загородище Іркліївського району
Черкаської області

ф. РO2052 Виконавчий комітет Іркліївської сільської Ради народних
депутатів, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2885 Виконавчий комітет Кліщинської сільської Ради народних
депутатів, с. Кліщинці Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2073 Виконавчий комітет Котлівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Котлів Іркліївського  району Полтавської області

ф. РO1106 Виконавчий комітет Красенівської сільської Ради народних
депутатів, с. Красенівка Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2065 Виконавчий комітет Крутьківської сільської Ради народних
депутатів, с. Крутьки Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO3261 Виконавчий комітет Ленінської сільської Ради народних
депутатів, с. Ленінське Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2071 Виконавчий комітет Лихолітської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Лихоліти Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO1104 Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради народних
депутатів, с. Лукашівка Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2059 Виконавчий комітет Лящівської сільської Ради народних
депутатів, с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO1107 Виконавчий комітет Малобурімської сільської Ради народних
депутатів, с. Мала Бурімка Чорнобаївського району
Черкаської області

ф. РO1115 Виконавчий комітет Малоканівецької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO1113 Виконавчий комітет Мар’янівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мар’янівка Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO5441 Виконавчий комітет Матвіївської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Матвіївка Градизького району Полтавської
області

ф. РO2067 Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних
депутатів, с. Мельники Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO2066 Виконавчий комітет Митьківської сільської Ради депутатів
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трудящих, с. Митьки Іркліївського  району Черкаської області
ф. РO2053 Виконавчий комітет Мойсинської сільської Ради депутатів

трудящих, с. Мойсинці  Іркліївського  району Черкаської
області

ф. РO2074 Виконавчий комітет Москаленківської сільської Ради народO
них депутатів, с. Москаленки Чорнобаївського  району
Черкаської області

ф. РO1114 Виконавчий комітет Мохнацької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мохнач Чорнобаївського  району Черкаської
області

ф. РO2058 Виконавчий комітет Мутихської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Мутихи Іркліївського   району Черкаської області

ф. РO2051 Виконавчий комітет Наліснянської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Налісні Іркліївського  району Полтавської
області

ф. РO3260 Виконавчий комітет Новожиттівської сільської Ради народних
депутатів, с. Нове Життя Чорнобаївського  району Черкаської
області

ф. РO1109 Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Новоселиця Чорнобаївського  району Черкаської
області

ф. РO4514 Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської Ради народних
депутатів, с. Новоукраїнка Чорнобаївського району ЧерO
каської області

ф. РO2063 Виконавчий комітет Першотравневої сільської Ради депутатів
трудящих, с. Першотравневе Іркліївського  району Черкаської
області

ф. РO2055 Виконавчий комітет Пищиківської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Пищики Іркліївського району Черкаської 
області

ф. РO3259 Виконавчий комітет Придніпровської сільської Ради народних
депутатів, с. Придніпровське Чорнобаївського району
Черкаської області

ф. РO2064 Виконавчий комітет Ревбинської сільської Ради народних
депутатів, с. Ревбинці Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO1116 Виконавчий комітет Савківської сільської Ради депутатів труO
дящих, с. Савківка Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO2061 Виконавчий комітет Самовицької сільської Ради депутатів
трудящих, с. Самовиця Іркліївського району Черкаської
області

ф. РO2069 Виконавчий комітет Скородистенської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Скородистик Іркліївського району
Черкаської області

ф. РO3262 Виконавчий комітет Старівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Старе Іркліївського  району Черкаської області

ф. РO2068 Виконавчий комітет Староковрайської сільської Ради
народних депутатів, с. Старий Коврай Чорнобаївського
району Черкаської області

ф. РO1108 Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Тарасівка Чорнобаївського району Черкаської
області
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ф. РO2886 Виконавчий комітет Тимченківської сільської Ради  народних
депутатів, с. Тимченки Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO1105 Виконавчий комітет Франківської сільської Ради народних
депутатів, с. Франківка Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO1110 Виконавчий комітет Хрестителівської сільської Ради народO
них депутатів, с. Хрестителеве Чорнобаївського району
Черкаської області

ф. РO2062 Виконавчий комітет Червоносільської сільської Ради депуO
татів трудящих, с. Червоносілля Іркліївського району
Полтавської області

ф. РO2054 Виконавчий комітет Червонохижинської сільської Ради
депутатів трудящих, с. Червонохижинці Іркліївського  району
Черкаської області

ф. РO2070 Виконавчий комітет Чехівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Чехівка Іркліївського району Полавської 
області

ф. РO1112 Виконавчий комітет Чорнобаївської селищної Ради народних
депутатів, смт. Чорнобай  Чорнобаївського  району Черкаської
області

Шполянського району

ф. РO1317 Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради народних
депутатів, с. Антонівка Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO2163 Виконавчий комітет Буртівської сільської Ради народних
депутатів, с. Бурти  Шполянського  району Черкаської області

ф. РO86 Виконавчий комітет Васильківської сільської Ради народних
депутатів, с. Васильків Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2164 Виконавчий комітет ВасильківськоїO2 сільської Ради депутатів
трудящих, с. Васильків Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO1321 Виконавчий комітет Веселокутської сільської Ради народних
депутатів, с. Веселий Кут Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO1312 Виконавчий комітет Вітязівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Вітязеве Мокрокалигірського  району Черкаської
області

ф. РO2852 Виконавчий комітет Водянської сільської Ради народних
депутатів, с. Водяне Шполянського  району Черкаської області

ф. РO2849 Виконавчий комітет Журавської сільської Ради народних
депутатів, с. Журавка Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2170 Виконавчий комітет Іскренської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Іскрене Шполянського району Черкаської
області

ф. РO1316 Виконавчий комітет Кавунівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Кавунівка Мокрокалигірського  району Київської
області
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ф. РO2854 Виконавчий комітет Капустинської сільської Ради народних
депутатів, с. Капустине Шполянського району Черкаської
області

ф. РO1319 Виконавчий комітет Коротинської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Коротине Мокрокалигірського району
Черкаської області

ф. РO2645 Кримківський сільський виконавчий комітет Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Кримки
Кам’янського  району Кіровоградської області

ф. РO3531 Виконавчий комітет Кримківської сільської Ради народних
депутатів, с. Кримки Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2158 Виконавчий комітет Лебединської сільської Ради народних
депутатів, с. Лебедин Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO2847 Виконавчий комітет Лип’янської сільської Ради народних
депутатів, с. Лип’янка Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO2850 Виконавчий комітет Лозуватської сільської Ради народних
депутатів, с. Лозуватка Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO2160 Виконавчий комітет Мар’янівської сільської Ради народних
депутатів, с. Мар’янівка Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO2856 Виконавчий комітет Маслівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Маслове Златопільського району Черкаської
області

ф. РO2165 Виконавчий комітет МатусівськоїO1 сільської Ради народних
депутатів, с. Матусів Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2159 Виконавчий комітет МатусівськоїO2 сільської Ради депутатів
трудящих, с. Матусів Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2855 Виконавчий комітет Межигірської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Межигірка Златопільського району Черкаської
області

ф. РO2162 Виконавчий комітет Надточаївської сільської Ради народних
депутатів, с. Надточаївка Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO1016 Виконавчий комітет Нечаївської сільської Ради народних
депутатів, с. Нечаївка Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2161 Виконавчий комітет Сердегівської сільської Ради депутатів
трудящих, с. Сердегівка Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2166 Виконавчий комітет Сигнаївської сільської Ради народних
депутатів, с. Сигнаївка Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2169 Виконавчий комітет Скотарівської сільської Ради народних
депутатів, с. Скотареве Шполянського району Черкаської
області

ф. РO1320 Виконавчий комітет Соболівської сільської Ради народних
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депутатів, с. Соболівка Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2859 Виконавчий комітет Станіславчицької сільської Ради
народних депутатів, с. Станіславчик Шполянського  району
Черкаської області

ф. РO2167 Виконавчий комітет Терешківської сільської Ради народних
депутатів, с. Терешки Шполянського району Черкаської
області

ф. РO2853 Виконавчий комітет Товмацької сільської Ради народних
депутатів, с. Товмач  Шполянського району Черкаської області

ф. РO2858 Виконавчий комітет Топильнянської сільської Ради народних
депутатів, с. Топильна Шполянського  району Черкаської
області

ф. РO2857 Виконавчий комітет Ярославської сільської Ради народних
депутатів, с. Ярославка Шполянського району Черкаської
області

Виборчі комісії до Рад та по виборах народних депутатів України

ф. РO5837 Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів
України Городищенського виборчого округу № 195, м. ГороO
дище Черкаської області

ф. РO5938 Окружна виборча комісія  одномандатного виборчого округу
№195 по виборах народних депутатів України, м. Городище
Черкаської області

ф. РO1608 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах в Верховну Раду
УРСР (скликання 1955 р.) Драбівського виборчого округу

ф. РO979 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах у Верховну
Раду СРСР Золотоніського округу Черкаської області

ф. РO5847 Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів
України Золотоніського виборчого округу № 196, м. ЗолоO
тоноша Черкаської області

ф. РO5937 Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу
№ 196 по виборах народних депутатів України, м. Золотоноша
Черкаської області

ф. РO3273 Виборча комісія по виборах до Смілянської міської ради
депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області

ф. РO5850 Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів
України  Смілянського виборчого округу № 197, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO5942 Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу
№197 по виборах народних депутатів України, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO5872 Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів
України Тальнівського виборчого округу № 198, м. Тальне
Черкаської області

ф. РO5936 Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу
№198 по виборах народних депутатів України, м. Тальне
Черкаської області

ф. РO5853 Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів
України Уманського виборчого округу № 199, м. Умань
Черкаської області
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ф. РO5940 Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу
№ 199 по виборах народних депутатів України, м. Умань
Черкаської області

ф. РO5845 Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів
України Придніпровського виборчого округу № 200 міста
Черкаси, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5846 Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів
України Соснівського виборчого округу № 201 міста Черкаси,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5939 Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу
№ 200 по виборах народних депутатів України, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5944 Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу
№ 201 по виборах народних депутатів України, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO543 Чигиринська повітова виборча комісія по виборах земських
гласних, м. Чигирин Київської губернії

ф. РO1606 Окружні рахункові комісії по виборах народних суддів і
уповноважені виконавчого комітету депутатів трудящих
Шрамківського району Черкаської області

ф. РO1607 Виборча комісія по виборах в місцеві Ради депутатів трудящих
Шрамківського району

Виборчі комісій по виборах  Президента

ф. РO5882 Територіальна виборча комісія по виборах Президента
України  Городищенського територіального виборчого округу
№ 197, м. Городище Черкаської  області

ф. РO5967 Територіальна виборча комісія територіального виборчого
округу № 199 по виборах Президента України, м. Городище
Черкаської області

ф. РO5965 Територіальна виборча комісія територіального виборчого
округу № 200 по виборах Президента України, м. Золотоноша
Черкаської області

ф. РO5852 Територіальна виборча комісія по виборах Президента
України Смілянського виборчого округу № 199, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO5970 Територіальна виборча комісія територіального виборчого
округу № 201 по виборах Президента України, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO5881 Територіальна виборча комісія по виборах Президента
України Тальнівського територіального виборчого округу
№200, м. Тальне Черкаської області

ф. РO5968 Територіальна виборча комісія  територіального виборчого
округу №202 по виборах Президента України, м. Тальне
Черкаської області

ф. РO5880 Територіальна виборча комісія по виборах Президента
України Уманського територіального виборчого округу №201,
м. Умань Черкаської області

ф. РO5966 Територіальна виборча комісія  територіального виборчого
округу № 203 по виборах Президента України, м. Умань
Черкаської області
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ф. РO5875 Територіальна виборча комісія по виборах Президента УкраїO
ни виборчого округу № 195, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5876 Територіальна виборча комісія по виборах Президента УкраїO
ни виборчого округу № 196, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5963 Територіальна виборча комісія територіального виборчого
округу № 197 по виборах Президента України, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5964 Територіальна виборча комісія територіального виборчого
округу № 198 по виборах Президента України, м. Черкаси
Черкаської області

Комісії з народних  референдумів

ф. РO5877 Черкаська обласна комісія з всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, м. Черкаси Черкаської області

Органи  робітничо�селянської інспекції

ф. РO2683 Звенигородський відділ Київської губернської робітничоO
селянської інспекції, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO2116 Монастирищенська районна робітничоOселянська інспекція, 
м. Монастирище Уманського округу

ф. РO142 Черкаська повітова робітничоOселянська інспекція, м. Черкаси
Київської губернії 

ф. РO143 Черкаська районна контрольна комісія КП(б)України –
робітничоOселянська інспекція, м. Черкаси Київської області

ф. РO1058 Чигиринська районна контрольна комісія КП(б)України –
робітничоOселянська інспекція, м. Чигирин Київської області

ф. РO134 Шевченківська (Черкаська) окружна контрольна комісія –
робітничоOселянська інспекція, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

Комітети партійно�державного і народного контролю

Обласні  комітети партійно�державного контролю

ф. РO2504 Група комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР по
Черкаському економічному адміністративному районі, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2602 Комітет партійноOдержавного контролю Черкаського проO
мислового обкому Компартії України і обласного виконкому,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2603 Комітет партійноOдержавного контролю Черкаського сільсьO
кого обкому Компартії України і обласного виконкому, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2830 Черкаський обласний комітет народного контролю, м. Черкаси
Черкаської області

Районні та міські комітети партійно�державного і народного контролю

ф. РO3487 Комітет партійноOдержавного контролю по Ватутінській
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промисловоOвиробничій зоні, м. Ватутіне Звенигородського
району Черкаської області

ф. РO4523 Городищенський районний комітет народного контролю, м. ГоO
родище Черкаської області

ф. РO4488 Драбівський районний комітет народного контролю, 
смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO4548 Жашківський районний комітет народного контролю, 
м. Жашків Черкаської області

ф. РO3488 Звенигородський районний комітет народного контролю, 
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO4269 Комітет партійноOдержавного контролю по Золотоніській
промисловоOвиробничій зоні, м. Золотоноша Черкаської
області

ф. РO4270 Золотоніський районний комітет народного контролю, 
м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4043 Кам’янський районний комітет народного контролю, м. КаO
м’янка Черкаської області

ф. РO3696 Канівський міський комітет народного контролю, м. Канів
Черкаської області

ф. РO4007 Катеринопільський районний комітет народного контролю,
смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO3618 КорсуньOШевченківський районний комітет народного
контролю, м. КорсуньOШевченківський Черкаської області

ф. РO4158 Лисянський районний комітет народного контролю, 
смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO4506 Маньківський районний комітет народного контролю, 
смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO5111 Монастирищенський районний комітет народного контролю,
м. Монастирище Черкаської області

ф. РO4122 Смілянський районний комітет народного контролю, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO4143 Смілянський міський комітет народного контролю, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO5117 Тальнівський районний комітет народного контролю, м. ТальO
не Черкаської області

ф. РO4347 Уманський міський комітет народного контролю, м. Умань
Черкаської області

ф. РO5455 Уманський районний комітет народного контролю, м. Умань
Черкаської області

ф. РO5001 Христинівський районний комітет народного контролю, 
м. Христинівка Черкаської області

ф. РO3756 Черкаський міський комітет народного контролю, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4485 Черкаський районний комітет народного контролю, м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO5481 Придніпровський районний комітет народного контролю
міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5492 Соснівський районний комітет народного контролю міста
Черкаси, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2905 Чигиринський районний комітет народного контролю, м. ЧиO
гирин Черкаської області
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ф. РO4513 Чорнобаївський районний комітет народного контролю, 
смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO3956 Шполянський районний комітет народного контролю, 
м. Шпола Черкаської області

Установи  релігійного  культу

ф. РO443 Богуславська повітова церковна рада Української автокеO
фальної православної церкви, мOко Богуслав Корсунського
округу Київської губернії

ф. РO471 Канцелярія єпископа Черкаської єпархії, м. Черкаси Київської
губернії

ф. РO4189 Уповноважений ради у справах російської православної
церкви при Раді Міністрів СРСР по Черкаській області, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4190 Уповноважений ради у справах релігійних культів  при Раді
Міністрів СРСР по Черкаській області, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO4191 Уповноважений ради у справах релігій  при Раді Міністрів
СРСР по Черкаській області, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO442 Шевченківська окружна церковна Рада Української автокеO
фальної православної церкви, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO1655 Окружний антирелігійний гурток при агітпромі ШевченO
ківського окружного партійного комітету, м. Корсунь
Київської губернії

Оборона

ф. РO4440 Шевченківська окружна військова нарада, м. Корсунь
Київської губернії

ф. РO2523 Штаб Чигиринського гарнізону Червоного козацтва, м. ЧиO
гирин Київської губернії

Військові  комісаріати

ф. РO2259 Васютинський  волосний військовий комісаріат, с. Васютинці
Золотоніського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO3472 Жовнинський волосний військовий комісаріат, с. Жовнине
Золотоніського повіту Полтавської губернії

ф. РO1667 Золотоніський повітовий військовий комісаріат, с. ЗолотоO
ноша Кременчуцької губернії

ф. РO1668 Третій Золотоніський територіальний батальйон ЗолотоO
ніського повітового військового комісаріату, м. Золотоноша
Кременчуцької губернії

ф. РO1868 Управління Золотоніського повітового військового начальO
ника, м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO2403 Кам’янський районний військовий комісаріат, с. Кам’янка
Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO2787 Канівський повітовий військовий комісаріат, м. Канів КиївO
ської  губернії
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ф. РO1731 Ковалівський волосний військовий комісаріат, с. Ковалівка
Пирятинського  повіту Полтавської губернії

ф. РO4445 Корсунський повітовий військовий комісаріат, м. Корсунь
Київської губернії

ф. РO2812 КузьминоOГребельський волосний військовий комісаріат, 
с. Кузьмина Гребля  Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2257 Уманський повітовий військовий комісаріат, м. Умань
Київської губернії

ф. РO4444 Христинівський районний військовий комісаріат, м. ХристиO
нівка Київської губернії

ф. РO2494 Черкаський районний військовий комісаріат, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO2258 Комісаріат у військових справах при Черкаському повітовому
виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO1646 Чигиринський повітовий військовий комісаріат, м. Чигирин
Кременчуцької губернії

ф. РO2405 Чигиринський районний військовий комісаріат, м. Чигирин
Кіровоградської області

ф. РO989 Шабельницький волосний військовий комісаріат, с. ШабельO
ники Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

Органи  військово�продовольчого постачання

ф. РO2783 Звенигородська повітова особлива військовоOпродовольча
комісія, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO484 Особлива продовольча комісія Звенигородського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO4459 Уповноважений Київського губернського управління війO
ськовоOпродовольчого постачання по Звенигородському
повіту, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO2790 Звенигородський повітовий військовоOпродовольчий транO
спорт Київського губернського управління військовоO
продовольчого постачання, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO1752 Золотоніська повітова особлива військовоOпродовольча
комісія з постачання Червоної Армії ПівденноOЗахідного
фронту, м. Золотоноша Кременчуцької губернії

ф. РO1705 Уповноважений Кременчуцького губернського відділу
військовоOпродовольчого постачання по Золотоніському
повіті, м. Золотоноша Кременчуцької губернії

ф. РO2739 Канівський зсипний пункт Київської губернської військовоO
продовольчої комісії, м. Канів Київської губернії

ф. РO2491 Уповноважений Черкаської особливої районної продовольчої
комісії 14Oої армії по Смілянському підрайону, м. Сміла
Київської губернії

ф. РO4465 Смілянський районний відділ ввійськовоOпродовольчого
постачання при Черкаському повітовому відділі військовоO
продовольчого постачання, м. Сміла

ф. РO4466 Уповноважений Київського губернського управління війO
ськовоOпродовольчого постачання по Уманському повіту, 
м. Умань Київської губернії
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ф. РO2816 Уманський повітовий продовольчий комітет, м. Умань
Київської  губернії

ф. РO2490 Черкаський повітовий відділ військовоOпродовольчого
постачання Київського губернського управління військовоO
продовольчого постачання, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO424 Черкаська повітова особлива  військовоOпродовольча комісія,
м. Черкаси Кременчуцької губернії

ф. РO1647 Уповноважений по Чигиринському повіті Кременчуцького
губернського відділу військовоOпродовольчого постачання, мO
ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO1648 Чигиринський повітовий відділ військовоOпродовольчого
постачання, м. Чигирин Кременчуцької губернії

ф. РO2832 Шевченківська окружна продовольча комісія, Київської
губернії

Військово�продовольчі  залізничні пункти і магазини

ф. РO2769 ВійськовоOпродовольчий магазин Звенигородського повітоO
вого військового комісаріату, м. Звенигородка Київської
губернії

ф. РO2597 Уманський залізничний військовоOпродовольчий пункт, 
м. Умань Київської губернії

ф. РO2762 ВійськовоOпродовольчий магазин Уманського повітового
військового комісаріату, м. Умань Київської губернії

ф. РO2596 Христинівський залізничний військовоOпродовольчий пункт,
с. Христинівка Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2766 ВійськовоOпродовольчий магазин Черкаського повітового
військового комісаріату, м. Черкаси Київської губернії

Цивільна оборона

ф. РO4582 Штаб цивільної оборони Черкаської області і міста Черкаси, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO715 Золотоніська гідрометеорологічна станція Українського упO
равління гідрометеорологічної служби УРСР, м. Золотоноша
Полтавської області

Охорона  державної безпеки  і  громадського  порядку

Органи державної  безпеки

ф. РO5625 Управління служби безпеки України в Черкаській області, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO1340 Чигиринська повітова надзвичайна комісія, м. Чигирин
Київської губернії

ф. РO990 Штаб Побережанської районної дільниці по боротьбі з
бандитизмом Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO357 Черкаська повітова комісія по боротьбі з дезертирством при
Черкаському повітовому військовому комісаріаті, м. Черкаси
Київської губернії
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Політвідділи,  політбюро

ф. РO2863 Бобринський районний політичний відділ, ст. Бобринська
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO358 Звенигородське повітове політичне бюро по боротьбі з
контрреволюцією, спекуляцією та злочинами по посаді, 
м. Звенигородка   Київської губернії

ф. РO4441 Звенигородське  повітове  політичне  бюро, м. Звенигородка
Київської губернії

Комендатури  військ  ДПУ  з  охорони  цукрових  заводів

ф. РO2551 Управління військового коменданта Балакліївського цукрового
заводу, с. Балаклія Черкаського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO4449 Комендатура Верхняцького цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України

ф. РO2763 Комендатура Вільховецького цукрового комбінату військ
ДПУ по охороні цукрової  промисловості  України, с. ВільO
ховець Звенигородського повіту Київської  губернії

ф. РO2772 Комендатура Городищенського 22Oго цукрового комбінату
військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України, 
м. Городище Київської губернії

ф. РO4446 Комендатура Іваньківського цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України, с. Іваньки
Уманського району Київської губернії

ф. РO2780 Комендатура Киселівського цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України, с. Киселівка
Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO2771 Комендатура 3Oго Корсунського куща військ ДПУ по охороні
цукрової промисловості України, м. Корсунь Київської
губернії

ф. РO2734 Комендатура 13Oго Красносільського цукрового комбінату
військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України, 
с. Красносілля Чигиринського повіту  Київської губернії

ф. РO2248 Комендатура 6Oго кущового управління цукрової проO
мисловості Правобережної України військ ДПУ по охороні
цукрової промисловості на Україні, м. Монастирище Київської
губернії

ф. РO2761 Комендатура Майданецького цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України, с. Майданівка
Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2736 Комендатура Мартинівського цукрового комбінату військ
ДПУ по охороні цукрової промисловості України, с. МартиO
нівка Шевченківського округу Київської губернії

ф. РO4448 Комендатура Мар’їноOГородищенського цукрового заводу
військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України

ф. РO2773 Комендатура Набутівського цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України, с. Набутів ШевO
ченківського округу Київської губернії

ф. РO2764 Комендатура Поташнянського цукрового заводу військ ДПУ
по охороні цукрової промисловості України, с. Поташня
Канівського повіту Київської губернії
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ф. РO4447 Комендатура Почапинського цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України

ф. РO2760 Комендатура Рижавського цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України, с. Рижавка
Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2749 Комендатура Селищанського цукрового заводу 3Oго куща
військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України,  хут.
Селищанський Шевченківського округу Київської губернії

ф. РO2869 Комендатура Сидорівського цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України, с. Сидорівка
Шевченківського округу Київської губернії

ф. РO2786 Управління коменданта 3Oго Смілянського району ПравоO
бережної області військ ДПУ по охороні цукрової проO
мисловості України, м. Сміла Київської губернії

ф. РO2735 Комендатура Смілянського державного цукрового заводу
військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України, 
м. Сміла Київської губернії

ф. РO4442 Управління коменданта 4Oго Смілянського куща військ ДПУ
по охороні цукрової промисловості України, м. Сміла
Київської губернії

ф. РO2759 Комендатура Тальнівського цукрового комбінату військ ДПУ
по охороні цукрової промисловості України, м. Тальне
Київської губернії

ф. РO2747 Комендатура 5Oго Уманського куща військ ДПУ по охороні
цукрової промисловості України, м. Умань Київської губернії

ф. РO2781 Комендатура Удицького цукрового заводу військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості України, ст. Удич Уманського
повіту Київської губернії

ф. РO2779 Комендатура Черкаського рафінадного заводу 4Oго куща
військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України, 
м. Черкаси Київської губернії

ф. РO2748 Комендатура Шевченківського цукрового заводу 6Oго МоO
настирищенського куща військ ДПУ по охороні цукрової
промисловості України, с. Шевченкове Уманського округу
Київської губернії

ф. РO2785 Комендатура Шполянського цукрового комбінату військ ДПУ
по охороні цукрової промисловості України, мOко Шпола
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO4314 Управління військового коменданта Шрамківського державO
ного цукрового заводу, с. Шрамківка Золотоніського повіту
Полтавської губернії

Органи охорони громадського порядку

Управління робітничо�селянської міліції

ф. РO300 Управління Балакліївської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Балаклія Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO2741 Бобринське районне управління міліції ПівденноOЗахідної
залізниці, ст. Бобринська Черкаського повіту Київської
губернії
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ф. РO2757 Начальник міліції 3Oої дільниці Бобринського району ПівO
денноOЗахідної залізниці, ст. Бобринська Черкаського повіту
Київської губернії

ф. РO2815 Начальник міліції 1Oої дільниці Бобринського району
ПівденноOЗахідної залізниці, м. Біла Церква Київської губернії

ф. РO280 Управління Богуславської повітової робітничоOселянської
міліції, м. Богуслав Київської губернії

ф. РO298 Управління Вергунівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Вергуни Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO311 Управління Вільховецької волосної робітничоOселянської
міліції, с. Вільховець Шевченківського повіту Київської
губернії

ф. РO290 Управління робітничоOселянської міліції 5Oго Вільшанського
району, мOко Вільшана Звенигородського повіту Київської
губернії

ф. РO301 Управління Деренковецької волосної робітничоOселянської
міліції, с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO304 Управління Дубіївської волосної робітничоOселянської міліції,
с. Дубіївка Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO289 Управління робітничоOселянської міліції 3Oго КатеринопільO
ського району, с. Катеринопіль Звенигородського повіту
Київської губернії

ф. РO2833 Начальник міліції Звенигородської дільниці ПівденноO
Західних залізниць, ст. Звенигородка Уманського повіту
Київської губернії

ф. РO284 Управління Звенигородської міської робітничоOселянської
міліції, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO281 Управління Звенигородської повітової робітничоOселянської
міліції, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO287 Управління 2Oго району Звенигородської міської робітничоO
селянської міліції, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO1669 Золотоніська окружна робітничоOселянська міліція, м. ЗолоO
тоноша  Полтавської губернії

ф. РO1670 Золотоніська повітова робітничоOселянська міліція, м. ЗолоO
тоноша  Кременчуцької губернії

ф. РO996 Управління Кам’янської волосної робітничоOселянської
міліції, мOко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO998 Управління Кам’янської дільничної робітничоOселянської
міліції, мOко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO1008 Управління робітничоOселянської міліції 2Oго Кам’янського
району, мOко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO285 Управління Канівської міської робітничоOселянської міліції, 
м. Канів Київської губернії

ф. РO291 Управління робітничоOселянської міліції 1Oго Канівського
району, м. Канів  Київської губернії

ф. РO274 Управління Корнилівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Корнилівка Шевченківського повіту Київської
губернії
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ф. РO288 Управління робітничоOселянської міліції 2Oої дільниці, м. КорO
сунь Богуславського повіту Київської губернії

ф. РO279 Відділення радянської робітничоOселянської міліції і карного
розшуку Шевченківського (Корсунського) окружного викоO
навчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського округу
Київської губернії

ф. РO303 Управління Лебединської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Лебедин Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO1006 Управління робітничоOселянської міліції 1Oго Лебединського
району, с. Лебедин Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO297 Управління робітничоOселянської міліції Леськівського
району, с. Леськи Черкаського району Черкаського округу
Київської губернії

ф. РO313 Управління Леськівської волосної робітничоOселянської
міліції с. Леськи Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO296 Управління робітничоOселянської міліції Лисянського району,
мOко Лисянка Лисянського району Корсунського округу
Київської губернії

ф. РO362 Управління робітничоOселянської міліції 6Oго Лисянського
району, мOко Лисянка Звенигородського повіту Київської
губернії

ф. РO995 Управління Медведівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Медведівка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO306 Управління Межиріцької волосної робітничоOселянської міліO
ції, с. Межиріч Канівського повіту Київської губернії

ф. РO312 Управління Мліївської  волосної робітничоOселянської міліції,
с. Мліїв Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO2117 Монастирищенська районна робітничоOселянська міліція, 
м. Монастирище Уманського округу

ф. РO275 Управління Орловецької волосної  робітничоOселянської
міліції, с. Орловець Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO292 Управління робітничоOселянської міліції 5Oго  Потоцького
району, с. Потоки Катеринопільського району Уманського
округу

ф. РO307 Управління Райгородської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Райгород Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO277 Управління робітничоOселянської промислової міліції 4Oго
підрайону, м. Сміла Київської губернії

ф. РO276 Управління Стеблівської підрайонної робітничоOселянської
промислової міліції, мOко Стеблів Богуславського (КанівO
ського) повіту Київської губернії

ф. РO999 Управління Суботівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Суботів Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO305 Управління Сунківської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Сунки Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO293 Управління робітничоOселянської міліції 2Oго Таганчанського
району, мOко Таганча Богуславського  повіту Кременчуцької
губернії
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ф. РO302 Управління Ташлицької волосної робітничоOселянської
міліції, с. Ташлик Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO1002 Управління Телепинської містечкової робітничоOселянської
міліції, мOко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO1010 Управління робітничоOселянської міліції 1Oго Телепинського
району, мOко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO1007 Управління робітничоOселянської міліції 2Oго Телепинського
району, мOко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO1000 Управління робітничоOселянської міліції 6Oго Телепинського
району, мOко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO997 Управління Триліської волосної робітничоOселянської міліції,
с. Триліси Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO1009 Управління робітничоOселянської міліції 4Oго Триліського
району, с. Триліси Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO2399 Уманська окружна робітничоOселянська міліція, м. Умань
Уманського округу

ф. РO2774 Уманське районне відділення міліції ПівденноOЗахідної
залізниці, м. Умань Київської губернії

ф. РO2751 Начальник міліції 1Oої дільниці Уманського району ПівденноO
Західної залізниці, ст. Христинівка Уманського повіту
Київської губернії

ф. РO273 Управління Худяківської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Худяки Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO2485 Управління Цибулівської районної робітничоOселянської
міліції, м. Цибулів Цибулівського району Уманського округу

ф. РO272 Управління Червонослобідської волосної робітничоOселянO
ської міліції, с. Червона Слобода Черкаського повіту Київської
губернії

ф. РO278 Управління Черкаської окружної робітничоOселянської міліції,
м. Черкаси Черкаського округу

ф. РO282 Управління Черкаської повітової робітничоOселянської міліції,
м. Черкаси Київської губернії

ф. РO1001 Управління Чигиринської повітової робітничоOселянської
міліції, м. Чигирин Кременчуцької губернії

ф. РO1004 Управління робітничоOселянської міліції 6Oго ШабельO
ницького району, с. Шабельники Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії

ф. РO361 Управління робітничоOселянської міліції 3Oго Шполянського
району, мOко Шпола Звенигородського повіту Київської
губернії

ф. РO299 Управління Яблунівської волосної робітничоOселянської
міліції, с. Яблунівка Черкаського повіту Київської губернії
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Роти окремого стрілкового батальйону військ робітничо�селянської міліції

ф. РO991 Перша рота окремого стрілкового батальйону військ робітO
ничоOселянської міліції, мOко Кам’янка Чигиринського повіту
Кременчуцької губернії

ф. РO994 Сьома рота окремого стрілкового батальйону військ
робітничоOселянської міліції, мOко Кам’янка Чигиринського
повіту Кременчуцької губернії

Органи і установи відбуття покарання

ф. РO1659 Звенигородський повітовий будинок громадських примусових
робіт, м. Звенигородка

ф. РO2120 Бюро примусової праці  Монастирищенського районного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Монастирище Уманського округу

ф. РO2839 Уманський повітовий комітет по трудовій повинності, 
м. Умань Київської губернії

ф. РO2326 Комітет по проведенню трудової повинності при Черкаському
повітовому виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Кременчуцької
губернії

Юстиція. Суд. Прокуратура. Державний  арбітраж

ф. РO2622 Президія Черкаської обласної колегії адвокатів Міністерства
юстиції УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4181 Державний арбітраж Черкаської області Державного арбіO
тражу УРСР, м. Черкаси Черкаської області

Органи  юстиції

ф. РO191 Юридичний відділ Звенигородського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO2633 Відділ юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Нотаріальні  контори

ф. РO5300 Драбівська державна нотаріальна контора, смт. Драбів ДраO
бівського району Черкаської області

ф. РO767 Звенигородська державна нотаріальна контора, м. ЗвениO
городка Уманського округу  

ф. РO1689 Золотоніська державна нотаріальна контора, м. Золотоноша
Полтавської губернії 

ф. РO182 Корсунська державна нотаріальна контора, м. Корсунь
Київської області

ф. РO5324 КорсуньOШевченківська державна нотаріальна контора, 
м. КорсуньOШевченківський  Черкаської області

ф. РO5525 Монастирищенська державна нотаріальна контора, смт. МоO
настирище Монастирищенського району Черкаської області
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ф. РO5355 Смілянська державна нотаріальна контора, м. Сміла ЧерO
каської області

ф. РO5499 Уманська державна нотаріальна контора, м. Умань  Черкаської
області

ф. РO5340 Христинівська державна нотаріальна контора, м. Христинівка
Черкаської області

ф. РO180 Перша Черкаська державна нотаріальна контора, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5494 Черкаська районна державна нотаріальна контора, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5489 Перша Черкаська державна нотаріальна контора, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5479 Друга Черкаська державна нотаріальна контора, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5530 Чигиринська державна нотаріальна контора, м. Чигирин
Черкаської області

ф. РO181 Шполянська державна нотаріальна контора, м. Шпола
Шевченківського (Корсунського) округу 

Судові  органи

Трибунали

ф. РO1661 Особливий народний слідчий Полтавського губернського
революційного трибуналу по Золотоніському округу

Судові  земельні  комісії

ф. РO2862 Гельмязівська районна судовоOземельна комісія, с. Гельмязів
Золотоніського округу Полтавської губернії

ф. РO1716 Золотоніська окружна судовоOземельна комісія, земельного
управління Золотоніського окружного виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO2119 Монастирищенська районна судовоOземельна комісія, 
м. Монастирище Уманського округу

ф. РO2486 Цибулівська районна судовоOземельна комісія, м. Цибулів
Уманського округу

ф. РO2732 Черкаська повітова тимчасова земельноOліквідаційна комісія,
м. Черкаси Київської губернії

Народні  суди

ф. РO4386 Народний суд Бабанського району, с. Бабанка Бабанського
району Черкаської області

ф. РO5515 Народний суд Городищенського району, м. Городище ЧерO
каської області

ф. РO5539 Народний суд Драбівського району відділу юстиції викоO
навчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів труO
дящих, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO506 Звенигородська повітова рада народних суддів, ст. ЗвениO
городка Звенигородського повіту Київської губернії
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ф. РO3471 Уповноважений Полтавського губернського суду по ЗолоO
тоніському округу, м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO2262 Народний суд 2Oої дільниці Золотоніського округу, 
м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO3577 Народний суд Катеринопільського району, смт. Катеринопіль
Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO1688 Народний суд 7Oої дільниці, с. Ковалівка Пирятинського
повіту Полтавської губернії

ф. РO4784 Народний суд КорсуньOШевченківського району, м. КорсуньO
Шевченківський Черкаської області

ф. РO4387 Народний суд Ладижинського району, с. Ладижинка ЛадиO
жинського району Черкаської області

ф. РO5167 Народний суд Лисянського району відділу юстиції викоO
навчого комітету Черкаської обласної ради депутатів труO
дящих, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO454 Народний суд 2Oої дільниці Смілянського району, м. Сміла
Київської області

ф. РO5354 Народний суд міста Сміли відділу юстиції виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, 
м. Сміла Черкаської області

ф. РO2482 Мировий суддя 9Oої дільниці Уманського округу, м. Тальне
Уманського повіту Київської губернії

ф. РO5348 Народний суд міста Умані відділу юстиції виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO4388 Народний суд Уманського району відділу юстиції виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO416 Народний суд 1Oої дільниці, м. Черкаси Київської області
ф. РO494 Народний суд 1Oої дільниці Черкаського району, м. Черкаси

Київської області
ф. РO2634 Черкаський обласний суд Міністерства юстиції УРСР, 

м. Черкаси Черкаської області
ф. РO5032 Народний суд відділу юстиції виконавчого комітету

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5478 Народний суд Придніпровського району міста Черкаси відділу
юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5490 Народний суд Соснівського району міста Черкаси відділу
юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5529 Народний суд Чигиринського району відділу юстиції викоO
навчого комітету Черкаської обласної Ради народних депуO
татів, м. Чигирин Черкаської області

Органи  прокуратури

ф. РO1718 Золотоніська окружна прокуратура, м. Золотоноша ПолO
тавської губернії

ф. РO2841 Прокуратура Черкаської області Прокуратури УРСР, м. ЧерO
каси Черкаської області
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Районні

ф. РO5331 Прокурор Вільшанського району, с. Вільшана Вільшанського
району Черкаської області

ф. РO4521 Прокуратура Городищенського району Прокуратури ЧерO
каської області, м. Городище Черкаської області

ф. РO5427 Прокуратура Драбівського району Прокуратури Черкаської
області, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO4363 Прокурор Жашківського району, м. Жашків Черкаської області
ф. РO4384 Прокуратура Звенигородського району Прокуратури ЧеркасьO

кої області, м. Звенигородка Черкаської області
ф. РO5053 Прокуратура Золотоніського району Прокуратури Черкаської

області, м. Золотоноша Черкаської області
ф. РO4044 Прокуратура Кам’янського району Прокуратури Черкаської

області, м. Кам’янка Черкаської області
ф. РO4741 Прокуратура Канівського району Прокуратури Черкаської

області, м. Канів Черкаської області
ф. РO5172 Прокуратура Катеринопільського району Прокуратури

Черкаської області, смт. Катеринопіль Катеринопільського
району Черкаської області

ф. РO4554 Прокуратура КорсуньOШевченківського району Прокуратури
Черкаської області, м. КорсуньOШевченківський Черкаської
області

ф. РO4365 Прокуратура Лисянського району Прокуратури Черкаської
області, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO5233 Прокуратура Маньківського району Прокуратури Черкаської
області, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської
області

ф. РO5187 Прокурор Мокрокалигірського району, с. Мокра Калигірка
Мокрокалигірського району Київської області

ф. РO3186 Прокуратура Монастирищенського району Прокуратури
Черкаської області, м. Монастирище Черкаської області

ф. РO4571 Прокуратура Смілянського району Прокуратури Черкаської
області, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4354 Прокуратура Тальнівського району Прокуратури Черкаської
області, м. Тальне Черкаської області

ф. РO4394 Прокуратура Уманського району Прокуратури Черкаської
області, м. Умань Черкаської області

ф. РO4909 Прокуратура Христинівського району Прокуратури ЧерO
каської області, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO4958 Прокуратура Черкаського району Прокуратури Черкаської
області, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4996 Прокуратура Чигиринського району Прокуратури Черкаської
області, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO5873 Прокуратура Чорнобаївського району Прокуратури ЧеркасьO
кої області, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської
області

Міські  і районні  в м. Черкаси

ф. РO4400 Прокуратура міста Сміли Прокуратури Черкаської області, 
м. Сміла Черкаської області
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ф. РO4531 Прокуратура міста Умані Прокуратури Черкаської області, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO3749 Прокуратура міста Черкаси Прокуратури Черкаської області,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5477 Прокуратура Придніпровського району міста Черкаси ПроO
куратури Черкаської області, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5488 Прокуратура Соснівського району міста Черкаси ПроO
куратури Черкаської області, м. Черкаси Черкаської області.

Планування.  Статистика

Планові  комісії

Обласна

ф. РO3528 Планова комісія виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Окружні

ф. РO66 Планова комісія Шевченківського (Корсунського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоO
ноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського (КорO
сунського) округу

ф. РO65 Планова комісія Шевченківського (Черкаського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського (ЧерO
каського) округу

Районні

ф. РO5059 Планова комісія виконавчого комітету Гельмязівської раO
йонної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського
району Черкаської області

ф. РO2373 Планова комісія виконавчого комітету Городищенської раO
йонної Ради народних депутатів, м. Городище Черкаської
області

ф. РO3245 Планова комісія виконавчого комітету Драбівської районної
Ради  народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району
Черкаської області

ф. РO4549 Планова комісія виконавчого комітету Жашківської районної
Ради депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області

ф. РO3486 Планова комісія виконавчого комітету Звенигородської раO
йонної Ради народних депутатів, м. Звенигородка Черкаської
області

ф. РO2960 Планова комісія виконавчого комітету Золотоніської районної
Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO1176 Планова комісія виконавчого комітету Іркліївської районної
Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району
Полтавської області

ф. РO4677 Планова комісія виконавчого комітету Кам’янської районної
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Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області
ф. РO3433 Планова комісія виконавчого комітету Канівської районної

Ради депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області
ф. РO4630 Планова комісія виконавчого комітету Катеринопільської

районної Ради народних депутатів, смт. Катеринопіль
Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO4331 Планова комісія виконавчого комітету КорсуньOШевченO
ківської районної Ради народних депутатів, м. КорсуньO
Шевченківський Черкаської області

ф. РO4366 Планова комісія виконавчого комітету Лисянської районної
Ради народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського району
Черкаської області

ф. РO4717 Планова комісія виконавчого комітету Маньківської районної
Ради народних депутатів, смт. Маньківка Маньківського
району Черкаської області

ф. РO4406 Планова комісія виконавчого комітету Мокрокалигірської
районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка
Мокрокалигірського району Черкаської області

ф. РO4433 Планова комісія виконавчого комітету Монастирищенської
районної Ради народних депутатів, м. Монастирище
Черкаської області

ф. РO4422 Планова комісія виконавчого комітету Ротмистрівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Ротмистрівка
Ротмистрівського району Черкаської області

ф. РO2940 Планова комісія виконавчого комітету Смілянської районної
Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO5789 Планова комісія виконавчого комітету Тальнівської районної
Ради народних депутатів, м. Тальне Черкаської області

ф. РO3520 Планова комісія виконавчого комітету Уманської районної
Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO4492 Планова комісія виконавчого комітету Христинівської
районної Ради народних депутатів, м. Христинівка Черкаської
області

ф. РO4486 Планова комісія виконавчого комітету Черкаської районної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO891 Планова комісія виконавчого комітету Чигиринської районної
Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO5260 Планова комісія виконавчого комітету Чорнобаївської
районної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай ЧорноO
баївського району Черкаської області

ф. РO2291 Планова комісія виконавчого комітету Шполянської районної
Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області

ф. РO5506 Планова комісія виконавчого комітету Шрамківської районної
Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського
району Черкаської області

Міські

ф. РO5871 Планова комісія виконавчого комітету Канівської міської Ради
народних депутатів, м. Канів Черкаської області

ф. РO2690 Планова комісія виконавчого комітету Смілянської міської
Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області
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ф. РO3073 Планова комісія виконавчого комітету Уманської міської Ради
народних депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO3239 Планова комісія виконавчого комітету Черкаської міської
Ради народних депутатів, м. ЧеркасиЧеркаської області

Органи  статистики

ф. РO3059 Черкаське обласне управління статистики Державного
комітету УРСР по статистиці, м. Черкаси Черкаської області

Окружні статистичні  бюро

ф. РO508 Статистичне бюро Шевченківського (Корсунського) окружO
ного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO2261 Статистичне бюро Шевченківського окружного виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Шевченківського округу

Повітові  статистичні  бюро

ф. РO4318 Статистичне бюро Звенигородського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Звенигородка  Київської губернії

ф. РO1662 Статистичне бюро Золотоніського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Золотоноша Кременчуцької губернії

Районні інспектури державної статистики та районні 
інформаційно�обчислювальні станції

ф. РO5235 Інспектура державної статистики Бабанського району, с. БаO
банка Бабанського району Черкаської області

ф. РO5234 Інспектура державної статистики Буцького району, с. Буки
Буцького району Черкаської області

ф. РO5328 Інспектура державної статистики Вільшанського району, 
с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області

ф. РO5051 Інспектура державної статистики Гельмязівського району, с.
Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області

ф. РO1073 Городищенська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Городище Черкаської області

ф. РO1234 Драбівська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, смт. Драбів Драбівського району  Черкаської області

ф. РO4364 Жашківська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4383 Звенигородська районна інформаційноOобчислювальна станO
ція державної статистики статистичного управління ЧерO
каської області, м. Звенигородка Черкаської області
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ф. РO4779 Золотоніська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO2040 Інспектура державної статистики Іркліївського району, 
с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області

ф. РO4323 Кам’янська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO5691 Канівська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Канів Черкаської області

ф. РO4008 Катеринопільська районна інформаційноOобчислювальна
станція державної статистики статистичного управління
Черкаської області, смт. Катеринопіль Катеринопільського
району Черкаської області

ф. РO3003 КорсуньOШевченківська районна інформаційноOобчислюваO
льна станція державної статистики статистичного управління
Черкаської області, м. КорсуньOШевченківський  Черкаської
області

ф. РO4988 Інспектура державної статистики Ладижинського району, 
с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області

ф. РO3024 Лисянська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO5232 Маньківська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської
області

ф. РO1335 Інспектура державної статистики Мокрокалигірського району,
с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Київської
області

ф. РO4063 Монастирищенська районна інформаційноOобчислювальна
станція державної статистики статистичного управління
Черкаської області, смт. Монастирище Монастирищенського
району Черкаської області

ф. РO4429 Інспектура державної статистики Ротмистрівського району, 
с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області

ф. РO4310 Смілянський районний інформаційноOобчислювальний центр
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Сміла Черкаської області

ф. РO1596 Тальнівська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Тальне Черкаської області

ф. РO2227 Уманський районний інформаційноOобчислювальний центр
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Умань Черкаської області

ф. РO5343 Христинівська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO1912 Інспектура державної статистики Черкаського району, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO873 Чигиринська районна інформаційноOобчислювальна станція
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державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO1087 Чорнобаївська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, смт. Чорнобай Чорнобаївського  району Черкаської
області

ф. РO2173 Шполянська районна інформаційноOобчислювальна станція
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Шпола Черкаської області

ф. РO1971 Інспектура державної статистики Шрамківського району, 
с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області

Міські інспектури державної статистики та міські 
інформаційно�обчислювальні станції

ф. РO2689 Смілянська міська інспектура державної статистики
статистичного управління Черкаської області, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO3072 Уманський міський інформаційноOобчислювальний центр
державної статистики статистичного управління Черкаської
області, м. Умань Черкаської області

ф. РO604 Інспектура державної статистики міста Черкаси статистичного
управління Черкаської області, м. Черкаси Черкаської області

Праця. Набір робочої сили. Переселення

Інспектури і відділи  праці  виконкомів

Окружні  інспектури і відділи  праці

ф. РO1719 Відділ праці  Золотоніського окружного виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.
Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO1735 Інспектура праці Золотоніського окружного виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO4462 Інспектура праці Шевченківського окружного виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO128 Відділ праці Шевченківського (Черкаського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу 

ф. РO374 Шевченківський (Черкаський) окружний комітет по боротьбі
з безробіттям, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу

Повітові

ф. РO480 Відділ праці  Богуславського повітового виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
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мOко Богуслав Богуславського повіту  Київської  губернії
ф. РO4460 Відділ праці  Уманського повітового виконавчого комітету Рад

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Умань Київської  губернії

ф. РO477 Відділ праці  Черкаського повітового виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Черкаси  Кременчуцької  губернії

Районні

ф. РO483 Відділ праці Смілянського районного виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
мOко Сміла Черкаського повіту  Київської  губернії

Органи управління переселенням, оргнабору і евакуації

ф. РO4454 Черкаське повітове управління евакуації населення «ПовітO
вак», м. Черкаси Київської губернії

ф. РO2671 Відділ праці  виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних  депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Фінансування. Кредитування. Державне  страхування.

Фінансові  відділи  виконкомів

Окружні

ф. РO130 Фінансовий відділ Шевченківського (Корсунського) окружO
ного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO129 Фінансовий відділ Шевченківського (Черкаського) окружO
ного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси  Шевченківського
(Черкаського) округу

Повітові

ф. РO2800 Фінансовий відділ Уманського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Умань Київської губернії

ф. РO1057 Фінансовий відділ Чигиринського виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, мOко
Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

Обласний

ф. РO2703 Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Районні  та  районні  в м. Черкаси

ф. РO5433 Фінансовий відділ виконавчого комітету Бабанської районної
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Ради депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського району
Черкаської області

ф. РO4714 Фінансовий відділ виконавчого комітету Буцької районної
Ради депутатів трудящих, с. Буки Буцького району Черкаської
області

ф. РO5326 Фінансовий відділ виконавчого комітету Вільшанської
районної Ради депутатів трудящих, с. Вільшана ВільшанO
ського району Черкаської області

ф. РO5060 Фінансовий відділ виконавчого комітету Гельмязівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів ГельмяO
зівського району Черкаської області

ф. РO2363 Фінансовий відділ виконавчого комітету Городищенської
районної Ради народних депутатів, м. Городище Черкаської
області

ф. РO1220 Фінансовий відділ виконавчого комітету Драбівської районної
Ради народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району
Черкаської області

ф. РO3380 Фінансовий відділ виконавчого комітету Жашківської районO
ної Ради народних депутатів, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4230 Фінансовий відділ виконавчого комітету Звенигородської
районної Ради народних депутатів, м. Звенигородка ЧеркасьO
кої області

ф. РO626 Фінансовий відділ виконавчого комітету Золотоніської районO
ної Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO1173 Фінансовий відділ виконавчого комітету Іркліївської районної
Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Чорнобаївського  району
Черкаської області

ф. РO3007 Фінансовий відділ виконавчого комітету Кам’янської районO
ної Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO5510 Фінансовий відділ виконавчого комітету Канівської районної
Ради депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області

ф. РO3576 Фінансовий відділ виконавчого комітету Катеринопільської
районної Ради народних депутатів, смт. Катеринопіль
Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO3321 Фінансовий відділ виконавчого комітету КорсуньOШевченO
ківської районної Ради народних депутатів, м. КорсуньO
Шевченківський Черкаської області

ф. РO5434 Фінансовий відділ виконавчого комітету Ладижинської
районної Ради депутатів трудящих, с. Ладижинка ЛадижинO
ського району Черкаської області

ф. РO4290 Фінансовий відділ виконавчого комітету Лисянської районної
Ради народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського району
Черкаської області

ф. РO4713 Фінансовий відділ виконавчого комітету Маньківської районO
ної Ради народних депутатів, смт. Маньківка Маньківського
району Черкаської області

ф. РO4405 Фінансовий відділ виконавчого комітету Мокрокалигірської
районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка
Мокрокалигірського району Черкаської області

ф. РO3187 Фінансовий відділ виконавчого комітету Монастирищенської
районної Ради народних депутатів, м. Монастирище
Черкаської області
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ф. РO4423 Фінансовий відділ виконавчого комітету Ротмистрівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Ротмистрівка РотO
мистрівського району Черкаської області

ф. РO2941 Фінансовий відділ виконавчого комітету Смілянської раO
йонної Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO5546 Фінансовий відділ виконавчого комітету Тальнівської районO
ної Ради народних депутатів, м.Тальне Черкаської області

ф. РO1500 Фінансовий відділ виконавчого комітету Уманської районної
Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO4280 Фінансовий відділ виконавчого комітету Христинівської
районної Ради народних депутатів, м. Христинівка Черкаської
області

ф. РO411 Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської районної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5472 Фінансовий відділ виконавчого комітету Придніпровської
районної Ради народних депутатів міста Черкаси, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5483 Фінансовий відділ виконавчого комітету Соснівської районної
Ради народних депутатів міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO887 Фінансовий відділ виконавчого комітету Чигиринської районO
ної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO1091 Фінансовий відділ виконавчого комітету Чорнобаївської
районної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай ЧорноO
баївського району Черкаської області

ф. РO2845 Фінансовий відділ виконавчого комітету Шполянської районO
ної Ради народних депутатів, м. Шпола Черкаської області

ф. РO5009 Фінансовий відділ виконавчого комітету Шрамківської районO
ної Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського
району Черкаської області

Міські

ф. РO4542 Фінансовий відділ виконавчого комітету Ватутінської міської
Ради депутатів трудящих, м. Ватутіне Звенигородського
району Черкаської області

ф. РO5198 Фінансовий відділ виконавчого комітету Городищенської місьO
кої Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області

ф. РO2695 Фінансовий відділ виконавчого комітету Смілянської міської
Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO2215 Фінансовий відділ виконавчого комітету Уманської міської
Ради народних депутатів, м. УманьЧеркаської області

ф. РO581 Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської міської
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Податкові  інспекції

ф. РO1025 Кам’янське районне податкове бюро, мOко Кам’янка ЧигиринO
ського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO1028 Фінансовий інспектор 4Oго податкового району Київського
губернського фінансового відділу, мOко Кам’янка Кам’янського
району Черкаського округу
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Банки

ф. РO380 Черкаське відділення  Всеукраїнського кооперативного банку,
м. Черкаси Черкаського округу

ф. РO2617 Черкаська обласна контора Української республіканської конO
тори Державного банку СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2666 Черкаська обласна контора Української республіканської
контори промислового  банку, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2667 Черкаська обласна контора Української республіканської
контори комунального банку, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2668 Черкаська обласна контора Всесоюзного банку фінансування
капітальних вкладень, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3241 Черкаське міське відділення Державного банку СРСР, м. ЧерO
каси Київської області

ф. РO5943 Об’єднаний фонд. Дирекція акціонерного комерційного
агропромислового банку «Україна» в Черкаській області та її
територіальноOвідокремлені безбалансові відділення, м. ЧерO
каси Черкаської області

Відділ  цін

ф. РO5240 Відділ цін виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Ощадні каси

ф. РO4197 Черкаське обласне управління Держтрудощадкас Правління
Держтрудощадкас СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO457 Смілянська прибутковоOвидаткова каса Народного коміO
саріату фінансів УСРР, мOко Сміла Черкаського повіту
Київської губернії

ф. РO453 Черкаська районна ощадна каса № 220, м. Черкаси Київської
області

ф. РO1166 Центральна ощадна каса № 3291, с. Чорнобай Чорнобаївського
району Полтавської області

Органи  державного  страхування

ф. РO425 Канівське районне страхове агентство Укрдержстраху, м. Канів
Черкаського округу

ф. РO2115 Відділ державного страхування при Монастирищенському
районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, мOко Монастирище МонастиO
рищенського району Уманського округу

ф. РO369 Мошенська районна каса соціального страхування, с. Мошни
Черкаського району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO452 Смілянський районний страховий пункт Шевченківської
(Черкаської) окружної каси соціального страхування, м. Сміла
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO2823 Уманська окружна контора державного страхування, м. Умань
Уманського округу
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ф. РO2476 Черкаська обласна рада кооперативного страхування членів
артілей промислової кооперації, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2646 Управління державного страхування Черкаської області ГоO
ловного управління державного страхування Міністерства
фінансів УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO356 Шевченківська (Черкаська) окружна контора державного
страхування Народного комісаріату фінансів УСРР, м. ЧерO
каси Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO489 Шевченківська (Черкаська) окружна каса соціального страO
хування, м. Черкаси  Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO451 Шполянський районний страховий пункт Шевченківської
окружної каси соціального страхування, м. Шпола ЧеркасьO
кого округу

Промисловість

Органи  загальноекономічного  управління

ф. РO533 Управління по ліквідації установ військового часу (дорадянO
ського періоду) в м. Черкаси і Черкаському повіті при
Черкаській повітовій Раді народного господарства, м. Черкаси
Київської губернії

ф. РO2737 Уманська повітова Рада народного господарства, м. Умань
Київської губернії

ф. РO376 Черкаська повітова Рада народного господарства при ЧеркасьO
кому повітовому виконавчому комітеті Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси КиївO
ської губернії

ф. РO2505 Рада народного господарства Черкаського економічного
адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області

Електроенергетика

ф. РO3126 Змагайлівський район електричних мереж Черкаського обласO
ного енергетичного експлуатаційного управління сільського
господарства, с. Змагайлівка Черкаського району Черкаської
області

ф. РO2507 Енергомеханічне управління Ради народного господарства
Черкаського економічного адміністративного району, м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO2539 Районне енергетичне управління «Черкасиенерго»  МіністерO
ства  енергетики і електрифікації УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO4480 Черкаська теплоелектроцентраль виробничоOенергетичного
об’єднання «Київенерго» Міністерства енергетики і електриO
фікації УРСР, м. Черкаси Черкаської області

Підприємства  електромереж,  електростанція

ф. РO649 Золотоніська міська електростанція відділу комунального
господарства виконавчого комітету Полтавської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Золотоноша Полтавської області
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ф. РO3634 Уманський район Черкаських електричних мереж районного енерO
гетичного управління «Київенерго», м. Умань Черкаської області

ф. РO5656 Уманське підприємство електричних мереж, м. Умань ЧерO
каської області

ф. РO580 Черкаське лівобережне підприємство електричних мереж
виробничоOенергетичного об’єднання «Київенерго», м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO2915 Черкаське обласне підприємство сільських електричних
мереж Республіканського енергетичного управління «КиївO
енерго» Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5590 Черкаське правобережне підприємство електричних мереж виO
робничоOенергетичного об’єднання «Київенерго» Міністерства
енергетики і електрифікації УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

Паливна  промисловість

ф. РO4100 Шахтоуправління «Ватутінське» Олександрійського виробниO
чого об’єднання по видобутку вугілля Міністерства вугільної
промисловості УРСР, м. Ватутіне Звенигородського району
Черкаської області

ф. РO1881 Ірдинське виробниче об’єднання по видобутку і переробці
торфу виробничого об’єднання «Укрголовторф», сOще Ірдинь
Черкаського району Черкаської області

ф. РO2822 Смілянська торфорозробка Українського торф’яного комітету
«Укрторф», м. Сміла Київської губернії

Газова  промисловість

ф. РO5705 Виробниче об’єднання по транспортуванню і поставці газу
«Експорттрансгаз» Всесоюзного промислового об’єднання по
добуванню газу в УРСР «Укргазпром»  Міністерства газової
промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

Хімічна  промисловість

ф. РO3633 Уманський завод «Росткаучук» Головного управління «ГоловO
росткаучук» Міністерства хімічної промисловості УРСР, 
м. Умань Київської області

ф. РO2626 Черкаський ордена Трудового Червоного Прапора завод хімічO
ного волокна ім. ХХІІ з’їзду  КПРС Міністерства хімічної
промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3491 Черкаський завод натурального каучуку Головного управління
промисловості рослинного каучуку Міністерства хімічної
промисловості СРСР, м. Черкаси Київської області

ф. РO3763 Черкаський завод хімічних реактивів ім. ХХV з’їзду КПРС
Всесоюзного об’єднання «Союзреактив» Міністерства хімічної
промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4344 Черкаське галузеве виробниче управління Державного союзO
ного інженерноOтехнологічного тресту «Оргхім», м. Черкаси
Черкаської області
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ф. РO4879 Черкаське Ордена «Знак Пошани»  виробниче об’єднання
«Азот» ім. Комсомолу України Міністерства по виробництву
мінеральних добрив СРСР, м. Черкаси Черкаської області

Машинобудування  і  металообробка

ф. РO2509 Управління машинобудівної і хімічної промисловості Ради
народного господарства Черкаського економічного адмініO
стративного району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2553 Черкаське обласне управління ремонтних підприємств, 
м. Черкаси Черкаської області

Заводи

ф. РO4544 Звенигородський чавуноOливарний завод Республіканського
промислового об’єднання музичних інструментів «УкрмузO
пром», м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO3800 Золотоніський завод металовиробів Черкаського обласного
управління місцевої промисловості, м. Золотоноша Черкаської
області

ф. РO4232 Золотоніський ремонтноOмеханічний завод тресту «ГоловбудO
пром» Міністерства транспортного будівництва СРСР, 
м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4042 Кам’янський машинобудівний завод ім. 50Oріччя Радянської
України Всесоюзного промислового об’єднання по виробO
ництву обладнання для легкої промисловості і промисловості
хімічних волокон Міністерства машинобудування для легкої і
харчової промисловості та побутових приладів СРСР, м. КаO
м’янка Черкаської області

ф. РO5322 КорсуньOШевченківський верстатобудівний завод ім. Б.ХмеO
льницького Міністерства  верстатобудівної і інструментальної
промисловості СРСР, м. КорсуньOШевченківський Черкаської
області

ф. РO5323 КорсуньOШевченківський механічний завод Міністерства
машинобудування легкої, харчової промисловості і побутових
приладів СРСР, м. КорсуньOШевченківський Черкаської
області

ф. РO4068 Монастирищенський машинобудівний завод ім. 60Oріччя
Жовтня Міністерства енергетичного машинобудування СРСР,
смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської
області

ф.РO2621 Смілянський ордена Трудового Червоного Прапора машиноO
будівний завод Міністерства машинобудування для легкої,
харчової промисловості та побутових приладів СРСР, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO3272 Смілянський ордена «Знак Пошани» електромеханічний
ремонтний завод ім. Т. Г. Шевченка Головного управління по
ремонту составів і виробництву запасних частин Міністерства
шляхів сполучення СРСР, м. Сміла Черкаської області

ф. РO1444 Уманський дослідний завод сільськогосподарського машиноO
будування Всесоюзного промислового об’єднання «СоюзO
ферммаш»  Міністерства машинобудування для тваринництва
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і кормовиробництва СРСР, м. Умань Черкаської області
ф. РO5050 Уманське виробниче об’єднання «Уманьферммаш» ВсесоюзO

ного промислового об’єднання по створенню і виробництву
машин для свиноферм і комплексів «Союзферммаш», м. Умань
Черкаської області

ф. РO2332 Черкаський судоремонтний завод Дніпровського річкового
пароплавства, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO265 Черкаський машинобудівний завод ім. Петровського МініO
стерства машинобудування для легкої і харчової промислоO
вості та побутових приладів СРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO474 Черкаський стандартноOбудівний завод Київського обласного
лісогосподарського тресту, м. Черкаси Київської області

ф. РO5638 Черкаський завод «Строммашина» Міністерства будівельного,
дорожнього та комунального машинобудування СРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5974 Державне підприємство «Спецрембуд»  Міністерства машиноO
будування, військовоOпромислового комплексу і конверсії
України, м. Черкаси Черкаської області

Приладобудівна  промисловість

ф. РO5534 Канівський електромеханічний завод «Магніт»  Міністерства
радіопромисловості СРСР, м. Канів Черкаської області

ф. РO5948 Канівський експериментальний завод медичної техніки і
спеціального технологічного обладнання Міністерства загальO
ного машинобудування СРСР, м. Канів Черкаської області

ф. РO3110 Уманський завод «Мегометр»  Всесоюзного промислового
об’єднання «Союзелектроприлад» Міністерства приладобуO
дування засобів автоматизації і систем управління СРСР, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO3111 Уманський оптикоOмеханічний завод Всесоюзного державного
промислового госпрозрахункового об’єднання по виробництву
засобів оргтехніки «Союзоргтехніка» Міністерства приладоO
будування засобів автоматизації і систем управління СРСР, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO5581 Завод «Вега» ордена Леніна, ордена Жовтневої революції,
ордена Трудового Червоного Прапора виробничого об’єднання
«Завод Арсенал» Міністерства оборонної промисловості
СРСР, м. Умань Черкаської області

ф. РO4481 Черкаський завод «Фотоприлад» Міністерства оборонної
промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4577 Черкаський завод телеграфної апаратури Міністерства проO
мисловості засобів зв’язку СРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO5976 НауковоOвиробниче об’єднання «Ротор» Міністерства електроO
механічної промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5978 Черкаський завод технологічного  обладнання Всесоюзного
промислового об’єднання по виробництву спеціального  техноO
логічного обладнання та оснащення «Союзелектротехнологія»
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. ЧерO
каси Черкаської області
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Деревообробна  промисловість

ф. РO4476 Черкаське виробниче меблеве об’єднання Міністерства лісової
і деревообробної промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO3808 Золотоніська меблева фабрика Черкаського обласного
меблевого виробничого об’єднання, м. Золотоноша Черкаської
області

ф. РO590 Черкаський фанерний завод металоOфурнітурного тресту
Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Черкаси КиївO
ської області

ф. РO3115 Черкаський деревообробний комбінат тресту «КиївспецлісO
госпзаг», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2308 Шполянська меблева фабрика, м. Шпола Київської області

Промисловість будівельних матеріалів

ф. РO3616 Черкаське заводоуправління будівельних матеріалів ЧерO
каського тресту промисловості будівельних матеріалів, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2512 Управління промисловості будівельних матеріалів Ради наO
родного господарства Черкаського економічного адмініO
стративного району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5562 Виробниче об’єднання «Черкасизалізобетон» Міністерства
промислового будівництва УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO5641 Дашуківський комбінат бентонітових глин Міністерства
верстатобудівної і інструментальної промисловості СРСР, 
с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області

ф. РO1448 Уманське заводоуправління будівельних матеріалів ЧерO
каського тресту промисловості будівельних матеріалів, м.
Умань Черкаської області

ф. РO1442 Уманський толевий завод Головного управління промислоO
вості полімерних, обробних і теплоізоляційних матеріалів
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м.
Умань Черкаської області

ф. РO2440 Хлистунівський кам’яноOщебіночний завод Республіканського
тресту промисловості будівельних матеріалів, с. Хлистунівка
Городищенського району Київської області

ф. РO3760 Черкаський завод залізобетонних виробів тресту «ЧеркасиO
житлобуд», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4737 Черкаське обласне виробниче об’єднання нерудних будівельO
них матеріалів Республіканського промислового об’єднання
нерудних будівельних матеріалів, м. Сміла Черкаської області

Цегельні  заводи

ф. РO2441 Городищенський цегельний завод Черкаського тресту промислоO
вості будівельних матеріалів, м. Городище Черкаської області

ф. РO3389 Жашківський цегельний завод Черкаського обласного тресту
будівельних матеріалів, м. Жашків Черкаської області

ф. РO621 Золотоніський цегельний завод управління будівельних і
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відбудовних робіт ПівденноOЗахідної залізниці, м. Золотоноша
Полтавської області

ф. РO4124 Костянтинівський цегельний завод Черкаського тресту
промисловості будівельних матеріалів, с. Костянтинівка
Смілянського району Черкаської області

ф. РO2201 Уманський цегельний завод Міністерства транспортного
будівництва СРСР, м. Умань Київської області

ф. РO851 Чигиринський цегельний завод Кіровоградського обласного
управління промисловості будівельних матеріалів, м. Чигирин
Кіровоградської області

Металургія

ф. РO5099 Новоселицький завод вогнетривких матеріалів тресту
«Вогнетривнеруд» Міністерства чорної металургії УРСР, 
м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області

Легка  промисловість

ф. РO2510 Управління легкої, меблевої і деревообробної промисловості
Ради народного господарства Черкаського економічного
адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4589 Українське республіканське виробниче об’єднання по виробO
ництву валяльноOвойлочних виробів «Укрвалпром», м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO2464 Черкаський обласний трест по заготівлі та первинній обробці
коноплі управління легкої промисловості Ради народного
господарства Київського економічного адміністративного
району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO383 Черкаське відділення комбінату текстильної і швейної
промисловості, м. Черкаси Черкаського округу

ф. РO5607 Черкаське виробниче швейне об’єднання Українського проO
мислового швейного об’єднання «Укршвейпром» Міністерства
легкої промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області

Заводи, фабрики

ф. РO618 Золотоніський овчинноOшубний завод Полтавського обласO
ного управління легкої промисловості, м. Золотоноша
Полтавської області

ф. РO5537 Золотоніська швейна фабрика Черкаського виробничого
швейного об’єднання Міністерства легкої промисловості
УРСР, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5559 КорсуньOШевченківська швейна фабрика Черкаського виробO
ничого швейного об’єднання Міністерства легкої промислоO
вості УРСР, м. КорсуньOШевченківський Черкаської області

ф. РO4367 Смілянська швейна фабрика Черкаського виробничого
швейного об’єднання Міністерства легкої промисловості
УРСР, м. Сміла Черкаської області

ф. РO1440 Уманська швейна фабрика ім. газети «Правда» Київського
виробничого швейного об’єднання «Україна», м. Умань ЧерO
каської області
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ф. РO3997 Уманська взуттєва фабрика № 22 Головного управління
взуттєвої промисловості УРСР, м. Умань Черкаської області

ф. РO4877 Черкаський шовковий комбінат ім. 60Oріччя Великої ЖовтO
невої соціалістичної революції Республіканського виробниO
чого об’єднання шовкової промисловості Міністерства легкої
промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5903 Черкаське обласне трикотажне об’єднання «Фанг», м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO464 Черкаська взуттєвоOшвейна фабрика Міністерства легкої
промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області

ф. РO4477 Черкаська фабрика гігроскопічної вати Республіканського
виробничого об’єднання  бавовняноOпаперової промисловості,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO587 Черкаська валяльноOвойлочна фабрика Українського проO
мислового об’єднання по виробництву шерстяних тканин і
валяльноOвойлочних виробів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO586 Черкаська трикотажна фабрика ім. 60Oріччя Радянської
України Українського промислового трикотажного об’єднанO
ня, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO588 Черкаська швейна фабрика Київського виробничого швейного
об’єднання «Україна», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3278 Черкаська швейна фабрика № 2 тресту швейної промисловості
Ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області

Харчова  промисловість

ф. РO2508 Управління харчової промисловості Ради народного госпоO
дарства Черкаського економічного адміністративного району,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2659 Управління харчової промисловості виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

Харчові комбінати,  заводи

ф. РO3636 Уманський міський харчовий комбінат Черкаського тресту
продовольчих товарів, м. Умань Черкаської області

ф. РO2466 Черкаський кукурузноOкрохмальноOпаточний комбінат МініO
стерства харчової промисловості СРСР, м. Черкаси Київської
області

Цукрова  промисловість

ф. РO2625 Черкаське виробничоOаграрне об’єднання по виробництву,
заготівлі і переробці цукрового буряку Держагропрому УРСР,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2477 Уманське відділення Всесоюзного  державного  об’єднання
цукрової промисловості, м. Умань Уманського округу
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Заводи,  комбінати, кущові  об’єднання

ф. РO2725 Балакліївський цукровий завод об’єднання цукрової проO
мисловості СРСР «Союзцукор», с. Балаклія Смілянського
району Київської області

ф. РO3159 Березинський цукровий комбінат Черкаського бурякоцукроO
тресту, сOще Березине Жашківського району Черкаської
області

ф. РO472 Бужанський цукровий комбінат, с. Бужанка Лисянського
району Уманського округу Київської губернії

ф. РO3030 Бужанський цукровий завод Черкаського виробничоOаграрO
ного об’єднання цукрової промисловості, с. Бужанка ЛисянO
ського району Черкаської області

ф. РO4439 БужанськоOВільховецький цукровий завод, с. Бужанка ЗвениO
городського повіту Київської губернії

ф. РO4617 Верхняцький цукровий завод Черкаського виробничоOаграрO
ного об’єднання цукрової промисловості, смт. Верхнячка
Христинівського району Черкаської області

ф. РO1642 Вільховецький цукровий завод Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Вільховець
Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO5594 Вільшанський цукровий завод Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Вербівка
Городищенського району Черкаської області

ф. РO5512 Городищенський цукрорафінадний комбінат ім. ХХV з’їзду
КПРС Черкаського виробничоOаграрного об’єднання цукрової
промисловості, м. Городище Черкаської області

ф. РO2497 Грушківський цукровий завод, с. Грушківка Чигиринського
повіту Кременчуцької губернії

ф. РO3161 Жашківський цукровий комбінат Черкаського бурякоO
цукротресту, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4507 Іваньківський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Іваньки
Маньківського району Черкаської області

ф. РO2500 Кам’янський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, м. Кам’янка
Черкаської області

ф. РO1582 Майданецький цукровий завод Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Майданецьке
Тальнівського району Черкаської області

ф. РO4450 Колегія по заводоуправлінню державними Мар’їноOГородиO
щенськими цукровими заводами, с. Мар’їноOГородище ЧерO
каського повіту Київської губернії

ф. РO5806 Маркизівський фруктозний завод управління харчової проO
мисловості Ради народного господарства Київського еконоO
мічного адміністративного району, с. Маркизівка ЗолотоO
ніського району Черкаської області

ф. РO2498 Мартинівський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Мартинівка
Канівського району Черкаської області

ф. РO3953 Матусівський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Матусів
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Шполянського району Черкаської області
ф. РO2746 6Oе кущове управління об’єднання цукрової промисловості

УРСР, мOко Монастирище Уманського повіту Київської
губернії

ф. РO5112 Монастирищенський цукровий комбінат Вінницького цукроO
бурякотресту, смт. Монастирище Монастирищенського
району Черкаської області

ф. РO2496 Правління товариства на паях Набутівського бурякоцукрового
та рафінадного заводу, с. Набутів Канівського повіту Київської
губернії

ф. РO4330 Набутівський цукровий завод Черкаського виробничоOаграрO
ного об’єднання цукрової промисловості, с. Набутів КорсуньO
Шевченківського району Черкаської області

ф. РO5447 Пальмирський цукровий завод Черкаського виробничоOаграрO
ного об’єднання цукрової промисловості, с. Вознесенське
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO2731 Поташнянський державний цукровий завод Київського відO
ділення об’єднання цукрової промисловості, с. Поташня
Канівського повіту Київської губернії

ф. РO2728 Почапинський цукровий завод Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Почапинці
Лисянського району Черкаської області

ф. РO4399 Рижавський цукровий комбінат Черкаського цукробурякоO
тресту, с. Колодисте Уманського району Черкаської області

ф. РO4452 Росьєнський (Стеблівський) цукровий  завод, мOко Стеблів
Канівського повіту Київської губернії

ф. РO4332 Селищанський цукровий завод Черкаського виробничоOаграрO
ного об’єднання цукрової промисловості, с. Селище КорсуньO
Шевченківського району Черкаської області

ф. РO488 Смілянський цукровий (пісочний) завод Народного комісаріату
харчової промисловості УРСР, м. Сміла Київської області

ф. РO2866 Смілянський рафінадний завод Народного комісаріату
харчової промисловості СРСР, м. Сміла Київської області

ф. РO2745 Смілянське управління об’єднання цукрової промисловості
УРСР, м. Сміла Київської губернії

ф. РO2708 Смілянський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання по виробництву, заготівлі і переробці
цукрового буряку, м. Сміла Черкаської області

ф. РO2727 Степанецький (Артемівський) цукровий завод Смілянського
кущового управління цукрової промисловості, с. Степанці
Канівського повіту Київської губернії

ф. РO4355 Тальнівський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, м. Тальне ЧерO
каської області

ф. РO2907 5Oте кущове управління об’єднання цукрової промисловості
УРСР, м. Умань Київської губернії

ф. РO4639. Цибулівський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, смт. Цибулів
Монастирищенського району Черкаської області

ф. РO267 Черкаський рафінадний завод ім. М. Ф. Фрунзе Черкаського
виробничоOаграрного об’єднання цукрової промисловості, 
м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO2848 Товариство Шполянського цукрового заводу, м. Шпола
Київської губернії

ф. РO1065 Шполянський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, м. Шпола
Черкаської області

ф. РO2089 Шрамківський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, смт. Шрамківка
Драбівського району Черкаської області

ф. РO423 Ярошівський цукровий комбінат Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Ярошівка
Катеринопільського району Черкаської області

Хлібопекарська  і  борошномельна  промисловість

ф. РO5578 Черкаське виробниче об’єднання хлібопекарної промисловості
Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO2656 Черкаський обласний млиновий трест, м. Черкаси Черкаської
області

Хлібокомбінати

ф. РO4142 Смілянський хлібокомбінат Черкаського обласного управO
ління промисловості продовольчих товарів, м. Сміла ЧерO
каської області

ф. РO3496 Уманський хлібокомбінат Черкаського обласного управління
промисловості продовольчих товарів, м. Умань Черкаської
області

ф. РO589 Черкаський хлібокомбінат Черкаського обласного управління
харчової промисловості, м. Черкаси Черкаської області

Млини,  олійниці

ф. РO623 Золотоніський млинзавод № 12 Харківського борошноO
мельного тресту, м. Золотоноша Полтавської області

ф. РO1445 Уманський олійний завод Київського обласного млинового
тресту Міністерства харчової промисловості СРСР, м. Умань
Київської області

Пивоварна  і  пивобезалкогольна  промисловість

ф. РO5580 Черкаське виробниче об’єднання пивобезалкогольної проO
мисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2793 Кайтанівський пивоварний завод Монастирищенської загоO
тівельної контори, с. Кайтанівка Звенигородського повіту
Київської губернії

ф. РO426 Смілянський пивоварний завод Черкаського обласного управO
ління промислових товарів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO1443 Уманський пивоварний завод Черкаського обласного управO
ління промисловоOпродовольчих товарів, м. Умань Черкаської
області
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ф. РO469 Черкаський пивоварний завод Черкаського обласного управO
ління харчової промисловості, м. Черкаси Черкаської області

Спиртова  і  лікеро�горілчана  промисловість

ф. РO622 Золотоніський лікероOгорілчаний завод Українського виробO
ничого об’єднання лікероOгорілчаної промисловості, м. ЗолоO
тоноша Черкаської області

ф. РO3809 Золотоніський виноробний комбінат Черкаського обласного
управління харчової промисловості, м. Золотоноша ЧеркасьO
кої області

ф. РO5204 Іваньківський спиртовий завод, с. Іваньки Маньківського
району Черкаської області

ф. РO2798 Кам’янський спиртовий завод Кам’янського спиртового
об’єднання, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO5557 Кам’янський спиртовий комбінат Українського промислового
об’єднання спиртової промисловості «Укрголовспиртпром», 
с. Косарі Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3611 Косарський спиртовий комбінат Київського спиртового
тресту, с. Косарі Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3188 Монастирищенський спиртовий завод Київського виробниO
чого об’єднання спиртової промисловості «Укрспиртпром»,
смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO1446 Уманський горілчаний завод Київського виробничого об’єдO
нання лікероOгорілчаної промисловості Державного агропроO
мислового комітету УРСР, м. Умань Черкаської області

Плодоконсервна  і  смакова  промисловість

ф. РO2428 Городищенський  плодоконсервний завод управління харчової
промисловості виконавчого комітету Київської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Городище Київської  області

ф. РO619 Золотоніський м’ятний завод Головного управління харчових
ароматичних масел Народного комісаріату харчової промислоO
вості СРСР, м. Золотоноша Полтавської області

ф. РO3109 Уманський вітамінний завод ім. ХХV з’їзду КПРС ВсесоюзO
ного промислового об’єднання по виробництву вітамінів, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO4345 Уманський експериментальний консервний завод Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO2480 Черкаський плодоовочевий завод Народного комісаріату
харчової промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області

ф. РO3118 Черкаський консервний комбінат Черкаського обласного
виробничого аграрноOпромислового об’єднання по плодоовоO
чевій продукції «Черкасиплодоовочгосп» Міністерства плодоO
овочевого господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області
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М’ясна  промисловість

ф. РO2803 Управління м’ясної і молочної промисловості Ради народного
господарства Черкаського економічного адміністративного
району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4495 Черкаське виробниче об’єднання Головного управління
м’ясної і птахопереробної промисловості Міністерства м’ясної
і молочної промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO5454 Черкаське виробниче об’єднання Головного управління
м’ясної промисловості Міністерства м’ясної і молочної
промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3404 Мошенський  птахівничий комбінат Черкаського обласного
тресту промисловоOпродовольчих товарів, с. Мошни ЧеркасьO
кого району Черкаської області

ф. РO3495 Уманський птахівничий комбінат управління м’ясної і  молочO
ної промисловості Ради народного господарства Черкаського
економічного адміністративного району, м. Умань Черкаської
області

ф. РO3522 Уманський  комбінат тресту «Укрптахопром», м. Умань
Київської області

ф. РO3470 Черкаський м’ясокомбінат Ради народного господарства
Черкаського економічного адміністративного  району, м. ЧерO
каси Черкаської області

Молочна  промисловість

ф. РO5261 Черкаське виробниче об’єднання молочної промисловості
Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2882 Черкаський трест  «Маслосирпром»  Українського головного
управління маслоробної  і сироробної промисловості
Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, м.
Черкаси Черкаської області

Заводи

ф. РO4090 Бабанський маслозавод Черкаського обласного тресту «МаслоO
сирпром», с. Бабанка Бабанського району Черкаської області

ф. РO2439 Городищенський маслозавод Міністерства м’ясної і молочної
промисловості УРСР, м. Городище Київської області

ф. РO1224 Драбівський маслозавод Полтавського обласного тресту
«Маслосирпром», с. Драбів Драбівського району Полтавської
області

ф. РO1629 Жашківський маслозавод Черкаського обласного управління
молочної промисловості Міністерства м’ясоOмолочної проO
мисловості УРСР, м. Жашків Черкаської області

ф. РO620 Золотоніський маслозавод Полтавського обласного тресту
«Маслопром», м. Золотоноша Полтавської області

ф. РO4067 Каєтанівський маслосирзавод Черкаського обласного управO
ління молочної промисловості, с. Половинчик МонастириO
щенського району Черкаської області
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ф. РO4091 Ладижинський маслозавод Черкаського обласного тресту
«Маслосирпром», с. Ладижинка Ладижинського району
Черкаської області

ф. РO2713 Смілянський молочноOконсервний комбінат Всесоюзного
об’єднання «Союзконсервмолоко» Міністерства м’ясної і
молочної промисловості СРСР, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4781 Тальнівський молочноOконсервний комбінат продуктів дитяO
чого харчування Всесоюзного об’єднання підприємств моO
лочноOконсервної промисловості, м. Тальне Черкаської області

ф. РO1449 Уманський маслосирзавод Черкаського молочного комбінату,
м. Умань Черкаської області

ф. РO4054 Христинівський маслозавод Черкаського обласного управO
ління молочної промисловості, м. Христинівка Черкаської
області

ф. РO1918 Черкаський спеціалізований міський молочний завод ЧерO
каського обласного управління молочної промисловості, м.
Черкаси Черкаської області

ф. РO3494 Черкаський молочний комбінат управління маслоробної і
сироробної промисловості «Укрголовмаслопром» МініO
стерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO782 Чигиринський маслозавод  Кіровоградського обласного тресту
маслоробної та сироварної промисловості, м. Чигирин
Кіровоградської області

ф. РO2307 Шполянський молочний завод Смілянського молочноO
консервного комбінату, м. Шпола Черкаської області

Рибна  промисловість

ф. РO2630 Черкаський обласний виробничий рибний комбінат Головного
управління рибного господарства  внутрішніх водойм УРСР,
м. Черкаси Черкаської області

Тютюнова  промисловість

ф. РO266 Черкаська тютюнова фабрика Українського промислового
об’єднання тютюнової промисловості, м. Черкаси Черкаської
області

Місцева  промисловість

ф. РO458 Відділ місцевого господарства Шевченківського (ЧеркасьO
кого) окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянO
ських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси ШевченківO
ського (Черкаського) округу

ф. РO2598 Черкаська виробнича асоціація місцевої промисловості
«Черкасимісцевпром» Українського державного концерну
місцевої промисловості «Укрмісцевпром», м. Черкаси ЧерO
каської області

ф. РO2423 Управління промисловості товарів широкого вжитку виконавO
чого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих,
м. Черкаси Черкаської області
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Промислові  комбінати

ф. РO1595 Тальнівський районний промисловий комбінат, м. Тальне
Київської області

ф. РO1467 Уманський міський промисловий комбінат, м. Умань Київської
області

ф. РO584 Черкаський районний промисловий комбінат Черкаського
обласного управління місцевої промисловості, м. Черкаси
Черкаської області

Заводи, фабрики

ф. РO4505 Маньківський майоліковий завод Київського республіканO
ського об’єднання фарфороOфаянсової промисловості, 
смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO4533 Уманська фабрика художніх виробів ім. 30Oріччя ВЛКСМ
Республіканського промислового об’єднання художніх проO
мислів Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Умань
Черкаської області

ф. РO5655 Уманський завод театрального обладнання Всесоюзного
об’єднання театральної промисловості «Союзтеатрпром»
Міністерства культури СРСР, м. Умань Черкаської області

ф. РO4479 Черкаська фабрика художніх виробів ім. Лесі Українки ГоловO
ного управління народних художніх  промислів Міністерства
місцевої промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області

Приватні  майстерні

ф. РO1749 Приватна майстерня по виготовленню свічок Ю. О. Порта, 
м. Золотоноша Шевченківського округу

ф. РO390 Майстерня по виготовленню штампів і печаток П. Ю. ХаO
левського, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO440 Гільзова майстерня «Енергія» І. С. Столярова (приватна), 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO511 Папіросна майстерня О. Сахновського, м. Черкаси ШевченO
ківського (Черкаського) округу

Дирекції підприємств, що будуються

ф. РO5654 Дирекція Уманського заводу театрального  обладнання, що
будується, Всесоюзного об’єднання театральної промисловості
«Союзтеатрпром» Міністерства культури СРСР, м. Умань
Черкаської області

ф. РO4165 Дирекція захисних споруд, що будуються, на водосховищі
Кременчуцької ГЕС Державного комітету Ради Міністрів
УРСР з  водного господарства, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4903 Дирекція Черкаського шовкового комбінату, що будується ГоловO
ного управління бавовняної і шовкової промисловості МіністерO
ства легкої промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4904 Дирекція Черкаського заводу «Строммашина», що будується,
Міністерства будівельного і комунального машинобудування
СРСР, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO5075 Черкаське управління будівництва Всесоюзного об’єднання
«Союзінтергазбуд» Міністерства будівництва підприємств
нафтової і газової промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO5242 Черкаське обласне управління з підготовки водосховища
Кременчуцької ГЕС Головного управління водного госпоO
дарства при Раді  Міністрів УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO5558 Черкаська дирекція газопроводів, що будуються, Всесоюзного
промислового об’єднання «Укргазпром»  Міністерства газової
промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5565 Дирекція автомобільних доріг в Черкаській області, що
будуються, Республіканського об’єднання по будівництву,
ремонту і експлуатації місцевих автомобільних доріг «УкрO
автодор» Міністерства будівництва і експлуатації автоO
мобільних доріг УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5604 Дирекція Черкаського заводу спеціального технологічного
обладнання, що будується, Всесоюзного промислового об’єдO
нання по виробництву спеціального технологічного обладO
нання та оснащення «Союзелектротехнологія» Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO5606 Дирекція Черкаського заводу «Імпульс», що будується, науO
ковоOвиробничого об’єднання «Фонон» Міністерства елекO
тронної промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5659 Черкаський філіал науковоOвиробничого об’єднання «ІмO
пульс» Міністерства машинобудування СРСР, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5528 Дирекція Чигиринської ГЕС, що будується, Міністерства
енергетики і електрифікації СРСР, с. Вітове Чигиринського
району Черкаської області

Геологічна  розвідка

ф. РO5274 Черкаська геологорозвідувальна експедиція ПівнічноOУкраїнO
ського ордена Леніна виробничого геологічного об’єднання
Міністерства геології УРСР, м. Черкаси Черкаської області

Сільське  господарство

ф. РO2518 1Oша  Смілянська районна комісія по націоналізації земель для
промислових та наукових цілей

ф. РO4453 Всеукраїнська Центральна  комісія по націоналізації земель, 
7Oа районна комісія, м. Умань Київської губернії

ф. РO2487 9Oа районна лісова комісія по націоналізації земель на
Правобережжі

Загальногалузеве управління

ф. РO4880 Черкаське обласне виробниче об’єднання радгоспів МініO
стерства радгоспів УРСР, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO2555 Черкаський обласний трест радгоспів Головного управління
радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5520 Черкаське виробничоOаграрне об’єднання садівничих радO
госпів Головного управління по садівництву, виноградарству  і
виноробній промисловості при Раді Міністрів УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2638 Черкаський обласний трест шовківництва управління
шовківництва Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4182 Черкаська обласна контора бджільництва управління
бджільництва Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

Управління, відділи виконкомів земельні, 
сільського господарства

Окружні земельні відділи та управління

ф. РO1715 Земельне управління Золотоніського окружного виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Золотоноша  Полтавської губернії

ф. РO135 Земельний відділ Шевченківського (Корсунського) окружO
ного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського
(Корсунського) округу

ф. РO136 Земельний відділ Шевченківського (Черкаського) окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського (ЧерO
каського) округу

Повітові  земельні відділи та управління

ф. РO138 Земельний відділ Звенигородського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO1736 Земельний відділ Золотоніського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO2147 Земельне управління Богуславського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO2818 Земельний відділ Уманського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Умань Київської губернії

ф. РO1055 Земельний відділ Чигиринського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Чигирин Кременчуцької губернії
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Волосні  земельні  відділи

ф. РO987 Земельний відділ Телепинського волосного виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Телепине Чигиринського повіту Київської
губернії

Районні, міські відділи та інспекції  сільського господарства

ф. РO5327 Районна інспекція сільського господарства виконавчого
комітету Вільшанської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області

ф. РO5916 Відділ сільського господарства виконавчого комітету ГельO
мязівської районної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів
Гельмязівського району Полтавської області

ф. РO5917 Районна інспекція сільського господарства виконавчого
комітету Гельмязівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області

ф. РO2369 Інспекція по сільському господарству виконавчого комітету
Городищенської районної Ради депутатів трудящих, м. ГороO
дище Черкаської області

ф. РO5298 Управління сільського господарства і заготівель виконавчого
комітету Драбівської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Драбів Драбівського району Полтавської області

ф. РO629 Районна сільськогосподарська інспекція виконавчого комітету
Золотоніської районної Ради депутатів трудящих, м. ЗолоO
тоноша Черкаської області

ф. РO5949 Золотоніський районний відділ земельних ресурсів ЧерO
каського обласного управління земельних ресурсів, м. ЗолоO
тоноша Черкаської області

ф. РO1178 Відділ сільського господарства виконавчого комітету
Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв
Іркліївського району Полтавської області

ф. РO5973 Районна інспекція сільського господарства виконавчого
комітету Канівської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Канів Черкаської області

ф. РO4407 Земельний відділ виконавчого комітету Катеринопільської
районної Ради депутатів трудящих, смт. Катеринопіль
Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO4655 Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого
комітету КорсуньOШевченківської районної Ради депутатів
трудящих,  м. КорсуньOШевченківський Київської області

ф. РO4159 Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого
комітету Лисянської районної Ради депутатів трудящих, 
смт. Лисянка Лисянського району  Київської області

ф. РO5648 Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого
комітету Маньківської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Маньківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO1323 Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого
комітету Мокрокалигірської районної Ради депутатів труO
дящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району
Київської області
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ф. РO5110 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету
Монастирищенської районної Ради депутатів трудящих, 
смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO2948 Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого
комітету Ротмистрівської районної Ради депутатів трудящих,
с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської 
області

ф. РO2715 Відділ сільського господарства виконавчого комітету СміO
лянської  міської Ради депутатів трудящих, м. Сміла ЧерO
каської області

ф. РO2947 Інспекція по сільському господарству виконавчого комітету
Смілянської районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO5790 Тальнівська районна сільськогосподарська інспекція, 
м. Тальне Черкаської області

ф. РO3519 Земельний відділ виконавчого комітету Уманської районної
Ради депутатів трудящих, м. Умань Київської області

ф. РO3962 Відділ сільського господарства і  заготівель виконавчого
комітету  Уманської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Умань Київської області

ф. РO5906 Районна інспекція з сільського господарства виконавчого
комітету  Христинівської районної Ради депутатів трудящих,
м. Христинівка Черкаської області

ф. РO2331 Відділ сільського господарства виконавчого комітету ЧерO
каської районної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси
Київської області

ф. РO883 Відділ сільського господарства виконавчого комітету ЧигиO
ринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин
Кіровоградської області

ф. РO5256 Відділ сільського господарства виконавчого комітету ЧорноO
баївської районної Ради депутатів трудящих,  смт. Чорнобай
Чорнобаївського району Полтавської області

ф. РO1970 Відділ сільського господарства виконавчого комітету ШрамO
ківської районної Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка
Шрамківського району Полтавської області

Обласне  управління сільського господарства

ф. РO2552 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

Виробничі управління та управління сільського господарства

ф. РO4522 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Городищенської районної Ради народних депутатів, м. ГороO
дище Черкаської області

ф. РO4028 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Драбівської районної Ради народних депутатів, смт. Драбів
Драбівського району Черкаської області
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ф. РO4361 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Жашківської районної Ради народних депутатів, м. Жашків
Черкаської області

ф. РO3837 Звенигородське районне виробниче управління сільського
господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO5229 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Звенигородської районної Ради народних депутатів, м. ЗвеO
нигородка Черкаської області

ф. РO4271 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Золотоніської районної Ради народних депутатів, м. ЗолоO
тоноша Черкаської області

ф. РO4041 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Кам’янської районної Ради народних депутатів, м. Кам’янка
Черкаської області

ф. РO5929 Канівське районне виробниче управління сільського госпоO
дарства, м. Канів Черкаської області

ф. РO4634 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Катеринопільської районної Ради народних депутатів, смт.
Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO4789 Управління сільського господарства виконавчого комітету
КорсуньOШевченківської районної Ради народних депутатів,
м. КорсуньOШевченківський  Черкаської області

ф. РO4292 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Лисянської районної Ради народних депутатів, смт. Лисянка
Лисянського району Черкаської області

ф. РO4503 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Маньківської районної Ради народних депутатів, смт. МаньO
ківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO4061 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Монастирищенської районної Ради народних депутатів, 
м. Монастирище Черкаської області

ф. РO4427 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Смілянської районної Ради народних депутатів, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO1592 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Тальнівської районної Ради народних депутатів, м. Тальне
Черкаської області

ф. РO5440 Тальнівське районне виробниче управління сільського
господарства Черкаського обласного виробничого управління
сільського господарства, м. Тальне Черкаської області

ф. РO5236 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Уманської районної Ради народних депутатів, м. Умань
Черкаської області

ф. РO4281 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Христинівської районної Ради народних депутатів, м. ХриO
стинівка Черкаської області

ф. РO4734 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Черкаської районної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO3759 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради народних депутатів, м. Чигирин
Черкаської області
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ф. РO5257 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Чорнобаївської районної Ради народних депутатів, смт. ЧорO
нобай Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO3950 Управління сільського господарства виконавчого комітету
Шполянської районної Ради народних депутатів, м. Шпола
Черкаської області

Радгоспи

Бурякорадгоспи

ф. РO269 Вільшанський бурякорадгосп, с. Вільшана Вільшанського раO
йону Київської області

ф. РO1268 Драбівський бурякорадгосп ім. ХХІІІ з’їзду КПРС ЧерO
каського виробничоOаграрного об’єднання цукрової промислоO
вості, с. ДрабовоOБарятинське Драбівського району ЧеркасьO
кої області

ф. РO5763 Радгосп «Комуніст», с. Погреби Драбівського району ЧеркасьO
кої області

ф. РO3160 Бурякорадгосп Березинського цукрового комбінату ЧеркасьO
кого бурякоцукротресту, сOще Березине Жашківського району
Черкаської області

ф. РO3162 Бурякорадгосп Жашківського цукрового комбінату ЧеркасьO
кого бурякоцукротресту, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4673 Бурякорадгосп Кам’янського цукрового комбінату, м. КаO
м’янка Черкаської області

ф. РO4023 Бурякорадгосп Ярошівського цукрового комбінату, с. ЯроO
шівка Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO4510 Бурякорадгосп Іваньківського цукрового комбінату, с. Іваньки
Маньківського району Черкаської області

ф. РO1571 Бурякорадгосп Майданецького цукрового комбінату, с. МайO
данецьке Тальнівського району Черкаської області

ф. РO5410 Красенівський бурякорадгосп Полтавського бурякоцукроO
тресту, с. Красенівка Чорнобаївського району Полтавської
області

ф. РO3952 Бурякорадгосп Шполянського цукрового комбінату, м. Шпола
Черкаської області

ф. РO3954 Бурякорадгосп Матусівського цукрового комбінату, с. Матусів
Шполянського  району Черкаської області

Радгоспи  по виробництву  м’яса

ф. РO1685 Радгосп ім. КПРС, с. Рецюківщина Драбівського району
Черкаської області

ф. РO5432 Радгосп ім. КПРС Черкаського спеціалізованого м’ясомоO
лочного тресту, с.Шевченкове Драбівського району Черкаської
області

ф. РO1622 Радгосп «Пугачівка» Черкаського обласного спеціалізованого
тресту м’ясоOмолочних радгоспів, с. Пугачівка Жашківського
району Черкаської області

718



ф. РO5067 Радгосп «Золотоніський» Черкаського обласного спеціалізоO
ваного тресту м’ясоOмолочних радгоспів, с. Антипівка
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5068 Радгосп «Росія» Головного управління по виробництву
продуктів тваринництва на промисловій основі Міністерства
радгоспів УРСР, с. Гельмязів Золотоніського району
Черкаської області

ф. РO4780 Подільський племінний радгоспOрепродуктор курей Головного
управління птахівничої промисловості Міністерства радгоспів
УРСР, с. Подільське Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5231 Радгосп «Жовтень» Черкаського тресту м’ясоOмолочних
радгоспів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO3061 Радгосп «13 років Жовтня» Черкаського спеціалізованого
тресту м’ясоOмолочних радгоспів, с. Мар’янівка Лисянського
району Черкаської області

ф. РO5555 Радгосп «Маньківський» Черкаського спеціалізованого тресту
м’ясоOмолочних радгоспів, смт. Маньківка Маньківського
району Черкаської області

ф. РO3844 Відгодівельний радгосп «Смілянський» Черкаської обласної
контори «Заготхудобакорм», м. Сміла Черкаської області

ф. РO3845 Відгодівельний радгосп Черкаського виробничого об’єднання
м’ясної промисловості, с. Мале Старосілля Смілянського
району Черкаської області

ф. РO1159 Державний племінний завод «Велика Бурімка» Головного
управління тваринництва Міністерства сільського госпоO
дарства СРСР, с. Велика Бурімка Чорнобаївського району
Черкаської області

ф. РO5102 Радгосп ім. Котовського Черкаського спеціалізованого тресту
м’ясоOмолочних радгоспів, с. Великі Канівці Чорнобаївського
району Черкаської області

ф. РO5101 Радгосп «Вереміївський» Черкаського спеціалізованого тресту
м’ясоOмолочних радгоспів, с. Вереміївка Чорнобаївського
району Черкаської області

ф. РO1161 Радгосп «Веселий Хутір» Черкаського спеціалізованого тресту
м’ясоOмолочних радгоспів, с. Веселий Хутір Чорнобаївського
району Черкаської області

ф. РO1160 Ордена Леніна радгосп ім.Комінтерна Черкаського спеціалізоO
ваного тресту м’ясоOмолочних радгоспів, сOще Комінтерн
Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO2049 Державний племінний завод «Старий Коврай» Міністерства
радгоспів УРСР, с. Старий Коврай Чорнобаївського району
Черкаської області

Насінневі  радгоспи   (та інші)

ф. РO5768 ЕлітноOнасінницький радгосп «Білоусівка» Українського
науковоOдослідного інституту землеробства, с. Білоусівка
Драбівського  району Черкаської області

ф. РO5614 Радгосп «Черкаський» Українського республіканського об’єдO
нання «Укрнасіннєовоч», с. Рецюківщина Драбівського району
Черкаської області
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ф. РO5956 Садівничий радгосп ім. Суворова Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання садівничих радгоспів, с. Гладківщина
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5908 Золотоніський радгосп Всесоюзного науковоOдослідного
інституту луб’яних культур, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4772 Канівщанський радгосп Українського республіканського
об’єднання «Укрсортонасіннєовоч», с. Канівщина ЗолотоO
ніського району Черкаської області

ф. РO5389 Шовкорадгосп «Григорівський» Черкаської обласної контори
по шовківництву, с. Григорівка Канівського району Черкаської
області

ф. РO4538 Насіннєвий радгосп «50Oріччя Жовтня» Українського
республіканського об’єднання «Укрсортнасіннєовоч»  МініO
стерства сільського господарства УРСР, с. Шубині Стави
Лисянського району Черкаської області

ф. РO5616 Садівничий радгосп ім. ХХІ з’їзду КПРС Черкаського
виробничоOаграрного об’єднання садівничих радгоспів, 
с. Княжики Монастирищенського району Черкаської області

ф. РO4823 ЕлітноOнасінницький радгосп «Росія» Черкаської обласної
державної сільськогосподарської дослідної станції, с. Мала
Смілянка Смілянського району Черкаської області

ф. РO4457 Дар’ївське зернове радянське господарство при управлінні
ПівденноOЗахідної залізниці, с. Дар’ївка Таганчанського
району Шевченківського округу

ф. РO5854 Садівничий радгосп ім. Франка Черкаського виробничоO
аграрного об’єднання  садівничих  радгоспів, с. Криві Коліна
Тальнівського району Черкаської області

ф. РO5819 Радгосп «Уманський»  Черкаського обласного виробничого
аграрноOпромислового об’єднання  плодоовочевої продукції, 
с. Кочубіївка Уманського району Черкаської області

ф. РO4338 Верхняцький елітноOнасінневий радгосп Всесоюзного сортоO
насінневого об’єднання цукрового буряку і тютюну, м.
Христинівка Черкаської області

ф. РO4284 ЕлітноOнасінневий радгосп «Ягубець» Черкаської державної
сільськогосподарської дослідної станції, с. Ягубець ХристиO
нівського району Черкаської області

ф. РO5912 Радгосп ім. Кірова Черкаського виробничоOаграрного об’єдO
нання садівничих радгоспів, с. Думанці Черкаського району
Черкаської області

ф. РO5914 Радгосп «Зоря комунізму» Черкаського аграрноOпромислоO
вого об’єднання «Черкасиплодоовочгосп», смт. Руська Поляна
Черкаського району Черкаської області

ф. РO466 Черкаське радянське господарство Українського тресту садоO
виноградних радгоспів Народного комісаріату харчової
промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області

ф. РO1937 Черкаський плодоовочевий радгосп Українського консервного
тресту Головного управління консервної промисловості СРСР,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4994 Радгосп «Поляна», м. Черкаси Черкаської області
ф. РO5194 Радгосп «Черкаський» Черкаського виробничого аграрноO

промислового об’єднання по плодоовочевій продукції, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5893 Радгосп «Укрсадовинтресту», м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO5911 Радгосп «Росія» Черкаського виробничоOаграрного об’єднання
садівничих радгоспів, с. Чорнявка Черкаського району
Черкаської області

ф. РO5913 Радгосп ім. Кірова Черкаського виробничоOаграрного об’єдO
нання садівничих радгоспів, с. Чорнявка Черкаського району
Черкаської області

Радгоспи – технікуми

ф. РO2450 УчбовоOдослідне господарство Городищенського сільськоO
господарського технікуму, м. Городище Київської області

ф. РO4965 РадгоспOтехнікум Мліївської ордена Трудового Червоного
Прапора дослідної станції садівництва ім. Л. П.Симиренка, 
м. Городище Черкаської області

ф. РO5511 РадгоспOтехнікум Мліївської ордена Трудового Червоного
Прапора дослідної станції садівництва ім. Л. П.Симиренка, 
с. Мліїв Городищенського району Черкаської області

ф. РO1599 НавчальноOдослідне господарство Тальнівського сільськоO
господарського технікуму, м. Тальне Черкаської області

Військове  сільське  господарство

ф. РO2493 Військове сільське господарство «Городок» Полтавського
губернського відділення Центрального управління військовоO
промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, 
м. Черкаси Київської губернії

ф. РO1744 Військове сільське господарство «Веселий Хутір»  Полтавського
губернського відділення Центрального управління військовоO
промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, 
с. Чорнобай Золотоніського району Полтавської  губернії

Машинно�тракторні  станції

ф. РO3964 Бабанська машинноOтракторна станція, с. Бабанка БабанO
ського району Черкаської області

ф. РO4089 Дубівська машинноOтракторна станція, с. Дубова Бабанського
району Черкаської області

ф. РO5133 Буцька машинноOтракторна станція, с. Буки Буцького району
Черкаської області

ф. РO5134 Рубаномостівська машинноOтракторна станція, с. Рубаний
Міст Буцького району Черкаської області

ф. РO5543 Вільшанська машинноOтракторна станція, с. Вільшана ВільO
шанського району Черкаської області

ф. РO5290 Гельмязівська машинноOтракторна станція, с. Гельмязів ГельO
мязівського району Черкаської області

ф. РO2355 Городищенська машинноOтракторна станція, м. Городище ЧерO
каської області

ф. РO2912 Жовнинська машинноOтракторна станція, с. Жовнине ГрадизьO
кого району Полтавської області

ф. РO1218 ДрабовоOУльянівська машинноOтракторна станція, с. Драбів
Драбівського району Черкаської області
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ф. РO1236 Драбівська машинноOтракторна станція, с. Драбів ДрабівO
ського району Черкаської області

ф. РO3908 Бузівська машинноOтракторна станція, с. Бузівка ЖашківO
ського району Черкаської області

ф. РO1631 Жашківська машинноOтракторна станція, м. Жашків ЧерO
каської області

ф. РO4698 Звенигородська машинноOтракторна станція, м. Звенигородка
Черкаської області

ф. РO4685 Озірнянська машинноOтракторна станція, с. Озірна ЗвениO
городського району Черкаської області

ф. РO5289 Безпальчівська машинноOтракторна станція, с. Безпальче
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5286 Пальмирська машинноOтракторна станція, с. Вознесенське
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5288 Золотоніська машинноOтракторна станція, м. Золотоноша
Черкаської області

ф. РO1175 Іркліївська ордена «Знак Пошани»  машинноOтракторна
станція, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області

ф. РO1062 Кам’янська машинноOтракторна станція, м. Кам’янка ЧерO
каської області

ф. РO3006 Телепинська машинноOтракторна станція, с. Телепине Кам’янO
ського району Черкаської області

ф. РO3701 Канівська машинноOтракторна станція, м. Канів Черкаської
області

ф. РO3572 Катеринопільська машинноOтракторна станція, смт. КатериO
нопіль Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO3571 Петраківська машинноOтракторна станція, с. Петраківка
Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO3620 КорсуньOШевченківська машинноOтракторна станція, м. КорO
суньOШевченківський Черкаської області

ф. РO5775 Стеблівська машинноOтракторна станція, смт. Стеблів КорO
суньOШевченківського району Черкаської області

ф. РO3965 КузьминоOГребельська машинноOтракторна станція, с. КузьO
мина Гребля Ладижинського  району Черкаської області

ф. РO3563 Ладижинська машинноOтракторна станція, с. Ладижинка
Ладижинського району Черкаської області

ф. РO4160 Виноградська машинноOтракторна станція, с. Виноград ЛиO
сянського району Черкаської області

ф. РO3553 Лисянська машинноOтракторна станція, с. Лисянка ЛисянсьO
кого району Черкаської області

ф. РO5123 Поташська машинноOтракторна станція, с. Поташ МаньківO
ського  району Черкаської області

ф. РO3393 Соколівська машинноOтракторна станція, с. Соколівка МаньO
ківського району Черкаської області

ф. РO4436 Копіюватська машинноOтракторна станція, с. Копіювата МонаO
стирищенського району Черкаської області

ф. РO4435 Монастирищенська машинноOтракторна станція, смт. МонаO
стирище Монастирищенського району Черкаської області

ф. РO4437 Цибулівська машинноOтракторна станція, с. Цибулів МонаO
стирищенського району Черкаської області

ф. РO4421 Ротмистрівська машинноOтракторна станція, с. Ротмистрівка
Ротмистрівського району Черкаської області
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ф. РO4426 Смілянська машинноOтракторна станція, м. Сміла Черкаської
області

ф. РO5544 Тальнівська машинноOтракторна станція № 1, м. Тальне ЧерO
каської області

ф. РO1600 Тальнівська машинноOтракторна станція № 2, м. Тальне ЧерO
каської області

ф. РO1484 Уманська машинноOтракторна станція, м. Умань Черкаської
області

ф. РO4613 Христинівська машинноOтракторна станція, м. Христинівка
Черкаської області

ф. РO5372 Мошенська машинноOтракторна станція, с. Мошни ЧеркасьO
кого району Черкаської області

ф. РO568 Черкаська машинноOтракторна станція, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO784 Медведівська машинноOтракторна станція, с. Медведівка
Чигиринського району  Черкаської області

ф. РO783 Чигиринська машинноOтракторна станція, м. Чигирин  КіроO
воградської області

ф. РO1094 Богодухівська машинноOтракторна станція, с. Богодухівка
Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO1093 Великобурімська машинноOтракторна станція, с. Велика
Бурімка Чорнобаївського району Полтавськоїобласті

ф. РO2323 Шполянська машинноOтракторна станція, м. Шпола ЧерO
каської області

ф. РO1962 Кононівська машинноOтракторна станція, с. Кононівка
Шрамківського району Черкаської області

Ремонтно�технічні  станції

ф. РO3077 Бабанська ремонтноOтехнічна станція, с. Бабанка Бабанського
району Черкаської області

ф. РO5596 Городищенська ремонтноOтехнічна станція, м. Городище
Черкаської області

ф. РO5223 Драбівська ремонтноOтехнічна станція, ст. Драбів Драбівського
району Черкаської області

ф. РO4298 Кононівська ремонтна майстерня Драбівського районного
об’єднання «Сільгосптехніка», с. Кононівка Драбівського
району Черкаської області

ф. РO3394 Жашківська ремонтноOтехнічна станція, м. Жашків Черкаської
області

ф. РO5230 Звенигородська ремонтноOтехнічна станція, м. Звенигородка
Черкаської області

ф. РO5282 Золотоніська ремонтноOтехнічна станція, м. Золотоноша
Черкаської області

ф. РO3573 Катеринопільська ремонтноOтехнічна станція, смт. КатеO
ринопіль Катеринопільського району  Черкаської області

ф. РO3621 КорсуньOШевченківська ремонтноOтехнічна станція, м. КорO
суньOШевченківський Черкаської області

ф. РO4371 Лисянська ремонтноOтехнічна станція, смт. Лисянка ЛисянO
ського району Черкаської області

ф. РO5142 Маньківська ремонтноOтехнічна станція, смт. Маньківка
Маньківського району Черкаської області
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ф. РO4438 Монастирищенська ремонтноOтехнічна станція, смт. МонаO
стирище Монастирищенського району Черкаської області

ф. РO4420 Смілянська ремонтноOтехнічна станція, м. Сміла Черкаської
області

ф. РO5545 Тальнівська ремонтноOтехнічна станція, м. Тальне Черкаської
області

ф. РO3517 Ладижинська ремонтноOтехнічна станція, с. Ладижинка УманO
ського району Черкаської області

ф. РO5461 Уманська ремонтноOтехнічна станція, м. Умань Черкаської
області

ф. РO4614 Христинівська ремонтноOтехнічна станція, м. Христинівка
Черкаської області

ф. РO3761 Чигиринська ремонтноOтехнічна станція, м. Чигирин ЧеркасьO
кої області

ф. РO5407 Богодухівська ремонтноOтехнічна станція, с. Богодухівка
Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO3947 Шполянська ремонтноOтехнічна станція, м. Шпола Черкаської
області

«Сільгосптехніка»

Обласне  об’єднання

ф. РO2723 Черкаське обласне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства Державного
комітету УРСР по виробничоOтехнічному забезпеченню
сільського господарства, м. Черкаси Черкаської області

Районні об’єднання та відділення

ф. РO5542 Городищенське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, м. ГороO
дище Черкаської області

ф. РO4031 Драбівське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, смт. Драбів
Драбівського району Черкаської області

ф. РO3395 Жашківське районне об’єднання «Сільгосптехніка» ЧеркасьO
кого обласного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Жашків
Черкаської області

ф. РO4515 Звенигородське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоOтехнічO
ному забезпеченню сільського господарства, м. Звенигородка
Черкаської області

ф. РO5054 Золотоніське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоO
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технічному забезпеченню сільського господарства, м. ЗолоO
тоноша  Черкаської області

ф. РO4674 Кам’янське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, м. Кам’янка
Черкаської області

ф. РO5263 Канівське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Черкаського
обласного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Канів Черкаської
області

ф. РO3697 Степанецьке відділення «Сільгосптехніка» Черкаського
обласного об’єднання «Сільгосптехніка», с. Степанецьке
Канівського району Черкаської області

ф. РO3574 Катеринопільське районне виробниче об’єднання по виробO
ничоOтехнічному забезпеченню сільського господарства
Черкаського обласного виробничого об’єднання по виробO
ничоOтехнічному забезпеченню сільського господарства, смт.
Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO3619 КорсуньOШевченківське районне виробниче об’єднання по
виробничоOтехнічному забезпеченню сільського господарства
Черкаського обласного виробничого об’єднання по виробO
ничоOтехнічному забезпеченню сільського господарства, 
м. КорсуньOШевченківський  Черкаської області

ф. РO4325 Стеблівське відділення «Сільгосптехніка» Черкаського
обласного об’єднання «Сільгосптехніка», с. Стеблів КорсуньO
Шевченківського району Черкаської області

ф. РO5161 Виноградське відділення «Сільгосптехніка» Лисянського
районного об’єднання «Сільгосптехніка», с. Виноград ЛисянO
ського району Черкаської області

ф. РO4372 Лисянське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркаO
ського обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, смт. ЛиO
сянка Лисянського району  Черкаської області

ф. РO5139 Маньківське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, смт. МаньO
ківка Маньківського району  Черкаської області

ф. РO4638 Монастирищенське районне виробниче об’єднання по виробO
ничоOтехнічному забезпеченню сільського господарства ЧерO
каського обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, смт. МоO
настирище Монастирищенського району  Черкаської області

ф. РO4417 Смілянське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO5679 Тальнівське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧерO
каського обласного виробничого об’єднання по виробничоO
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технічному забезпеченню сільського господарства, м. Тальне
Черкаської області

ф. РO4392 Уманське районне виробниче об’єднання по виробничоOтехO
нічному забезпеченню сільського господарства Черкаського
обласного виробничого об’єднання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського господарства, м. Умань  Черкаської
області

ф. РO4615 Христинівське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, м. ХриO
стинівка  Черкаської області

ф. РO3169 Черкаське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркаO
ського обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4300 Чигиринське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства, м. Чигирин
Черкаської області

ф. РO4993 Чорнобаївське районне виробниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського господарства ЧеркасьO
кого обласного виробничого об’єднання по виробничоOтехO
нічному забезпеченню сільського господарства, смт. Чорнобай
Чорнобаївського району  Черкаської області

ф. РO3948 Шполянське районне об’єднання «Сільгосптехніка» ЧеркасьO
кого обласного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Шпола
Черкаської області

«Сільгоспхімія»

ф. РO5640 Черкаське відкрите акціонерне товариство «Облагрохім»
Міністерства сільського господарства і продовольства
України, м. Черкаси Черкаської області

Рослинництво

Відділи технічних культур  виконкомів

ф. РO857 Відділ технічних культур виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин КіровоO
градської області

Об’єднання, контори  плодоовочевих  культур

ф. РO5535 Черкаське обласне виробниче аграрноOпромислове об’єднання
по плодоовочевій продукції «Черкасиплодовочгосп»  МініO
стерства плодоовочевого господарства УРСР, м. Черкаси
Черкаської області
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ф. РO5522 Черкаське обласне виробниче державноOколгоспне сортонаO
сінневе об’єднання «Облсортнасіннєпром» Черкаського
обласного управління сільського господарства, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO2685 Черкаське обласне об’єднання по виробництву, заготівлях і
збуту насіння овочевих культур і картоплі при Міністерстві
плодоовочевого господарства СРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO2686 Черкаська міжрайонна контора «Сортонасіннєовоч» Київської
обласної контори «Сортнасіннєовоч», м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO3955 Лебединський насіннєвий завод, с. Лебедин Шполянського
району Черкаської області

Станції, інспекції, лабораторії, поля, пункти

ф. РO2595 Державна інспекція по карантину рослин по Черкаській
області Міністерства сільського господарства СРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2914 Інспектура державної комісії по сортовипробуванню
сільгосподарських культур по Київській і Черкаській областях

ф. РO4583 Інспектура державної комісії по сортовипробуванню
сільгосподарських культур по Черкаській області при
Державному агропромисловому комітеті СРСР, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4295 Черкаська обласна державна насіннєва інспекція Державного
агропромислового комплексу УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO2913 Черкаська обласна станція захисту рослин Черкаського обO
ласного виробничого об’єднання по агрономічному обслуO
говуванню сільського господарства «Сільгоспхімія», м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO4584 Черкаська обласна проектноOдослідна станція хімізації
сільського господарства Міністерства сільського господарства
УРСР, сOще Холодний  Смілянського району Черкаської
області

Дослідні станції і поля, агрономічні  пункти

ф. РO716 Гельмязівська конопленасіннєва станція земельного відділу
виконавчого комітету Полтавської обласної Ради депутатів
трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської
області

ф. РO1222 Драбівська дослідна станція рільництва Українського науковоO
дослідного інституту землеробства Південного відділення
Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук ім. В.І. ЛеO
ніна, с. ДрабовоOБарятинське Драбівського району Черкаської
області

ф. РO372 Киселівський агрономічний пункт Шевченківського (КорсунO
ського) окружного земельного управління, с. Киселівка
Мокрокалигірського району Шевченківського (Корсунського)
округу Київської губернії
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ф. РO4579 Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Сміла ЧерO
каської області

ф. РO2199 Уманський дослідноOселекційний пункт Всесоюзного науковоO
дослідного інституту цукрової промисловості, м. Умань КиївO
ської області

ф. РO5208 Ордена Трудового Червоного Прапора дослідноOселекційна
станція, смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської
області

Інспекції  з  оприділення  якості  насіння

ф. РO1177 Іркліївська районна контрольноOнасіннєва лабораторія зеO
мельного відділу виконавчого комітету Іркліївської районної
Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району
Полтавської області

ф. РO2041 Іркліївська районна державна інспекція з оприділення якості
насіння, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області

ф. РO1331 Мокрокалигірська районна контрольноOнасіннєва лабораторія
земельного відділу виконавчого комітету Мокрокалигірської
районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка
Мокрокалигірського району Київської області

Інспектури з оприділення  врожайності

ф. РO537 Золотоніська міжрайонна державна інспекція з оприділення
врожайності, м.Золотоноша Черкаської області

ф. РO5296 Державний інспектор з оприділення врожайності  по КорсуньO
Шевченківському міжрайону, м. КорсуньOШевченківський
Черкаської області

ф. РO5463 Державний інспектор з оприділення врожайності по
Уманському міжрайону, м. Умань Черкаської області

ф. РO538 Черкаська міжрайонна районна державна інспекція з оприO
ділення врожайності, м. Сміла Черкаської області

Тваринництво

Відділи  тваринництва  виконкомів

ф. РO866 Відділ тваринництва виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин КіровоO
градської області

ф. РO2299 Відділ тваринництва земельного відділу виконавчого комітету
Шполянської районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола
Київської області

Об’єднання, управління, станції

ф. РO2601 Черкаське обласне об’єднання по заготівлі племінної худоби
Українського республіканського об’єднання по заготівлі
племінної худоби, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO5707 Черкаське обласне об’єднання по племінній справі в тваринO
ництві Українського республіканського об’єднання по плеO
мінній справі в тваринництві, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4470 Управління по виробництву яловичини і свинини Черкаського
обласного міжколгоспного об’єднання спеціалізованих госпоO
дарств, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5287 Золотоніське міжрайонне об’єднання по заготівлі племінної
худоби Черкаського обласного об’єднання по заготівлі
племінної худоби, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5253 Черкаська районна міжколгоспна станція тваринництва
управління сільського господарства виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, с. Червона
Слобода Черкаського району Черкаської області

ф. РO5509 Чорнобаївське районне міжгосподарське підприємство по
виробництву м’яса і переробці кормів, с. Іркліїв ЧорноO
баївського району Черкаської області

Станції з племінної роботи та штучному осіменінню

ф. РO4985 Черкаська обласна державна станція з племінної роботи і
штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, с. Нова
Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO4418 Смілянська державна станція по племінній роботі і штучному
осіменінню сільськогосподарських тварин управління
сільського господарства виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської
області

ф. РO5462 Уманська державна станція по племінній роботі і штучному
осіменінню сільськогосподарських тварин Черкаської обласO
ної станції по племінній справі і штучному осіменінню
сільськогосподарських тварин, м. Умань Черкаської області

ф. РO4576 Чигиринська державна станція по племінній роботі і штучO
ному осіменінню сільськогосподарських тварин, м. Чигирин
Черкаської області

ф. РO5078 Шполянська державна станція по племінній роботі і штучному
осіменінню сільськогосподарських тварин управління сільO
ського господарства виконавчого комітету Черкаської обO
ласної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області

Державні  племінні  розплідники

ф. РO2903 Градизький державний племінний розплідник сіроOукраїнської
худоби, с. Вереміївка Градизького району Полтавської області

ф. РO707 Гельмязівський державний племінний розплідник, с. Драбів
Золотоніського району Полтавської області

ф. РO1684 Племінний розплідник «Марусин хутір» Шевченківського
окружного земельного відділу, м. Золотоноша ШевченO
ківського округу
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Птахівництво

ф. РO2501 Черкаська обласна контора інкубаторноOптахівничих станцій,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4471 Міжгосподарський відділ спеціалізованих господарств і
міжгосподарських підприємств по виробництву м’яса і яєць
при управлінні сільського господарства виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4469 Управління по виробництву яєць і м’яса птиці Черкаського
обласного міжколгоспного об’єднання спеціалізованих
господарств, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5536 Черкаське обласне міжгосподарське виробниче об’єднання по
птахівництву управління сільського господарства виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5879 Черкаське виробниче об’єднання по птахівництву Головного
управління птахівничої промисловості «Головптахопром»
Міністерства радгоспів УРСР, с. Хутори Черкаського району
Черкаської області

Фабрики,  заводи,  колгоспи

ф. РO3379 Птахофабрика «Острожани» Головного управління птахівO
ничої промисловості Міністерства радгоспів УРСР, с. ОстроO
жани Жашківського району Черкаської області

ф. РO4774 Коробівський  державний племінний птахівничий завод качок
Головного управління птахівничої промисловості, с. Коробівка
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5255 Державний племінний завод «Перемога» Головного управO
ління птахівничої промисловості Міністерства радгоспів
УРСР, с. Будище Черкаського району Черкаської області

ф. РO5254 Птахофабрика «Перше Травня» Головного управління птахівO
ничої промисловості Міністерства радгоспів УРСР, с. Хутори
Черкаського району Черкаської області

ф. РO4736 Спеціальний колгосп по птахівництву ім. 1Oше Травня, с. ХуO
тори  Черкаського району Черкаської області

Звірогосподарство

ф. РO3127 Звірогосподарство Черкаської обласної спілки споживчих і
кооперативних товариств, Урочище  Мошногір’є Черкаського
району  Черкаської області

Кінні  бази  (конярство)

ф. РO1663 Золотоніська кінна база, м. Золотоноша
ф. РO1733 Золотоніська кінна база Всеукраїнської спілки скотарськоO

молочних кооперативів «Добробут», м. Золотоноша ЗолотоO
ніського району
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Об’єднання  колгоспних  ферм

ф. РO367 Смілянське районне об’єднання колгоспних тваринницьких
ферм, м. Сміла Київської області

Ветеринарія

ф. РO5396 Черкаське обласне підприємство ветеринарної медицини
Міністерства агропромислового комплексу України, м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO5584 Черкаська обласна ветеринарна лабораторія управління сільO
ського господарства виконавчого комітету Черкаської обласO
ної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2444 Городищенська ветеринарна лікарня відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Городищенської районної Ради
депутатів трудящих, м. Городище Київської області

Сільськогосподарські  артілі  (колгоспи)

Городищенського   району

ф. РO2362 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. БудаO
Орловецька Городищенського району Черкаської області

ф. РO2394 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. Валява
Городищенського району Київської області

ф. РO2395 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Валява
Городищенського району Черкаської області

ф. РO3641 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Вербівка
Городищенського району Черкаської області

ф. РO4176 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Вербівка
Вільшанського району Київської області

ф. РO4180 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17Oго з’їзду ВКП(б),
с. Вербівка Вільшанського району Київської області

ф. РO3446 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соціалістичний
шлях», с. Вільшана Вільшанського району Київської області

ф. РO3447 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Вербівка
Вільшанського району Черкаської області

ф. РO3448 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соціалістичний
шлях», с. Вільшана Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO3449 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ВільO
шана Вільшанського району Київської області

ф. РO3450 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Вільшана Вільшанського району Київської області

ф. РO3451 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», смт. ВільO
шана Городищенського району Черкаської області

ф. РO4175 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Вільшана
Звенигородського району Черкаської області

ф. РO5518 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, 
с. Воронівка Вільшанського району Київської області
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ф. РO5517 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. ВороO
нівка Городищенського району Київської області

ф. РO2379 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. В’яO
зівок Городищенського району Київської області

ф. РO2381 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. В’язівок Городищенського району Київської області

ф. РO2383 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. В’язівок
Городищенського району Київської області

ф. РO2436 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комунар, с. В’язівок
Городищенського району Київської області

ф. РO3643 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»,
с. В’язівок Городищенського району Черкаської області

ф. РO4174 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина», с. В’язівок
Городищенського району Черкаської області

ф. РO4177 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. В’язівок
Городищенського району Черкаської області

ф. РO1754 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХІІ партз’їзду, 
с. Городище Городищенського району Київської області

ф. РO1756 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Городище Городищенського району Черкаської області

ф. РO1757 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. ГороO
дище Городищенського району Київської області

ф. РO1758 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
м. Городище Черкаської області

ф. РO3842 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. ГороO
дище Городищенського району Черкаської області

ф. РO3843 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 
м. Городище Черкаської області

ф. РO2104 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Політвідділу, 
с. Дирдин Городищенського району Черкаської області

ф. РO3750 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. ЖуравO
ка Городищенського району Черкаської області

ф. РO5597 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,
с. Журавка Вільшанського району Київської області

ф. РO5601 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. ЖуO
равка Вільшанського району Київської області

ф. РO3752 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Зелена ДіO
брова Городищенського району Черкаської області

ф. РO2384 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. КалиO
нівка Городищенського району Черкаської області

ф. РO2108 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. КсавеO
рове Городищенського району Черкаської області

ф. РO2109 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Мліїв
Городищенського району Черкаської області

ф. РO2386 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Мліїв
Городищенського району Черкаської області

ф. РO2105 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Мліїв
Городищенського району Черкаської області

ф. РO3751 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Л.П. Симиренка, 
с. Мліїв Городищенського району Черкаської області

ф. РO1755 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. НаO
боків Городищенського району Київської області
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ф. РO2387 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. ОрлоO
вець Городищенського району Київської області

ф. РO3862 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. ОрлоO
вець Городищенського району Черкаської області

ф. РO3863 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. ОрлоO
вець Городищенського району Черкаської області

ф. РO3864 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. ОрлоO
вець Городищенського району Черкаської області

ф. РO4173 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ОрлоO
вець Городищенського району Черкаської області

ф. РO3753 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. ПеO
трики Городищенського району Черкаської області

ф. РO5599 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. ПеO
трики Вільшанського району Київської області

ф. РO5780 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Петрики
Городищенського району Черкаської області

ф. РO5782 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Петрики
Вільшанського району Київської області

ф. РO1759 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Клари Цеткін, 
с. Петропавлівка Городищенського району Київської області

ф. РO1760 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ПеO
тропавлівка Городищенського району Київської області

ф. РO3638 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. ПеO
тропавлівка Городищенського району Черкаської області

ф. РO5781 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. СеO
гединці Городищенського району Черкаської області

ф. РO2110 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с. СтаO
росілля Городищенського району Черкаської області

ф. РO3644 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Товста
Вільшанського району Київської області

ф. РO3645 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Товста Вільшанського району Київської області

ф. РO3646 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Товста
Городищенського району Черкаської області

ф. РO5598 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Травень», с. ТрихуO
торівка Вільшанського району Київської області

ф. РO2106 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ХлистуO
нівка Городищенського району Київської області

ф. РO2107 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ХлисO
тунівка Городищенського району Київської області

ф. РO4179 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Хлистунівка Городищенського району Черкаськоїобласті

Драбівського  району

ф. РO5307 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ», 
с. Андріївка Шрамківського району Полтавської області

ф. РO4257 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. АшаO
нівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO5308 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. БезO
пальче Гельмязівського  району Полтавської області
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ф. РO5309 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. БезO
пальче Гельмязівського  району Полтавської області

ф. РO5310 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Безпальче
Гельмязівського  району Черкаської області

ф. РO5311 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. БезO
пальче Драбівського  району Черкаської області

ф. РO5312 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського КомO
сомолу, с. Безпальче Драбівського  району Черкаської області

ф. РO5613 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. БезO
пальче Драбівського  району Черкаської області

ф. РO1988 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1Oше Травня», с. БирO
лівка Ковалівського  району Полтавської області

ф. РO1680 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Бирлівка
Ковалівського  району Полтавської області

ф. РO2009 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. БирO
лівка Шрамківського  району Полтавської області

ф. РO2015 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шляхом Леніна», 
с. Бирлівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5403 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. БирO
лівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5412 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Бирлівка
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5934 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Молодь України», 
с. Бирлівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1252 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. БіO
лоусівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1264 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Білоусівка
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1271 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний маяк», 
с. Білоусівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1286 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний колос», 
с. Білоусівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO5012 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Білоусівка
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1263 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. БойO
ківщина Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1281 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40Oріччя Жовтня, 
с. Бойківщина Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5306 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, хут.
Бондарівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5017 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Великий
Хутір Золотоніського  району  Полтавської області

ф. РO5018 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Великий
Хутір Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5020 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ВеO
ликий Хутір  Золотоніського  району  Полтавської області

ф. РO5021 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», с. ВеO
ликий Хутір Золотоніського  району  Полтавської області

ф. РO5022 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Великий
Хутір Золотоніського  району  Полтавської області

ф. РO5023 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Гвардія», с. Великий
Хутір Драбівського  району  Черкаської області
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ф. РO5024 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий світ», с. ВеO
ликий Хутір Золотоніського  району  Полтавської області

ф. РO5025 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Великий Хутір Золотоніського  району  Полтавської області

ф. РO5026 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світло», с. Великий
Хутір Золотоніського  району  Полтавської області

ф. РO5935 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Великий
Хутір Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1270 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світло», с. ВершинаO
Згарська Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1279 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Верхній Згар», с. ВерO
шинаOЗгарська Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO5774 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. ВершинаOЗгарська Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5015 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. ГреO
чанівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5016 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», хут. ГреO
чанівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2002 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Демки
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2005 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмідта,  с. Демки
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2017 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Демки
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2023 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г. Шевченка, 
с. Демки Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO5422 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра Леніна»,  с. ДемO
ки Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5423 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Демки
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5424 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмідта, с. Демки
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5426 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн»,  с. Демки
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5615 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Демки
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1259 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Драбів Драбівського  району  Полавської області

ф. РO1261 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільне життя», 
с. Драбів Драбівського  району  Полавської області

ф. РO1269 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 
с. Драбів Драбівського  району  Полавської області

ф. РO1275 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Драбів
Драбівського  району  Полавської області

ф. РO1276 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Драбів Драбівського  району  Полавської області

ф. РO5005 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. ДраO
бів Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5007 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Драбів
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5008 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, смт. ДраO
бів Драбівського  району  Черкаської області
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ф. РO5071 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Драбів
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5072 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Булганіна,  с. ДраO
бів Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5073 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова,  с. Драбів
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1258 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. ДуниO
нівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1283 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вірний шлях», с. ДуO
нинівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO5006 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вірний шлях»,  с. ДуO
нинівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5313 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ЖорноO
кльови Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1253 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня,  
с. Золотоношка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1256 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. ЗоO
лотоношка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1265 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 16Oріччя Жовтня,  
с. Золотоношка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO5930 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького,  с. ЗолоO
тоношка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5931 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. ЗолоO
тоношка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5315 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, 
с. Каївка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO1695 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ», 
с. Кантакузівка Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO1994 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ», 
с. Кантакузівка Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO2007 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. КанO
такузівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO4029 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Петровського, 
с. Кантакузівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1683 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. КоO
валівка Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO2091 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. КоO
валівка Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO2093 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. КоO
валівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2094 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської,  с. КоO
валівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5014 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Ковалівка
Шрамківського  району  Черкаської області

ф. РO5019 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Ковалівка
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5316 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний сніп», 
с. Ковтунівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1257 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. КоO
ломиці Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO5419 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. КоO
ломиці Драбівського  району  Черкаської області
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ф. РO1682 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Кононівка
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2006 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. КоO
нонівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5612 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Коцюбинського, 
с. Кононівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1277 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17Oго Партз’їзду, 
с. Криштопівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO5764 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, 
с. Криштопівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5765 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Криштопівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO2019 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільний пахар», 
с. Лизогубівка Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO5319 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільний пахар»,
хут. Лизогубівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO1260 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прожектор»,  с. МеO
хедівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO4034 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. МеO
хедівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO4036 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20Oріччя Жовтня», 
с. Мехедівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO4037 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. МеO
хедівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1278 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. МитO
лашівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO4030 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,  
с. Митлашівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO4035 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. МитO
лашівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO4039 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. МитO
лашівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5762 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна»,  с. МитO
лашівка Драбівського  району Черкаської області

ф. РO1267 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник»,  с. МихайO
лівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1282 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона хвиля», 
с. Михайлівка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1284 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. МиO
хайлівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1999 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,
с. Мойсівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5301 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. МойO
сівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1678 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона нива», с. НеO
хайки Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO2010 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Нехайки Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO2018 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Клич», с. Нехайки
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2020 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Нехайки
Ковалівського  району  Полтавської області
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ф. РO5415 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Нехайки
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5417 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Нехайки
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5418 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона нива», с. НеO
хайки Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5611 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. НеO
хайки Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5773 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зірка», с. Нехайки
Драбівського  району Черкаської області

ф. РO5421 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, хут. НоO
вомиколаївка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5932 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра Леніна», с. НоO
вомиколаївка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1280 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. ОлімO
піадівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5317 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. ОстаO
півка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5318 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. ОстаO
півка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1239 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ПерерO
винці Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1254 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька  Комуна»,
с. Перервинці Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1285 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13Oріччя  Жовтня»,  
с. Перервинці Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO4038 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Перервинці Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5437 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня»,   хут.
Перше Травня Шрамківського району  Полтавської області

ф. РO5414 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   хут.
Петровського Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5766 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ПеO
тровського Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO2021 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, хут.
Петропавлівка Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO5314 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, хут.
Петропавлівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO1679 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. ПоO
греби Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO1681 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Погреби
Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO1987 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Погреби Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO1997 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. ПоO
греби Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5302 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Погреби
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5767 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Погреби
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5776 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Погреби
Драбівського  району  Черкаської області
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ф. РO1255 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Приклад», с. РожO
дественське Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO5772 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. РожO
дественське Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1262 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Рання зоря», с. СвічO
ківка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1272 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. СвічO
ківка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1273 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. СвічO
ківка Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1274 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра»,   с. Свічківка
Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO1989 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. СемеO
нівка Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO5933 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. СемеO
нівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2016 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кузьменка с. СтаO
лінівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2012 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, 
с. Степанівка Ковалівського  району  Полтавської області

ф. РO2022 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. СтеO
панівка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5303 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. СтеO
панівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5304 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,
с. Степанівка Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5305 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Рання зоря», с. ХоO
мівщина Драбівського  району  Полтавської області

ф. РO5013 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. ЧаO
паєвка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5320 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоногвардієць»,
хут. Червона Дача  Шрамківського району Полтавської області

ф. РO4244 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50Oріччя Жовтня,
с. Чернещина Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO5420 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Чумгак
Драбівського  району  Черкаської області

ф. РO1986 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. ШрамO
ківка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2004 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Шрамківка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO2014 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона  зірка», 
с. Шрамківка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5769 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, 
с. Шрамківка Шрамківського  району  Черкаської області

ф. РO5777 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Шрамківка Шрамківського  району  Полтавської області

ф. РO5321 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Яворівка Драбівського  району  Черкаської області
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Жашківського  району

ф. РO3354 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтнева перемога»,
с. Адамівка Жашківського  району  Київської  області

ф. РO3134 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського, 
с. Багва Жашківського  району  Черкаської  області

ф. РO3364 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Баштечки Жашківського  району  Київської  області

ф. РO3370 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, 
с. Баштечки Жашківського  району  Черкаської  області

ф. РO3346 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний клин», 
с. Баштечки Жашківського  району  Київської  області

ф. РO3347 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, 
с. Баштечки Жашківського  району  Черкаської  області

ф. РO5206 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Безпечна Маньківського  району  Черкаської  області

ф. РO5207 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
с. Безпечна Жашківського  району  Черкаської області

ф. РO1617 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20Oріччя Жовтня», 
с. Бузівка Жашківського  району  Київської  області

ф. РO1619 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Бузівка Жашківського  району  Київської  області

ф. РO3894 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Бузівка
Жашківського  району  Київської  області

ф. РO3895 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, 
с. Бузівка Жашківського  району  Черкаської  області

ф. РO3896 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, 
с. Бузівка Жашківського  району  Черкаської  області

ф. РO3897 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Вільшанка Жашківського  району  Черкаської  області

ф. РO3136 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Вороне
Маньківського  району  Київської  області

ф. РO3137 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка», 
с. Вороне Маньківського  району  Київської  області

ф. РO3138 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард»,   с. Вороне
Жашківського  району  Черкаської області

ф. РO3885 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 
с. Городище Жашківського  району  Київської  області

ф. РO3886 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», 
с. Городище Жашківського  району  Київської  області

ф. РO3927 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   м. Жашків
Черкаської  області

ф. РO3357 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса,   м. Жашків
Черкаської  області

ф. РO3358 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
м. Жашків    Київської  області

ф. РO3359 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
м. Жашків    Київської  області

ф. РO3132 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Житники Жашківського району    Черкаської  області

ф. РO3368 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 
с. Зелений Ріг Маньківського району Черкаської  області
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ф. РO3390 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда»,   с. Зелений
Ріг Жашківського району    Черкаської  області

ф. РO3907 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,  с. Конела
Жашківського району    Черкаської  області

ф. РO3350 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. КоO
нельська Попівка Монастирищенського району  Вінницької
області

ф. РO3371 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона  нива», с. КоO
нельська Попівка Монастирищенського району Вінницької
області

ф. РO3372 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», с. КоO
нельська Попівка Монастирищенського району Вінницької
області

ф. РO3373 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», с. КоO
нельська Попівка Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO3374 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка»,  с. КоO
нельська Попівка Христинівського району Черкаської області

ф. РO3375 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», с. КоO
нельська Попівка Жашківського району    Черкаської  області

ф. РO3369 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прогрес»,
с. Конельські Хутори Монастирищенського району Вінницької
області

ф. РO3391 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. КоO
нельські Хутори Жашківського району    Черкаської  області

ф. РO3360 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. КоO
ролівка Жашківського району Черкаської  області

ф. РO3363 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. КостянO
тинівка Жашківського району Київської  області

ф. РO3891 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. КривO
чунка Жашківського району Черкаської  області

ф. РO3892 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Кривчунка Жашківського району Київської  області

ф. РO3893 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Кривчунка Жашківського району Київської  області

ф. РO3164 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. ЛиміO
щиха Жашківського району    Черкаської  області

ф. РO3906 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. ЛитO
винівка Жашківського району Черкаської  області

ф. РO3887 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна», 
с. Марійка Жашківського району    Черкаської  області

ф. РO3351 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Медувата Монастирищенського району Вінницької  області

ф. РO1624 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12Oріччя Жовтня», 
с. Нагірна Жашківського району Черкаської  області

ф. РO3349 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,   с. Нагірна
Жашківського району Черкаської  області

ф. РO3135 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень»,  с. Нова
Гребля Жашківського району Черкаської  області

ф. РO3898 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. ОлекO
сандрівка Жашківського району    Черкаської  області

ф. РO3365 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
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с. Острожани Жашківського району    Київської  області
ф. РO3352 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Охматів

Жашківського району Київської  області
ф. РO3353 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 

с. Охматів Жашківського району Київської  області
ф. РO3367 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина»,   с. Охматів

Жашківського району    Черкаської  області
ф. РO3890 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Армія», 

с. Павлівка Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3361 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 

с. Побійна Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3362 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Побійна

Жашківського району    Київської  області
ф. РO1618 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с. ПуO

гачівка Жашківського району    Черкаської  області
ф. РO3888 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. СаO

бадаш Жашківського району    Черкаської  області
ф. РO3889 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. СаO

бадаш Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3128 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Скибин

Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3129 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Скибин

Жашківського району Київської  області
ф. РO3130 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Скибин Жашківського району Київськоїї  області
ф. РO3131 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 

с. Скибин Жашківського району Київської  області
ф. РO3903 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»,

с. Соколівка Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3904 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Оборона країни Рад»,

с. Соколівка Маньківського району Київської області
ф. РO1621 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 

с. Сорокотяга Жашківського району  Київської  області
ф. РO1625 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Сорокотяга Жашківського району Київської області
ф. РO3392 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40Oріччя Жовтня,

с. Сорокотяга Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3133 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 

с. Тетерівка Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3348 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Тетерівка

Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3366 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Тинівка

Жашківського району Черкаської  області
ф. РO4908 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 

с. Тихий Хутір Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3899 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Хижня

Маньківського району Київської  області
ф. РO3900 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. ХижO

ня Маньківського  району    Київської  області
ф. РO3901 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колгоспна правда»,

с. Хижня  Маньківського  району Київської  області
ф. РO3902 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Хижня
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Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3355 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Шуляки Жашківського району Київської  області
ф. РO3356 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. ШуO

ляки Жашківського району Черкаської  області
ф. РO3905 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний серп», 

с. Юстинград Маньківського  району Київської  області

Звенигородського  району

ф. РO4227 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, 
с. Багачівка Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO4228 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 15Oріччя ЛКСМУ,
с. Багачівка Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO4112 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «15Oріччя ВКЛСМ», 
с. Боровикове Вільшанського  району    Київської  області

ф. РO4113 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. БоO
ровикове Вільшанського  району   Київської  області

ф. РO4114 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,
с. Боровикове Звенигородського  району    Черкаської  області

ф. РO4874 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої ревоO
люції, с. Будище Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO1638 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ВільO
ховець Звенигородського  району Київської  області

ф. РO1639 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. ВільO
ховець Звенигородського  району  Київської  області

ф. РO1640 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. ВільO
ховець Звенигородського  району Київської  області

ф. РO1641 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ВільO
ховець Звенигородського  району Київської  області

ф. РO5404 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ВільO
ховець Звенигородського  району  Черкаської  області

ф. РO5405 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ВільO
ховець Звенигородського  району  Черкаської  області

ф. РO5833 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ВільO
ховець Звенигородського  району  Черкаської  області

ф. РO5834 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ВільO
ховець Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO4212 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ВодяO
ники Звенигородського  району  Київської  області

ф. РO4213 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Водяники
Звенигородського  району    Київської  області

ф. РO4214 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чіковані, с. ВоO
дяники Звенигородського  району  Черкаської  області

ф. РO4873 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 3Oої П’ятирічки, 
с. Гнилець Вільшанського  району Черкаської  області

ф. РO4211 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 10Oріччя КІМУ, 
с. Гудзівка Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO4108 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’ять Шевченка»,
с. Гусакове Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO4220 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
м. Звенигородка Черкаської  області
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ф. РO4858 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», м. ЗвеO
нигородка Черкаської  області

ф. РO4863 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Княжа
Звенигородського  району Київської  області

ф. РO4864 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Княжа
Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO5835 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,  с. Княжа
Звенигородського  району  Черкаської  області

ф. РO4866 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с.
Княжа  Звенигородського  району Київської  області

ф. РO5745 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. КоO
биляки  Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO4207 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Козацьке
Звенигородського  району    Київської  області

ф. РO4208 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше травня», с. КоO
зацьке  Звенигородського  району    Київської  області

ф. РO4209 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. КоO
зацьке  Звенигородського  району    Київської  області

ф. РO4210 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Козацьке
Звенигородського  району    Черкаської  області

ф. РO4696 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1Oше Травня», с. МайO
данівка  Звенигородського  району Черкаської  області

ф. РO5746 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1Oше Травня»,  с. МайO
данівка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO5747 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. МиO
зинівка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4229 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. МиO
хайлівка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4869 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. МоO
ринці  Вільшанського  району Київської області

ф. РO4870 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. МоO
ринці  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO5830 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина ШевченO
ка», с. Моринці  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4871 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. МоO
ринці  Вільшанського  району    Черкаської області

ф. РO4872 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2Oої П’ятирічки, 
с. Моринці  Вільшанського  району    Черкаської області

ф. РO4217 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор праці», 
с. Мурзинці  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4215 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Неморож  Звенигородського  району  Київської області

ф. РO4216 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17Oго Партз’їзду, 
с. Неморож  Звенигородського  району Київської області

ф. РO4218 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Малєнкова, 
с. Неморож  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4223 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Неморож
Звенигородського  району    Черкаської області

ф. РO4862 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. НовоO
українка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4219 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Озірна  Звенигородського  району Черкаської області
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ф. РO4221 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Озірна  Звенигородського  району    Черкаської області

ф. РO4222 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Озірна
Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO5951 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Озірна
Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4109 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ПедиO
нівка  Вільшанського  району Київської області

ф. РO4110 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. ПедиO
нівка  Вільшанського  району Київської області

ф. РO4111 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. ПедиO
нівка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4867 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ПопівO
ка  Вільшанського  району Київської області

ф. РO4868 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ПопівO
ка  Вільшанського  району  Київської області

ф. РO5748 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Попівка
Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4198 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Рижанівка  Звенигородського  району  Київської області

ф. РO4199 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Рижанівка  Звенигородського  району  Київської області

ф. РO4200 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20Oріччя Жовтня», 
с. Рижанівка  Звенигородського  району Київської області

ф. РO4201 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. РижаO
нівка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4202 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Рижанівка  Звенигородського  району Київської області

ф. РO4686 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колективіст», 
с. Ризине   Буцького  району  Київської області

ф. РO4697 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Гришка, с. Ризине
Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4701 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Ризине
Буцького  району Київської області

ф. РO5749 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Гришка, с. Ризине
Звенигородського  району  Черкаської області

ф. РO4695 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського, 
с. Скаливатка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO5736 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2Oа п’ятирічка», 
с. Стара Буда  Звенигородського  району Київської області

ф. РO5750 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Стара
Буда  Звенигородського  району   Черкаської області

ф. РO5756 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор  Комуни», 
с. Стара Буда  Звенигородського  району Київської області

ф. РO4857 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Стебне  Звенигородського  району    Київської області

ф. РO4859 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Стебне
Звенигородського  району   Черкаської  області

ф. РO5831 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Стебне
Звенигородського  району    Черкаської області

ф. РO4688 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. СтеO
цівка  Звенигородського  району Київської області
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ф. РO4689 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», с. СтеO
цівка  Звенигородського  району    Київської області

ф. РO4690 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Стецівка
Звенигородського  району    Київської області

ф. РO5751 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,
с. Стецівка  Звенигородського  району    Черкаської області

ф. РO4860 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соцперебудова», 
с. Тарасівка  Звенигородського  району    Київської області

ф. РO4861 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», 
с. Тарасівка  Звенигородського  району    Київської області

ф. РO5752 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, 
с. Тарасівка  Звенигородського  району    Черкаської області

ф. РO5753 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Тарасівка
Звенигородського  району    Черкаської області

ф. РO5754 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», 
с. Хлипнівка  Звенигородського  району    Черкаської області

ф. РO5402 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, 
с. Чемериське  Буцького  району Черкаської області

ф. РO4856 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, хут.
Червона  Звенигородського  району    Київської області

ф. РO4224 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Чижівка  Звенигородського  району   Черкаської області

ф. РO4225 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, 
с. Чижівка  Звенигородського  району Київської області

ф. РO4226 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Чижівка  Звенигородського  району  Київської області

ф. РO5755 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 
с. Чижівка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4865 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18Oго Партз’їзду, 
с. Чичиркозівка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4203 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. ШевO
ченкове  Вільшанського  району Київської області

ф. РO4204 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан»,
с. Шевченкове  Вільшанського  району Київської області

ф. РO4205 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 
с. Шевченкове  Вільшанського  району  Київської області

ф. РO4206 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шевченків край», 
с. Шевченкове  Звенигородського  району  Черкаської області

ф. РO4691 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Юрківка
Звенигородського  району    Київської області

ф. РO4692 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. ЮрO
ківка  Звенигородського  району Черкаської області

ф. РO4693 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ЮрO
ківка  Звенигородського  району Київської області

ф. РO4694 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ЮрO
ківка  Звенигородського  району Київської області

ф. РO5832 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. ЮрO
ківка  Звенигородського  району Черкаської області
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Золотоніського  району

ф. РO748Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму», с.
Антипівка  Золотоніського  району    Полтавської області

ф. РO3804 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. АнтиO
півка  Золотоніського  району    Черкаської області

ф. РO4239 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»,
с. Богдани  Золотоніського  району Черкаської області

ф. РO5909 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 
с. Богдани  Гельмязівського  району    Полтавської області

ф. РO732 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Богуславець  Золотоніського  району Полтавської області

ф. РO744 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. БогуслаO
вець  Золотоніського  району Полтавської області

ф. РO749 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше травня», 
с. Богуславець  Золотоніського  району Полтавської області

ф. РO3825 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. БоO
гуславець  Золотоніського  району    Черкаської області

ф. РO5801 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Броварки
Золотоніського  району    Черкаської області

ф. РO5803 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. БроO
варки  Гельмязівського  району    Полтавської області

ф. РO3810 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. БубO
нівська Слобідка  Гельмязівського  району Полтавської області

ф. РO3811 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району Черкаської
області

ф. РO3812 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «5Oрічка в 4 роки», 
с. Бубнівська Слобідка  Гельмязівського  району Полтавської
області

ф. РO3823 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Постишева, 
с. Бубнівська Слобідка  Золотоніського  району Черкаської
області

ф. РO3824 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. БубO
нівська Слобідка  Гельмязівського  району    Черкаської області

ф. РO4277 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», хут.
Бурдоносів  Золотоніського  району Полтавської області

ф. РO758 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Діброва», 
с. Вільхи  Золотоніського  району    Полтавської області

ф. РO4247 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня»,
с. Вільхи  Золотоніського  району    Полтавської області

ф. РO3797 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Вознесенське  Золотоніського  району Черкаської області

ф. РO3813 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ВозO
несенське  Золотоніського  району Полтавської області

ф. РO4233 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Гельмязів  Гельмязівського  району  Полтавської області

ф. РO4234 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Гельмязів  Гельмязівського  району  Полтавської області

ф. РO4235 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетарська ревоO
люція», с. Гельмязів Гельмязівського  району Полтавської
області
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ф. РO4236 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінської Іскри, 
с. Гельмязів  Гельмязівського  району    Полтавської області

ф. РO4237 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінської Іскри, 
с. Гельмязів  Гельмязівського  району    Черкаської області

ф. РO4238 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Гельмязів
Золотоніського  району    Черкаської області

ф. РO5805 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. ГладO
ківщина  Золотоніського  району    Черкаської області

ф. РO5920 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ГладO
ківщина  Гельмязівського  району   Черкаської області

ф. РO764 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Деньги
Золотоніського  району    Полтавської області

ф. РO4259 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Деньги
Золотоніського  району    Черкаської  області

ф. РO4279 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний ДніпроO
вець», с. Деньги  Золотоніського  району    Полтавської області

ф. РO3796 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. ДмиO
трівка  Золотоніського  району    Черкаської області

ф. РO737 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний ДніпроO
вець», с. Домантове Золотоніського району Полтавської
області

ф. РO4245 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ДоманO
тове  Золотоніського  району    Черкаської області

ф. РO735 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Воля», с. Драбівці
Золотоніського  району    Полтавської області

ф. РO752 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 
с. Драбівці  Золотоніського  району    Полтавської області

ф. РO762 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Драбівці
Золотоніського району Полтавської області

ф. РO3814 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Здобуток Жовтня», 
с. Драбівці  Золотоніського  району    Черкаської області

ф. РO3822 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2Oа п’ятирічка», 
с. Драбівці  Золотоніського  району Полтавськоїобласті

ф. РO730 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний рибалка»,
с. Залізки  Золотоніського  району Полтавської області

ф. РO733 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Надія», м. ЗолотоноO
ша Полтавської області

ф. РO736 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Баха, м. ЗолотоноO
ша Полтавської області

ф. РO754 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. ЗолоO
тоноша  Полтавської області

ф. РO755 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, м. ЗоO
лотоноша  Полтавської області

ф. РO756 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, м. ЗолотоO
ноша Черкаської області

ф. РO3795 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Баха, м. ЗолотоO
ноша Черкаської області

ф. РO739 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Зорівка
Золотоніського району      Полтавської області

ф. РO741 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ЗоO
рівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4240 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Зорівка
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Золотоніського району Полтавської області
ф. РO4241 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Зорівка

Золотоніського району  Полтавської області
ф. РO4242 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 

с. Зорівка Золотоніського району Полтавської області
ф. РO4243 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Зорівка

Золотоніського району Черкаської області
ф. РO4260 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 

с. Каленики Золотоніського району Черкаської області
ф. РO3821 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. КаO

нівщина Золотоніського району Полтавської області
ф. РO3805 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Слава», с. Коврай

Золотоніського району Черкаської області
ф. РO3819 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. КовO

райO1 Гельмязівського  району Черкаської області
ф. РO3820 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. КоврайO

2  Гельмязівського району Черкаської області
ф. РO4265 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. КовO

райські Хутори Золотоніського району Полтавської області
ф. РO4266 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20Oріччя Жовтня, 

с. Коврайські Хутори Золотоніського району Полтавської
області

ф. РO4267 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. КовO
райські Хутори Золотоніського району Черкаської області

ф. РO4255 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Ковтуни
Золотоніського району Полтавської області

ф. РO5063 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Ковтуни
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5069 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Ковтуни
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO731 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. КоO
робівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO740 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. КоO
робівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4274 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. КоO
робівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO4275 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. КоO
робівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO4278 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,
с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO743 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. КриO
воносівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO5064 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. КриO
воносівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO747 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний промінь»,
с. Кропивна Золотоніського району Полтавської області

ф. РO773 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна», 
с. Кропивна Золотоніського району Полтавської області

ф. РO3802 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. КроO
пивна Золотоніського району Черкаської області

ф. РO746 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. КрупO
ське Золотоніського району Черкаської області
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ф. РO769 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний луг», 
с. Липівське Золотоніського району Полтавської області

ф. РO745 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ЛуO
кашівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4254 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільне життя», 
с. Львівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO757 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Маліївка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO763 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан»,
с. Маліївка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO3815 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Маліївка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4246 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», хут.
Мелесівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO750 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ», 
с. Мицалівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO5808 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Микояна, 
с. Мицалівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO765 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького,  с. Нова
Гребля Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4248 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях», с. Нова
Дмитрівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4249 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. НоO
ва Дмитрівка Золотоніського району  Полтавської області

ф. РO4250 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Нова
Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO753 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. НовоO
селиця Золотоніського району Полтавської області

ф. РO775 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колгоспне село», 
с. Пальмира Золотоніського району Полтавської області

ф. РO3798 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Петровського Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4252 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Підставки
Золотоніського району      Черкаської області

ф. РO5800 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна», 
с. Підставки Гельмязівського району Черкаської області

ф. РO4261 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. ПіO
щане Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4262 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ПіO
щане Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4263 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Піщане
Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4264 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Піщане
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO4251 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Плешкані
Гельмязівського району Полтавської області

ф. РO5065 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50Oріччя Жовтня, 
с. Плешкані Золотоніського району Черкаської області

ф. РO5802 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний поділ», хут.
Подільський Золотоніського району  Полтавської області

ф. РO3794 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Синьооківка Золотоніського району Черкаської області
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ф. РO738 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь», с. СкориO
ківка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4253 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь», с. СкориO
ківка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO4256 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», 
с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO759 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», 
с. Слюзчина Слобідка Золотоніського району Полтавської
області

ф. РO4276 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Снігурівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO5910 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Софіївка
Гельмязівського району Полтавської області

ф. РO5919 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Софіївка
Гельмязівського району Черкаської області

ф. РO4258 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, хут. ХвиO
льовоOСорочин Золотоніського району Полтавської області

ф. РO751 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона гора», 
с. Хрести Золотоніського району Полтавської області

ф. РO768 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоне Дніпро», 
с. Хрести Золотоніського району Полтавської області

ф. РO3793 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Хрести
Золотоніського району Черкаської області

ф. РO760 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ХруO
щівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO3803 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ХруO
щівка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO729 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. ЧаO
паєвка Золотоніського району Черкаської області

ф. РO770 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», 
с. Шабельники Золотоніського району Полтавської області

ф. РO777 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ШаO
бельники Золотоніського району Полтавської області

ф. РO5804 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», 
с. Шабельники Золотоніського району Полтавської області

ф. РO1672 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Щербинівка Золотоніського району Полтавської області

Кам’янського  району

ф. РO1039 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. БаO
ландине Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3342 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. БаO
ландине Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3603 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, 
с. Баландине Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3604 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Баландине Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3608 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Боротьба», с. БаланO
дине Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3764 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. БаланO
дине Кам’янського району Черкаської області
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ф. РO1041 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, 
с. Вербівка Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3771 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь Ілліча», 
с. Вербівка Кам’янського районуЧеркаської області

ф. РO3588 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Грушківка Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3602 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Грушківка
Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3610 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Грушківка Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3765 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Жаботин
Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3593 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. ЗаваO
дівка Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3595 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», с. ЗаO
вадівка Кам’янського району  Кіровоградської області

ф. РO3605 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колос», с. Завадівка
Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO4040 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. ЗаваO
дівка Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3596 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. КаO
м’янка Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3598 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Армія», 
с. Кам’янка Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3599 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. КаO
м’янка Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3767 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий побут», 
с. Катеринівка Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3594 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Копійчана Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO1040 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта, 
с. Косарі Кам’янського району Кіровоградської області

ф. РO3773 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», с. Косарі
Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3770 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Коханівка
Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3589 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана ХмельO
ницького, с. Куликівка  Кам’янського району Черкаської
області

ф. РO3769 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світанок», с. ЛебеO
дівка Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3591 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої ревоO
люції, с. Лубенці Кам’янського району  Черкаської області

ф. РO3768 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. ЛуO
занівка Кам’янського району  Кіровоградської області

ф. РO3772 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «40Oріччя Жовтня», 
с. Лузанівка Кам’янського району  Черкаської області

ф. РO3586 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»,
с. Михайлівка Кам’янського району Черкаської області

ф. РO3597 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12 років Жовтня», 
с. Олянине Кам’янського району  Кіровоградської області

ф. РO3606 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2Oої П’ятирічки, 
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с. Олянине Кам’янського району Кіровоградської області
ф. РO3338 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Пляківка

Кам’янського району Черкаської області
ф. РO3600 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. РадиваO

нівка Кам’янського району Черкаської області
ф. РO1042 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Райгород

Кам’янського району Черкаської області
ф. РO3592 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Армія», 

с. Райгород Кам’янського району Кіровоградської області
ф. РO3774 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінським шляхом»,

с. Райгород Кам’янського району  Черкаської області
ф. РO3590 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. РебеO

дайлівка Кам’янського району Черкаської області
ф. РO3339 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Ревівка

Кам’янського району Черкаської області
ф. РO3601 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», с. ТелеO

пине Кам’янського району Кіровоградської області
ф. РO3607 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «30Oріччя ВЛКСМ», 

с. Телепине Кам’янського району Черкаської області
ф. РO3340 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. ТимоO

шівка Кам’янського району Черкаської  області
ф. РO3341 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ТимоO

шівка Кам’янського району Кіровоградської області
ф. РO3766 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ФлярO

ківка Кам’янського районуКіровоградської  області
ф. РO3008 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Юрчиха Кам’янського району Черкаської області
ф. РO3587 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Ярове

Кам’янського району Черкаської області

Канівського  району

ф. РO5339 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Беркозівка
Канівського району Черкаської області

ф. РO5271 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Бобриця Канівського району Черкаської області

ф. РO5273 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Бобриця Канівського району Черкаської області

ф. РO5697 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Горо
біївка Канівського району  Черкаської області

ф. РO4981 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комсомолу, 
с. Григорівка ПереяславOХмельницького  району Київської
області

ф. РO4983 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. ГриO
горівка ПереяславOХмельницького  району Київської області

ф. РO5269 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Грищинці
Канівського району     Черкаської  області

ф. РO5270 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. ГриO
щинці Канівського району  Черкаської  області

ф. РO5856 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ГриO
щинці Канівського району Черкаської  області

ф. РO5972 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний плугатар»,
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с. Грищинці Канівського району Київської області
ф. РO5693 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 

с. Дар’ївка Канівського району Черкаської  області
ф. РO4979 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ЗаруO

бинці ПереяславOХмельницького району Київської  області
ф. РO4980 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. ЗаO

рубинці ПереяславOХмельницького району Київської  області
ф. РO4751 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 

м. Канів Черкаської  області
ф. РO5338 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 

с. Келеберда Канівського району Черкаської  області
ф. РO4749 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Ковалі

Канівського району Черкаської  області
ф. РO5467 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Боженка, с. КоO

нонча Канівського району  Черкаської  області
ф. РO5390 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. КоO

піювата Канівського району Черкаської  області
ф. РO4748 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ЛитO

винець Канівського району Черкаської  області
ф. РO4750 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 

с. Литвинець Канівського району Черкаської  області
ф. РO5264 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Ліпляве

Гельмязівського району Черкаської  області
ф. РO5268 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Ліпляве

Канівського району Черкаської  області
ф. РO4978 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, хут.

Лукавиця ПереяславOХмельницького району Київської
області

ф. РO5694 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Мартинівка Канівського району Черкаської  області

ф. РO5695 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8Oго Березня, 
с. Мартинівка Канівського району Черкаської  області

ф. РO5696 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. МарO
тинівка Канівського району  Черкаської  області

ф. РO5925 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Межиріч Канівського району Київської  області

ф. РO5926 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. МеO
жиріч Канівського району     Черкаської  області

ф. РO5927 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС, 
с. Межиріч Канівського району Черкаської  області

ф. РO5700 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Федоренка, 
с. Мельники Канівського району Черкаської  області

ф. РO5468 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. МиO
хайлівка Канівського району Черкаської  області

ф. РO5922 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2Oа П’ятирічка», 
с. Озерище Гельмязівського району Полтавської  області

ф. РO5924 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Гайдара, с. Озерище
Канівського району Черкаської  області

ф. РO5692 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Полствин Канівського району Черкаської  області

ф. РO5701 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Полствин Канівського району Черкаської  області
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ф. РO5928 Об’єднаний фонд.  Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 
с. Потапці Канівського району Черкаської області

ф. РO5855 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Поташня Канівського району Черкаської  області

ф. РO4976 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Прохорівка
Канівського району Черкаської  області

ф. РO4977 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Про
хорівка Гельмязівського району Черкаської  області

ф. РO5859 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Прохорівка
Канівського району Черкаської  області

ф. РO5923 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», хут.
Решітки Гельмязівського  району Полтавської  області

ф. РO5272 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня,  
с. Селище Канівського району Черкаської  області

ф. РO5265 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,
с. Синявка Канівського району Черкаської  області

ф. РO5266 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Синявка Канівського району Черкаської  області

ф. РO5267 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,
с. Синявка Канівського району Черкаської  області

ф. РO5860 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1Oше Травня», 
с. Степанці Канівського району Київської області

ф. РO5861 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Степанці Канівського району Київської  області

ф. РO5862 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Степанці
Канівського району Київської  області

ф. РO5863 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Степанці
Канівського району  Черкаської  області

ф. РO5864 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна», 
с. Степанці Канівського району Київської області

ф. РO5865 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Степанці
Канівського району Черкаської  області

ф. РO5866 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Степанці
Канівського району Черкаської  області

ф. РO4747 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Сушки
Гельмязівського району Черкаської  області

ф. РO5699 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Таганча Канівського району Черкаської  області

ф. РO5867 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Таганча
Канівського району Черкаської  області

ф. РO4982 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. ТрахO
темирів  ПереяславOХмельницького району Київської області

ф. РO5971 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Тростянець Канівського району Київської області

ф. РO5469 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»,
с. Хмільна Канівського району Черкаської  області

ф. РO5857 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Переможець», 
с. Хмільна Канівського району Черкаської  області

ф. РO5698 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Яблунів Канівського району Черкаської  області

ф. РO5702 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Яблунів Канівського району Черкаської  області
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Катеринопільського району

ф. РO5177 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. БроO
децьке Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5657 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. ВерO
бовець Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO1306 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ВікO
нине Мокрокалигірського  району Київської  області

ф. РO2958 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Вікнине Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5182 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. ГонO
чариха Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5183 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,
с. Гончариха Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5184 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. ГонO
чариха Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5185 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. ГончаO
риха Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO1305 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Грушківка
Мокрокалигірського  району Київської області

ф. РO5175 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, 
с. Гуляйполе Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5176 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с.
Гуляйполе Катеринопільського  району     Черкаської  області

ф. РO1307 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ЄлиO
заветка Мокрокалигірського  району Київської  області

ф. РO1309 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. ЄлиO
заветка Мокрокалигірського  району Київської  області

ф. РO3583 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Єлизаветка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO3584 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»,
с. Єлизаветка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO2966 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. Єрки
Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO2967 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, смт.
Єрки Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO2965 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ партз’їзду, с.
Залізнячка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO4624 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. КайO
танівка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO2957 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. КатеO
ринопіль Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO2962 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. КаO
теринопіль Катеринопільського  району Київської  області

ф. РO2963 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Катеринопіль Катеринопільського  району Київської області

ф. РO2968 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. КаO
теринопіль Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO2969 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. КаO
теринопіль Катеринопільського  району Київської  області

ф. РO2970 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. КатеO
ринопіль Катеринопільського  району Черкаської  області
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ф. РO3585 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, смт. КаO
теринопіль Катеринопільського районуЧеркаської  області

ф. РO3579 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 
с. Киселівка Мокрокалигірського  району Київської  області

ф. РO3580 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня, 
с. Киселівка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO3581 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. КиO
селівка Мокрокалигірського  району Київської  області

ф. РO4014 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Лисича
Балка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO4015 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Лисича
Балка Шполянського  району  Черкаської  області

ф. РO5180 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Луківка
Катеринопільського  району Київської  області

ф. РO1304 Об’єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 
с. Мокра Калигірка Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO3612 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Новоселиця Шполянського  району Черкаської  області

ф. РO3613 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. НовоO
селиця Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5179 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Пальчик
Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5181 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Пальчик
Катеринопільського  району Київської області

ф. РO4618 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. ПетраO
ківка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO4619 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. ПетраO
ківка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO4621 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ПеO
траківка Катеринопільського  району Київської  області

ф. РO4622 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2Oа п’ятирічка», с. ПеO
траківка Катеринопільського району Київської  області

ф. РO5178 Об’єднаний фонд.  Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 
с. Потоки Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO4625 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Революційний
шлях», с. Радчиха Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO2959 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. РозсоO
хуватка Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO2961 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний хлібороб»,
с. Розсохуватка Катеринопільського району Київської  області

ф. РO1298 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Ступичне Мокрокалигірського  району Київської  області

ф. РO1303 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. СтуO
пичне Мокрокалигірського  району Київської  області

ф. РO3614 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Ступичне Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO3615 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Ступичне Шполянського  району Черкаської  області

ф. РO1308 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», с. Суха
Калигірка Катеринопільського  району Черкаської  області
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ф. РO2964 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. ШостаO
кове Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO4623 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Ямпіль
Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO3582 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», 
с. Ярошівка Катеринопільського  району Черкаської  області

Корсунь�Шевченківського  району

ф. РO3318 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Бровахи
КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO3279 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. БудаO
Бровахівська КорсуньOШевченківського району Київської
області

ф. РO3316 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана ХмельO
ницького, с. Виграїв КорсуньOШевченківського району
Черкаської  області

ф. РO3319 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана ХмельO
ницького, с. Виграїв КорсуньOШевченківського району
Київської області

ф. РO3317 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінським шляхом»,
с. Гарбузин КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO3298 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колос», с. Глушки
КорсуньOШевченківського  району Київської області

ф. РO3310 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «В єднанні сила», 
с. ГутаOСелицька КорсуньOШевченківського району Київської
області

ф. РO3314 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Дацьки
КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO3288 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. ДеренO
ковець КорсуньOШевченківського  району Київської  області

ф. РO3302 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. ДеренO
ковець КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO3307 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Деренковець КорсуньOШевченківського  району Київської
області

ф. РO3313 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. ДеренкоO
вець КорсуньOШевченківського  району Київської  області

ф. РO3299 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Слава», с. Драбівка
КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO4667 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ДраO
бівка КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO3329 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Завадівка
КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO5041 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина», с. Заріччя
КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO4170 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Карашина
КорсуньOШевченківського  району  Київської області

ф. РO3622 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2Oої п’ятирічки, 
с. Квітки КорсуньOШевченківського району Київської 
області
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ф. РO3623 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. КвітO
ки КорсуньOШевченківського  району Київської області

ф. РO3624 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, 
с. Квітки КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO3627 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. КиO
чинці КорсуньOШевченківського  району Київської  області

ф. РO3628 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, 
с. Кичинці КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO3290 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Кірове КорсуньOШевченківського району Київської області

ф. РO3301 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. КіO
рове КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO3332 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Кірове
КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO4666 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. КоO
марівка КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO5034 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська думка», 
с. Комарівка КорсуньOШевченківського району Київської
області

ф. РO5035 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. КоO
марівка КорсуньOШевченківського  району Черкаської  області

ф. РO3280 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Євпахарь», м. КорO
суньOШевченківський Київської  області

ф. РO3281 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. КорO
суньOШевченківський Київської  області

ф. РO3282 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона п’ятирічка»,
м. КорсуньOШевченківський  Київської  області

ф. РO3283 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», 
м. КорсуньOШевченківський  Київської  області

ф. РO3300 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», м. КорсуньO
Шевченківський Черкаської області

ф. РO3308 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Кошмак КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO4669 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Кошмак
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3295 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Працівник», с. ЛистO
вина КорсуньOШевченківського району Київської  області

ф. РO4658 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щербакова, с. МиO
колаївка КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO3626 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. МиO
рошниківка КорсуньOШевченківського району Київської
області

ф. РO3284 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Моринці
КорсуньOШевченківського району  Київської  області

ф. РO3330 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Нетеребка
КорсуньOШевченківського району  Черкаської  області

ф. РO3331 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Нетеребка
КорсуньOШевченківського району  Черкаської  області
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ф. РO3285 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. НехO
ворощ КорсуньOШевченківського району Київської області

ф. РO3289 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Нова Буда КорсуньOШевченківського району Київської
області

ф. РO3305 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Переможинці КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO3306 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Переможинці КорсуньOШевченківського району Київської
області

ф. РO5761 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. ПеO
реможинці КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO3296 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ПеO
трушки КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3297 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 
с. Петрушки КорсуньOШевченківського району Київської
області

ф. РO3286 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона нива», 
с. Пішки КорсуньOШевченківського району Київської  області

ф. РO3287 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Пішки
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO4668 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Пішки
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3292 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хлібороб», с. ПруO
тильці КорсуньOШевченківського району Київської області

ф. РO5608 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 
с. Саморідня КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO3629 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Сахнівка
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3312 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Селище
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3311 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. СиO
дорівка КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3309 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Ситники
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3320 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Ситники
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3303 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Сотники
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO4657 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Двигун», с. Стеблів
КорсуньOШевченківського району  Київської області

ф. РO4662 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Стеблів
КорсуньOШевченківського району  Київської  області

ф. РO4663 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12Oріччя Жовтня»,
с.Стеблів КорсуньOШевченківського району Київської області

ф. РO4664 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», 
с. Стеблів КорсуньOШевченківського району Київської
області
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ф. РO5038 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Стеблів КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO5039 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
смт. Стеблів КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO5293 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, сOще
Стеблів КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3291 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. СуO
хини КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3293 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. СуO
хини КорсуньOШевченківського району Київської області

ф. РO3294 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Сухини
КорсуньOШевченківського району Київської області

ф. РO3304 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Тараща
КорсуньOШевченківського району  Черкаської  області

ф. РO5037 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Булганіна, с. ХиO
льки КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO5036 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ХиO
рівка КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO5040 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина», с. Хирівка
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO3625 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Черепин
КорсуньOШевченківського району Київської області

ф. РO3630 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Черепин
КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO4656 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Шендерівка КорсуньOШевченківського району Черкаської
області

ф. РO4659 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ШенO
дерівка КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

ф. РO4660 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12Oріччя РСЧА, 
с. Шендерівка КорсуньOШевченківського району Київської
області

ф. РO3315 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. ЯбO
лунівка КорсуньOШевченківського району Черкаської  області

Лисянського  району

ф. РO5160 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова, с. БоO
сівка Лисянського  району Черкаської  області

ф. РO5643 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова, с. БоO
сівка Лисянського  району Черкаської  області

ф. РO3038 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Боярка
Лисянського  району Черкаської  області

ф. РO3039 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Боярка
Лисянського  району Черкаської  області

ф. РO3058 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Нива», с. БоO
ярка Лисянського  району Київської  області

ф. РO3049 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Брідок
Лисянського  району  Київської  області

ф. РO4537 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. БуO
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дище Лисянського  району Київської  області
ф. РO5146 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. БуO

дище Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5169 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. БуO

дище Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5144 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2Oої п’ятирічки, 

с. Бужанка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5145 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняховського, 

с. Бужанка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5149 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, 

с. Верещаки Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO3050 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянський хлібоO

роб», с. Виноград Лисянського  району Київської  області
ф. РO3051 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прогрес», 

с. Виноград Лисянського  району Київської  області
ф. РO3052 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Допомога», с. ВиноO

град Лисянського  району Київської  області
ф. РO3053 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. ВиноO

град Лисянського  району Київської  області
ф. РO3056 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Виноград

Лисянського  району  Черкаської  області
ф. РO5244 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ВоO

тилівка Лисянського  району Київської  області
ф. РO5245 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ВоO

тилівка Лисянського  району Київської  області
ф. РO5387 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 

с. Вотилівка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5155 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хлібороб», с. ГанжаO

лівка Лисянського  району Київської області
ф. РO3047 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. ДашуO

ківка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5156 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хлібороб», с. Дібрівка

Звенигородського  району Черкаської  області
ф. РO5379 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», хут.

Дубина Лисянського  району Київської  області
ф. РO5150 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше травня», 

с. Жаб’янка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO3048 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 

с. Жовтень Лисянського  району Київської  області
ф. РO5154 Об’єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

с. Журжинці Лисянського району Черкаської області
ф. РO5250 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, 

с. Журжинці Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO3064 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард», с. КаO

м’яний Брід Лисянського  району Київської  області
ф. РO3065 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард», с. КаO

м’яний Брід Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO3043 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Кучківка

Лисянського  району Київської  області
ф. РO3031 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ЛиO

сянка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO3032 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
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с. Лисянка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO3033 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ЛиO

сянка Лисянського  району Київської  області
ф. РO3045 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ІІІOій Інтернаціонал»,

с. Лисянка Лисянського  району Київської області
ф. РO3046 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове будівництво»,  

с. Лисянка Лисянського  району Київської  області
ф. РO3063 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Лисянка

Лисянського  району  Черкаської  області
ф. РO5247 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Лисянка

Лисянського  району  Черкаської  області
ф. РO5148 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 

с. Орли Лисянського  району Київської  області
ф. РO5246 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, 

с. ПетрівкаOПопівка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5151 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. ПеO

трівська Гута Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5159 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 

с. Писарівка Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5380 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. ПоO

гибляк Лисянського  району Київської області
ф. РO5381 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. ПогибO

ляк Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO3054 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ПоO

радівка Лисянського  району  Черкаської  області
ф. РO3055 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільний плугатар», 

с. Лисянка Лисянського  району Київської  області
ф. РO5248 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана ХмельниO

цького, с. Почапинці Лисянського району Черкаської  області
ф. РO5375 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ПоO

чапинці  Лисянського  району Черкаської  області
ф. РO5376 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 

с. Рідкодуб Лисянського  району Київської області
ф. РO5251 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 

с. Ріпки Лисянського  району Черкаської області
ф. РO5382 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Ріпки  Лисянського  району Київської області
ф. РO5642 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. Ріпки

Лисянського  району Черкаської області
ф. РO5147 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. РозO

кошівка  Буцького  району Черкаської області
ф. РO5649 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. РозO

кошівка  Буцького  району Черкаської області
ф. РO5384 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 

с. Рубаний  Міст Буцького  району Черкаської області
ф. РO5377 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. СемеO

нівка  Лисянського району Київської області
ф. РO5378 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. СемеO

нівка  Лисянського  району Черкаської області
ф. РO5644 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. СемеO

нівка Лисянського  району Черкаської області
ф. РO5152 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андреєва,  с. СмільO
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чинці  Лисянського  району Київської області
ф. РO5157 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. СмільO

чинці  Лисянського  району Черкаської області
ф. РO3044 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хлібороб», с. ТиO

хонівка  Лисянського  району Київської області
ф. РO5243 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний лан», 

с. Товсті Роги  Лисянського  району Черкаської області
ф. РO5249 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. ФедюO

ківка Лисянського  району Черкаської області
ф. РO3062 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20Oріччя Жовтня,  

с. Франківка  Лисянського  району  Київської області
ф. РO3057 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Праця», с. ХарченO

кове Лисянського  району  Київської області
ф. РO5153 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. ХиO

жинці  Лисянського  району Черкаської області
ф. РO5158 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. ХиO

жинці  Лисянського  району  Черкаської області
ф. РO3035 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1Oше  Травня»,  с. ЧапO

линка Лисянського  району Черкаської області
ф. РO3036 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1Oше Травня»,  с. ЧапO

линка Лисянського  району  Черкаської області
ф. РO3037 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра»,  с. Чаплинка

Лисянського  району Черкаської області
ф. РO5170 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний промінь»,

с. Чеснівка Лисянського  району Черкаської області
ф. РO4536 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 

с. Шестеринці Лисянського  району Черкаської області
ф. РO5383 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник»,  с. Шубині

Стави Буцького  району Київської області
ф. РO5385 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ШуO

бині Стави Буцького  району  Київської області
ф. РO5386 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. ШуO

бині Стави Буцького  району Черкаської області
ф. РO3034 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. ШушO

ківка Лисянського  району Черкаської області
ф. РO3040 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Яблунівка Лисянського  району Київської області
ф. РO3041 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Яблунівка Лисянського  району Київської області
ф. РO3042 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Яблунівка Лисянського  району Черкаської області

Маньківського  району

ф. РO5129 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. АнтоO
нівка Буцького  району Черкаської області

ф. РO4934 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст»,  с. Багва
Маньківського   району Черкаської області

ф. РO4941 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ»,  с. Багва
Буцького  району Київської області

ф. РO5130 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Березівка
Маньківського  району Черкаської області
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ф. РO5137 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’ять Леніну», 
смт. Буки Маньківського  району Черкаської області

ф. РO5143 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Підопригори, 
с. Буки Буцького  району Київської області

ф. РO4923 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Близнюка, с. ВікO
торівка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4928 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Дзензелівка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO5201 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького,  с. Добра
Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4926 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Островського, 
с. Іваньки Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4943 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. АндреOМарті, 
с. Іваньки Маньківського  району Київської області

ф. РO4944 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Іваньки
Маньківського  району Київської області

ф. РO5131 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова,  с. Кислин
Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4931 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Кищенці Маньківського  району Черкаської області

ф. РO5202 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Кищенці
Маньківського  району Київської області

ф. РO5203 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Кищенці
Маньківського  району Київської області

ф. РO5126 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. КрасноO
ставка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4938 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Крачківка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO5127 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше  травня», 
с. Кривець Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4933 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе,  с. Кути
Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4924 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», с. Мала МаньO
ківка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4970 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Мала
Маньківка Маньківського  району Київської області

ф. РO4921 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. МаO
ньківка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4922 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. МаO
ньківка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4932 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. МаньO
ківка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4945 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», смт. МаO
ньківка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO5128 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,  
с. Молодецьке Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4929 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. НеO
стерівка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4946 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ»,  с. НеO
стерівка Маньківського  району Київської області

ф. РO4948 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. НеO
стерівка Маньківського  району Київської області
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ф. РO4930 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ПаO
ланочка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO5124 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Франка,  с. Подібна
Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4942 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ПолO
ковниче Маньківського  району Київської  області

ф. РO4951 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна»,  с. ПоO
півка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4947 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Роги
Маньківського  району Київської області

ф. РO5141 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Роги
Маньківського  району Черкаської області

ф. РO5135 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь Жовтня»,
хут. Рудка Буцького  району Київської області

ф. РO4939 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Русалівка Маньківського  району Київської області

ф. РO4940 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,  с. РуO
салівка Буцького  району Київської області

ф. РO4953 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. РусаO
лівка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO5650 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. РуO
салівка Буцького  району Київської області

ф. РO4969 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ТимоO
шівка Маньківського  району Київської області

ф. РO4925 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Харківка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4935 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Чорна
Кам’янка Маньківського  району Черкаської області

ф. РO4936 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Чорна
Кам’янка Буцького  району Київської області

ф. РO4937 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,  с. Юрпіль
Буцького  району Київської області

Монастирищенського  району

ф. РO4075 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Аврамівка Христинівського  району    Черкаської області

ф. РO4074 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. АнO
тоніна Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO4640 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. БачO
курине Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO5107 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 297 полку,  с. БачO
курине Монастирищенського  району  Вінницької  області

ф. РO5621 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. БачO
курине Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3178 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. ВлаO
диславчик Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO5786 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», с. ВладиO
славчик Монастирищенського  району Черкаської області

ф. РO4836 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Дібрівка
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO5108 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1Oше Травня, с. ДоO
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линка Монастирищенського  району Черкаської  області
ф. РO4825 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ЗаO

валля Монастирищенського  району  Вінницької  області
ф. РO3199 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана ХмельO

ницького, с. Зарубинці Монастирищенського району ЧерO
каської  області

ф. РO3179 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Зюбриха
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO5109 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Берія, с. Івахни
Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO5783 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,  с. Івахни
Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO5784 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Івахни
Христинівського  району   Черкаської  області

ф. РO5785 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Івахни
Монастирищенського  району    Черкаської  області

ф. РO3198 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Княжа
Криниця Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO4838 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2Oа П’ятирічка», 
с. Княжа Криниця Монастирищенського  району    Вінницької
області

ф. РO3189 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. КняO
жики Монастирищенського  районуЧеркаської  області

ф. РO5787 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,  
с. Княжики Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO5788 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,  
с. Княжики Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO4839 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,  с. Копіювата
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO4840 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,  с. Копіювата
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO5617 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,  с. Копіювата
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3176 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 7Oго з’їзду Рад, 
с. Коритня Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO3177 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хвиля Жовтня», 
с. Коритня Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO3197 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Коритня
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO4834 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Челюскінців, с. КоO
ритня Монастирищенського  району Вінницької області

ф. РO3190 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,  с. Леськове
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3192 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,  с. Леськове
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO5622 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,  с. Леськове
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO4835 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мікояна, с. ЛеO
тичівка Монастирищенського  району  Вінницької області

ф. РO3781 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ЛуO
кашівка Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO3782 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ЛуO
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кашівка Монастирищенського  району Вінницької  області
ф. РO3783 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ЛуO

кашівка Монастирищенського  району Черкаської  області
ф. РO3784 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ЛукаO

шівка Монастирищенського  району Черкаської  області
ф. РO4842 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Матвіїха

Монастирищенського  району Черкаської  області
ф. РO4072 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Слава», с. Нове Місто

Монастирищенського  району Черкаської  області
ф. РO4837 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Громова, с. Нове

Місто Монастирищенського  району Вінницької  області
ф. РO5618 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 

с. Нове Місто Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO3175 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний комунар»,
с. Новосілка Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3200 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. ПоO
ловинчик Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3779 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ПоO
пудня Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO4830 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний колос», 
с. Сарни Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO4831 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Сарни Монастирищенського  району  Черкаської області

ф. РO4832 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8Oго Березня, 
с. Сарни Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO4833 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Сарни
Монастирищенського  району Вінницької області

ф. РO4851 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50Oріччя Жовтня,
с. Сарни Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO4816 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Сатанівка Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO4844 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чубаря, с. Степівка
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3174 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ТаO
расівка Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3195 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комO
сомолу, с. Тарнава Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO5619 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсоO
молу, с. Тарнава Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO4841 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40Oріччя Жовтня,
с. Теолин Монастирищенського  району Вінницької  області

ф. РO4073 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса,  с. Терлиця
Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3193 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 
с. Халаїдове Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO3194 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 
с. Халаїдове Монастирищенського  району Черкаської  області

ф. РO4843 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перша  П’ятирічка»,
с. Хейлове Монастирищенського  району Черкаської  області

768



ф. РO2118 Сільськогосподарська  трудова артіль «Вперед»,   м. Цибулів
Монастирищенського  району Уманського округу

ф. РO2140 Сільськогосподарська  трудова артіль ім. Рози Люксембург, 
м. Цибулів Монастирищенського  району Уманського округу

ф. РO3180 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ІІІOго ІнтернаціоO
налу,   с. Цибулів Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO3181 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Цибулів Христинівського  району Черкаської області

ф. РO3196 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’ять Леніна»,
смт. Цибулів Монастирищенського  району Черкаської області

ф. РO3780 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях колгоспника»,
с. Чапаєвка Монастирищенського  району Черкаської області

ф. РO4071 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХ з’їзду КПРС, 
с. Шабастівка Монастирищенського району Черкаської області

ф. РO5623 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. ШаO
бастівка Монастирищенського  району Черкаської області

ф. РO3191 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького, с. ШарO
нопіль Монастирищенського  району Черкаської області

ф. РO5620 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ШарO
нопіль Монастирищенського  району  Черкаської області

Смілянського  району

ф. РO4817 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. БаO
лаклія Смілянського району Київської області

ф. РO4819 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба»,  с. Балаклія
Смілянського  району  Черкаської  області

ф. РO4821 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Балаклія
Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO5675 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1Oше Травня», с. БаO
лаклія Смілянського району Київської  області

ф. РO5676 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Робітник», с. БаO
лаклія Смілянського району Київської  області

ф. РO5677 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «17Oй Партз’їзд
ВКП(б)», с. Балаклія Смілянського  району Київської  області

ф. РO4132 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ордена «Знак ПошаO
ни» ім. Щорса, с. Березняки Смілянського району Черкаської
області

ф. РO4137 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. БерезняO
ки Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO5087 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя», с. БудаO
Макіївка Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO5093 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Будки
Смілянського  району Київської області

ф. РO4824 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького, с. Велика
Яблунівка Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO2937 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 12Oріччя Жовтня, 
с. Голов’ятине Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO2938 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина», с. ГолоO
в’ятине Смілянського району Черкаської  області

ф. РO2935 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. ГуляйO
городок Смілянського  району Черкаської  області
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ф. РO5090 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Залевки
Смілянського району Черкаської  області

ф. РO5673 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. КоваO
лиха Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO3846 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», с. КосO
тянтинівка Смілянського району Черкаської  області

ф. РO5091 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. КосO
тянтинівка Смілянського  району Київської  області

ф. РO5081 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Куцівка
Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO5097 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Куцівка
Ротмистрівського  району Київської  області

ф. РO5080 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Україна», 
с. Макіївка Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO4822 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Мала СміO
лянка Смілянського району Черкаської  області

ф. РO5085 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Мала Смілянка Смілянського  району Київської  області

ф. РO3849 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 
с. Мале Старосілля Смілянського  району Черкаської області

ф. РO2936 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Малий
Бузуків Смілянського району Черкаської  області

ф. РO3847 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», 
с. Мельниківка Смілянського району Черкаської  області

ф. РO5092 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий побут», с. МиO
колаївка Смілянського району Черкаської  області

ф. РO3848 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», 
с. Носачів Смілянського району Черкаської  області

ф. РO5086 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. НоO
сачів Ротмистрівського району Київської  області

ф. РO5088 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний стяг», 
с. Носачів Ротмистрівського району Київської області

ф. РO5089 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прогрес», с. Носачів
Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO5670 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Пастирське Новомиргородського району Кіровоградської
області

ф. РO5672 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. ПастирO
ське Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO5674 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. ПастирO
ське Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO2928 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Плескачівка Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO2929 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Плескачівка Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO2931 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Попівка
Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO2932 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’ять Леніна», 
с. Попівка Смілянського  району Черкаської  області

ф. РO2933 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп», с. Попівка
Ротмистрівського  району Київської області

ф. РO5095 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка», с.
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Ротмистрівка Ротмистрівського  району Київської  області
ф. РO5096 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пролетар Жовтня»,

с. Ротмистрівка Ротмистрівського  району  Київської  області
ф. РO5671 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», смт. РотO

мистрівка Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO5678 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», смт. РотO

мистрівка Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO3275 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. СамO

городок Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO4820 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,

с. Санжариха Смілянського  району Черкаської області
ф. РO2930 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. СерO

дюківка Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO4818 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Сунки

Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO5082 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Сунки

Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO5084 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2Oа п’ятирічка», 

с. Сунки Смілянського  району Київської  області
ф. РO3276 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 

с. Ташлик Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO3277 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 

с. Ташлик Смілянського району Черкаської  області
ф. РO5094 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Теклине

Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO5083 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Тернівка

Смілянського  району Черкаської  області
ф. РO2934 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ЧерO

воний Хутір Ротмистрівського  району Київської  області
ф. РO2926 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, хут.

Шевченка Смілянського району Черкаської області
ф. РO2927 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, хут.

Шевченка Смілянського  району Черкаської області

Тальнівського району

ф. РO1543 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя», с. АнO
тонівка Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO3713 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 15Oріччя Жовтня, 
с. Беринка Буцького  району Черкаської  області

ф. РO1549 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Будівник комунізму»,
с. Білашки Тальнівського району Черкаської  області

ф. РO1564 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комO
сомолу, с. Веселий Кут Тальнівського району Черкаської
області

ф. РO5118 Об’єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 
с. Вишнопіль Тальнівського району Черкаської області

ф. РO1544 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ГлиO
бочок Тальнівського  району Київської  області

ф. РO1548 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. ГлиO
бочок Тальнівського району Київської  області

ф. РO3457 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянська Україна»,
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с. Глибочок Тальнівського району Черкаської  області
ф. РO3461 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ГлиO

бочок Тальнівського району Черкаської  області
ф. РO1550 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. ГорO

дашівка Тальнівського  району Київської області
ф. РO1557 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 

с. Гордашівка Тальнівського району Київської  області
ф. РO3460 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ГордаO

шівка Тальнівського району Черкаської  області
ф. РO1532 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. ГуO

ляйка Тальнівського  району Черкаської  області
ф. РO1553 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. ДовгеO

ньке Тальнівського району Черкаської області
ф. РO1531 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона перемога», 

с. Заліське Тальнівського  району Київської  області
ф. РO1535 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Заліське

Тальнівського  району Київської  області
ф. РO3458 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 

с. Заліське Тальнівського районуЧеркаської  області
ф. РO5778 Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська

артіль (колгосп) «Здобуток Жовтня», сOще Здобуток Жовтня
Тальнівського району Черкаської області

ф. РO1547 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ЗеO
леньків Тальнівського району Київської  області

ф. РO1560 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. ЗеO
леньків Тальнівського району Київської  області

ф. РO3452 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Зеленьків
Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1536 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», с. Кобринова
Гребля Тальнівського району Черкаської  області

ф. РO3463 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. КобO
ринова Гребля Тальнівського району Київської  області

ф. РO1552 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. КобриO
нова Гребля Тальнівського району Черкаської  області

ф. РO3459 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. КобриноO
ва Гребля Тальнівського району Черкаської  області

ф. РO3464 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. КоO
бринова Гребля Тальнівського  району Київської  області

ф. РO3462 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40Oріччя КП УкраїO
ни, с. Колодисте Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1569 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Корсунка Тальнівського району Черкаської  області

ф. РO3454 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Корсунка Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1534 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Франка, с. Криві
Коліна Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1568 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зірка», с. Лащова
Тальнівського  району Київської  області

ф. РO3456 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова
Тальнівського  району Київської  області

ф. РO3465 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова
Тальнівського  району Черкаської  області
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ф. РO3466 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова
Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO3712 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільна праця», с. ЛеO
гедзине Бабанського  району Київської  області

ф. РO3717 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Паризька комуна»,
с. Легедзине Бабанського  району Київської  області

ф. РO3718 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний господар»,
с. Легедзине Бабанського  району Київської  області

ф. РO3719 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. ЛегеO
дзине Бабанського  району Київської  області

ф. РO3720 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. ЛеO
гедзине Бабанського  району Київської  області

ф. РO3721 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ЛегеO
дзине Бабанського району Київської  області

ф. РO3732 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана ХмельниO
цького, с. Легедзине Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO3729 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Островського, с. ЛіO
сове Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO3731 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кукліча, с. Лісове
Буцького  району Черкаської  області

ф. РO5120 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, 
с. Лоташеве Катеринопільського  району Черкаської  області

ф. РO5121 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Лоташеве
Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1551 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Майданецьке Тальнівського  району Київської  області

ф. РO1561 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Войкова, с. МайO
данецьке Тальнівського  району Київської  області

ф. РO3730 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, с. МайO
данецьке Тальнівського району Черкаської  області

ф. РO1530 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. МоO
шурів Тальнівського  району Київської  області

ф. РO1538 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. МошуO
рів Тальнівського  району Київської  області

ф. РO1570 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 
с. Мошурів Тальнівського  району Київської  області

ф. РO3726 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Великий Жовтень», 
с. Мошурів Тальнівського району Черкаської  області

ф. РO1546 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. ОнопріївO
ка Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO3725 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. ОноO
пріївка Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1554 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Павлівка
Друга Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1540 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», с. ПавO
лівка Перша Тальнівського  району Київської  області

ф. РO1563 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «9 Січня», с. Павлівка
Перша Тальнівського  району Київської області

ф. РO3724 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», с. ПавO
лівка Перша Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1555 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ПапуO
жинці Тальнівського  району Київської  області
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ф. РO1612 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича,  с. ПаO
пужинці Тальнівського  району Київської  області

ф. РO3723 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ПапуO
жинці Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO5119 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. ПіO
щана Катеринопільського району Черкаської  області

ф. РO1565 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Поташ
Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1545 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. РоO
манівка Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1542 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. СоколіO
вочка Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1556 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Здобуток Жовтня», 
м. Тальне Київської області

ф. РO1558 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
м. Тальне Київської  області

ф. РO1562 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Лан», м. Тальне
Київської  області

ф. РO1566 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чкалова, м. Тальне
Київської  області

ф. РO3715 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний партизан»,
м. Тальне Київської  області

ф. РO3727 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чкалова, м. Тальне
Черкаської  області

ф. РO3728 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Здобуток Жовтня»,
м. Тальне Черкаської  області

ф. РO3714 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. ТаO
льянки Бабанського  району Київської  області

ф. РO3711 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ТаO
льянки Тальнівського  району  Черкаської  області

ф. РO3716 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня», с. ТаO
льянки Бабанського  району Київської  області

ф. РO3722 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ТальянO
ки Бабанського  району Київської  області

ф. РO1567 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільна нива», с. ЧерO
воне Тальнівського  району Черкаської області

ф. РO1533 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. ЧесO
нопіль Тальнівського  району Київської  області

ф. РO1559 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянський  куток»,
с. Чеснопіль Тальнівського  району  Київської  області

ф. РO3455 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. ЧесO
нопіль Тальнівського  району Черкаської  області

ф. РO1539 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської,  с. ШауO
лиха Тальнівського  району Київської  області

ф. РO1541 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. ШауO
лиха  Тальнівського  району  Київської  області

ф. РO5122 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Постишева,  с. ШауO
лиха Тальнівського  району Черкаської  області
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Уманського  району

ф. РO3099 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. АнтоO
нівка Ладижинського  району  Київської  області

ф. РO3974 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Антонівка
Ладижинського  району  Київської  області

ф. РO3975 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Антонівка
Ладижинського  району Черкаської  області

ф. РO5726 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Антонівка Уманського  району Черкаської області

ф. РO4646 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Промінь Жовтня»,  
с. Аполянка Уманського  району Черкаської області

ф. РO3092 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Трудовик», с. Бабанка
Бабанського  району Київської  області

ф. РO3093 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пролетар», с. БабанO
ка Бабанського  району Київської  області

ф. РO3094 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського,  с. БаO
банка Бабанського  району Київської  області

ф. РO3095 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. БаO
банка Бабанського  району Київської  області

ф. РO3096 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. БаO
банка Бабанського  району Київської  області

ф. РO3989 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Бабанка Уманського  району Черкаської  області

ф. РO1610 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Постишева, с. БеO
рестовець  Уманського району  Черкаської  області

ф. РO1362 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний боєць», 
с. Війтівка Уманського району Київської  області

ф. РO1605 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний боєць», 
с. Війтівка Уманського району  Київської  області

ф. РO3102 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Вільшана Слобідка Бабанського  району  Черкаської  області

ф. РO3973 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ВільO
шанка   Бабанського  району  Черкаської  області

ф. РO1372 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ГереO
женівка Уманського району  Київської області

ф. РO1376 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний заможO
ник»,  с. Гереженівка Уманського  району  Київської області

ф. РO3516 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Незаможник», с. ГереO
женівка   Уманського  району  Київської області

ф. РO5737 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,  с. ГереO
женівка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5957 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. ГереO
женівка Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1370 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. ГороO
децьке   Уманського  району Черкаської області

ф. РO5814 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Новий  світ,  с. ГородO
ниця Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3689 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «3Oй  вирішальний»,  
с. Гродзеве   Бабанського  району  Київської області

ф. РO3693 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Гродзеве  Бабанського району  Київської області
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ф. РO5714 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. ГродзеO
ве   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3977 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»,  
с. Громи   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3978 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільне життя», 
с. Громи   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5719 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Суворова,  с. Громи
Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1374 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ДмиO
трушки   Уманського  району  Київської області

ф. РO4092 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Дмитрушки   Уманського  району  Київської області

ф. РO5713 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,
с. Дмитрушки  Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5824 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ДмиO
трушки   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3691 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше травня», 
с. Доброводи   Бабанського  району  Київської області

ф. РO3692 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий побут», 
с. Доброводи   Бабанського  району  Київської області

ф. РO5742 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ партз’їзду, 
с. Доброводи   Уманського  району Черкаської області

ф. РO5811 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ партз’їзду
КПРС,  с. Доброводи   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3985 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Дубова
Бабанського  району  Київської області

ф. РO3986 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Дубова Бабанського  району  Київської області

ф. РO3987 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Дубова
Бабанського  району  Київської  області

ф. РO5717 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,
с. Дубова   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5731 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Малєнкова, с. ДуO
бова   Бабанського  району  Черкаської області

ф. РO5741 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Дубова   Бабанського району  Черкаської області

ф. РO1359 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка», с. ІваO
нівка   Уманського  району  Київської області

ф. РO5735 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка», с. ІваO
нівка   Уманського  району  Київської області

ф. РO5815 Сільськогосподарська артіль (колгосп)ім. Шевченка, с. ІваO
нівка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5732 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. КолоO
дисте   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5810 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Переможець», с. КорO
жова   Бабанського  району  Черкаської області

ф. РO5813 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Франка,  с. Коржова
Слобода   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO4094 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. КорO
жовий Кут  Бабанського  району  Черкаської області

ф. РO4095 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. КоO
сенівка   Бабанського  району  Київської області
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ф. РO4096 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. КоO
сенівка   Бабанського  району  Київської області

ф. РO4097 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 17Oго партз’їзду,  
с. Косенівка Бабанського  району  Київської області

ф. РO5237 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст»,  с.
Косенівка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1371 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. КочерO
жинці   Уманського  району  Київської області

ф. РO1373 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар», с. КочерO
жинці   Уманського  району  Київської області

ф. РO5798 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. КочерO
жинці   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1360 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комінтерн»,  с. КочуO
біївка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3988 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комінтерн», с. КоO
чубіївка   Уманського  району  Черкаської  області

ф. РO1361 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна», 
с. Краснопілка Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3514 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ЛаO
дижинка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3967 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова, с. ЛаO
дижинка   Ладижинського  району  Черкаської області

ф. РO3968 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний  колос», 
с. Ладижинка   Ладижинського   району  Київської області

ф. РO3969 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. ЛаO
дижинка Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3970 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтнева революO
ція»,  с. Ладижинка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3971 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Передовик», с. ЛадиO
жинка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3972 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Малєнкова, с. ЛадиO
жинка   Ладижинського  району  Черкаської області

ф. РO4647 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. ЛаO
дижинка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3105 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ЛюбаO
шівка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3090 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Прапор»,
с. Максимівка   Ладижинського  району  Черкаської області

ф. РO3980 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 
с. Оксанина   Бабанського  району  Черкаської області

ф. РO3981 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Юний піонер», с. ОкO
санина  Бабанського  району  Київської області

ф. РO3982 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ОкO
санина   Бабанського  району  Київської області

ф. РO3983 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний перемоO
жець»,  с. Оксанина Бабанського  району  Київської області

ф. РO3984 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського, 
с. Оксанина   Бабанського  району  Черкаської області

ф. РO5715 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Черняхівського, 
с. Оксанина  Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3976 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний партизан»,
с. Острівець   Бабанського  району  Черкаської області
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ф. РO5716 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Острівець
Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1369 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Провідна зірка», 
с. Паланка Уманського  району Київської області

ф. РO5809 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ПаO
ланка Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1367 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Піковець Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1366 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. ПоO
лянецьке  Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3097 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революO
ції,  с. Посухівка Ладижинського  району  Черкаської області

ф. РO1375 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. ПугаO
чівка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3100 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. РиO
жавка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3101 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. РиO
жавка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3107 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний заможO
ник»,  с. Рижавка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO3515 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. РиO
жавка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5743 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. РиO
жавка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5744 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Рижавка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5812 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Рижавка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3979 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Рогова
Бабанського  району Черкаської області

ф. РO4642 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. РоO
дниківка Уманського  району Черкаської області

ф. РO5725 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. РопоO
туха   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5727 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Ропотуха
Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5818 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького, с. РопоO
туха   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5826 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «40Oроків Жовтня»,  
с. Ропотуха  Ладижинського  району  Черкаської області

ф. РO3098 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. СвиO
нарка Бабанського району  Київської області

ф. РO3690 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Свинарка
Бабанського району Черкаської області

ф. РO1364 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського, 
с. Собківка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5825 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. СобO
ківка Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5959 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Собківка
Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1368 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Старі Бабани Уманського  району  Київської області
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ф. РO1377 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Старі
Бабани Уманського  району  Київської області

ф. РO5817 Сільськогосподарська артіль (колгоспім. Кутузова, с. Старі БаO
бани   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3108 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, с. СтепO
ківка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3103 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка», 
с. Сушківка   Бабанського  району  Київської області

ф. РO3104 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 
с. Сушківка   Бабанського  району  Київської області

ф. РO5712 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Сушківка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5823 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Сушківка Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5710 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст»,  с. Танське
Бабанського району Київської області

ф. РO5711 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Танське
Бабанського  району Київської області

ф. РO5816 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. ТанO
ське  Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5718 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна», с. Текуча
Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5720 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний боєць», 
с. Текуча   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5721 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Сталінський клич»,
с. Текуча   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5722 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона  зірка», 
с. Текуча Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5723 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перша п’ятирічка»,  
с. Текуча  Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5738 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова,  с. Текуча
Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5739 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна», с. Текуча
Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5733 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. ТоO
машівка   Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1363 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, м. Умань
Черкаської області

ф. РO5734 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,
с. Фурманка Уманського  району  Черкаської області

ф. РO4093 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ЧерпоO
води   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO4641 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. ЧерO
поводи Ладижинського  району Київської області

ф. РO4648 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. ЧерпоO
води Уманського  району  Черкаської області

ф. РO1365 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Черняхівського, 
с. Чорнявка Уманського району  Київської області

ф. РO5724 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», 
с. Шарин  Ладижинського  району  Черкаської області

ф. РO3106 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. ЮрO
ківка Уманського  району  Черкаської області
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ф. РO5961 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова,  с. ЮрO
ківка  Уманського  району  Черкаської області

ф. РO3091 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Колос»,  с. Яроватка
Уманського  району  Київської області

ф. РO5728 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Ятранівка
Уманського  району  Черкаської області

ф. РO5729 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий побут», 
с. Ятранівка Ладижинського  району Київської області

ф. РO5730 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «19 МЮД», с. ЯтраO
нівка   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO5740 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Ятранівка   Ладижинського  району  Київської області

Христинівського  району

ф. РO3878 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. БагаO
чівка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4051 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. БосівO
ка  Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4059 Сільськогосподарська ртіль (колгосп) «Дружба», с. БотвиO
нівка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4060 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. БотвиO
нівка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4891 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ВеO
лика Севастянівка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4892 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільна праця», с. ВеO
лика Севастянівка Христинівського району Київської області

ф. РO4893 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Велика Севастянівка Христинівського  району  Київської

області
ф. РO4894 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Велика

Севастянівка Христинівського  району  Черкаської області
ф. РO4895 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 

с. Велика Севастьянівка  Христинівського  району  Черкаської
області

ф. РO4900 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Велика Севастянівка Христинівського  району  Черкаської
області

ф. РO4901 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,
с. Велика Севастянівка   Христинівського  району  Черкаської
області

ф. РO3876 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Малєнкова, с.
Вербувата   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO3875 Ордена Леніна сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія»,
с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області

ф. РO3880 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ВерхO
нячка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4915 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8Oго Березня, с. ВікO
торівка   Христинівського  району  Київської області

ф. РO5214 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. ВільO
шанка Христинівського району  Київської області
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ф. РO4888 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ГоO
ляківка Христинівського району Черкаської області

ф. РO4058 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Гребля  Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4764 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянська Україна»,
с. Заячківка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4765 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь Ілліча», 
с. Івангород Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4896 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «За заможне життя»,
с. Івангород   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4897 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. ІванO
город   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4898 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Івангород
Христинівського  району  Київської області

ф. РO5219 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Перемога»,
с. Козачий Хутір  Христинівського  району Київської області

ф. РO3879 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської
області

ф. РO4049 Ордена «Знак Пошани» сільськогосподарська артіль (колO
госп) ім. Леніна, с. Ліщинівка Христинівського району ЧерO
каської області

ф. РO5212 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Мала
Севастянівка Христинівського  району Черкаської області

ф. РO5213 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Мала
Севастянівка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO5220 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Мала Севастянівка Христинівського району Київської області

ф. РO5342 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Орадівка Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4767 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Осітна
Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4887 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Осітна Ладижинського  району Черкаської області

ф. РO3877 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ПеO
ніжкове   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4886 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, 
с. Розсішки   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4899 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, 
с. Розсішки   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO5218 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. газети «Правда», 
с. Свинарка   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4055 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Синиця   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4056 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний перемоO
жець», с. Синиця  Ладижинського  району  Київської області

ф. РO4057 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ТСОАвіахіма, 
с. Синиця   Ладижинського  району  Київської області

ф. РO4763 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Сичівка
Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4889 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шмідта,   с. Сичівка
Христинівського  району  Київської області
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ф. РO4890 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Сичівка Христинівського  району  Київської області

ф. РO5221 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. ТаO
лалаївка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4052 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. УглуO
ватка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4053 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. УглуO
ватка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4047 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Ухожа
Христинівського  району  Київської області

ф. РO5215 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ХриO
стинівка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO5216 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 17Oго Партз’їзду,  
с. Христинівка Христинівського  району  Київської області

ф. РO5217 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18Oго Партз’їзду,  
с. Христинівка Христинівського  району  Київської області

ф. РO4050 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 9Oго січня, 
с. Чайківка Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4046 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ШельO
пахівка   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4048 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ШельO
пахівка   Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4766 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колос», с. Шукайвода
Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4910 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ШуO
кайвода   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4911 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Шукайвода   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4912 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни,
с. Шукайвода   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4913 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. ШукайO
вода   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4914 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. ШуO
кайвода   Христинівського  району  Київської області

ф. РO4916 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Борці Жовтня», 
с. Ягубець Христинівського  району  Черкаської області

ф. РO4917 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 
с. Ягубець Христинівського  району  Київської області

ф. РO4918 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. ЯгуO
бець Христинівського  району  Черкаської області

Черкаського  району

ф. РO1954 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Байбузи
Черкаського  району Черкаської області

ф. РO2585 Сільськогосподарська артіль (колгосп)ім. Петровського, с. БеO
резняки Черкаського  району  Київської області

ф. РO2348 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Білозір’я
Черкаського  району Київської області

ф. РO2349 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8Oго Березня, с. БіO
лозір’я Черкаського  району Київської області

ф. РO2350 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17Oго з’їзду ВКП(б),
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с. Білозір’я Черкаського району Київської області
ф. РO3436 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Білозір’я

Смілянського  району  Черкаської області
ф. РO3437 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,

с. Білозір’я Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5684 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога», с. Будище

Черкаського  району Черкаської області
ф. РO2353 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 

с. Бузуків Черкаського району  Київської області
ф. РO557 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г. Шевченка, 

с. Василиця   Черкаського району  Київської області
ф. РO551 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Вергуни

Черкаського  району  Київської області
ф. РO1955 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна», 

с. Вергуни   Черкаського  району  Київської області
ф. РO5192 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна», 

с. Вергуни Черкаського району Черкаської області
ф. РO5690 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна», 

с. Вергуни   Черкаського району  Черкаської області
ф. РO5193 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянська Україна»,

с. Геронимівка   Черкаського  району Черкаської області
ф. РO5890 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ОДПУ», с. ГеронимівO

ка   Черкаського  району Київської області
ф. РO5898 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. ГероO

нимівка Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5889 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мануїльського, 

с. Дахнівка   Черкаського району  Київської області
ф. РO2583 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Червоної Армії, 

с. Дубіївка   Черкаського району  Черкаської області
ф. РO4992 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Думанці

Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO2346 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Змагайлівка   Черкаського  району  Київської області
ф. РO2347 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний партизан»,

с. Змагайлівка   Черкаського  району  Київської області
ф. РO3121 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ЗмаO

гайлівка   Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO549 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17Oго з’їзду ВКП(б),

с. Кумейки   Черкаського  району  Київської області
ф. РO552 Об’єднана сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», 

с. Кумейки Черкаського району Черкаської області
ф. РO555 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Кумейки

Черкаського  району  Київської області
ф. РO2537 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Леськи

Черкаського  району Черкаської області
ф. РO5886 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 

с. Кумейки   Черкаського  району  Київської області
ф. РO5888 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Революційна хвиля»,

с. Кумейки   Черкаського  району  Київської області
ф. РO5883 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прогрес», с. Лозівок

Черкаського  району  Київської області
ф. РO2538 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Ломувате
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Черкаського  району  Київської області
ф. РO5189 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 

с. Ломувате Черкаського  району Черкаської області
ф. РO1945 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, 

с. Мошни Черкаського району  Київської області
ф. РO2339 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 

с. Мошни Черкаського  району  Київської області
ф. РO2351 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нова культура», 

с. Мошни Черкаського  району  Київської області
ф. РO3401 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Мошни

Черкаського  району Черкаської області
ф. РO5682 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Мошни

Черкаського  району Черкаської області
ф. РO5683 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 

с. Мошни   Черкаського району  Черкаської області
ф. РO1893 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 

с. Нечаївка Черкаського району Черкаської області
ф. РO2586 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний партизан»,

с. Первомайське  Черкаського  району  Київської області
ф. РO2341 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Руська

Поляна Черкаського району Київської області
ф. РO2344 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни,

с. Руська Поляна Черкаського  району  Київської області
ф. РO2343 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ВКП(б), с. Руська

Поляна Черкаського  району  Київської області
ф. РO4991 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 

сOще Руська Поляна Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5190 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 

с. Сагунівка Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5887 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. СвиO

дівок  Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO563 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г. Шевченка, 

с. Софіївка  Черкаського  району  Київської області
ф. РO5685 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 

с. Софіївка  Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5686 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г. Шевченка, 

с. Софіївка Черкаського району  Черкаської області
ф. РO554 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 11Oго з’їзду Рад, 

с. Станіславчик  Черкаського  району  Київської області
ф. РO2342 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18Oго з’їзду ВКП(б),

с. Степанки Черкаського  району  Київської області
ф. РO5191 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 50Oріччя Жовтня,

с. Степанки Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO2345 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Талдики

Черкаського  району  Київської області
ф. РO2587 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. ТуO

більці   Черкаського  району  Київської області
ф. РO3560 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. ТуO

більці   Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO3400 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна,  с. Хацьки

Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5891 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, 
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с. Хацьки Смілянського  району  Київської області
ф. РO5892 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Політвідділу, 

с. Хацьки Смілянського  району  Київської області
ф. РO553 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12Oріччя Жовтня,

с. Хрещатик Черкаського  району  Київської області
ф. РO2584 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Б.Хмельницького,

с. Хрещатик  Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO2354 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Сім’я червоних

партизан», с. Худяки Черкаського  району  Київської області
ф. РO5688 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Худяки

Черкаського  району Черкаської області
ф. РO2352 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 

с. Хутори   Черкаського  району  Київської області
ф. РO5884 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Хутори

Черкаського  району Черкаської області
ф. РO556 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Червона Слобода   Черкаського  району  Київської області
ф. РO1949 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», 

с. Червона Слобода   Черкаського  району  Київської області
ф. РO3124 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Червона

Слобода   Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5689 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ЧерO

вона Слобода  Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO3559 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Росія»,   с. Чорнявка

Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5681 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Чорнявка

Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5897 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,

с. Чорнявка   Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5885 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до нового

життя», с. Чубівка   Смілянського  району  Черкаської області
ф. РO550 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12Oріччя Жовтня,

с. Шелепухи   Черкаського  району  Київської області
ф. РO1666 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г. Шевченка, 

с. Шелепухи   Черкаського  району  Київської області
ф. РO5687 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. ШелеO

пухи   Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO3171 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. ЯсноO

зір’я   Черкаського  району  Черкаської області
ф. РO5894 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», с. БілоO

зір’я   Смілянського району  Київської області
ф. РO5895 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. БіO

лозір’я   Смілянського району  Київської області
ф. РO5896 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Білозір’я

Смілянського  району  Київської області

Чигиринського  району

ф. РO910 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «КІМ», с. Адамівка
Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO909 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. БоO
ровиця   Чигиринського  району  Кіровоградської області
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ф. РO920 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Боровиця
Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO900 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Фрунзе,  с. Бужин
Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO903 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар», с. Вершаці
Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO906 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Широкий лан», 
с. Вершаці   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO939 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий господар», 
с. Вершаці   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO5634 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. ВерO
шаці   Чигиринського району  Черкаської області

ф. РO911 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Вітове
Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO907 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. ГалагаO
нівка   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO908 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовицький сигO
нал», с. Галаганівка Чигиринського району  Кіровоградської
області

ф. РO3067 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ГалаO
ганівка   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO904 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ГоO
ловківка   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO927 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Іскра», с. Головківка
Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO932 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої ревоO
люції, с. Головківка Чигиринського району Кіровоградської
області

ф. РO894 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18Oго з’їзду ВКП(б),
с. Гущівка Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO3439 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с.
Деменці Чигиринського району  Кіровоградської області

ф. РO3438 Сільськогосподарська артіль (колгосп) м. Кірова, с. Зам’ятO
ниця   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO895 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18Oго з’їзду ВКП(б),
с. Іванівка   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO941 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. ІваO
нівка   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO3755 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Вітчизна», с. Іванівка
Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO918 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького,  с. Івківці
Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO937 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Івківці
Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO926 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. КаO
лантаїв  Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO922 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Кожарки   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO914 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Красносілля  Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO934 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни,
с. Красносілля Чигиринського району Кіровоградської області
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ф. РO924 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», 
с. Матвіївка   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO913 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. МедO
ведівка   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO897 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської,  с. МельO
ники   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO916 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка», с. МельO
ники   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO935 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. МельO
ники   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO917 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. МуO
дрівка   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO905 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Дубового, с. НовоO
селиця   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO921 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше травня», с. ПоO
луднівка   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO938 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. РаO
цеве   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO4004 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Рацеве Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO4005 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Рацеве
Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO4006 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,
с. Рацеве Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO945 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, с. РозO
сошинці   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO931 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Рублівка
Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO901 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. СагуO
нівка   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO925 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», 
с. Стецівка   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO936 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. СтеO
цівка   Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO3440 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Стецівка
Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO5636 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дніпро», с. Стецівка
Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO893 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана ХмельO
ницького, с. Суботів Чигиринського району Черкаської області

ф. РO3441 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. ТараO
сівка   Чигиринського  району  Кіровоградської області

ф. РO940 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50Oріччя Жовтня,
с. ТарасовоOГригорівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO929 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Тіньки
Чигиринського  району  Черкаської області

ф. РO5635 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна», с. Тіньки
Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO899 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря», с. Топилівка
Чигиринського  району Черкаської області

ф. РO919 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Трушівці
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Чигиринського  району Черкаської області
ф. РO5637 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Трушівці

Чигиринського  району  Черкаської області
ф. РO912 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Слава»,  с. Худоліївка

Чигиринського  району  Черкаської області
ф. РO3066 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», хут. Чернече

Чигиринського  району  Кіровоградської області
ф. РO892 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. ЧиO

гирин  Черкаської області
ф. РO933 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20 років Жовтня», 

с. Чмирівка   Чигиринського  району  Черкаської області
ф. РO898 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, 

с. Чорнявка   Чигиринського  району  Кіровоградської області
ф. РO923 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. ШабельO

ники   Чигиринського  району  Кіровоградської області
ф. РO928 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 

с. Шабельники Чигиринського  району  Черкаської області
ф. РO902 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Яничі

Чигиринського  району  Кіровоградської області
ф. РO943 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Яничі

Чигиринського  району  Кіровоградської області

Чорнобаївського  району

ф. РO1133 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Хвиля революції», 
с. Бакаєве   Чорнобаївського  району  Черкаської області

ф. РO3675 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний надніпряO
нець»,   с. Більки   Іркліївського  району  Полтавської області

ф. РO1130 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Богодухівка   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1135 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. БогоO
духівка   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1139 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. БогоO
духівка   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1143 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. БогоO
духівка   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1153 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний хлібороб»,
с. Богодухівка   Чорнобаївського  району  Черкаської області

ф. РO1156 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»,  
с. Богодухівка   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO3656 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Богодухівка   Чорнобаївського  району  Черкаської області

ф. РO3657 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна, с. БогоO
духівка   Чорнобаївського  району  Черкаської області

ф. РO3658 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 
с. Богодухівка   Чорнобаївського  району  Черкаської області

ф. РO1196 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Бузьки
Іркліївського  району  Полтавської області

ф. РO1200 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХІІ з’їзду КП(б)У,
с. Васютинці   Іркліївського  району  Полтавської області

ф. РO1210 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ВасюO
тинці   Іркліївського району  Полтавської області
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ф. РO2252 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХVІІ з’їзду ВКП(б),
с. Васютинці   Іркліївського  району  Полтавської області

ф. РO3651 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Васютинці
Чорнобаївського  району  Черкаської області

ф. РO3652 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Сталінський шлях»,
с. Васютинці   Іркліївського району  Черкаської області

ф. РO1118 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. ВелиO
ка Бурімка   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1119 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ударник», с. Велика
Бурімка   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1127 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Велика
Бурімка   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1146 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воровського, с. ВеO
лика Бурімка Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO3654 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Велика
Бурімка  Чорнобаївського  району  Черкаської області

ф. РO1121 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Великі
Канівці  Чорнобаївського  району Полтавської області

ф. РO1124 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Великі
Канівці Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1126 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ВеO
ликі Канівці   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO2887 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. ВеO
реміївка   Градизького  району  Полтавської області

ф. РO2888 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до культури»,
с. Вереміївка   Градизького  району  Полтавської області

ф. РO2889 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Вереміївка   Градизького  району  Полтавської області

ф. РO2890 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Вереміївка
Градизького  району  Полтавської області

ф. РO3740 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Веселий
Поділ   Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1193 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Клич Ілліча», 
с. Воронинці   Іркліївського  району  Полтавської області

ф. РO3741 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Клич Ілліча», 
с. Воронинці   Іркліївського  району  Черкаської області

ф. РO1197 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3Oй Інтернаціонал»,
с. Демки   Іркліївського  району  Полтавської області

ф. РO2891 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Жовнине  Градизького  району  Полтавської області

ф. РO2892 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8Oго Березня, 
с. Жовнине  Градизького   району  Полтавської області

ф. РO2893 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. ЖовO
нине  Градизького   району  Полтавської області

ф. РO2894 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Добробут», с. ЖовO
нине  Градизького  району  Полтавської області

ф. РO2895 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. ЖовO
нине  Чорнобаївського району  Черкаської області

ф. РO1182 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 14Oріччя Жовтня,
с. Загородище  Іркліївського району  Полтавської області

ф. РO3747 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня, 
с. Загородище  Іркліївського району Черкаської області
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ф. РO1195 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Іркліїв
Іркліївського району  Черкаської області

ф. РO1190 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. КітO
лове  Іркліївського району  Полтавської області

ф. РO2896 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. КліO
щинці  Градизького   району  Полтавської області

ф. РO2897 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. КліO
щинці  Градизького району  Полтавської області

ф. РO2898 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. КліO
щинці  Градизького   району  Полтавської області

ф. РO3669 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. КліO
щинці  Чорнобаївського   району  Черкаської області

ф. РO3679 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Кліщинці
Градизького   району  Полтавської області

ф. РO1120 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 
с. Красенівка  Чорнобаївського  району  Полтавської області

ф. РO1132 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. КраO
сенівка Чорнобаївського   району  Полтавської області

ф. РO1155 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маяковського, 
с. Красенівка Чорнобаївського   району  Полтавської області

ф. РO1157 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. КраO
сенівка Чорнобаївського   району  Полтавської області

ф. РO3655 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Красенівка Чорнобаївського району  Черкаської області

ф. РO1207 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Устименка, 
с. Крутьки Іркліївського району  Черкаської області

ф. РO3663 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Героя Радянського
Союзу С.Я. Устименка, с. Крутьки Чорнобаївського району
Черкаської області

ф. РO3664 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18Oго з’їзду ВКП(б),
с. Ленінське Чорнобаївського району  Черкаської області

ф. РO3665 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18Oго з’їзду ВКП(б),
с. Ленінське Чорнобаївського   району  Черкаської області

ф. РO1179 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінські лани», 
с. Лихоліти Іркліївського району  Черкаської області

ф. РO1194 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ЛиO
холіти Іркліївського району  Полтавської області

ф. РO1144 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянське село», 
с. Лукашівка Чорнобаївського   району  Полтавської області

ф. РO1149 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. ЛукаO
шівка Чорнобаївського району  Полтавської області

ф. РO1150 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ЛукаO
шівка Чорнобаївського   району  Полтавської області

ф. РO3737 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ЛукаO
шівка Чорнобаївського   району  Черкаської області

ф. РO3738 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ЛукаO
шівка Чорнобаївського району  Черкаської області

ф. РO1201 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ЛяO
щівка Іркліївського району  Полтавської області

ф. РO1203 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Лящівка
Чорнобаївського  району  Черкаської області

ф. РO1131 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1Oше Травня», с. Мала
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Бурімка Чорнобаївського   району  Полтавської області
ф. РO3666 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 

с. Мала Бурімка Чорнобаївського району  Черкаської області
ф. РO3668 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Мала

Бурімка Чорнобаївського району  Черкаської області
ф. РO3674 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 

с. Мала Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області
ф. РO1138 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», с. Малі

Канівці Чорнобаївського району Полтавської області
ф. РO1145 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Малі КаO

нівці Чорнобаївського району  Полтавської області
ф. РO1148 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтневий промінь»,

с. Малі Канівці Чорнобаївського  району  Полтавської області
ф. РO1142 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Мар’яO

нівка Чорнобаївського   району  Черкаської області
ф. РO3678 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Матвіївка

Градизького   району  Полтавської області
ф. РO1211 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 

с. Мельники Іркліївського   району  Полтавської області
ф. РO1212 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 

с. Мельники Іркліївського   району  Полтавської області
ф. РO1214 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 

с. Мельники Іркліївського   району  Полтавської області
ф. РO3742 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 

с. Мельники Чорнобаївського   району  Черкаської області
ф. РO3743 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Мельники

Іркліївського   району  Черкаської області
ф. РO1187 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Митьки

Іркліївського   району Полтавської області
ф. РO1191 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Жовтня», 

с. Митьки Іркліївського району  Полтавської області
ф. РO3735 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,

с. Митьки Іркліївського району  Черкаської області
ф. РO1180 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», 

с. Михайлівка Іркліївського району  Полтавської області
ф. РO1186 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, 

с. Мойсинці Іркліївського району  Полтавської області
ф. РO1189 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. МойO

синці Іркліївського району  Полтавської області
ф. РO3671 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Придніпровський»,

с. Мойсинці Іркліївського району Черкаської області
ф. РO1199 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. МосO

каленки Іркліївського району  Полтавської області
ф. РO1215 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. МосO

каленки Іркліївського району  Полтавської області
ф. РO3649 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. МосO

каленки Чорнобаївського   району  Черкаської області
ф. РO1129 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Мохнач

Чорнобаївського району  Полтавської області
ф. РO1134 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,

с. Мохнач Чорнобаївського району  Полтавської області
ф. РO3667 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 40Oріччя Жовтня,
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с. Мохнач Чорнобаївського району Черкаської області
ф. РO3677 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18Oго з’їзду ВКП(б),

с. Мутихи Іркліївського району  Полтавської області
ф. РO1184 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воровського, с. НаO

лісне Іркліївського району Полтавської області
ф. РO1140 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,

с. Нове Життя Чорнобаївського   району  Черкаської області
ф. РO3673 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна», 

с. Нове Життя Чорнобаївського району  Черкаської області
ф. РO1158 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 

с. Новоселиця Чорнобаївського   району  Полтавської області
ф. РO3739 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. НоO

воселиця Чорнобаївського   району  Черкаської області
ф. РO3736 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,

с. Новоукраїнка Чорнобаївського району Черкаської області
ф. РO1208 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Красіна, с. ПершоO

травневе Іркліївського району  Полтавської області
ф. РO1209 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 

с. Першотравневе Іркліївського   району  Черкаської області
ф. РO1213 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. ПиO

щики Іркліївського   району  Полтавської області
ф. РO3670 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», 

с. Придніпровське Чорнобаївського   району  Черкаської
області

ф. РO1181 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. РевO
бинці Іркліївського району  Полтавської області

ф. РO1192 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. РевO
бинці Іркліївського району  Полтавської області

ф. РO3748 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Ревбинці
Чорнобаївського району  Черкаської області

ф. РO1123 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Савківка Чорнобаївського   району  Полтавської області

ф. РO1128 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Україна»,  
с. Савківка Чорнобаївського   району  Черкаської області

ф. РO3676 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. СамоO
виця Іркліївського району  Полтавської області

ф. РO1198 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Думка Леніна», 
с. Скородистик Іркліївського   району  Полтавської області

ф. РO1202 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Шевченка»,
с. Скородистик Іркліївського   району  Полтавської області

ф. РO1205 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. СкоO
родистик Іркліївського району  Полтавської області

ф. РO3744 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»,
с. Скородистик Чорнобаївського   району  Черкаської  області

ф. РO3746 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. СкороO
дистик Іркліївського   району  Черкаської області

ф. РO3653 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба», с. Старе
Іркліївського   району Черкаської області

ф. РO1204 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Старий
Коврай Чорнобаївського   району  Черкаської області

ф. РO1141 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна», 
с. Тарасівка Чорнобаївського   району  Черкаської області
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ф. РO2899 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. ТимO
ченки Градизького району  Полтавської  області

ф. РO2900 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. ТимO
ченки Градизького району  Полтавської  області

ф. РO2901 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. ТимO
ченки Градизького району  Полтавської  області

ф. РO2902 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ТимO
ченки Чорнобаївського району  Черкаської  області

ф. РO1154 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. ФранO
ківка Чорнобаївського району  Черкаської  області

ф. РO3659 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. ФранO
ківка Чорнобаївського району  Черкаської  області

ф. РO1147 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ХресO
тителеве Чорнобаївського району  Полтавської  області

ф. РO1151 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. ХрестиO
телеве Чорнобаївського району  Полтавської  області

ф. РO1152 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. ХресO
тителеве Чорнобаївського району  Полтавської області

ф. РO3733 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,
с. Хрестителеве Чорнобаївського   району  Черкаської  області

ф. РO3734 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. ХрестиO
телеве Чорнобаївського   району  Черкаської  області

ф. РO1671 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», 
с. Червоне Іркліївського району  Полтавської  області

ф. РO1206 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 1Oої сесії Верховної
Ради УРСР, с. Червоногірка Іркліївського району Полтавської
області

ф. РO1188 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Червонохижинці Іркліївського   району  Полтавської  області

ф. РO1185 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Чехівка Іркліївського району  Полтавської  області

ф. РO3662 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Чехівка
Іркліївського району Черкаської  області

ф. РO1122 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Чорнобай
Чорнобаївського району Черкаської  області

ф. РO1125 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ЧорO
нобай Чорнобаївського   району  Полтавської  області

ф. РO1136 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. ЧорO
нобай Чорнобаївського району  Полтавської  області

ф. РO1137 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Чорнобай Чорнобаївського району  Черкаської  області

ф. РO3650 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. ЧорO
нобай Чорнобаївського району  Черкаської  області

ф. РO3660 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», 
с. Чорнобай Чорнобаївського   району  Черкаської  області

ф. РO3661 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Родина», с. Чорнобай
Чорнобаївського   району  Черкаської  області

ф. РO3672 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. ЧорноO
бай Чорнобаївського   району  Черкаської  області
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Шполянського  району

ф. РO1301 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя», с. АнO
тонівка Мокрокалигірського   району  Київської  області

ф. РO3205 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Антонівка
Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO3227 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. АнтоO
нівка Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO2281 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Бурти
Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO2274 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Васильків Шполянського   району  Київської  області

ф. РO3217 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Васильків Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO3219 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Васильків Шполянського   району  Київської  області

ф. РO3220 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. ВаO
сильків Шполянського   району  Київської  області

ф. РO3221 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. ВасильO
ків Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO3225 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ВасильO
ків Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO3223 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,
с. Веселий Кут Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO3231 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. ВіO
тязеве Мокрокалигірського   району  Київської  області

ф. РO3210 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога», с. Водяне
Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO4186 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Водяне
Шполянського району Черкаської  області

ф. РO3228 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 40Oріччя Жовтня,
с. Глиняна Балка Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO3202 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,
с. Журавка Златопільського   району  Кіровоградської  області

ф. РO3203 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. ЖуO
равка Златопільського району  Кіровоградської  області

ф. РO3207 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінська зоря», 
с. Журавка Шполянського  району  Черкаської  області

ф. РO2288 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Іскрене Шполянського  району  Черкаської  області

ф. РO1297 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. КаO
вунівка Мокрокалигірського   району  Київської  області

ф. РO3213 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. КавуO
нівка Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO2269 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Кам’яO
нуватка Шполянського району  Київської  області

ф. РO2277 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. КапусO
тине Шполянського   району  Київської  області

ф. РO2278 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. КапусO
тине Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO3232 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,
с. Капустине Шполянського   району  Черкаської  області
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ф. РO1299 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 13Oріччя Жовтня,
с. Коротине Шполянського району Черкаської області

ф. РO2289 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХVІІ партз’їзду, 
с. Кримки Шполянського  району  Черкаської  області

ф. РO2282 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Лебедин Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO2283 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Лебедин
Шполянського району Черкаської  області

ф. РO3209 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. ЛеO
бедин Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO3224 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Косовського, 
с. Лебедин Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO4518 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Лебедин Шполянського  району  Черкаської  області

ф. РO3214 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лип’янка
Златопільського району  Черкаської  області

ф. РO3215 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Лип’янка
Златопільського  району  Черкаської  області

ф. РO3229 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», 
с. Лип’янка Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO2266 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Першого Травня,
с. Лозуватка Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO2273 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря»,   с. Мар’янівка
Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO3206 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. МаслоO
ве Златопільського району  Черкаської  області

ф. РO2275 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Клари Цеткін, 
с. Матусів Шполянського   району  Київської  області

ф. РO2285 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 15Oріччя ВЛКСМ,
с. Матусів Шполянського  району  Київської  області

ф. РO2286 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Матусів Шполянського району  Київської  області

ф. РO2287 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, 
с. Матусів Шполянського району  Київської  області

ф. РO3204 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Матусів
Шполянського району Черкаської  області

ф. РO3222 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсоO
молу, с. Матусів Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO4183 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комO
сомолу, с. Матусів Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO3216 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. МеO
жигірка Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO2276 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. НадO
точаївка Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO3208 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ІІІOго ІнтернаціоO
налу,   с. Нечаєве Златопільського району  Черкаської  області

ф. РO3233 Сільськогосподарська артіль (колгосп)  «Іскра», с. Нечаєве
Шполянського району Черкаської  області

ф. РO5651 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ІІOа п’ятирічка», с. Нова
Ярославка Мокрокалигірського району Київської  області

ф. РO2284 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. СерO
дегівка Шполянського   району  Черкаської  області
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ф. РO2279 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Сигнаївка
Шполянського   району Черкаської  області

ф. РO2268 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Скотареве Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO1302 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спартак», с. СобоO
лівка Мокрокалигірського району  Київської  області

ф. РO3218 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард», с. СобоO
лівка Шполянського району Черкаської  області

ф. РO3226 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20Oріччя Жовтня,
с. Станіславчик Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO2265 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г. Шевченка, 
с. Терешки Шполянського району  Київської  області

ф. РO4184 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г. Шевченка, 
с. Терешки Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO5665 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г. Шевченка, 
с. Терешки Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO2267 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Товмач
Шполянського   району  Черкаської  області

ф. РO2280 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. ТовO
мач Шполянського  району  Київської  області

ф. РO3230 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 
с. Топильна Шполянського  району  Черкаської  області

ф. РO2270 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова, 
с. Устимівка Шполянського   району  Київської  області

ф. РO2272 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, 
с. Ховківка Шполянського району  Київської  області

ф. РO2271 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, м. Шпола
Черкаської  області

ф. РO3211 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянський хлібоO
роб»,   м. Шпола Київської  області

ф. РO3212 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, м. Шпола
Черкаської  області

ф. РO4185 Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова, м. Шпола
Черкаської  області

ф. РO1310 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. ЯроO
славка Шполянського району  Черкаської  області

ф. РO5652 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ІІІOя п’ятирічка», 
с. Ярославка Мокрокалигірського району Київської  області

Лісове  господарство

ф. РO2767 Інспектор лісів Уманського і Звенигородського повітів, 
м. Умань Київської губернії

ф. РO2864 Інспектор лісів 10Oго  району Шевченківського округу
Київської губернії

ф. РO2572 Черкаське обласне управління лісового господарства і лісоO
заготівель Міністерства лісового господарства УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5760 Чигиринська лісозахисна станція управління лісового госпоO
дарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області

796



ф. РO2607 Колекція документів з лісоустрою лісових масивів Черкаської
області

Лісгоспи,  ліспромгоспи,  хімлісгоспи,  лісгоспзаги

ф. РO3530 Звенигородське лісопромислове господарство тресту «УкрінO
ліс», м. Звенигородка  Київської області

ф. РO4541 Звенигородське лісозаготівельне господарство Черкаського
обласного управління лісового господарства і заготівель, 
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO5058 Золотоніське лісозаготівельне господарство Черкаського
обласного управління лісового господарства і заготівель, 
с. Вільхи Золотоніського району Черкаської області

ф. РO4324 Кам’янське лісозаготівельне господарство Черкаського обласO
ного управління лісового господарства і заготівель, с. ОлекO
сандрівка Кам’янського району Черкаської області

ф. РO2682 Канівське лісове промислове господарство тресту «УкрмеO
бель» Міністерства меблевої і столярної промисловості УРСР, 
м. Канів Київської області

ф.РO4746 Канівське лісозаготівельне господарство Черкаського обласO
ного управління лісового господарства і лісозаготівель, м. КаO
нів Черкаської області

ф.РO5297 КорсуньOШевченківське лісозаготівельне господарство ЧерO
каського обласного управління лісового господарства і
лісозаготівель, м. КорсуньOШевченківський Черкаської
області

ф.РO4430 Смілянське лісозаготівельне господарство Черкаського обласO
ного управління лісового господарства і лісозаготівель, 
м. Сміла Черкаської області

ф. РO4574 Смілянське лісове промислове господарство тресту «Київліс»,
м. Сміла Київської області

ф. РO3529 Уманське лісозаготівельне господарство Черкаського обласO
ного управління лісового господарства і лісозаготівель, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO467 Черкаське лісозаготівельне господарство Черкаського обласO
ного управління лісового господарства і лісозаготівель, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO564 Черкаське лісове промислове господарство Черкаського
обласного управління лісового господарства і лісозаготівель,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO610 Черкаське лісове промислове господарство Київського тресту
«Київліс», м. Черкаси Київської області

ф. РO2836 Черкаська районна контора Українського лісопромислового
товариства на паях «Укрінліс», м. Черкаси Черкаського округу

ф. РO3757 Чигиринське лісозаготівельне господарство Черкаського
обласного управління лісового господарства і лісозаготівель,
м. Чигирин Черкаської області

Лісорозсадники

ф. РO708 Золотоніський лісорозсадник Міністерства сільського госпоO
дарства УРСР, м. Золотоноша Полтавської області
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ф. РO2580 Черкаський державний плодолісорозсадник Черкаської
обласної контори по шовківництву, м. Черкаси Черкаської
області

Лісництва

ф. РO407 Байбузівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Байбузи Мошенського району Шевченківського
округу Київської губернії

ф. РO392 Городищенське лісництво Народного комісаріату землеробO
ства УСРР,  м. Городище Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO393 Дахнівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Дахнівка Черкаського повіту  Київської губернії

ф. РO394 Драбівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Драбівка Черкаського повіту  Київської губернії

ф. РO395 Дубіївське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Дубіївка Смілянського  району Черкаського округу 

ф. РO2819 Звенигородське лісництво Київського губернського земельO
ного управління, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO396 Ірдинське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, сOще Ірдинь Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO1045 Кам’янське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, мOко Кам’янка Кам’янського району Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO397 Канівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, м. Канів Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO398 Корсунське лісництво Шевченківського (Черкаського) окружO
ного земельного управління, м. Корсунь Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO1044 Матвіївське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Матвіївка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії

ф. РO399 Мошенське збільшене лісництво Народного комісаріату
землеробства УСРР, мOко Мошни Шевченківського (ЧерO
каського) округу 

ф. РO2825 Поташське лісництво Уманського окружного земельного
відділу, с. Поташ Маньківського району Уманського округу 

ф. РO401 Сахнівське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Сахнівка Шевченківського (Корсунського) округу 

ф. РO402 Смілянське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, мOко Сміла Черкаського округу Київської губернії

ф. РO403 Таганчанське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, мOко Таганча  Корсунського повіту  Київської губернії

ф. РO2742 Таганчанське лісництво Богуславського повітового земельного
відділу, мOко Таганча Канівського повіту Київської губернії

ф. РO405 Черкаське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO1043 Чигиринське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, м. Чигирин Київської губернії

ф. РO406 Чорнявське лісництво Народного комісаріату землеробства
УСРР, с. Чорнявка Черкаського повіту  Київської губернії
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Лісо (гідролісо) меліоративні станції

ф. РO4742 Канівська ордена Трудового Червоного Прапора гідролісоO
меліоративна станція, м. Канів Черкаської області

ф. РO5162 Лисянська лісомеліоративна станція Черкаського обласного
управління лісового господарства і лісозаготівель, смт.
Лисянка Лисянського району Черкаської області

Водне  господарство

ф. РO2637 Черкаське обласне управління меліорації і водного госпоO
дарства Міністерства меліорації і водного  господарства УРСР,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4164 Управління служби експлуатації і технічного нагляду за
будівництвом захисних споруд на Кременчуцькому водосхоO
вищі Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, м.
Черкаси Черкаської області

Меліоративні  контори,  станції,  управління

ф. РO3801 Підставківська лукомеліоративна станція будівельноOмонтажO
ного тресту «Дніпроводбуд», с. Підставки Золотоніського
району Черкаської області

ф. РO4127 Ротмистрівська лукомеліоративна станція будівельноOмонO
тажного тресту «Дніпроводбуд», смт. Ротмистрівка СмілянO
ського  району Черкаської області

ф. РO3806 Тясминське управління експлуатації осушувальних систем
Черкаського обласного управління меліорації і водного
господарства, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO4456 Уповноважений Української державної будівельноOмеліоO
ративної контори по Уманщині, м. Умань Київської губернії

ф. РO3807 Черкаське управління експлуатації осушувальноOзрошуO
вальних систем Черкаського обласного управління меліорації і
водного господарства, с. Чапаєвка Золотоніського району
Черкаської області

ф. РO5241 Черкаське управління технічної експлуатації малих рік
Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5568 БудівельноOмонтажний трест «Черкасиводбуд»  Головного
управління по зрошуванню і будівництву радгоспів на Півдні
України Міністерства меліорації і водного господарства УРСР,
м. Черкаси Черкаської області

Рибництво,  рибальство

ф. РO5395 Державна інспекція по охороні і відтворенню рибних  запасів
та регулювання рибальства на Кременчуцькому водосховищі
Українського басейнового управління по охороні і відтвоO
ренню рибних запасів та регулювання рибальства, с. Дахнівка
Черкаського району Черкаської області
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Риборозплідники

ф. РO1487 Уманський науковоOдослідний опорний пункт рибоводства
Української селекційноOдослідної станції рибоводства
Міністерства землеробства УРСР, м. Умань Київської області

ф. РO3866 Риборозплідник «Осташевка» Київської контори «УкрO
держрибтресту», м. Умань Київської області

Риболовецькі  колгоспи

ф. РO896 Риболовецький колгосп ім. 17Oго партз’їзду Черкаського
обласного виробничого рибного комбінату, с. Боровиця
Чигиринського району Черкаської області

ф. РO4995 Вереміївський рибний колгосп ім. Шмідта, с. Вереміївка
Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO766 Риболовецький колгосп «Дніпровець», с. Домантове ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO5066 Домантівський риболовецький колгосп «Дніпровець» ЧерO
каського обласного виробничого рибного комбінату, 
с. Домантове Золотоніського району Черкаської області

ф. РO4081 Іркліївський риболовецький колгосп «Прогрес», с. Іркліїв
Іркліївського району Черкаської області

ф. РO4745 Канівський риболовецький колгосп «Перше Травня», м. Канів
Черкаської області

ф. РO3170 Риболовецький колгосп «Червоний Жовтень» Черкаського
обласного рибного комбінату, с. Лозівок Черкаського району
Черкаської області

ф. РO3378 Рибне господарство «Острожани» Черкаського обласного
рибного комбінату, с. Острожани Жашківського району
Черкаської області

ф. РO2416 Черкаський риболовецький колгосп ім. Шевченка, м. Черкаси
Київської області

ф. РO5195 Черкаський риболовецький колгосп ім. Шевченка, с. Червона
Слобода Черкаського району Черкаської  області

Охорона  природи

ф. РO4754 Черкаська обласна  інспекція з охорони природи Державного
комітету УРСР з охорони природи, м. Черкаси Черкаської
області

Архітектура.  Будівництво

ф. РO2641 Відділ у справах будівництва і архітектури виконавчого
комітету Черкаської обласної ради народних депутатів, 
м. Черкаси Черкаської області

Архітектура

Управління  головного  архітектора

ф. РO4738 Управління головного архітектора і містобудування викоO

800



навчого комітету Черкаської міської Ради народних депутатів,
м. Черкаси Черкаської області

Районні  архітектори

ф. РO4649 Архітектор виконавчого комітету Городищенської районної
Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області

ф. РO4687 Архітектор виконавчого комітету Звенигородської районної
Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO5502 Архітектор виконавчого комітету Кам’янської районної Ради
народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO4972 Архітектор виконавчого комітету Канівської районної Ради
депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області

ф. РO5496 Архітектор виконавчого комітету Катеринопільської районної
Ради депутатів трудящих, смт. Катеринопіль КатериноO
пільського району Черкаської області

ф. РO4785 Архітектор виконавчого комітету КорсуньOШевченківської
районної Ради депутатів трудящих, м. КорсуньOШевченO
ківський Черкаської області

ф. РO4813 Архітектор виконавчого комітету Маньківської районної Ради
народних депутатів, смт. Маньківка Маньківського району
Черкаської області

ф. РO5350 Архітектор виконавчого комітету Монастирищенської районO
ної Ради депутатів трудящих, смт. Монастирище МонастириO
щенського району Черкаської області

ф. РO5409 Архітектор виконавчого комітету Уманської районної Ради
депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області

ф. РO5465 Архітектор виконавчого комітету Христинівської районної
Ради депутатів трудящих, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO4954 Архітектор виконавчого комітету Черкаської районної Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5508 Архітектор виконавчого комітету Чорнобаївської районної
Ради депутатів трудящих, смт. Чорнобай Чорнобаївського
району Черкаської області

ф. РO5224 Архітектор виконавчого комітету Шполянської районної Ради
депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області

Будівництво

Організації, установи і підприємства промислового
будівництва в промисловій зоні

Управління, відділи капітального будівництва виконкомів

ф. РO183 Управління окружного інженера Шевченківського (ЧеркасьO
кого) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси ШевO
ченківського (Черкаського) округу

ф. РO5449 Відділ капітального будівництва виконавчого комітету УманO
ської міської Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської
області

ф. РO2514 Управління будівництва Ради народного господарства ЧерO
каського економічного адміністративного району, м. Черкаси
Черкаської області
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ф. РO2639 Управління капітального будівництва виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5471 Управління капітального будівництва виконавчого комітету
Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

Управління і трести промислового і житлового будівництва

ф. РO2534 Будівельне управління № 2, с. Змагайлівка Черкаського
району Черкаської області

ф. РO2535 Спеціальне будівельне управління, с. Змагайлівка ЧеркасьO
кого району Черкаської області

ф. РO2531 Будівельне управління № 3 спеціального будівельного тресту
№ 1, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO2533 Спеціальний будівельний трест № 1 Міністерства міського і
сільського будівництва УРСР, м. Золотоноша Черкаської
області

ф. РO4700 БудівельноOмонтажний трест комбінату «Черкасипромбуд»
Міністерства промислового будівництва УРСР, м. Умань
Черкаської області

ф. РO2653 Трест «Черкасижитлобуд» будівельноOмонтажного комбінату
«Черкасипромбуд», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2687 Трест «Черкасипідзембуд» Головного управління по будівO
ництву Міністерства промислового будівництва УРСР, м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO2842 Трест «Черкасипромбуд»  комбінату «Черкасипромбуд», 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3201 Черкаське будівельноOмонтажне управління № 3 тресту «ЧерO
касихімбуд», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4195 БудівельноOмонтажний трест «Черкасихімбуд» комбінату
«Черкасипромбуд», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4966 Черкаське виробниче будівельноOмонтажне об’єднання «ЧерO
касибуд» Української державної будівельної корпорації
«Укрбуд», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5370 Державний спеціалізований будівельноOмонтажний трест
«Черкасиагроспецмонтаж», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5902 Закрите акціонерне товариство «Черкасирембуд», м. Черкаси
Черкаської області

Будівельні дільниці  і контори

ф. РO2525 Уманська контора акціонерного будівельного товариства
«Стандарт», м. Умань Уманського округу

ф. РO2775 Уманська окружна державна будівельна контора «Держбуд»
окружного відділу комунального господарства, м. Умань УманO
ського округу

ф. РO2784 Уманська дільниця Вінницького обласного управління
державного будівельного контролю, м. Умань Київської
області

ф. РO527 Черкаська будівельна дільниця Київського обласного
будівельного тресту, м. Черкаси Київської області
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ф. РO2465 Будівельна дільниця санаторію «Соснівка» Українського
управління курортів, санаторіїв і будинків відпочинку, м. ЧерO
каси Київської області

ф. РO5975 Відкрите акціонерне товариство «Оберіг», м. Черкаси ЧерO
каської області

ф. РO2536 Будівельна дільниця № 2 спеціального будівельного тресту 
№ 1, м. Чигирин Черкаської області

Організації, установи і підприємства будівництва в сільській  місцевості

ф. РO4101 Ватутінське управління механізації робіт тресту «ЧеркасиO
сільбуд», м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської
області

ф. РO5538 Трест «Уманьсільбуд»  Міністерства  сільського будівництва
УРСР, м. Умань Черкаської області

ф. РO2627 Черкаська механізована колона № 11 тресту «КиївсільелектроO
мережабуд», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4343 Об’єднання «Черкасисільбуд» Міністерства сільського будівO
ництва УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5632 Черкаський державноOкооперативний трест «Агробуд» ЧерO
каського обласного кооперативноOдержавного об’єднання по
агропромисловому будівництву, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5954 Управління виробничоOтехнологічної комплектації об’єднання
«Черкасиоблагробуд»,  м. Черкаси Черкаської області

Відділи  сільського і колгоспного будівництва  виконкомів

ф. РO2554 Черкаське обласне управління по будівництву в колгоспах, м.
Черкаси Черкаської області

ф. РO5394 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету
Буцької районної Ради депутатів трудящих, с. Буки Буцького
району Черкаської області

ф. РO1770 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Городищенської  районної ради депутатів трудящих,
с. Городище Городищенського району Київської області

ф. РO1230 Відділ по будівництву в колгоспах  виконавчого комітету
Драбівської районної Ради депутатів трудящих, с. Драбів
Драбівського району Черкаської області

ф. РO2042 Відділ по будівництву в колгоспах  виконавчого комітету
Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв
Іркліївського району Черкаської області

ф. РO5228 Відділ по будівництву в колгоспах  виконавчого комітету
Звенигородської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO628 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Золотоніської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Золотоноша Полтавської області

ф. РO4627 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Катеринопільської районної Ради депутатів труO
дящих, с. Катеринопіль Катеринопільського району ЧерO
каської області

ф. РO1973 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
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комітету Ковалівської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської області

ф. РO5393 Маньківський районний відділ по будівництву в колгоспах
Черкаського обласного управління по будівництву в колO
госпах, с. Маньківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO4403 Мокрокалигірський районний відділ сільського і колгоспного
будівництва Черкаського обласного управління по будівO
ництву в колгоспах, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського
району Черкаської області

ф. РO1593 Тальнівський районний відділ по будівництву в колгоспах
Черкаського обласного управління по будівництву в колгосO
пах, м. Тальне Черкаської області

ф. РO2216 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету
Уманської районної Ради депутатів трудящих, м. Умань
Черкаської області

ф. РO4282 Відділ сільського і колгоспного будівництва  виконавчого
комітету Христинівської районної Ради депутатів трудящих,
м. Христинівка Черкаської області

ф. РO877 Відділ сільського і колгоспного будівництва  виконавчого
комітету Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Чигирин Черкаської області

ф. РO1088 Відділ сільського і колгоспного будівництва  виконавчого
комітету Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, с.
Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області

ф. РO2325 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого
комітету Шполянської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Шпола Черкаської області

ф. РO5430 Шрамківський районний відділ по будівництву в колгоспах
Черкаського обласного управління  по будівництву в колO
госпах, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської
області

Міжколгоспні об’єднання і районні організації «Міжколгоспбуд»

ф. РO4194 Черкаське обласне міжколгоспне об’єднання по будівництву
Українського республіканського міжколгоспного об’єднання
по будівництву, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4986 Черкаський міжколгоспний трест «Промбудматеріали» ЧерO
каського міжколгоспного об’єднання по будівництву
«Облміжколгоспбуд», м. Черкаси Черкаської області

Районні

ф. РO4395 Звенигородська міжколгоспна будівельна організація ЧерO
каської обласної міжколгоспної будівельної організації, 
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO3578 Катеринопільська міжколгоспна будівельна організація
Черкаського обласного міжколгоспного об’єднання по
будівництву, смт. Катеринопіль Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO3554 Лисянська міжколгоспна будівельна організація Черкаського
обласного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
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с. Лисянка Лисянського району Черкаської області
ф. РO4396 Уманська міжколгоспна будівельна організація Черкаського

обласного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
м. Умань Черкаської області

Транспорт

ф. РO5556 Черкаський об’єднаний авіазагін Українського ордена ТруO
дового Червоного Прапора управління цивільної авіації
Міністерства цивільної авіації СРСР, м. Черкаси Черкаської
області

Залізничний  транспорт

ф. РO5553 Шевченківське відділення Одеської ордена Трудового ЧерO
воного Прапора залізниці Міністерства шляхів сполучення
СРСР, ст. Шевченкове м. Сміла Черкаської області

Автомобільний транспорт, будівництво і експлуатація шосейних доріг

ф. РO2513 Управління автомобільного і залізничного транспорту Ради
народного господарства Черкаського економічного адміO
ністративного району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2663 Черкаське обласне виробниче управління будівництва і
експлуатації автомобільних доріг Міністерства будівництва і
експлуатації автомобільних доріг УРСР, м. Черкаси ЧерO
каської області

ф. РO3648 Черкаське обласне виробниче управління автомобільного
транспорту Головного управління грузового автомобільного
транспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4902 Відділ міського пасажирського транспорту виконавчого
комітету Черкаської міської Ради народних депутатів, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5275 Черкаське обласне управління грузового автотранспорту
Міністерства автомобільного транспорту УРСР, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5448 Черкаське обласне управління пасажирського автотранспорту
Міністерства автомобільного транспорту УРСР, м. Черкаси
Черкаської області

Відділи  автотранспорту  і шосейних доріг  виконкомів

ф. РO4397 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг викоO
навчого комітету Бабанської районної Ради депутатів
трудящих, с. Бабанка Бабанського району Черкаської області

ф. РO5429 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг викоO
навчого комітету Вільшанської районної Ради депутатів
трудящих, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської
області

ф. РO5056 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого
комітету Гельмязівської районної Ради депутатів трудящих, 
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с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області
ф. РO1077 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого

комітету Городищенської районної Ради депутатів трудящих,
м. Городище Черкаської області

ф. РO5299 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Драбівської районної Ради депутатів
трудящих, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO4357 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Жашківської районної Ради депутатів
трудящих, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4381 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг викоO
навчого комітету Звенигородської районної Ради депутатів
трудящих, м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO5057 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Золотоніської районної Ради депутатів
трудящих, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO2039 Відділ шляхового і транспортного господарства виконавчого
комітету Іркліївської районної  Ради депутатів трудящих, 
с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області

ф. РO3021 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого
комітету Кам’янської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO4739 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого
комітету Канівської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Канів Черкаської області

ф. РO4626 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради депуO
татів трудящих, смт. Катеринопіль Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO1969 Шляховий відділ виконавчого комітету Ковалівської районної
Ради депутатів трудящих, с. Ковалівка Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO3322 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг викоO
навчого комітету КорсуньOШевченківської районної Ради
депутатів трудящих, м. КорсуньOШевченківський Черкаської
області

ф. РO4082 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг викоO
навчого комітету Ладижинської районної Ради депутатів
трудящих, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської
області

ф. РO3060 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Лисянської районної Ради депутатів
трудящих, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4950 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Маньківської районної Ради депутатів
трудящих, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської
області

ф. РO5186 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг викоO
навчого комітету Мокрокалигірської районної Ради депутатів
трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району
Черкаської області
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ф. РO4064 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг викоO
навчого комітету Монастирищенської районної Ради депутатів
трудящих, смт. Монастирище Монастирищенського району
Черкаської області

ф. РO4425 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг викоO
навчого комітету Ротмистрівської районної Ради депутатів
трудящих, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району ЧерO
каської області

ф. РO2946 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Смілянської районної Ради депутатів
трудящих, м. Сміла Черкаської області

ф. РO3532 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Тальнівської районної Ради депутатів
трудящих, м. Тальне Черкаської області

ф. РO4398 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого
комітету Уманської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO4339 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого
комітету Христинівської районної Ради депутатів трудящих,
м. Христинівка Черкаської області

ф. РO1930 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Черкаської районної Ради депутатів
трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO854 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів
трудящих, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO2844 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг викоO
навчого комітету Шполянської районної Ради депутатів
трудящих, м. Шпола Черкаської області

Дирекції, трести, управління будівництва і експлуатації шосейних доріг

ф. РO2810 Корсунська районна вантажноOрозвантажувальна контора
Українського управління місцевого транспорту, м. Корсунь
Київської губернії

ф. РO2412 ШляховоOексплуатаційна дільниця управління автошляхів
КиївOОдесаOІзмаїл Міністерства автомобільного транспорту і
шосейних доріг УРСР, м. Умань Київської області

ф. РO2413 Управління автошляхів КиївOОдесаOІзмаїл Міністерства
автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР, м. Умань
Черкаської області

ф. РO3867 Інспектура по шляховому будівництву, м. Умань Київської
області

ф. РO5451 ПівденноOЗахідний трест автошляхового будівництва
«Південзахідшляхбуд» Головного управління по будівництву
автомобільних доріг «Головшляхбуд» Міністерства транспортO
ного  будівництва СРСР, м. Умань Черкаської області

ф. РO5533 Черкаський обласний міжколгоспний шляховоOбудівельний
трест «Облміжколгоспшляхбуд» Черкаського обласного
міжколгоспного об’єднання по будівництву, м. Черкаси
Черкаської області
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Зв’язок.  Радіомовлення.  Телебачення

ф. РO2615 Черкаський обласний телерадіокомітет виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO2918 Черкаське обласне виробничоOтехнічне управління зв’язку
Міністерства зв’язку УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2919 Черкаська обласна дирекція радіотрансляційної мережі
Міністерства зв’язку УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4511 Черкаське обласне агентство «Союздрук» Черкаського обласO
ного виробничоOтехнічного управління зв’язку Міністерства
зв’язку УРСР, м. Черкаси Черкаської області

Поштово�телеграфні відділення

ф. РO524 Вергунівське поштове відділення, с. Вергуни Черкаського
повіту Київської губернії

ф. РO1049 Кам’янське поштовоOтелеграфне відділення, мOко Кам’янка
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO4464 Корсунське поштовоOтелеграфне відділення, м. Корсунь
Київської губернії

ф. РO2777 Левківське поштовоOтелеграфне відділення, с. Левківка
Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2802 ПоштовоOтелеграфні відділення і поштовоOтелеграфні контори
Київської губернії

ф. РO2791 Уманське поштовоOтелеграфне відділення, м. Умань Київської
губернії

ф. РO2813 Уманське міське поштовоOтелеграфне відділення, м. Умань
Київської губернії

ф. РO2861 Уманське залізничне поштове відділення, м. Умань Київської
губернії

ф. РO2820 Христинівське поштовоOтелеграфне відділення, ст. ХристиO
нівка Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2797 Цвітківське залізничноOпоштове відділення 4Oго відділу
перевезення пошти по залізницях, ст. Цвіткове Київської
губернії

ф. РO1051 Чигиринське повітове відділення  радіотелеграфного
агентства України, м. Чигирин Київської губернії

Торгівля.  Громадське  харчування

ф. РO2558 Черкаське обласне управління державної інспекції з якості
товарів  та торгівлі Головного управління державної інспекції з
якості товарів та торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4753 Управління громадського харчування виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси ЧерO
каської області

ф. РO4829 Черкаський міжобласний трест дорожніх ресторанів РесO
публіканської контори по керівництву дорожніми рестораO
нами Міністерства торгівлі УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

808



Управління  і відділи  торгівлі  виконкомів

ф. РO2654 Управління торгівлі виконавчого комітету Черкаської обO
ласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5446 Відділ торгівлі виконавчого  комітету Гельмязівської районної
Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району
Черкаської області

ф. РO5514 Відділ торгівлі виконавчого комітету Городищенської районної
Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області

ф. РO4875 Відділ торгівлі виконавчого комітету Звенигородської раO
йонної Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка Черкаської
області

ф. РO2697 Відділ торгівлі виконавчого комітету Смілянської міської
Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області

ф. РO3069 Відділ торгівлі виконавчого  комітету Уманської міської Ради
народних депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO1906 Відділ торгівлі виконавчого комітету Черкаської районної
Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Київської області

ф. РO1904 Відділ торгівлі виконавчого  комітету Черкаської міської Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO889 Відділ торгівлі виконавчого  комітету Чигиринської районної
Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO450 Відділ внутрішньої торгівлі Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO2295 Відділ торгівлі виконавчого комітету Шполянської районної
ради депутатів трудящих, м. Шпола Київської області

ф. РO5770 Відділ торгівлі виконавчого комітету Шрамківської районної
ради депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського
району Черкаської області

Торгівельні  установи

ф. РO382 Смілянський торговий пункт «Райдержбудпрому», мOко Сміла
Черкаського округу Київської губернії

ф. РO1465 Уманський змішаний торг Міністерства торгівлі УРСР, 
м. Умань Київської області

ф. РO2729 Уманська районна торгівельна контора об’єднання цукрової
промисловості УРСР, м. Умань Уманського округу

ф. РO3871 Уманське відділення Українського Центрвоєнторгу, м. Умань
Київської області

ф. РO465 Черкаська міжрайонна база Київського обласного державного
підприємства роздрібної торгівлі, м. Черкаси Київської області

ф. РO5878 Черкаський  інформаційноOобчислювальний технічний центр
«Торгтехсистема», м. Черкаси Черкаської області

Торгзіни

ф. РO317 Смілянське відділення Київської обласної контори ВсесоюзO
ного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгзін», м. Сміла
Київської області
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ф. РO318 Черкаське відділення Київської обласної контори ВсесоюзO
ного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгзін», м. Черкаси
Київської області

Акціонерні  торгівельні  товариства

ф. РO446 Черкаська база акціонерного товариства «Плугатар», м. ЧерO
каси Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO381 Смілянська районна  контора акціонерного товариства по
торгівлі сільськогосподарськими машинами, знаряддями і
технічними приладами для сільського господарства на Україні
«СелоOтехніка», мOко Сміла Черкаського округу Київської
губернії

�  «Укравтопромторг»

ф. РO470 Черкаське відділення Українського автотранспортного торO
говоOпромислового акціонерного товариства «УкравтопромO
торг», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO271 Шполянський пункт Київської контори Українського  автоO
транспортного торговоOпромислового акціонерного товаO
риства, м. Шпола Шевченківського (Черкаського) округу

�  «Русавтоторг»

ф. РO1708 Золотоніський заготівельний пункт РуськоOАвстрійського
торговоOпромислового акціонерного товариства по заготівлі
сільськогосподарських продуктів і сировини, м. Золотоноша
Золотоніського округу

ф. РO315 Корсунський заготівельний пункт РосійськоOАвстрійського
торговоOпромислового акціонерного товариства «РосавтоO
торг», м. Корсунь Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO2143 Уповноважений Українського правобережного відділення
акціонерного товариства «Стандарт» по Уманському району, м.
Умань Київської губернії

ф. РO316 Черкаський заготівельний пункт РосійськоOАвстрійського
торговоOпромислового акціонерного товариства, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

�  радянсько�польське

ф. РO1746 Золотоніський заготівельний пункт радянськоOпольського
торгівельного акціонерного товариства по заготівлі сільськоO
господарських продуктів, м. Золотоноша Золотоніського
району

ф. РO2750 Кам’янський пункт РадянськоOпольського акціонерного торO
гівельного товариства, с. Кам’янка Кам’янського району
Київської області

ф. РO2768 Корсунський пункт РадянськоOпольського акціонерного
торгівельного товариства, м. Корсунь Шевченківського округу
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Постачання.   Заготівля.  Збут

Матеріально�технічне постачання

ф. РO391 Черкаський тарний комбінат тресту «Союзплодоовочтара»
Народного комісаріату постачання СРСР, м. Черкаси
Київської області

ф. РO2721 Черкаське обласне управління матеріальноOтехнічного
постачання і ремонтноOтехнічних станцій, м. Черкаси ЧерO
каської області

ф. РO2722 Черкаське обласне управління матеріальноOтехнічного посO
тачання і ремонтноOтехнічних станцій Міністерства сільського
господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4166 Черкаське обласне управління постачання і збуту Державного
комітету Ради Міністрів УРСР по матеріальноOтехнічному
постачанню, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2520 Контора «Металопостачзбут»  Ради народного господарства
Черкаського економічного адміністративного району, м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO3694 Черкаська міжобласна інспекція по контролю за якістю торфу
і торф'яних добрив Української республіканської інспекції по
контролю за якістю торфу і торф’яних добрив «УкрінсторфO
добриво», м. Золотоноша Черкаської області

Постачально�збутові організації Черкаського раднаргоспу

ф. РO2511 Управління матеріальноOтехнічного постачання і збуту Ради
народного господарства Черкаського економічного адміністраO
тивного району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2517 Управління робітничого постачання Ради народного госпоO
дарства Черкаського економічного адміністративного району,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2519 МатеріальноOтехнічна контора постачання і збуту управління
матеріальноOтехнічного постачання і збуту Ради народного
господарства Черкаського економічного адміністративного
району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2528 Технічна контора обладнання управління матеріальноO
технічного постачання і збуту Ради народного господарства
Черкаського економічного адміністративного району, м. ЧерO
каси Черкаської області

Організації з постачання  паливом  населення

ф. РO4463 Поташський нафтовий склад Київського районного торгівельO
ного відділення об’єднання нафтовими промислами і заводами

ф. РO370 Черкаський нафтовий склад Київського районного нафтового
комітету, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO2146 Уповноважений начальника інженерів усіх Збройних Сил
України і Криму по лісових операціях і постачанню палива
Червоній Армії в Черкаському районі, м. Черкаси Київської
губернії

ф. РO2612 Черкаське обласне підприємство по заготівлі та постачанню
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паливом населення, комунальноOпобутових підприємств і
установ виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2851 Шполянський нафтовий склад Київського торгівельного
відділення об’єднання нафтовими промислами і заводами, 
м. Шпола Звенигородського повіту Київської губернії

Заготівля.  Збут

ф. РO5524 Державна інспекція по закупівлях і якості сільськогоспоO
дарських продуктів по Черкаській області Міністерства
заготівель УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2618 Черкаське обласне управління хлібопродуктів Міністерства
заготівель УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2611 Черкаське обласне управління державної хлібної інспекції
Міністерства заготівель УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2652 Черкаська обласна контора по заготівлі і відгодівлі худоби і
птиці Головного управління по заготівлі і промисловій
відгодівлі худоби і птиці, м. Черкаси Черкаської області

Уповноважені  Міністерства  заготівель

ф. РO5436 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ВільшанO
ському району, с. Вільшана Вільшанського району Київської
області

ф. РO5918 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ГельмязівO
ському району, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської
області

ф. РO1217 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ДрабівO
ському району, с. Драбів Драбівського району Полтавської
області

ф. РO4551 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ЖашківO
ському району, м. Жашків Черкаської  області

ф. РO4543 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ЗвенигоO
родському району, м. Звенигородка Черкаської  області

ф. РO5907 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ЗолотоO
ніському району, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO2044 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ІркліївO
ському району, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської
області

ф. РO5295 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по КорсуньO
Шевченківському району, м. КорсуньOШевченківський ЧерO
каської області

ф. РO4632 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по МокроO
калигірському району, с. Мокра Калигірка МокрокалигірO
ського  району Черкаської області

ф. РO5680 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ТальнівO
ському району, м. Тальне Київської області

ф. РO4283 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ХристинівO
ському району, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO1645 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по
Черкаській області, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO2579 Уповноважений Міністерства  заготівель СРСР по ЧеркасьO
кому району, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO852 Уповноважений Міністерства  заготівель СРСР по ЧигиринO
ському району, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO1086 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по ЧорнобаївO
ському району, с. Чорнобай Чорнобаївського району ПолтавO
ської області

ф. РO1972 Уповноважений Міністерства  заготівель СРСР по ШрамківO
ському району, с. Шрамківка Шрамківського району ЧерO
каської області

Заготівельні  контори

ф. РO2808 Об’єднаний фонд.  Державні заготівельні контори Київської
губернської особливої військовоOпродовольчої комісії

ф. РO2829 Звенигородська міжрайонна заготівельна контора Київського
оптовоOроздрібного заготівельного плодоовочевого торгу, 
м. Звенигородка Київської області

ф. РO448 Канівська державна районна заготівельна контора №1
Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Канів
Київської губернії

ф. РO449 Корсунська державна районна заготівельна контора №1
Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Корсунь
Київської губернії

ф. РO2589 Черкаське обласне виробничоOзаготівельне управління
«Вторчермет» Українського головного управління по заготівлі,
переробці і збуту вторинних чорних і кольорових металів, 
м. Черкаси Черкаської області

Збутові  відділення  і  осередок

ф. РO633 Золотоніське міжрайонне відділення Полтавської обласної
контори, м. Золотоноша Полтавської області

ф. РO2778 Збутовий осередок Уманського філіалу об’єднання цукрової
промисловості УРСР, м. Умань

Житлово�комунальне господарство і 
побутове обслуговування

ф. РO4635 Управління побутового обслуговування населення виконавO
чого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4752 Управління житлового господарства виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5639 Черкаське виробниче об’єднання газового господарства
«Черкасигаз»  Міністерства комунального господарства УРСР,
м. Черкаси Черкаської області

Відділи  житлового і комунального господарства  виконкомів

ф. РO4461 Відділ комунального господарства Шевченківського окружO
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ного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів

ф. РO2661 Управління комунального господарства виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5284 Відділ комунального господарства виконавчого комітету
Золотоніської міської Ради депутатів трудящих, м. ЗолоO
тоноша Полтавської області

ф. РO2696 Відділ комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської Ради депутатів трудящих, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO1474 Відділ комунального господарства виконавчого комітету
Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань
Черкаської області

ф. РO602 Відділ комунального господарства виконавчого комітету
Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO871 Відділ комунального господарства виконавчого комітету
Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин
Кіровоградської області

ф. РO2318 Відділ комунального господарства виконавчого комітету
Шполянської міської Ради депутатів трудящих, м. Шпола
Київської області

Міжколгоспні  ради  комунального  господарства

ф. РO4010 Катеринопільська міжколгоспна рада комунального обслугоO
вування Черкаського обласного відділу комунального госпоO
дарства, смт. Катеринопіль Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO4070 Міжколгоспна рада комунального господарства МонастириO
щенського району, смт. Монастирище Монастирищенського
району Черкаської області

Інвентаризаційні  бюро  і  контора

ф. РO495 Черкаське міжрайонне інвентаризаційне бюро, м. Черкаси
Київської області

ф. РO872 Чигиринська інвентаризаційна контора, м. Чигирин КіровоO
градської області

Народна освіта. Підготовка кадрів

Відділи,  інспектури  народної  освіти  виконкомів

Окружні

ф. РO1714 Інспектура народної освіти Золотоніського окружного виO
конавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу

ф. РO436 Інспектура народної освіти Корсунського окружного викоO
навчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
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армійських депутатів, м. Корсунь Київської губернії
ф. РO131 Інспектура народної освіти Шевченківського (Черкаського)

окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

Обласні управління народної освіти, профтехосвіти

ф. РO2567 Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO2674 Управління професійноOтехнічної освіти виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

Кущове  об’єднання  шкіл  Одеської  залізниці

ф. РO5365 Шевченківське кущове об’єднання шкіл № 7 сектора учбових
закладів Одеської зализниці, м. Сміла Черкаської області

Повітові

ф. РO149 Відділ народної освіти Звенигородського повітового виконавO
чого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO1721 Відділ народної освіти Золотоніського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO150 Відділ народної освіти Черкаського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO1053 Відділ народної освіти Чигиринського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Чигирин Кременчуцької губернії

ф. РO148 Відділ народної освіти Шевченківського повітового виконавO
чого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Богуслав Шевченківського повіту Київської
губернії

Районні

ф. РO3960 Відділ народної освіти виконавчого комітету Бабанської
районної Ради депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського
району Черкаської області

ф. РO1048 Інспектура народної освіти Боровицького районного виконавO
чого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Боровиця Боровицького району Черкаського
округу

ф. РO4810 Відділ народної освіти виконавчого комітету Буцької районної
Ради депутатів трудящих, с. Буки Буцького району Черкаської
області

ф. РO4650 Відділ народної освіти виконавчого комітету Вільшанської
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районної Ради депутатів трудящих, с. Вільшана ВільшанO
ського району Черкаської області

ф. РO5055 Відділ народної освіти виконавчого комітету Гельмязівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів ГельмязівO
ського району Черкаської області

ф. РO3640 Відділ народної освіти виконавчого комітету Городищенської
районної Ради народних депутатів, м. Городище Черкаської
області

ф. РO3242 Відділ народної освіти виконавчого комітету Драбівської
районної Ради депутатів трудящих, смт. Драбів Драбівського
району Черкаської області

ф. РO3158 Відділ народної освіти виконавчого комітету Жашківської
районної Ради депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської
області

ф. РO1626 Відділ народної освіти виконавчого комітету Звенигородської
районної Ради народних депутатів, м. Звенигородка ЧерO
каської області

ф. РO630 Відділ народної освіти виконавчого комітету Золотоніської
районної Ради народних  депутатів, м. Золотоноша Черкаської
області

ф. РO2045 Відділ народної освіти виконавчого комітету Іркліївської
районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського
району Полтавської області

ф. РO3324 Відділ народної освіти виконавчого комітету Кам’янської
районної Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської
області

ф. РO3435 Відділ народної освіти виконавчого комітету Канівської
районної Ради депутатів трудящих, м. Канів Черкаської
області

ф. РO3575 Відділ народної освіти виконавчого комітету КатериноO
пільської районної Ради народних депутатів, смт. КатеO
ринопіль Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO4661 Відділ народної освіти виконавчого комітету КорсуньOШевO
ченківської районної Ради народних депутатів, м. КорсуньO
Шевченківський Черкаської області

ф. РO3961 Відділ народної освіти виконавчого комітету Ладижинської
районної Ради депутатів трудящих, с. Ладижинка ЛадиO
жинського району Черкаської області

ф. РO3027 Відділ народної освіти виконавчого комітету Лисянської
районної Ради народних  депутатів, смт. Лисянка Лисянського
району Черкаської області

ф. РO4807 Відділ народної освіти виконавчого комітету Маньківської
районної Ради народних депутатів, смт. Маньківка МаньківO
ського району Черкаської області

ф. РO1330 Відділ народної освіти виконавчого комітету МокрокалиO
гірської  районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра
Калигірка Мокрокалигірського району Київської області

ф. РO4431 Відділ народної освіти виконавчого комітету МонастириO
щенської  районної Ради  народних депутатів, м. Монастирище
Черкаської області

ф. РO4309 Відділ народної освіти виконавчого комітету Ротмистрівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Ротмистрівка
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Ротмистрівського району Черкаської області
ф. РO3263 Відділ народної освіти виконавчого комітету Смілянської

районної Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської
області

ф. РO4349 Відділ народної освіти виконавчого комітету Тальнівської
районної Ради депутатів трудящих, м. Тальне Черкаської
області

ф. РO3521 Відділ народної освіти виконавчого комітету Уманської
районної Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської
області

ф. РO4491 Відділ народної освіти виконавчого комітету Христинівської
районної Ради народних депутатів, м. Христинівка Черкаської
області

ф. РO412 Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської
районної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO849 Відділ народної освіти виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської
області

ф. РO5259 Відділ народної освіти виконавчого комітету Чорнобаївської
районної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай ЧорноO
баївського району Черкаської області

ф. РO2292 Відділ народної освіти виконавчого комітету Шполянської
районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської
області

ф. РO1968 Відділ народної освіти виконавчого комітету Шрамківської
районної Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка ШрамO
ківського району Черкаської області

Міські

ф. РO5708 Відділ народної освіти виконавчого комітету Канівської
міської Ради народних депутатів, м. Канів Черкаської області

ф. РO2693 Відділ народної освіти виконавчого комітету Смілянської
міської Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO2207 Відділ народної освіти виконавчого комітету Уманської
міської Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO1890 Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської
міської Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

Районні  в  м. Черкаси

ф. РO5475 Відділ народної освіти виконавчого комітету Придніпровської
районної Ради народних депутатів міста Черкаси, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5486 Відділ народної освіти виконавчого комітету Соснівської
районної Ради народних депутатів міста Черкаси, м. Черкаси
Черкаської області
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Вищі  навчальні  заклади

ф. РO1418 Уманський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Тичини,
м. Умань Черкаської області

ф. РO1063 Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогоспоO
дарський інститут ім. Горького, м. Умань Черкаської області

ф. РO5960 УчбовоOдослідне господарство «Родниківка» Уманського
сільськогосподарського інституту, с. Родниківка  Уманського
району Черкаської області

ф. РO193 Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300Oріччя
Возз’єднання України з Росією, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO194 Робітничий факультет при Черкаському педагогічному
інституті Народного комісаріату освіти УРСР, м. Черкаси
Київської області

ф. РO2566 Інститут удосконалення кваліфікації учителів відділу наO
родної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4987 Черкаський філіал Київського ордена Леніна політехнічного
інституту ім. 50Oріччя Великої Жовтневої соціалістичної
революції Міністерства вищої і середньої освіти УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

Середні  спеціальні  навчальні  заклади

Технікуми

ф. РO4540 Звенигородський сільськогосподарський технікум Управління
учбових закладів  Міністерства сільського господарства УРСР,
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO5406 Козацький зоотехнічний технікум Міністерства сільського
господарства УРСР, с. Козацьке Звенигородського району
Черкаської області

ф. РO5353 Шевченківський гідромеліоративний технікум Міністерства
сільського господарства УРСР, с. Шевченкове ЗвенигоO
родського району Черкаської області

ф. РO5292 Золотоніський сільськогосподарський технікум рільників
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Золотоноша
Черкаської області

ф. РO2402 Бобрицький сільськогосподарський технікум плодоовочівO
ництва Міністерства сільського господарства УРСР, с. БобO
риця Канівського району Черкаської області

ф. РO2698 Смілянський технікум харчової промисловості Міністерства
харчової промисловості УРСР, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4353 Тальнівський сільськогосподарський технікум рільництва, 
м. Тальне Черкаської області

ф. РO5439 Тальнівський будівельний  технікум Міністерства сільського
будівництва УРСР, м. Тальне Черкаської області

ф. РO4352 Тальянківський радгоспOтехнікум, м. Тальне Черкаської
області

ф. РO1416 Уманський технікум механізації сільського господарства, 
м. Умань Черкаської області
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ф. РO2758 Уманський сільськогосподарський технікум Народного
комісаріату землеробства, УСРР, м. Умань Київської губернії 

ф. РO3869 Уманський музичний технікум Народного комісаріату освіти
УРСР, м. Умань Київської області

ф. РO199 Черкаський ветеринарний технікум Міністерства землеO
робства УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO200 Черкаський шляховоOбудівельний  технікум, м. Черкаси
Київської області

ф. РO201 Черкаський технікум електрифікації і сільськогосподарського
будівництва Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO203 Черкаський педагогічний технікум Народного комісаріату освіO
ти УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO204 Черкаський соціальноOекономічний технікум Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Черкаського округу

ф. РO205 Черкаський агроOекономічний технікум Народного комісаO
ріату землеробства УРСР, м. Черкаси Київської області

ф. РO3883 Черкаський кооперативний технікум Черкаської обласної
спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4475 Черкаський технікум радянської торгівлі Міністерства
торгівлі УРСР, м. Черкаси  Черкаської області

ф. РO4585 Черкаський фінансовоOекономічний технікум Будівельного
банку СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO848 Чигиринський сільськогосподарський технікум бухгалтерO
ського обліку Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Чигирин Черкаської області

Училища,  школи

ф. РO5445 Золотоніське педагогічне училище відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів
трудящих, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5281 Черкаська середня сільськогосподарська школа по підготовці
голів колгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO196 Канівська педагогічна школа Народного комісаріату УСРР, 
м. Канів Київської губернії

ф. РO5551 Канівське культурноOосвітнє училище управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів
трудящих, м. Канів  Черкаської області

ф. РO5946 Канівське педагогічне  училище відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів
трудящих, м. Канів  Черкаської області

ф. РO4333 КорсуньOШевченківське медичне училище відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. КорсуньOШевченківський  Черкаської
області

ф. РO4786 КорсуньOШевченківське педагогічне училище ім. Т. Г. ШевO
ченка відділу народної освіти виконавчого комітету ЧерO
каської обласної Ради народних депутатів, м. КорсуньO
Шевченківський  Черкаської області
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ф. РO1417 Уманське медичне училище відділу охорони здоров’я викоO
навчого комітету Черкаської обласної Ради народних деO
путатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO2228 Уманське педагогічне  училище ім. Т.Г. Шевченка відділу
народної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Умань  Черкаської області

ф. РO4699 Уманське музичне  училище управління культури виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 
м. Умань  Черкаської області

ф. РO192 Черкаська окружна радянська партійна школа, м. Черкаси
Черкаського повіту

ф. РO202 Черкаське базове медичне училище Міністерства охорони
здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO1873 Черкаське педагогічне училище відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів
трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4016 Черкаська обласна школа майстрів сільського будівництва
Управління сільськогосподарських учбових закладів  підгоO
товки і перепідготовки кадрів Міністерства сільського
господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4478.Черкаське музичне училище управління культури виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м.
Черкаси Черкаської області

ф. РO3758 Чигиринська сільськогосподарська однорічна школа рахівO
ників колгоспів Міністерства сільського господарства УРСР,
м. Чигирин Черкаської області

Професійно�технічні  училища  і  школи

ф. РO4963 Городищенське професійне училище цукрової промисловості
Черкаського виробничоOаграрного об’єднання цукрової
промисловості, м. Городище Черкаської області

ф. РO5595 Мліївська однолітня сільськогосподарська школа МініO
стерства сільського господарства УРСР, с. Мліїв ГородиO
щенського району Черкаської області

ф. РO4770 Драбівське міське професійноOтехнічне училище Черкаського
обласного управління професійноOтехнічної освіти, смт. ДраO
бів Драбівського району Черкаської області

ф. РO208 Звенигородська соціальноOекономічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO4855 Звенигородська спеціальна школа майстрів сироробства
Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, 
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO490 Кирилівська соціальноOекономічна школа ім. Т.Г. Шевченка
відділу народної освіти Звенигородського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, с. Кирилівка Звенигородського  повіту

ф. РO5363 Гельмязівське  сільське професійноOтехнічне училище № 17
Черкаського обласного управління професійноOтехнічної
освіти, с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області

ф. РO4773 Золотоніська технічна школа тресту «Південьбудмеханізація»,
м. Золотоноша Черкаської області
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ф. РO5061 Золотоніське сільське середнє професійноOтехнічне училище
№ 10 управління професійноOтехнічної освіти виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 
м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5280 Золотоніська школа рільників Міністерства сільського
господарства УРСР, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5364 Іркліївське сільське професійноOтехнічне училище № 19
Черкаського обласного управління професійноOтехнічної
освіти, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO491 Бобрицька школа садівництва та огородництва Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Бобриця Канівського повіту
Київської губернії

ф. РO4974 Бобрицьке сільське професійноOтехнічне училище № 7 ЧерO
каського обласного управління професійноOтехнічної освіти, 
с. Бобриця Канівського району Черкаської області

ф. РO5868 Канівське середнє професійноOтехнічне училище № 23 ЧерO
каського обласного управління професійноOтехнічної освіти,
м. Канів Черкаської області

ф. РO5947 Канівське міське професійноOтехнічне училище № 20 будіO
вельників Черкаського обласного управління професійноO
технічної освіти, м. Канів Черкаської області

ф. РO213. Мартинівська професійноOтехнічна  індустріальна школа
Народного комісаріату освіти УСРР, с. Мартинівка КанівO
ського повіту Київської губернії

ф. РO4975 Степанецьке сільське професійноOтехнічне училище №5
Черкаського обласного управління професійноOтехнічної
освіти, с. Степанці Канівського району Черкаської області

ф. РO215 Шендерівська професійноOтехнічна школа Народного  комісаO
ріату освіти УСРР, с. Шендерівка Канівського повіту Київської
губернії

ф. РO5188 Катеринопільське сільське професійноOтехнічне училище №15
Черкаського обласного управління  професійноOтехнічної
освіти, смт. Катеринопіль Катеринопільського району ЧерO
каської області

ф. РO4558 КорсуньOШевченківське сільське професійноOтехнічне училиO
ще Черкаського обласного управління  професійноOтехнічної
освіти, м. КорсуньO Шевченківський Черкаської області

ф. РO4326 Стеблівське професійноOтехнічне училище № 9 Черкаського
обласного управління професійноOтехнічної освіти, с. Стеблів
КорсуньOШевченківського району Черкаської області

ф. РO5165 Лисянське  училище механізації сільського господарства № 16
Черкаського обласного управління  професійноOтехнічної
освіти, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO5136 Буцьке сільське професійноOтехнічне училище № 13 ЧерO
каського обласного управління  професійноOтехнічної освіти,
смт. Буки Маньківського району Черкаської області

ф. РO5941 Монастирищенське міське професійноOтехнічне училище №25
Черкаського обласного управління професійноOтехнічної
освіти, смт. Монастирище Монастирищенського району
Черкаської області

ф. РO207 Смілянська професійноOтехнічна школа Народного комісаріату
освіти УСРР,  м. Сміла Черкаського округу Київської губернії
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ф. РO4311 Смілянське міське середнє професійноOтехнічне училище №11
управління освіти Черкаської обласної державної адмініO
страції, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4498 Смілянське міське професійноOтехнічне училище №12  ЧерO
каського обласного управління професійноOтехнічної освіти,
м. Сміла Черкаської області

ф. РO5669 Смілянське технічне училище №5 управління освіти  ЧерO
каської обласної державної адміністрації, м. Сміла Черкаської
області

ф. РO4346 Уманське сільське професійноOтехнічне училище №6 ЧерO
каського обласного  управління професійноOтехнічної освіти,
м. Умань Черкаської області

ф. РO4878 Уманське технічне училище №1 Черкаського обласного
управління професійноOтехнічної освіти, м. Умань Черкаської
області

ф. РO5049 Уманське кооперативне професійноOтехнічне училище
Черкаської обласної спілки споживчих і кооперативних
товариств, м. Умань Черкаської області

ф. РO1035 Телепинська професійна школа відділу народної освіти
Черкаського окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, мOко Телепине
Черкаського округу Київської губернії

ф. РO209 Черкаська єврейська професійноOтехнічна механічна школа
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси ШевченO
ківського (Черкаського) округу

ф. РO210 Черкаська професійноOкооперативна школа Народного коміO
саріату освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського (ЧерO
каського) округу

ф. РO211 Черкаська професійна торгівельноOпромислова школа НародO
ного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO212 Черкаська професійноOтехнічна школа глухонімих, м. Черкаси
Київської області

ф. РO216 Черкаська професійна кустарноOхудожня школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO309 Черкаська професійноOтехнічна лісова школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO859 Черкаське жіноче ремісниче училище відділу народної освіти
Черкаського повітового виконавчого  комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Київської губернії

ф. РO1419 Черкаське кооперативне професійноOтехнічне училище, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3762 Черкаське професійне торгівельне училище, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4321 Черкаське технічне училище №8 (хіміків) Черкаського
обласного управління професійноOтехнічної освіти, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4474 Черкаське міське професійноOтехнічне училище №1
будівельників Черкаського обласного управління професійноO
технічної освіти, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO4586 Черкаське середнє міське професійноOтехнічне училище №15
будівельників Черкаського обласного управління професійноO
технічної освіти, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4587 Черкаське технічне училище №2 Черкаського обласного
управління професійноOтехнічної освіти, м. Черкаси ЧерO
каської області

ф. РO5589 Черкаське середнє міське професійноOтехнічне училище №21
Черкаського обласного управління професійноOтехнічної
освіти, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO1036 Чигиринське середнє шляховоOбудівельне технічне училище,
м. Чигирин Київської губернії

Учбові  комбінати,  пункти

ф. РO226 Черкаський учбовий пункт Київського акціонерного товаO
риства «Установка» (з підготовки будівельних працівників), 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO3745 Черкаський обласний учбовий комбінат управління підO
готовки кадрів ЦСУ УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4168 УчбовоOкурсовий комбінат «Головкиївбуду»  Міністерства
будівництва УРСР, м. Черкаси Черкаської області

Курси

ф. РO197 Кирилівські 3Oрічні педагогічні курси ім. Т.Г. Шевченка, 
с. Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO1687 Мойсинські педагогічні курси відділу народної освіти  ЗолотоO
ніського повітового виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, с. Мойсинці
Золотоніського повіту  Полтавської губернії

ф. РO217 Стеблівські професійноOкооперативні технічні курси НародO
ного комісаріату освіти УСРР, мOко Стеблів Канівського повіту
Київської губернії

ф. РO198 Корсунські вищі 3Oрічні педагогічні курси ім. Т.Г. Шевченка
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Корсунь ШевченO
ківського (Корсунського) округу

ф. РO225 Корсунські вечірні загальноосвітні курси групи викладачів, 
м. Корсунь Київської губернії

ф. РO2867 Уманське відділення Всесоюзних агрономічних курсів цукроO
вого тресту, м. Умань Уманського округу

ф. РO206 Черкаські фармацевтичні курси Народного комісаріату
охорони здоров’я УСРР, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO227 Черкаські курси  каменярів Центрального інституту праці, 
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

Загальноосвітні  школи

ф. РO5332 Городищенська середня школа №2 ім. В.П. Чкалова відділу
народної освіти виконавчого комітету Городищенської
районної Ради народних депутатів, м. Городище Черкаської
області
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ф. РO5588 Дирдинська восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Городищенської районної Ради народO
них депутатів, с. Дирдин Городищенського району  Черкаської
області

ф. РO5333 Петропавлівська середня школа ім. Героя Радянського Союзу
Чуєнка відділу народної освіти виконавчого комітету
Городищенської районної Ради депутатів трудящих, с. ПетроO
павлівка Городищенського району Черкаської області

ф. РO4032 Білоусівська середня школа №2 відділу народної освіти
виконавчого комітету Драбівської районної Ради депутатів
трудящих, с. Білоусівка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO4033 Великохутірська середня загальноосвітня трудова політехO
нічна школа з виробничим навчанням ім. Героя Радянського
Союзу Куниці С.А. відділу народної освіти виконавчого
комітету Драбівської районної Ради депутатів трудящих, 
смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO4487 Драбівська середня школа відділу народної освіти виконавчого
комітету Драбівської районної Ради народних депутатів, 
смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO5610 Шрамківська середня школаOінтернат відділу  народної освіти
виконавчого комітету Драбівської районної Ради депутатів
трудящих, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської
області

ф. РO3376 Жашківська восьмирічна загальноосвітня трудова політехO
нічна школа №5 відділу народної освіти виконавчого комітету
Жашківської районної Ради депутатів трудящих, м. Жашків
Черкаської області

ф. РO5205 Тинівська середня школа відділу народної освіти виконавчого
комітету Жашківської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Тинівка Жашківського району Черкаської області

ф. РO5820 Вільховецька восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Звенигородської районної Ради
народних  депутатів, с. Вільховець Звенигородського району
Черкаської області

ф. РO4106 Звенигородська середня загальноосвітня трудова політехнічна
школа ім. С.М. Кірова відділу народної освіти виконавчого
комітету Звенигородської районної Ради депутатів трудящих,
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO4107 Звенигородська середня школаOінтернат відділу народної
освіти виконавчого комітету Звенигородської  районної Ради
депутатів трудящих, м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO5226 Шевченківська восьмирічна школаOінтернат  відділу народної
освіти виконавчого комітету Звенигородської  районної Ради
депутатів трудящих, с. Шевченкове  Звенигородського району
Черкаської області

ф. РO5653 Гладківщинська восьмирічна школа відділу народної  освіти
виконавчого комітету Золотоніської  районної Ради народних
депутатів, с. Гладківщина Золотоніського району  Черкаської
області

ф. РO1686 Золотоніська третя трудова школа, м. Золотоноша ПолO
тавської губернії
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ф. РO4722 Золотоніська середня школа №1 відділу народної освіти
виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних
депутатів, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4725 Золотоніська санаторна середня школаOінтернат відділу
народної освіти виконавчого комітету Золотоніської районної
Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5062 Золотоніська допоміжна восьмирічна школаOінтернат відділу
народної освіти виконавчого комітету Золотоніської районної
Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4723 Новодмитрівська восьмирічна загальноосвітня трудова
політехнічна школа відділу народної освіти виконавчого
комітету Золотоніської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5048 Вербівська восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних
депутатів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO5046 Кам’янська середня школа №4 відділу народної освіти
виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних
депутатів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO5047 Михайлівська середня школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних
депутатів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO220 Канівська друга семирічна єдина трудова школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Канів Київської губернії

ф. РO408. Канівська районна єдина трудова  семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Канів Київської губернії

ф. РO473 Канівська третя районна єдина трудова семирічна школа
Народного комісаріату освіти УСРР, м. Канів Київської
губернії

ф. РO5870 Канівська середня школа ім. Героя Радянського Союзу
Х.В.Малика відділу народної освіти виконавчого комітету
Канівської міської Ради народних депутатів, м. Канів ЧерO
каської області

ф. РO518 Лазірцівська трудова початкова школа Народного комісаріату
освіти УСРР, с. Лазірці Канівського району Черкаського
округу

ф. РO4599 Ліплявська середня школа ім. А.П. Гайдара відділу народної
освіти виконавчого комітету Канівської районної Ради
депутатів трудящих, с. Ліпляве Канівського району Черкаської
області

ф. РO517 Пищальниківська трудова початкова школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Пищальники Канівського району
Черкаського округу

ф. РO4598 Попівська восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів
трудящих, с. Попівка Канівського району Черкаської області

ф. РO5660 Гуляйпільська восьмирічна загальноосвітня школа ім. Героя
Радянського Союзу А.О. Ігнатьєва відділу народної освіти
виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради
народних депутатів, с. Гуляйполе Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO540 Єрківська неповна середня школа, с. Єрки Катеринопільського
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району Київської області
ф. РO5174 Катеринопільська середня школа № 1 відділу народної освіти

виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради
народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського
району Черкаської області

ф. РO541 Пальчиківська неповна середня школа, с. Пальчик КатериO
нопільського району Київської області

ф. РO5325 Зарічанська восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету КорсуньOШевченківської районної Ради
депутатів трудящих, с. Заріччя КорсуньOШевченківського
району Черкаської області

ф. РO222 Корсунська районна перша єдина трудова  школа ім. Т.Г. ШевO
ченка Народного комісаріату освіти УСРР, м. Корсунь
Київської губернії

ф. РO4783 КорсуньOШевченківська середня загальноосвітня трудова
політехнічна школа № 4 з виробничим навчанням відділу
народної освіти виконавчого комітету КорсуньOШевченO
ківської районної Ради депутатів трудящих, м. КорсуньO
Шевченківський Черкаської області

ф. РO5609 Сахнівська середня школа відділу народної освіти викоO
навчого комітету КорсуньOШевченківської районної Ради
народних депутатів, с. Сахнівка КорсуньOШевченківського
району Черкаської області

ф. РO5163 Лисянська середня школа відділу народної освіти виконавчого
комітету Лисянської районної Ради народних депутатів, 
смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO5164 Лисянська восьмирічна школа відділу народної освіти викоO
навчого комітету Лисянської районної Ради депутатів труO
дящих, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO5138 Багвянська восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Маньківської районної Ради депутатів
трудящих, с. Багва Маньківського району Черкаської області

ф. РO4716 Дзензелівська середня школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Маньківської районної Ради депутатів
трудящих, с. Дзензелівка Маньківського району Черкаської
області

ф. РO5125 Маньківська середня школа відділу народної освіти виконавO
чого комітету Маньківської районної Ради народних депутатів,
смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO1038 Боровицька трудова школа Черкаської окружної інспектури
народної освіти, с. Боровиця Медведівського району ШевO
ченківського (Черкаського) округу

ф. РO1037 Івківецька трудова школа Черкаського окружного відділу
народної освіти, с. Івківці Медведівського району ШевченO
ківського (Черкаського) округу

ф. РO1032 Медведівська  трудова школа Черкаського окружного відділу
народної освіти, с. Медведівка Медведівського району ШевO
ченківського округу

ф. РO364 Витязівська трудова чотирирічна школа Народного комісаO
ріату освіти УСРР, с. Витязеве Мокрокалигірського району
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO4076 Монастирищенська середня школа відділу народної освіти
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виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради
народних депутатів, м. Монастирище Черкаської області

ф. РO4848 Монастирищенська восьмирічна школа відділу народної
освіти виконавчого комітету Монастирищенської районної
Ради народних депутатів, смт. Монастирище МонастириO
щенського району Черкаської області

ф. РO363 Березняцька єдина трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Березняки Смілянського району
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO294 Дубіївська єдина трудова чотирирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Дубіївка Смілянського району
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO218 Ротмистрівська єдина трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, с. Ротмистрівка Ротмистрівського
району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO4141 Ротмистрівська середня школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних
депутатів, смт. Ротмистрівка Смілянського району  Черкаської
області

ф. РO224 Смілянська друга єдина трудова семирічна школа ім. В.Г. КоO
роленка Народного комісаріату освіти УСРР, м. Сміла
Київської області 

ф. РO3269 Смілянська загальноосвітня трудова політехнічна школа № 11
з виробничим навчанням відділу народної освіти виконавчого
комітету Смілянської міської Ради депутатів трудящих, 
м. Сміла Черкаської області

ф. РO3274 Смілянська середня школа №2 відділу народної освіти викоO
навчого комітету Смілянської міської Ради народних
депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO3856 Смілянська допоміжна школаOінтернат №8 відділу народної
освіти виконавчого комітету Смілянської міської Ради
народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO3857 Смілянська спеціальна школаOінтернат № 9 для глухих дітей
відділу народної освіти виконавчого комітету Смілянської
міської Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4496 Смілянська восьмирічна школа № 6 відділу народної освіти
виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних
депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4499 Смілянська середня загальноосвітня заочна школа відділу
народної освіти виконавчого комітету Смілянської міської
Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4828 Ташлицька восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних
депутатів, с. Ташлик Смілянського району Черкаської 
області

ф. РO5796 Тальнівська середня школаOінтернат відділу народної освіти
виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних
депутатів, м. Тальне Черкаської області

ф. РO5797 Тальнівська середня школа № 1 відділу народної освіти
виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних
депутатів, м. Тальне Черкаської області
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ф. РO5827 Бабанська допоміжна школаOінтернат відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів
трудящих, с. Бабанка Уманського району Черкаської області

ф. РO1415 Гереженівська середня школа, с. Гереженівка Уманського
району Київської області

ф. РO5829 Ладижинська середня загальноосвітня трудова політехнічна
школа з виробничим навчанням відділу народної освіти 
виконавчого комітету Уманської районної Ради депутатів 
трудящих, с. Ладижинка Уманського району Черкаської
області

ф. РO1407 Уманська середня школа № 7, м. Умань Черкаської області
ф. РO1420 Уманська спеціальна школаOінтернат для глухих дітей відділу

народної освіти виконавчого комітету Уманської міської Ради
депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області

ф. РO1421 Уманська допоміжна школа № 5 відділу народної освіти
виконавчого комітету Уманської міської Ради депутатів
трудящих, м. Умань Черкаської області

ф. РO4530 Уманська середня школаOінтернат № 1 народної освіти
виконавчого комітету Уманської міської Ради народних
депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO5003 Верхняцька восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Христинівської районної Ради депутатів
трудящих, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської
області

ф. РO5209 Христинівська середня школа №1 ім.Корнійчука відділу
народної освіти виконавчого комітету Христинівської районO
ної Ради народних депутатів, м. Христинівка Черкаської
області

ф. РO2582 Леськівська середня школа відділу народної освіти виконавO
чого комітету Черкаської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Леськи Черкаського району Черкаської області

ф. РO223 Хацьківська середня загальноосвітня трудова політехнічна
школа відділу народної освіти виконавчого комітету ЧерO
каської районної Ради депутатів трудящих, с. Хацьки ЧеркасьO
кого району Черкаської області

ф. РO219 Черкаська середня школа №1 Народного комісаріату освіти
УРСР, м. Черкаси Київської області

ф. РO221 Черкаська друга трудова семирічна школа Народного коміO
саріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO441 Черкаська третя єдина трудова семирічна школа Народного
комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO1875 Черкаська середня школа №2 відділу народної освіти викоO
навчого комітету Соснівської районної Ради народних депуO
татів міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5027 Черкаська школаOінтернат №16 для сліпих дітей відділу
народної освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5028 Черкаська допоміжна школаOінтернат №16 відділу народної
освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради народO
них депутатів, м. Черкаси Черкаської  області

ф. РO5029 Черкаська середня санаторна школаOінтернат №14 для дітей
хворих сколіозом відділу народної освіти виконавчого
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комітету Черкаської міської Ради народних депутатів, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5030 Черкаська середня школа №20 відділу народної освіти
виконавчого комітету Соснівської районної Ради депутатів
трудящих міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO832 Боровицька середня школа, с. Боровиця Чигиринського
району Кіровоградської області

ф. РO5532 Галаганівська восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних
депутатів, с. Галаганівка Чигиринського району Черкаської
області

ф. РO826 Суботівська неповна середня школа, с. Суботів Чигиринського
району Кіровоградської області

ф. РO829 Чигиринська середня школа № 2, м. Чигирин Кіровоградської
області

ф. РO830 Чигиринська середня школа № 1 ім. Богдана Хмельницького
відділу народної освіти виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської
області

ф. РO5531 Чигиринська восьмирічна школаOінтернат відділу народної
освіти виконавчого комітету Чигиринської районної Ради
народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO825 Шабельницька неповна середня школа, с. Шабельники
Чигиринського району Кіровоградської області

ф. РO5360 Іркліївська середня школа відділу народної освіти виконавO
чого комітету Чорнобаївської районної Ради народних
депутатів, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO5100 Староковрайська восьмирічна школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради депутатів
трудящих, с. Старий Коврай Чорнобаївського району ЧеркасьO
кої області

ф. РO5361 Хрестителівська середня школа відділу народної освіти
виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради народних
депутатів, с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO4196 Матусівська середня школа №1 відділу народної освіти
виконавчого комітету Шполянської районної Ради депутатів
трудящих, с. Матусів Шполянського району Черкаської
області

ф. РO4516 Шполянська восьмирічна загальноосвітня трудова політехO
нічна школаOінтернат відділу народної освіти виконавчого
комітету Шполянської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Шпола Черкаської області

ф. РO4517 Шполянська середня загальноосвітня трудова школа № 1 з
виробничим навчанням відділу народної освіти виконавчого
комітету Шполянської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Шпола Черкаської області
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Дитячі будинки, приймальник�розпридільник.  Будинок дитини

ф. РO2410 Звенигородський дитячий будинок відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів
трудящих, м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO2429 Катеринопільський дитячий будинок, с. Катеринопіль
Катеринопільського району  Київської області

ф. РO1426 Уманський дошкільний дитячий будинок № 2 відділу народної
освіти виконавчого комітету Уманської міської Ради депутатів
трудящих, м. Умань Черкаської області

ф. РO1427 Уманський дитячий будинок №1 відділу народної освіти
виконавчого комітету Уманської міської Ради депутатів
трудящих, м. Умань Черкаської області

ф. РO545 Черкаський спеціальний дитячий будинок відділу народної
освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO579 Черкаський спеціальний дитячий будинок № 2 відділу
народної освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5569 Черкаський дитячий будинок № 1 відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської міської Ради  народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO487 Черкаський дитячий приймальникOрозпридільник управління
Міністерства Внутрішніх Справ по Київській області, м. ЧерO
каси Київської області

ф. РO4019 Черкаський Будинок дитини відділу охорони здоров’я викоO
навчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів
трудящих, м. Черкаси Черкаської області

Обласний  будинок  учителя

ф. РO3881 Черкаський обласний будинок учителя Черкаського обласного
комітету професійної спілки працівників освіти, вищої школи
і наукових установ, м. Черкаси Черкаської області

Палац  і  будинок  піонерів

ф. РO4018 Черкаський міський Палац піонерів відділу народної освіти
виконавчого комітету Черкаської міської Ради депутатів
трудящих, м. Черкаси Черкської області

ф. РO2224 Уманський міський будинок піонерів відділу народної освіти
виконавчого комітету Уманської міської Ради депутатів
трудящих, м. Умань Київської області

Дитячо�юнацькі  школи

Музичні  і  художня  школи

ф. РO5334 Городищенська дитяча музична школаOсемирічка управління
культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Городище Черкаської області
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ф. РO4027 Драбівська дитяча музична школа управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO4550 Жашківська дитяча семирічна музична школа управління
культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області

ф. РO5401 Ватутінська дитяча музична школа управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської
області 

ф. РO4105 Звенигородська дитяча музична школа управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Звенигородка  Черкаської області

ф. РO4721 Золотоніська неповна середня дитяча музична школа
управління культури виконавчого комітету Черкаської обласO
ної Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської
області

ф. РO5045 Кам’янська музична школа ім. П.І. Чайковського управління
культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Кам’янка  Черкаської області

ф. РO5869 Канівська дитяча музична школа відділу культури викоO
навчого комітету Канівської районної Ради народних
депутатів, м. Канів Черкаської області

ф. РO5658 Катеринопільська дитяча музична школа  управління
культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського
району Черкаської області

ф. РO4561 КорсуньOШевченківська дитяча музична школа ім. К.Г. СтеO
ценко  управління культури виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. КорсуньOШевченO
ківський Черкаської області

ф. РO5166 Лисянська дитяча музична школа  управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO5646 Маньківська семирічна дитяча музична школа  управління
культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, смт. Маньківка  Маньківського  району
Черкаської області

ф. РO4850 Монастирищенська дитяча музична школа управління кульO
тури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, смт. Монастирище Монастирищенського
району Черкаської області

ф. РO4497 Смілянська дитяча музична школа №1 управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO1422 Уманська дитяча музична школа управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO5210 Христинівська семирічна дитяча музична школа  управління
культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м.. Христинівка Черкаської області
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ф. РO5915 Червонослобідська дитяча музична школа управління кульO
тури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, с. Червона Слобода Черкаського району
Черкаської області

ф. РO4017 Черкаська дитяча музична школа №1 управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4601 Чигиринська дитяча музична школа управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO5359 Чорнобаївська дитяча музична школа  управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської
області

ф. РO4681 Шполянська дитяча музична школа  управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Шпола Черкаської області

ф. РO5592 Черкаська державна дитяча художня школа відділу культури
виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Спортивні  школи

ф. РO5593 Городищенська дитячоOюнацька спортивна школа відділу
народної освіти виконавчого комітету Городищенської районO
ної Ради народних депутатів, м. Городище Черкаської області

ф. РO5031 Черкаська дитячоOюнацька спортивна школа № 1 відділу
народної освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5591 Черкаська спеціалізована дитячоOюнацька спортивна школа
Олімпійського резерву комітету по фізичній культурі і спорту
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Станції

ф. РO2564 Черкаська обласна станція юних техніків відділу народної
освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2565 Черкаська обласна станція юних туристів відділу народної
освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4286 Черкаська обласна станція юних натуралістів відділу народної
освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Наука

ф. РO2515 Центральне бюро технічної інформації Ради народного
господарства Черкаського економічного адміністративного
району, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO2676 Відділ технічної інформації Черкаського проектноOконструкO
торського технологічного інституту, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO4580 Будинок науковоOтехнічної пропаганди Міністерства хімічної
промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5567 Черкаський міжгалузевий територіальний центр науковоO
технічної інформації і пропаганди Українського науковоO
дослідного інституту науковоOтехнічної інформації і технікоO
економічних досліджень, м. Черкаси Черкаської області

Проектні  інститути

ф. РO2673 Черкаський філіал державного проектного інституту «ГіпроO
цивільпромбуд» Головного управління проектних організацій
Держбуду УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4285 Черкаський філіал республіканського проектного інституту по
землевпорядкуванню, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4984 Черкаський філіал Українського державного інституту
проектування садів і виноградників Міністерства харчової
промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5371 Державний інститут по проектуванню підприємств легкої
промисловості №13 (ДПІO13) Міністерства легкої проO
мисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5501 Черкаський відділ комплексного проектування проектного
інституту «Укооппроект», м. Черкаси Черкаської області

Проектно�технологічні, конструкторські,  дослідні інститути, трести

ф. РO544 Технічний проект заводу гідравлічного вапна, с. Брідок
Лисянського району Київської області

ф. РO4289 Черкаський філіал республіканського проектноOдослідного
інституту «Укрколгосппроект», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4341 Черкаський проектноOконструкторський технологічний
інститут Міністерства машинобудування для легкої і харчової
промисловості та побутових приладів СРСР, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4528 Черкаський філіал проектноOтехнологічного тресту «КиїворгO
техбуд», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5573 Черкаське відділення науковоOдослідного інституту технікоO
економічних досліджень Міністерства хімічної промисловості
СРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5605 Черкаське відділення Всесоюзного проектноOконструкторO
ського інституту технології електротехнічного виробництва
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. ЧерO
каси Черкаської області

ф. РO5703 Черкаський державний науковоOдослідний інститут іоноO
обмінних матеріалів Міністерства хімічної промисловості
України, м. Черкаси Черкаської області

833



Конструкторські бюро, спеціалізовані конструкторські бюро,
конструкторсько�технологічні бюро

ф. РO4416 Смілянське спеціалізоване конструкторське бюро науковоO
виробничого об’єднання «Цукор», м. Сміла Черкаської області

ф. РO2540 КонструкторськоOтехнологічне бюро Черкаського обласного
управління місцевої промисловості, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO2541 КонструкторськоOтехнологічне бюро Черкаської обласної ради
промислової кооперації, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2542 КонструкторськоOтехнологічне бюро Черкаського тресту
культурноOпобутових товарів,  м. Черкаси Черкаської області

Дослідні  лабораторії

ф. РO2684 Черкаська обласна нормативноOдослідна лабораторія по
науковій організації праці Міністерства комунального
господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5500 Черкаський центр стандартизації і метрології Українського
республіканського управління Держстандарту СРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

Наукові  заповідники

ф. РO3700 Канівський державний заповідник Київського ордена Леніна
державного університету ім. Т.Г. Шевченка, м. Канів ЧерO
каської області

ф. РO1461 Уманський  дендропарк «Софіївка»  Академії Наук УРСР, 
м. Умань Черкаської області

Архівні  установи

Державні  архіви

ф. РO1219 Драбівський державний районний архів Архівного відділу
Міністерства Внутрішніх справ УРСР по Полтавській області,
с. Драбів Драбівського району Полтавської області

ф. РO2407 Черкаський філіал Київського обласного державного архіву
Архівного управління Міністерства Внутрішніх справ УРСР
по Київській області, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2471 Архівний відділ виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2635 Державний архів Черкаської області виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO228 Шевченківське (Черкаське) окружне архівне управління, м.
Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO4590 Державний архів виконавчого комітету Шрамківської
районної Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка ШрамківO
ського району Черкаської області
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Культура.  Мистецтво.  Друк

Органи і установи  культури

Відділи культури і кінофікації  виконкомів

Обласні

ф. РO2631 Управління культури виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO4494 Управління кінофікації виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

Районні

ф. РO4391 Відділ культури виконавчого комітету Бабанської районної
Ради депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського району
Черкаської області

ф. РO4778 Відділ культури виконавчого комітету Гельмязівської районної
Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району
Черкаської області

ф. РO2449 Відділ кінофікації виконавчого комітету Городищенської
районної Ради депутатів трудящих, м. Городище Київської
області

ф. РO4519 Відділ культури виконавчого комітету Городищенської районO
ної Ради народних депутатів, м. Городище Черкаської області

ф. РO1232 Відділ кінофікації виконавчого комітету Драбівської районної
Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського району
Полтавської області

ф. РO5344 Відділ культурноOосвітньої роботи виконавчого комітету
Драбівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Драбів
Драбівського  району Полтавської області

ф. РO5345 Відділ культури виконавчого комітету Драбівської районної
Ради народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району
Черкаської області

ф. РO3911 Дирекція кіномережі Жашківського району Черкаського
обласного управління кінофікації,  м. Жашків Черкаської
області

ф. РO4356 Відділ культури виконавчого комітету Жашківської районної
Ради депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4099 Відділ культури виконавчого комітету Звенигородської
районної Ради народних депутатів, м. Звенигородка
Черкаської області

ф. РO4272 Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської районної
Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5356 Відділ культури виконавчого комітету Іркліївської районної
Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району
Черкаської області

ф. РO5357 Відділ культурноOосвітньої роботи виконавчого комітету
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Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв
Іркліївського району Полтавської області

ф. РO4527 Відділ культури виконавчого комітету Кам’янської районної
Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO4596 Відділ культури виконавчого комітету Канівської районної
Ради депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області

ф. РO4600 Відділ культурноOосвітньої роботи виконавчого комітету
Катеринопільської районної Ради депутатів трудящих, 
с. Катеринопіль Катеринопільського району Київської області

ф. РO4633 Відділ культури виконавчого комітету Катеринопільської
районної Ради народних депутатів, смт. Катеринопіль
Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO3002 Відділ культури виконавчого комітету КорсуньOШевченO
ківської районної Ради народних депутатів, м. КорсуньO
Шевченківський Черкаської області

ф. РO5033 Відділ культурноOосвітньої роботи виконавчого комітету
КорсуньOШевченківської районної Ради депутатів трудящих,
м. КорсуньOШевченківський Черкаської області

ф. РO4390 Відділ культури виконавчого комітету Ладижинської районної
Ради депутатів трудящих, с. Ладижинка Ладижинського
району Черкаської області

ф. РO3026 Відділ культури виконавчого комітету Лисянської районної
Ради народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського  району
Черкаської області

ф. РO4715 Відділ культури виконавчого комітету Маньківської районної
Ради народних депутатів, смт. Маньківка Маньківського
району Черкаської області

ф. РO5351 Відділ культури виконавчого комітету Монастирищенської
районної Ради народних депутатів, смт. Монастирище МонаO
стирищенського району Черкаської області

ф. РO4424 Відділ культури виконавчого комітету Ротмистрівської районO
ної Ради депутатів трудящих, с. Ротмистрівка РотмистрівO
ського району Черкаської області

ф. РO2942 Відділ культури виконавчого комітету Смілянської районної
Ради народних депутатів, м. Сміла  Черкаської області

ф. РO4350 Відділ культури виконавчого комітету Тальнівської районної
Ради народних депутатів, м. Тальне Черкаської області

ф. РO4389 Відділ культури виконавчого комітету Уманської районної
Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO3873 Відділ культури виконавчого комітету Христинівської
районної Ради народних депутатів, м. Христинівка Черкаської
області

ф. РO2623 Відділ кінофікації і кінопрокату виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради  депутатів трудящих,  м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4299 Відділ культури виконавчого комітету Черкаської районної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO874 Відділ культури виконавчого комітету Чигиринської районної
Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO890 Відділ кінофікації виконавчого комітету Чигиринської районO
ної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської
області

836



ф. РO5366 Відділ культури виконавчого комітету Чорнобаївської районO
ної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського
району Черкаської області

ф. РO5367 Відділ культурноOосвітньої роботи виконавчого комітету
Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, с. ЧорноO
бай Чорнобаївського району Полтавської області

ф. РO2182 Відділ культури виконавчого комітету Шполянської районної
Ради народних депутатів, м. Шпола Черкаської області

ф. РO5706 Відділ культурноOосвітніх установ виконавчого комітету
Шполянської районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола
Черкаської області

ф. РO5346 Відділ культурноOосвітньої роботи виконавчого комітету
Шрамківської районної Ради депутатів трудящих, с. ШрамO
ківка Шрамківського району Полтавської області

ф. РO5347 Відділ культури виконавчого комітету Шрамківської районної
Ради народних депутатів, с. Шрамківка Шрамківського
району Черкаської області

Міські

ф. РO2692 Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської
Ради народних депутатів, м. Сміла  Черкаської області

ф. РO3071 Відділ культури виконавчого комітету Уманської міської Ради
народних депутатів, м. Умань  Черкаської області

ф. РO5368 Відділ культурноOосвітньої роботи виконавчого комітету
Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань
Київської області

ф. РO5554 Відділ культури виконавчого комітету Черкаської міської
Ради народних депутатів, м. Черкаси  Черкаської області

Контора  кінопрокату

ф. РO3238 Черкаська обласна контора по прокату кінофільмів Головного
управління кінофікації і кінопрокату Комітету по кінеO
матографії при раді Міністрів УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

Будинки  народної  творчості  і  художньої  самодіяльності

ф. РO1753 Золотоніський окружний  «Селянський будинок», м. ЗолоO
тоноша Золотоніського округу

ф. РO230 Черкаський центральний робітничий клуб Черкаської окружO
ної ради професійних спілок, м.Черкаси Шевченківського
(Черкаського)  округу

ф. РO427 Черкаський клуб промислової кооперації, м. Черкаси
Київської області

ф. РO2624 Обласний науковоOметодичний центр народної творчості і
культурноOосвітньої роботи управління культури виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 
м. Черкаси Черкаської області
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Будинки  культури

ф. РO1497 Уманський районний Будинок культури, м. Умань Київської
області

Музеї

ф. РO5227 Шевченківський літературноOмеморіальний музей Т. Г. ШевO
ченка Міністерства культури УРСР, с. Шевченкове ЗвениO
городського району Черкаської області

ф. РO1750 Золотоніський музей відділу народної освіти Золотоніського
повітового виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Полтавської
губернії

ф. РO379 Смілянський народний музей відділу народної освіти
Черкаського повітового виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, мOко Сміла
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO4529 Уманський краєзнавчий музей Київського обласного комітету
у справах культурноOосвітніх установ, м. Умань Київської
області

ф. РO229 Черкаський окружний музей відділу народної освіти
Черкаського окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Київської губернії

Бібліотека

ф. РO2448 Городищенська районна бібліотека для дорослих, м. Городище
Київської області

Установи  мистецтва

ф. РO1892 Черкаський державний обласний український музичноO
драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка  управління культури
виконавчого комітету  Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5369 Черкаський обласний театр ляльок управління культури
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів
трудящих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3998 Черкаська обласна філармонія управління культури виконавO
чого комітету  Черкаської обласної Ради народних депутатів,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO510 Народний хор, с. Будище Звенигородського повіту Київської
губернії

Органи і установи  друку

ф. РO2569 Управління у справах друку, видавництв, поліграфії і
книжкової торгівлі виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2911 Черкаська обласна контора книжкової  торгівлі Українського
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об’єднання книжкової торгівлі «Укркнига», м. Черкаси
Черкаської  області

ф. РO4502 Черкаське обласне управління по охороні державних таємниць
у пресі та інших засобах масової інформації Державного
комітету України по охороні  державних таємниць у пресі та
інших  засобах масової інформації, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO4178 Обласна редакційна колегія тому «Історія міст і сіл
Української РСР. Черкаська область», м. Черкаси Черкаської
області

Редакції  газет

ф. РO4087 Редакція газети «Нове село» – орган Бабанського райкому
Компартії України і районної Ради депутатів трудящих, 
с. Бабанка Бабанського району Черкаської області

ф. РO4812 Редакція газети «Ленінський шлях» – орган Буцького райкому
Компартії України і районної Ради депутатів трудящих, 
с. Буки Буцького району Черкаської області

ф. РO5516 Редакція газети «Колгоспні лани» – орган Городищенського
райкому Компартії України і районної Ради народних
депутатів, м. Городище Черкаської області

ф. РO5011 Редакція газети «Прапор Жовтня» – орган Драбівського
райкому Компартії України і районної Ради депутатів
трудящих, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

ф. РO4359 Редакція газети «Світло комунізму» – орган Жашківського
райкому Компартії України і районної Ради депутатів
трудящих, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4103 Редакція газети «Шевченків край» – орган Звенигородського
райкому Компартії України і районної Ради народних
депутатів, м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO4569 Редакція газети «Прапор Леніна» – орган Золотоніського
райкому Компартії України і районної Ради депутатів
трудящих, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO5042 Редакція газети «Трудова слава» – орган Кам’янського
райкому Компартії України і районної Ради народних
депутатів, м. Кам’янка  Черкаської області

ф. РO4740 Редакція газети «Дніпрова зірка» – орган Канівського міського
комітету Компартії України, міської  і районної Рад народних
депутатів, м. Канів Черкаської області

ф. РO4620 Редакція газети «Авангард» – орган Катеринопільського
райкому Компартії України і районної Ради народних
депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району
Черкаської області

ф. РO4328 Редакція газети «Ленінським шляхом» – орган КорсуньO
Шевченківського райкому Компартії України і районної Ради
народних депутатів, м. КорсуньOШевченківський Черкаської
області

ф. РO4088 Редакція газети «Колгоспні лани» – орган Ладижинського
райкому Компартії України і районної Ради депутатів
трудящих, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської
області
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ф. РO4369 Редакція газети «Червоний Жовтень» – орган Лисянського
райкому Компартії України і районної Ради народних
депутатів, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO4811 Редакція газети «Промінь комунізму» – орган Маньківського
райкому Компартії України і районної Ради  народних
депутатів, смт.Маньківка Маньківського  району Черкаської
області

ф. РO4404 Редакція газети «Трибуна колгоспника» – орган МокрокаO
лигірського райкому Компартії України і районної Ради
депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського
району Черкаської області

ф. РO4637 Редакція газети «Зоря» – орган Монастирищенського райкому
Компартії України і районної Ради народних депутатів, 
смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO2702 Редакція газети «Зоря» – орган Смілянського міського
комітету Компартії України і районної Ради депутатів
трудящих, м. Сміла Черкаської області

ф. РO2714 Редакція газети «Червоний стяг» – орган Смілянського
районного і міського комітетів Компартії України, районної і
міської Рад народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO3074 Редакція газети «Уманська зоря» – орган Уманського
районного і міського комітетів Компартії України, районної і
міської Рад народних депутатів, м. Умань Черкаської області

ф. РO5709 Редакція газети «Трибуна хлібороба» – орган Христинівського
райкому Компартії України і районної Ради  народних
депутатів, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO2516 Обласна редакція газети «Молодь Черкащини», м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO2726 Редакція газети «Шлях революції» – орган Черкаського
повітового комітету КП(б)У, повітового виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і  червоноармійських депутатів та
повітового бюро профспілки, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO4319 Редакція газети «Черкаська правда» – орган Черкаського
обкому Компартії України і обласної Ради народних депутатів,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4735 Редакція газети «Серп і молот» – орган Черкаського райкому
Компартії України і районної Ради депутатів трудящих, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4301 Редакція газети «Зоря комунізму» – орган Чигиринського
райкому Компартії України і районної Ради народних
депутатів,  м. Чигирин Черкаської області

ф. РO5362 Редакція газети «Світлий шлях» – орган Чорнобаївського райO
кому Компартії України і районної Ради депутатів трудящих,
смт. Чорнобай Чорнобаївського району  Черкаської області

ф. РO2300 Редакція газети «Шполянські вісті» – орган Шполянського
райкому Компартії України і районної Ради депутатів
трудящих,  м. Шпола Черкаської області

ф. РO5771 Редакція газети «Шлях до комунізму» – орган Шрамківського
райкому Компартії України і районної Ради депутатів трудяO
щих,  с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області
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Типографії

ф. РO4144 Смілянська міська типографія управління по друку виконавO
чого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих,
м. Сміла Черкаської області

ф. РO268 Черкаська  четверта державна типографія, м. Черкаси КиївO
ської губернії

ф. РO479 Типографія Черкаського кооперативу «Допомога школі», 
м. Черкаси Кременчуцької губернії

ф. РO3236 Черкаська обласна типографія ім. газети «Правда» управління
у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Охорона  здоров’я

ф. РO4335 Аптечне управління виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO4581 Черкаське  обласне бюро судовоOмедичної експертизи відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2670 Черкаський обласний Будинок санітарної освіти, м. Черкаси
Черкаської області

Відділи  охорони  здоров’я  виконкомів

ф. РO2570 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

Окружні

ф. РO1738 Відділ охорони здоров’я Золотоніського окружного виконавO
чого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу

ф. РO132 Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Корсунского)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського
(Корсунського) округу

ф. РO133 Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Черкаського)
окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

Повітові

ф. РO146 Відділ охорони здоров’я Шевченківського (Богуславського)
повітового виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Богуслав Шевченківського
повіту Київської губернії

ф. РO1732 Відділ охорони здоров’я Золотоніського повітового виконавO
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чого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO2789 Відділ охорони здоров’я Уманського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Умань Київської губернії

ф. РO147 Відділ охорони здоров’я Черкаського повітового виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO2527 Відділ охорони здоров’я Чигиринського повітового виконавO
чого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Чигирин Київської губернії

Районні

ф. РO5821 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бабанської
районної Ради депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського
району Черкаської області

ф. РO4814 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Буцької
районної Ради депутатів трудящих, с. Буки Буцького району
Черкаської області

ф. РO5540 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Вільшанської
районної Ради депутатів трудящих, с. Вільшана ВільшанO
ського району Київської області

ф. РO4776 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Гельмязівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів ГельмязівO
ського району Черкаської області

ф. РO1767 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Городищенської
районної Ради депутатів трудящих, с. Городище ГородищенO
ського району Київської області

ф. РO1227 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Драбівської
районної Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського
району Полтавської області

ф. РO4358 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Жашківської раO
йонної Ради депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4775 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Золотоніської
районної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської
області

ф. РO5603 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Іркліївської
районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського
району Черкаської області

ф. РO5043 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Кам’янської
районної Ради депутатів трудящих, м. Кам’янка КіровоO
градської області

ф. РO5335 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Канівської
районної Ради депутатів трудящих, м. Канів Черкаської
області

ф. РO3570 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету КатеринопільO
ської районної Ради депутатів трудящих, смт. Катеринопіль
Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO4553 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету КорсуньO
Шевченківської районної Ради депутатів трудящих, м. КорO
суньOШевченківський Черкаської області
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ф. РO5822 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ладижинської
районної Ради депутатів трудящих, с. Ладижинка ЛадижинO
ського району Черкаської області

ф. РO5074 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської
районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської
області

ф. РO5114 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Тальнівської
районної Ради депутатів трудящих, м. Тальне Черкаської
області

ф. РO1439 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Уманської
районної Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської
області

ф. РO4760 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Христинівської
районної Ради депутатів трудящих, м. Христинівка Черкаської
області

ф. РO410 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської
районної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO856 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської
області

ф. РO1084 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Чорнобаївської
районної Ради депутатів трудящих, с. Чорнобай ЧорнобаївO
ського  району Полтавської області

ф. РO2192 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Шполянської
районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської
області

ф. РO1961 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Шрамківської
районної Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка ШрамківO
ського району Черкаської області

Міські

ф. РO2694 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської
міської Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO1430 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Уманської
міської Ради народних депутатів, м. УманьЧеркаської області

ф. РO3120 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської
міської Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

Лікарні

ф. РO4777 Гельмязівська районна лікарня відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради депутатів
трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської
області

ф. РO4971 Городищенська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Городище Черкаської області

ф. РO4769 Драбівська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
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народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району
Черкаської області

ф. РO4546 Жашківська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області

ф. РO5952 Звенигородська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO635 Золотоніська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4334 Камянська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO5388 Канівська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області

ф. РO3569 Катеринопільська центральна районна лікарня відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, смт. Катеринопіль КатеринопільO
ського  району Черкаської області

ф. РO4552 КорсуньOШевченківська центральна районна лікарня відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. КорсуньOШевченківський
Черкаської області

ф. РO4293 Лисянська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського району
Черкаської області

ф. РO4808 Маньківська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, смт. Маньківка Маньківського району
Черкаської області

ф. РO4432 Монастирищенська центральна районна лікарня відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, смт. Монастирище МонастириO
щенського району Черкаської області

ф. РO5076 Смілянська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Сміла Черкаської області

ф. РO5113 Тальнівська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Тальне Черкаської області

ф. РO4385 Уманська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області

ф. РO4761 Христинівська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO613 Черкаська міська лікарня № 1 відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних
депутатів, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO1911 Черкаська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2604 Черкаська обласна лікарня лікувальноOсанаторного управO
ління  відділу охорони здоров’я виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів,  м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO2707 Черкаська обласна психіатрична трудова колонія відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, с. Мале Старосілля  Смілянського
району Черкаської області

ф. РO4315 Черкаська обласна лікарня відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних
депутатів,  м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4472 Черкаська обласна психіатрична лікарня № 1 відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів,  м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5570 Черкаська міська лікарня № 3 відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних
депутатів,  м. Черкаси Черкаської області

ф. РO880 Чигиринська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів,  м.Чигирин Черкаської області

ф. РO4080 Чорнобаївська центральна районна лікарня відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради
народних депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району
Черкаської області

ф. РO2843 Шполянська центральна районна лікарня ім. братів М. І. і
А. І. Коломійченків відділу охорони здоров’я виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 
м. Шпола Черкаської області

ф. РO5561 Шрамківська районна лікарня відділу охорони здоров’я викоO
навчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів труO
дящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області

Лікувально�харчувальний пункт

ф. РO2546 Бобринський лікувальноOхарчувальний пункт Київської
районної комісії по евакуації населення, ст. Бобринська
ПівденноOЗахідної залізниці

Поліклініки

ф. РO233 Смілянська  робітничоOселянська поліклініка, м. Сміла
Київської області

ф. РO5576 Черкаська обласна стоматилогічна поліклініка відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Диспансери

ф. РO583 Черкаський обласний шкіряноOвенерологічний диспансер
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відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обO
ласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2672 Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, с. Геронимівка Черкаського району
Черкаської області

ф. РO4098 Черкаський обласний психоневрологічний диспансер відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4317 Черкаський обласний лікарськоOфізкультурний диспансер
відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської
обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO4382 Черкаський обласний онкологічний диспансер відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5587 Черкаський обласний наркологічний диспансер відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Курортне  управління,  санаторії

ф. РO1891 Соснівське курортне управління Головного курортного
управління Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO1237 Драбівський кістковоOтуберкульозний санаторій, с. Драбів
Драбівського району Черкаської області

ф. РO5098 Звенигородський міжколгоспний санаторій «Радон», 
хут. Червоний Звенигородського району  Черкаської області

ф. РO2632 Черкаський обласний дитячий протитуберкульозний санатоO
рій «Руська Поляна»  відділу охорони здоров’я виконавчого
комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, с.
Руська Поляна Черкаського району Черкаської області

ф. РO1872 Туберкульозний санаторій № 3 Соснівського курортного
управління, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2193 Соснівський туберкульозний санаторій № 1 «Дніпро»  УкраїнO
ської промислової страхової ради, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO2705 Туберкульозний санаторій «Промінь» Управління санаторіями
Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO2706 Туберкульозний санаторій «Сосняк» Київського теритоіальO
ного Управління санаторіями Міністерства охорони здоров’я
УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4578 Соснівський туберкульозний санаторій «Першотравневий»
Головного управління спеціалізованих санаторіїв Міністерства
охорони здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської області

Будинки  відпочинку

ф. РO512 Будинок відпочинку відділу охорони здоров’я ШевченO
ківського (Корсунського)  окружного виконавчого комітету
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Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Козацьке Звенигородського району Корсунського округу
Київської губернії

ф. РO2467 Леськівський будинок відпочинку – спеціальний санаторій
тубсанаторій Українського управління курортів санаторіїв і
будинків відпочинку, с. Леськове Монастирищенського
району Черкаської області

ф. РO232 Будинок відпочинку Центрального комітету професійної
спілки працівників річкового транспорту, ЧеркасиOСоснівка
Київської області

Станції

ф. РO1909 Черкаська районна малярійна станція відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської  районної Ради
депутатів трудящих, м. Черкаси Київської області

ф. РO2655 Черкаська обласна санітарноOепідеміологічна станція відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської  обласної
Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2675 Черкаська обласна станція переливання  крові відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Черкаської  обласної Ради
народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області

Фізкультура.  Спорт

Комітети  по  фізкультурі  і спорту  виконкомів

ф. РO5077 Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому
комітеті Смілянської районної Ради депутатів трудящих,  м.
Сміла Черкаської області

ф. РO2664 Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому
комітеті Черкаської обласної Ради народних депутатів,  м.
Черкаси Черкаської області

ф. РO3240 Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому
комітеті Черкаської міської Ради народних депутатів,  м.
Черкаси Черкаської області

Ради  добровільних  спортивних  товариств

ф. РO2548 Черкаська міжрайонна рада добровільного спортивного
товариства «Спартак», м. Черкаси Київської області

ф. РO2549 Черкаська обласна рада добровільного спортивного товаO
риства «Спартак», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2591 Черкаська обласна рада добровільного спортивного
товариства «Авангард», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2592 Черкаська обласна рада добровільного спортивного
товариства «Іскра», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2593 Черкаська обласна рада студентського спортивного товариства
«Буревісник», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2608 Черкаська обласна рада кооперативноOпрофспілкового фізO
культурноOспортивного товариства «Колос», м. Черкаси
Черкаської області
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ф. РO2610 Черкаська обласна рада Всесоюзного фізкультурноOспортивO
ного ордена Леніна товариства «Динамо», м. Черкаси ЧерO
каської області

ф. РO3257 Черкаська обласна рада спілки спортивних товариств і
організацій Української республіканської Ради Всесоюзного
фізкультурноOспортивного ордена Леніна товариства «ДинаO
мо»,   м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3884 Черкаська  обласна рада Всесоюзного ордена Трудового
Червоного Прапора добровільного спортивного товариства
«Трудові резерви», м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5577 Черкаська обласна рада добровільного спортивного товаO
риства професійних спілок, м. Черкаси Черкаської області

Соціальне  забезпечення

Відділи,  інспектури  соціального і державного  забезпечення
виконкомів

Окружні

ф. РO1742 Відділ  соціального забезпечення Золотоніського окружного
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу

ф. РO126 Інспектура соціального забезпечення Шевченківського (КорO
сунського) окружного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь
Київської  губернії

ф. РO127 Інспектура соціального забезпечення Шевченківського
(Черкаського) окружного виконавчого комітету Рад робітниO
чих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

Повітові

ф. РO1737 Відділ  соціального забезпечення Золотоніського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO145 Відділ соціального забезпечення Шевченківського (КорсунO
ського) повітового виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь
Київської губернії

ф. РO2788 Відділ  соціального забезпечення Уманського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів,  м. Умань Київської губернії

ф. РO144 Відділ соціального забезпечення Черкаського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO1059 Відділ соціального забезпечення Чигиринського повітового
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноO
армійських депутатів,  м. Чигирин Кременчуцької губернії
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Обласний

ф. РO2588 Відділ соціального забезпечення  виконавчого комітету
Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

Районні

ф. РO4083 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Бабанської районної Ради депутатів трудящих, с. Бабанка
Бабанського району Черкаської області

ф. РO5132 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Буцької  районної  Ради депутатів трудящих, с. Буки Буцького
району Черкаської області

ф. РO3639 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Вільшанської  районної  Ради депутатів трудящих, с. Вільшана
Вільшанського району Черкаської області

ф. РO5285 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Гельмязівської районної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів
Гельмязівського району Полтавської області

ф. РO2461 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету ГороO
дищенської  районної  Ради депутатів трудящих, м. Городище
Черкаської області

ф. РO1233 Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету
Драбівської  районної  Ради депутатів трудящих, смт. Драбів
Драбівського району Черкаської області

ф. РO3910 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Жашківської  районної  Ради депутатів трудящих, м. Жашків
Черкаської області

ф. РO4876 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Звенигородської районної Ради депутатів трудящих, 
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO627. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету ЗолоO
тоніської районної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша
Черкаської області

ф. РO1172 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Іркліївської районної  Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв
Іркліївського району Черкаської області

ф. РO3022 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Кам’янської районної  Ради народних депутатів, м. Кам’янка
Черкаської області

ф. РO5336 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Канівської районної Ради депутатів трудящих, м. Канів
Черкаської області

ф. РO5171 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету КатеO
ринопільської районної Ради депутатів трудящих, смт. КаO
теринопіль Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO1965 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Ковалівської  районної  Ради депутатів трудящих, с. Ковалівка
Ковалівського району Полтавської області

ф. РO3617 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
КорсуньOШевченківської  районної  Ради депутатів трудящих,
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м. КорсуньOШевченківський Черкаської області
ф. РO4084 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету

Ладижинської районної Ради депутатів трудящих, с. ЛадиO
жинка Ладижинського району Черкаської області

ф. РO3025 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Лисянської  районної Ради депутатів трудящих, смт. Лисянка
Лисянського району Черкаської області

ф. РO5140 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Маньківської районної Ради народних депутатів, смт. МаньO
ківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO4631 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету МокроO
калигірської районної  Ради депутатів трудящих, с. Мокра
Калигірка Мокрокалигірського району Київської області

ф. РO4065 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Монастирищенської  районної  Ради депутатів трудящих, 
смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO2939 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Смілянської районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO4022 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Тальнівської районної Ради депутатів трудящих, м. Тальне
Черкаської області

ф. РO1493 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Уманської районної Ради депутатів трудящих, м. Умань
Черкаської області

ф. РO4490 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Христинівської районної Ради депутатів трудящих, м. ХриO
стинівка Черкаської області

ф. РO2573 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Черкаської районної Ради народних депутатів, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5473 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Придніпровської районної  Ради депутатів трудящих міста
Черкаси, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5484 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Соснівської районної  Ради депутатів трудящих міста Черкаси,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO886 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Чигиринської  районної  Ради депутатів трудящих, м. Чигирин
Черкаської області

ф. РO1092 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, 
смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO2290 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Шполянської  районної  Ради народних депутатів, м. Шпола
Черкаської області

ф. РO3244 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Шрамківської районної Ради депутатів трудящих, с. ШрамO
ківка Шрамківського району Черкаської області
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Міські

ф. РO5541 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Городищенської міської Ради депутатів трудящих, м. Городище
Черкаської області

ф. РO4727 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Золотоніської міської Ради депутатів трудящих, м. ЗолотоO
ноша  Черкаської області

ф. РO2691 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Смілянської міської Ради депутатів трудящих, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO1472 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань
Черкаської області

ф. РO3117 Відділ державного соціального забезпечення виконавчого
комітету Черкаської міської  Ради депутатів трудящих, 
м. Черкаси Київської області

ф. РO3119 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету
Черкаської міської Ради депутатів трудящих, м. Черкаси
Черкаської області

Комітети, комісії, товариства соціальної  допомоги

ф. РO5779 Відділ державної допомоги  багатодітним  і одиноким  матерям
фінансового відділу виконавчого комітету Чигиринської
районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин  КіровоO
градської  області

ф. РO2743 Шевченківський окружний комітет допомоги жертвам
інтервенції, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO2821 Уповноважений Київської районної комісії єврейського
громадського комітету по наданню допомоги  постраждалим
від погромів по Черкаському району, м. Черкаси Київської
губернії

ф. РO2834 Уповноважений Київської районної комісії єврейського
громадського комітету по наданню допомоги  постраждалим
від погромів по Чигиринському району, м. Чигирин Київської
губернії

Партизанські  комісії

ф. РO1692 Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних
партизан при Бирлівському районному виконавчому комітеті
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Бирлівка Бирлівського району  Харківської області

ф. РO1691 Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних
партизан при Драбівському районному виконавчому комітеті
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Драбів Драбівського району  Харківської області

ф. РO2142 Комісія по обліку колишніх червоногвардійців та червоних
партизан при Корсунському районному виконавчому комітеті
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Корсунь  Київської області
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ф. РO461 Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних
партизан при Мошенському районному військовому комісаO
ріаті, с. Мошни Мошенського району Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO463 Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних
партизан ім. Г.І. Петровського районному виконавчому
комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, м. Городище Київської області

ф. РO462 Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних
партизан при Черкаському районному виконавчому комітеті
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м.
Черкаси Київської  області

ф. РO2141 Комісія по обліку колишніх червоногвардійців та червоних
партизан при Шевченківському (Черкаському) окружному
військовому комісаріаті, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO1693 Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних
партизан при Чорнобаївському районному виконавчому коміO
теті Рад робітничих, селянських і червоноармійських депуO
татів, с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської
області

Громадські  організації

Професійні  спілки

Ради,  секретаріати,  бюро  профспілок

Обласні

ф. РO2561 Черкаська обласна рада професійних спілок, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO2562 Черкаська обласна промислова рада професійних спілок, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2563 Черкаська обласна сільська рада професійних спілок, 
м. Черкаси Черкаської області

Окружні

ф. РO1702 Золотоніська окружна рада професійних спілок, м. ЗолоO
тоноша Полтавської губернії

ф. РO234 Шевченківське (Корсунське) окружне бюро професійних
спілок, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO235 Шевченківська (Черкаська) окружна рада професійних
спілок, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

Повітові

ф. РO720 Уповноважений Богуславського повітового бюро професійних
спілок по Корсунському району, м. Корсунь Київської губернії
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ф. РO2522 Центральне бюро професійних спілок Уманської  повітової
Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
м. Умань Київської губернії

ф. РO2835 Уманське повітове бюро професійних спілок, м. Умань
Київської губернії

ф. РO262 Черкаське повітове бюро професійних спілок, м. Черкаси
Київської губернії

Районні

ф. РO241 Вільшанський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Вільшана Вільшанського району Черкаського округу

ф. РO1700 Золотоніський районний секретаріат професійних спілок, м.
Золотоноша  Шевченківського округу

ф. РO1698 Іркліївський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Іркліїв Іркліївського району Шевченківського округу

ф. РO977 Кам’янський районний секретаріат професійних спілок, мOко
Кам’янка Кам’янського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO244 Канівський районний секретаріат професійних спілок, 
м. Канів Черкаського округу

ф. РO240 Корсунський районний секретаріат професійних спілок, 
м. Корсунь Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO243 Матусівський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Матусів Матусівського району Черкаського округу

ф. РO242 Мокрокалигірський районний секретаріат професійних
спілок, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO245 Стеблівський районний секретаріат професійних спілок, 
с. Стеблів Стеблівського району Черкаського округу

ф. РO238 Таганчанський районний секретаріат професійних спілок, мOко
Таганча Таганчанського району Шевченківського округу

ф. РO236 Мошенська районна рада професійних спілок, с. Мошни
Черкаського району Київської області

ф. РO237 Черкаська районна рада професійних спілок, м. Черкаси
Київської області

ф. РO239 Шполянський районний секретаріат професійних спілок, м.
Шпола Черкаського округу

Міські

ф. РO4526 Смілянська міська рада професійних спілок, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO4525 Уманська міська рада професійних спілок, м. Умань
Черкаської області

Галузеві  комітети  профспілок  працівників

� Державних установ

ф. РO4959 Городищенський районний комітет професійної спілки
працівників державних установ, м. Городище Черкаської
області
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ф. РO5431 Драбівський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, смт. Драбів Драбівського  району
Черкаської області

ф. РO5526 Жашківський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, м. Жашків Черкаської області

ф. РO4726 Золотоніський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4676 Кам’янський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO4744 Канівський районний комітет професійної спілки працівників
державних установ, м. Канів Черкаської області

ф. РO4629 Катеринопільський районний комітет професійної спілки
працівників державних установ, смт. Катеринопіль КатериO
нопільського району Черкаської області

ф. РO4787 КорсуньOШевченківський районний комітет професійної
спілки працівників державних установ, м. КорсуньOШевченO
ківський Черкаської області

ф. РO4161 Лисянський районний комітет професійної спілки працівників
державних установ, смт. Лисянка Лисянського району ЧерO
каської області

ф. РO5503 Маньківський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, смт. Маньківка Маньківського
району Черкаської області

ф. РO4846 Монастирищенський районний комітет професійної спілки
працівників державних установ, смт. Монастирище МонастиO
рищенського району Черкаської області

ф. РO2710 Смілянський міський комітет професійної спілки працівників
державних установ, м. Сміла Черкаської області

ф. РO4123 Смілянський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, м. Сміла Черкаської області

ф. РO3112 Уманський міський комітет професійної спілки працівників
державних установ, м. Умань Черкаської області

ф. РO5459 Уманський районний комітет професійної спілки працівників
державних установ, м. Умань Черкаської області

ф. РO4885 Христинівський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO2556 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
державних установ, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2578 Черкаський районний комітет професійної спілки працівників
державних установ, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4000 Чигиринський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO4967 Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, смт. Чорнобай Чорнобаївського
району Черкаської області

ф. РO5374 Шполянський районний комітет професійної спілки працівO
ників державних установ, м. Шпола Черкаської області
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�  Фінансових  і  банківських

ф. РO1660 Черкаський обласний комітет професійної спілки фінансових і
банківських працівників, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2557 Черкаський районний комітет професійної спілки фінансових
і банківських працівників, м. Черкаси Київської області

�  Електроенергетичної,  вугільної,  нафтохімічної  і  машинобудівної
промисловості

ф. РO3256 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
енергетики і електротехнічної промисловості, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO3710 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
нафтової, хімічної і газової промисловості, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4524 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
машинобудування і приладобудування, м. Черкаси Черкаської
області

�  Деревообробної  промисловості

ф. РO1701 Золотоніський повітовий відділ професійної спілки  деревоO
обробників, м. Золотоноша Кременчуцької губернії

ф. РO248 ФабричноOзаводський комітет професійної спілки працівників
деревообробної промисловості Черкаської фанерної фабрики,
м. Черкаси Черкаського округу

ф. РO460 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки  працівників деревообробної промисловості Черкаської
фанерної фабрики, м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

�  Легкої  (швейної,  шкіряної)  промисловості

ф. РO421 Корсунський містечковий комітет професійної спілки працівO
ників швейної промисловості, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO3250 Шевченківське окружне відділення професійної спілки
працівників шкіряної промисловості, м. Корсунь Київської
губернії

ф. РO254 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки працівників швейної  промисловості, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO258 Черкаське окружне відділення професійної спілки працівO
ників шкіряної промисловості, м. Черкаси Черкаського округу

ф. РO259 Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників
швейної  промисловості, м. Черкаси Київської  губернії

ф. РO260 Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників
і службовців шкіряного виробництва, м. Черкаси Київської
губернії

ф. РO3251 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
текстильної і легкої промисловості, м. Черкаси Черкаської
області
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�  Харчової  та  харчосмакової  промисловості

ф. РO2837 Буцький районний комітет професійної спілки працівників
харчосмакової промисловості, мOко Буки Уманського округу
Київської губернії

ф. РO1699 ФабричноOзаводський районний комітет професійної спілки
працівників і службовців харчової промисловості  ГельмязівO
ського  млина, м. Золотоноша Полтавської губернії

ф. РO1743 Золотоніський повітовий відділ Всеросійської професійної
спілки працівників і службовців харчової промисловості
«Харчовик», м. Золотоноша Кременчуцької губернії

ф. РO2817 Шевченківський окружний комітет професійної спілки
працівників харчосмакової промисловості, м. Корсунь КиївO
ської губернії

ф. РO2868 Корсунське повітове відділення професійної спілки працівників
харчосмакової промисловості, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO2144 Шевченківський (Черкаський) окружний комітет професійної
спілки «Харчосмак», м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO2616 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
харчової промисловості, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2870 Черкаське окружне відділення професійної спілки працівниO
ків харчової і смакової промисловості «Харчосмак», м. ЧерO
каси Київської  губернії

�  Місцевого і комунального господарства

ф. РO5953 Звенигородський районний комітет професійної спілки
працівників місцевої промисловості і комунальноOпобутових
підприємств, м. Звенигородка  Черкаської області

ф. РO526. Шевченківське (Корсунське) окружне відділення професійної
спілки працівників комунального господарства, м. Корсунь
Київської губернії

ф. РO247 ФабричноOзаводський комітет професійної спілки працівників
комунального господарства електростанції, м. Сміла ШевченO
ківського  (Черкаського) округу

ф. РO5523 Смілянський міський комітет професійної спілки працівників
місцевої промисловості і комунальноOпобутових підприємств,
м. Сміла Черкаської області

ф. РO5450 Уманський міський комітет професійної спілки працівників
місцевої промисловості і комунальноOпобутових підприємств,
м. Умань Черкаської області

ф. РO257 Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної
спілки працівників комунального господарства, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO2543 Черкаський обласний комітет  професійної спілки працівників
місцевої промисловості, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2544 Черкаський обласний комітет  професійної спілки працівників
комунального господарства, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2545 Черкаський обласний комітет  професійної спілки працівників
місцевої промисловості і комунальноOпобутових підприємств,
м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO2801 Місцевий комітет професійної спілки працівників місцевої
промисловості і комунальноOпобутових підприємств при ЧерO
каській обласній проектноOкошторисній конторі, м. Черкаси
Черкаської області

�  Сільського  і  лісового господарства

ф. РO5199 Городищенська районна Рада професійної спілки працівників
агропромислового комплексу, м. Городище Черкаської області

ф. РO4297 Драбівський районний комітет професійної спілки працівO
ників сільського господарства, смт. Драбів Драбівського
району Черкаської області

ф. РO3909 Жашківський районний комітет професійної спілки працівO
ників і службовців  сільського господарства і заготівель, м.
Жашків Черкаської області

ф. РO2744 Звенигородський повітовий комітет професійної спілки
працівників землі і лісу, м. Звенигородка Київської губернії

ф. РO3836 Звенигородська районна Рада голів профспілкових оргаO
нізацій  агропромислового комплексу, м. Звенигородка
Черкаської області

ф. РO4273 Золотоніська районна Рада професійної спілки працівників
агропромислового комплексу, м. Золотоноша Черкаської
області

ф. РO976 Кам’янський районний комітет професійної спілки працівO
ників  землі і лісу, мOко Кам’янка Кам’янського району
Черкаського округу

ф. РO4672 Кам’янська районна Рада професійної спілки працівників
агропромислового комплексу, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO4594 Канівський районний комітет професійної спілки працівників
і службовців сільського господарства і заготівель, м. Канів
Черкаської області

ф. РO2755 Робітничий комітет Всеросійської професійної спілки
працівників і службовців землі і лісу при Таганчанському
лісництві, мOко Таганча Канівського повіту Київської губернії

ф. РO4011 Катеринопільський районний комітет професійної спілки
працівників агропромислового комплексу, смт. Катеринопіль
Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO2753 Шевченківський окружний відділ Всеросійської  професійної
спілки працівників землі і  лісу, м. Корсунь Шевченківського
округу

ф. РO2799 Шевченківський повітовий відділ Всеросійської  професійної
спілки працівників землі і  лісу, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO4555 КорсуньOШевченківський районний комітет професійної
спілки працівників агропромислового комплексу, м. КорсуньO
Шевченківський Черкаської області

ф. РO4378 Лисянський районний комітет професійної спілки працівників
сільського господарства, смт. Лисянка Лисянського району
Черкаської області

ф. РO4504 Маньківський районний комітет професійної спілки працівO
ників сільського господарства, смт. Маньківка Маньківського
району Черкаської області

ф. РO4062 Монастирищенський районний комітет професійної спілки
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працівників сільського господарства, смт. Монастирище
Монастирищенського району Черкаської області

ф. РO422 Смілянський районний комітет Всеукраїнської  професійної
спілки працівників землі і лісу, м. Сміла Черкаського округу
Київської губернії

ф. РO4138 Смілянський районний комітет Всеукраїнської  професійної
спілки працівників агропромислового  комплексу, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO5116 Тальнівський районний комітет Всеукраїнської  професійної
спілки працівників і службовців сільського господарства і
заготівель, м. Тальне Черкаської області

ф. РO2733 Уманський повітовий відділ Всеукраїнської  професійної
спілки працівників землі і лісу, м. Умань Київської губернії

ф. РO2740 Уманський окружний комітет професійної спілки сільськогоспоO
дарських і лісових працівників, м. Умань Уманського округу

ф. РO2827 Уманський окружний відділ Всеукраїнської  професійної
спілки працівників землі і лісу, м. Умань Уманського округу

ф. РO4989 Уманський районний комітет Всеукраїнської  професійної
спілки працівників і службовців сільського господарства і
заготівель, м. Умань Черкаської області

ф. РO4884 Христинівський районний комітет Всеукраїнської  профеO
сійної спілки працівників сільського господарства, м. ХристиO
нівка Черкаської області

ф. РO2550 Шевченківський окружний комітет Всеукраїнської  професійO
ної спілки працівників землі і лісу, м. Черкаси ШевченO
ківського округу

ф. РO2600 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
сільського господарства, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2628 Місцевий комітет професійної спілки працівників сільського
господарства і заготівель при Черкаській будівельноOмонO
тажній конторі «Укрсільелектробуд», м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO3122 Черкаський районний комітет професійної спілки працівників
агропромислового комплексу, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO3255 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
лісових галузей, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5759 Черкаський міський комітет професійної спілки працівників
агропромислового комплексу, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4002 Чигиринський районний комітет професійної спілки
працівників сільського господарства, м. Чигирин Черкаської
області

ф. РO1697 Чорнобаївський обласний комітет професійної спілки праO
цівників землі і лісу, с. Чорнобай Чорнобаївського району
Шевченківського округу

ф. РO5104 Чорнобаївський обласний комітет професійної спілки праO
цівників і службовців сільського господарства і заготівель, 
смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO3951 Шполянський обласний комітет професійної спілки працівO
ників і службовців сільського господарства і заготівель, 
м. Шпола Черкаської області
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�  Будівництва

ф. РO255 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки будівельних працівників, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO2619 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2620 Черкаський груповий комітет професійної спілки працівників
міського і сільського будівництва, м. Черкаси Черкаської
області

�  Зв’язку,  транспорту  і  автомобільних  шляхів

ф. РO2752 Бобринський дільничний комітет професійної спілки працівO
ників і службовців залізничного і водного транспорту
ПівденноOЗахідної  залізниці, ст. Бобринська  Канівського
повіту Київської губернії

ф. РO455 Корсунський робітничий комітет професійної спілки
працівників зв’язку, м. Корсунь Черкаського округу

ф. РO2792 Шевченківське окружне відділення професійної спілки
працівників зв’язку, м. Корсунь Шевченківського округу

ф. РO2730 Христинівський містечковий комітет професійної спілки
працівників і службовців залізничного і водного транспорту,
ст. Христинівка Київської губернії

ф. РO256 Шевченківське (Черкаське)  окружне відділення професійної
спілки працівників місцевого транспорту, м. Черкаси ШевO
ченківського (Черкаського) округу

ф. РO261 Черкаське повітове відділення відділення професійної спілки
працівників місцевого транспорту, м. Черкаси Київської
губернії 

ф. РO2648 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
зв’язку, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2649 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
автотранспорту і шосейних доріг, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO2650 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
зв’язку, м. Черкаси Черкаської області

�  Торгівлі,  громадського харчування,  споживчої  кооперації

ф. РO420 Комітет службовців Городищенської районної  особливої
військовоOпродовольчої комісії, м. Городище Черкаського
повіту Київської губернії

ф. РO5513 Городищенський районний комітет професійної спілки
працівників споживчої кооперації, м. Городище Черкаської
області

ф. РO4591 Драбівський районний комітет професійної спілки працівO
ників торгівлі і споживчої кооперації, смт. Драбів Драбівського
району  Черкаської області

ф. РO2409 Місцевий комітет профспілкової організації Жашківського
пункту «Південзаготзерно», с. Жашків Жашківського району
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Київської області
ф. РO3377 Жашківський районний комітет професійної спілки працівO

ників державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Жашків
Черкаської області

ф. РO5225 Звенигородський районний комітет професійної спілки
працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, 
м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO1722 Золотоніський повітовий відділ професійної спілки працівO
ників радянських, кооперативних, громадських і торгівельних
установ, м. Золотоноша  Кременчуцької губернії

ф. РO4567 Золотоніський районний комітет професійної спілки праO
цівників споживчої кооперації, м. Золотоноша  Черкаської
області

ф. РO5391 Профспілковий комітет Кам’янського районного споживчого
товариства (на правах районного комітету профспілки), 
м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO5196 Канівський районний комітет професійної спілки працівників
державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Канів Черкаської
області

ф. РO4402 Катеринопільський районний комітет професійної спілки
працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, смт.
Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області

ф. РO2754 Шевченківський окружний відділ професійної спілки праO
цівників народного харчування, м. Корсунь Київської губернії

ф. РO4670 КорсуньOШевченківський районний комітет професійної
спілки працівників споживчої кооперації, м. КорсуньOШевO
ченківський Черкаської області

ф. РO4375 Лисянський районний комітет професійної спілки працівників
державної торгівлі і споживчої кооперації, смт. Лисянка
Лисянського району Черкаської області

ф. РO5504 Маньківський районний комітет професійної спілки працівO
ників державної торгівлі і споживчої кооперації, смт. МаO
ньківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO4651 Монастирищенський районний комітет професійної спілки
працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, смт.
Монастирище Монастирищенського району Черкаської
області

ф. РO4130 Смілянський районний комітет професійної спілки працівO
ників державної торгівлі і споживчої кооперації, м.Сміла
Черкаської області

ф. РO5575 Смілянський міський комітет професійної спілки працівників
державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Сміла Черкаської
області

ф. РO5238 Тальнівський районний комітет професійної спілки працівO
ників державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Тальне
Черкаської області

ф. РO2200 Уманський районний комітет професійної спілки працівників
споживчої кооперації, м. Умань Черкаської області

ф. РO5456 Уманський районний комітет професійної спілки працівників
державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Умань ЧерO
каської області

ф. РO5572 Уманський міський комітет професійної спілки працівників

860



державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Умань ЧерO
каської області

ф. РO5341 Христинівський районний комітет професійної спілки працівO
ників державної торгівлі і споживчої кооперації, м. ХриO
стинівка Черкаської області

ф. РO459 Шевченківський (Черкаський) окружний відділу  професійної
спілки радянських і торгівельних службовців, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO2677 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO2678 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
споживчої кооперації, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2679 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
державної торгівлі і громадського харчування, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4482 Черкаський районний комітет професійної спілки працівників
державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4997 Чигиринський районний комітет професійної спілки працівO
ників державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Чигирин
Черкаської області

ф. РO4968 Чорнобаївський районний комітет професійної спілки
працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, смт.
Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO4683 Шполянський районний комітет професійної спілки праO
цівників державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Шпола
Черкаської області

�  Освіти,  вищої  школи  і  наукових  установ

ф. РO4962 Городищенська районна Рада голів профкомів і профоргаO
нізаторів працівників освіти і науки, м. Городище Черкаської
області

ф. РO4588 Драбівський районний комітет професійної спілки праO
цівників освіти, вищої школи і наукових установ, смт. Драбів
Драбівського району Черкаської області

ф. РO4547 Жашківський районний комітет професійної спілки праO
цівників освіти, вищої школи і наукових установ, м. Жашків
Черкаської області

ф. РO4853 Звенигородський районний комітет професійної спілки
працівників освіти і науки, м. Звенигородка Черкаської
області

ф. РO1696 Золотоніське повітове бюро професійної спілки працівників
освіти і соціалістичної культури, м. Золотоноша Полтавської
губернії

ф. РO1747 Золотоніське повітове бюро професійної спілки працівників
освіти і соціалістичної культури, м. Золотоноша КреO
менчуцької губернії

ф. РO4568 Золотоніський районний комітет професійної спілки праO
цівників освіти і науки, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4679 Кам’янський районний комітет професійної спілки
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працівників освіти, вищої школи  і наукових установ,  м. КаO
м’янка Черкаської області

ф. РO4743 Канівський районний комітет професійної спілки працівників
освіти, вищої школи  і наукових установ,  м. Канів Черкаської
області

ф. РO5498 Катеринопільський районний комітет професійної спілки
працівників освіти, вищої школи  і наукових установ,  смт.
Катеринопіль Катеринопільського району  Черкаської області

ф. РO4556 КорсуньOШевченківський районний комітет професійної
спілки працівників народної освіти і науки,  м. КорсуньOШевO
ченківський Черкаської області

ф. РO4377 Лисянський районний комітет професійної спілки працівників
освіти, вищої школи і наукових установ, смт. Лисянка
Лисянського району Черкаської області

ф. РO5505 Маньківський районний комітет професійної спілки праO
цівників освіти, вищої школи  і наукових установ, смт. МаO
ньківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO4845 Монастирищенський районний комітет професійної спілки
працівників освіти, вищої школи і наукових установ, смт. МоO
настирище Монастирищенського району Черкаської області

ф. РO2700 Смілянський міський комітет професійної спілки працівників
освіти, вищої школи  і наукових установ,  м. Сміла Черкаської
області

ф. РO2701 Смілянський районний комітет професійної спілки працівO
ників освіти, вищої школи і наукових установ,  м. Сміла
Черкаської області

ф. РO3113 Уманський міський комітет професійної спілки працівників
освіти і науки,  м. Умань Черкаської області

ф. РO5457 Уманський районний комітет професійної спілки працівників
освіти, вищої школи  і наукових установ,  м. Умань Черкаської
області

ф. РO5211 Христинівський районний комітет професійної спілки праO
цівників освіти, вищої школи  і наукових установ, м. ХриO
стинівка Черкаської області

ф. РO253 Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної
спілки працівників освіти, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO2529 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
освіти, вищої школи і наукових установ, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO3882 Черкаський міський комітет професійної спілки працівників
освіти, вищої школи і наукових установ, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO5480 Придніпровський районний комітет професійної спілки
працівників освіти і науки міста Черкаси, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5491 Соснівський районний комітет професійної спілки працівO
ників освіти і науки міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO4483 Черкаський районний комітет професійної спілки працівників
освіти, вищої школи і наукових установ, м. Черкаси Черкаської
області
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ф. РO974 Медведівський місцевий комітет професійної спілки
працівників освіти, вищої школи і наукових установ, 
с. Медведівка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO4414 Чигиринський районний комітет професійної спілки працівO
ників освіти, вищої школи і наукових установ, м. Чигирин
Черкаської області

ф. РO5103 Чорнобаївський районний комітет професійної спілки праO
цівників освіти, вищої школи і наукових установ, 
смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO3957 Шполянський районний комітет професійної спілки праO
цівників освіти, вищої школи  і наукових установ,  м.  Шпола
Черкаської області

�  Культури,  поліграфії

ф. РO4771 Гельмязівський районний комітет професійної спілки праO
цівників культури, с. Гельмязів Гельмязівського району
Черкаської області

ф. РO4960 Городищенський районний комітет професійної спілки
працівників культури, м. Городище Черкаської області

ф. РO4026 Драбівський районний комітет професійної спілки працівO
ників культури, смт. Драбів  Драбівського району Черкаської
області

ф. РO5552 Звенигородська районна Рада голів  профорганізацій спілки
працівників культури, м. Звенигородка Черкаської області

ф. РO5278 Золотоніський районний комітет професійної спілки праO
цівників культури, м. Золотоноша Черкаської області

ф. РO4678 Рада голів профкомів працівників культури  Кам’янського
району, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO4593 Канівський районний комітет професійної спілки працівників
культури, м. Канів Черкаської області

ф. РO5497 Катеринопільський районний комітет професійної спілки
працівників культури, смт. Катеринопіль Катеринопільського
району Черкаської області

ф. РO2756 Шевченківський окружний відділ професійної спілки
працівників мистецтва, м. Корсунь  Шевченківського округу

ф. РO4329 Рада голів професійної спілки працівників культури, 
м. КорсуньOШевченківський Черкаської області

ф. РO4376 Лисянський районний комітет професійної спілки працівників
культури, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської
області

ф. РO5647 Маньківський районний комітет професійної спілки
працівників культури, смт. Маньківка Маньківського району
Черкаської області

ф. РO4628 Мокрокалигірський районний комітет професійної спілки
працівників культури, с. Мокра Калигірка МокрокалиO
гірського району Черкаської області

ф. РO5349 Монастирищенський районний комітет професійної спілки
працівників культури, смт. Монастирище МонастириO
щенського району Черкаської області

ф. РO2711 Смілянський міський комітет професійної спілки працівників
культури, м. Сміла Черкаської області
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ф. РO4133 Рада голів профспілкових комітетів працівників культури
міста Сміла, м.Сміла Черкаської області

ф. РO5858 Тальнівський районний комітет професійної спілки працівO
ників культури, м. Тальне Черкаської області

ф. РO3114 Рада голів профспілкових комітетів працівників культури
міста Умані, м.Умань Черкаської області

ф. РO5458 Уманський районний комітет професійної спілки працівників
культури, м. Умань Черкаської області

ф. РO5466 Христинівський районний комітет професійної спілки
працівників культури, м. Христинівка Черкаської області

ф. РO246 Черкаський заводський комітет професійної спілки працівO
ників поліграфійної промисловості, м. Черкаси ШевченківO
ського (Черкаського) округу

ф. РO252 Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної
спілки працівників мистецтва, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO2568 Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників
культури, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4484 Черкаський районний комітет професійної спілки працівників
культури, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4302 Чигиринський районний комітет професійної спілки працівO
ників культури, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO5105 Чорнобаївський районний комітет професійної спілки праO
цівників культури, смт. Чорнобай Чорнобаївського району
Черкаської області

ф. РO4322 Шполянський районний комітет професійної спілки праO
цівників культури, м. Шпола Черкаської області

�  Медицини

ф. РO4961 Городищенська районна Рада голів профспілкових комітетів
працівників охорони здоров’я, м. Городище  Черкаської області

ф. РO4854 Звенигородська районна Рада голів профспілкових комітетів
працівників охорони здоров’я, м. Звенигородка  Черкаської
області

ф. РO5279 Золотоніський районний комітет професійної спілки медичO
них працівників, м. Золотоноша  Черкаської області

ф. РO4675 Рада голів профкомів і профорганізаторів медичних установ
Кам’янського району, м. Кам’янка Черкаської області

ф. РO4973 Канівський районний комітет  професійної  спілки медичних
працівників, м. Канів Черкаської області

ф. РO4009 Катеринопільський районний комітет  професійної  спілки
медичних працівників, смт. Катеринопіль Катеринопільського
району  Черкаської області

ф. РO4559 КорсуньOШевченківська Рада голів професійної спілки
медичних працівників, м. КорсуньOШевченківський ЧерO
каської області

ф. РO4535 Лисянський районний комітет професійної спілки медичних праO
цівників, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області

ф. РO4809 Маньківський районний комітет професійної спілки медичних
працівників, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської
області
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ф. РO4847 Монастирищенський районний комітет  професійної спілки
медичних працівників, смт. Монастирище МонастирищенO
ського району  Черкаської області

ф. РO5079 Рада голів профкомів лікувальноOпрофілактичних установ
міста Сміли, м. Сміла Черкаської області

ф. РO2709 Смілянський міський комітет  професійної  спілки медичних
працівників, м. Сміла  Черкаської області

ф. РO5115 Тальнівський районний комітет  професійної  спілки медичних
установ, м. Тальне  Черкаської області

ф. РO2219 Рада голів профкомів медичних працівників  міста Умані, 
м. Умань Черкаської області

ф. РO5548 Уманський районний комітет  професійної  спілки медичних
працівників, м. Умань Черкаської області

ф. РO4762 Христинівський районний комітет професійної спілки
медичних працівників, м. Христинівка  Черкаської області

ф. РO5571 Соснівський районний комітет  професійної  спілки медичних
працівників міста Черкаси, м. Черкаси  Черкаської області

ф. РO4119 Черкаський районний комітет  професійної  спілки медичних
працівників, с. Червона Слобода Черкаського району  ЧерO
каської області

ф. РO2571 Черкаський обласний комітет  професійної  спілки медичних
працівників, м. Черкаси  Черкаської області

ф. РO5758 Черкаський міський комітет  професійної  спілки медичних
працівників, м. Черкаси  Черкаської області

ф. РO4001 Чигиринський районний комітет професійної спілки медичO
них працівників, м. Чигирин  Черкаської області

ф. РO5258 Чорнобаївський районний комітет професійної спілки
медичних працівників, смт. Чорнобай Чорнобаївського району
Черкаської області

ф. РO4682 Шполянський районний комітет професійної спілки медичних
працівників, м. Шпола  Черкаської області

Профспілкові  курси

ф. РO5397 УчбовоOметодичний центр Координаційної ради Федерації
незалежних професійних спілок Черкаської області, м. ЧерO
каси Черкаської області

Туристично�екскурсійні  організації

ф. РO3698 Канівська туристична база ВУРПС Черкаської обласної ради
по туризму і  екскурсіям, м. Канів Черкаської області

ф. РO4534 Черкаська обласна Рада по туризму і екскурсіях Української
республіканської Ради по туризму і екскурсіях, м. Черкаси
Черкаської області

Добровільні  товариства

�  миротворницькі

ф. РO3995 Уманський міський комітет товариства «Червоного Хреста»
Черкаського обласного комітету Червоного Хреста, м. Умань
Черкаської області
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ф. РO2908 Черкаський обласний комітет товариства Червоного Хреста, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5564 Черкаська обласна асоціація миру та Черкаське обласне
відділення Українського фонду миру, м. Черкаси Черкаської
області

�  військово�спортивні

ф. РO377 Шевченківська (Черкаська)  окружна рада сприяння обороні,
авіації і хімічній промисловості СРСР, м. Черкаси ШевченO
ківського (Черкаського) округу

ф. РO4342 Черкаський обласний комітет товариства сприяння обороні
України, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4729 Черкаський міський комітет Добровільного товариства
сприяння армії, авіації і флоту, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4415 Чигиринський районний комітет Добровільного товариства
сприяння армії, авіації і флоту, м. Чигирин Черкаської області

ф. РO2704 Черкаське обласне добровільне пожежне товариство ДоброO
вільного пожежного товариства України, м. Черкаси ЧерO
каської області

ф. РO5373 Черкаська обласна Рада республіканського товариства рятуO
вання на воді України, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5566 Черкаська обласна організація Всеукраїнської спілки
автомобілістів, м. Черкаси Черкаської області

�  педагогічні  і  просвітницькі

ф. РO1710 Золотоніська окружна комісія допомоги дітям, м. Золотоноша
Золотоніського округу

ф. РO263 Шевченківське (Черкаське)  окружне правління товариства
«Друзі дітей», м. Черкаси Шевченківськорго (Черкаського)
округу

ф. РO264 Черкаське районне товариство «Друзі дітей», м. Черкаси
Київської області

ф. РO430 Черкаське товариство «Просвіта», м. Черкаси Київської
губернії

ф. РO2665 Черкаське обласне відділення товариства «Знання»  України,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4468 Рада Черкаської обласної організації Українського товариства
охорони пам’яток історії і культури, м. Черкаси Черкаської
області

ф. РO5563 Черкаська обласна організація товариства книголюбів УкраїO
ни, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5579 Черкаське обласне відділення Педагогічного товариства
України, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5630 Черкаське обласне товариство «Заповіт», м. Черкаси ЧеркасьO
кої області

ф. РO5795 Черкаське обласне відділення радянського дитячого фонду
України, м. ЧерOкаси Черкаської області

ф. РO5836 Черкаське обласне об’єднання товариства «Просвіта» ВсеO
українського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, 
м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO5969 Обласна спілка жінок Черкащини, м. Черкаси Черкаської
області

�  наукові,  науково�технічні,  науково�медичні

ф. РO444 Шевченківський (Черкаський) окружний відділ товариства
«Друзі радіо СРСР», м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO2609 Черкаська обласна Рада товариства винахідників і раціонаO
лізаторів України, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2644 Обласне правління науковоOтехнічного товариства будівельO
ної індустрії Черкаської обласної Ради науковоOтехнічного
товариства, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO2614 Черкаське обласне управління Спілки наукових та інженерних
об’єднань України, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5582 Об’єднаний фонд. Черкаські обласні наукові медичні товаO
риства, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5583 Черкаське обласне відділення Українського науковоOфармаO
цевтичного товариства, м. Черкаси Черкаської області

�  літературні,  мистецькі

ф. РO2642 Черкаські художньоOвиробничі майстерні Художнього фонду
УРСР, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4193 Черкаська обласна організація Всеукраїнської музичної
спілки, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4595 Черкаська організація Спілки художників України, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO4636 Черкаська обласна організація Національної Спілки журнаO
лістів України, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4731 Обласний профспілковий центр культури і організації дозO
вілля трудящих Координаційної Ради Федерації незалежних
профспілок Черкаської області, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5276 Черкаська обласна організація Спілки письменників УРСР, 
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5507 Черкаська організація Спілки архітекторів УРСР, м. Черкаси
Черкаської області

�  соціального  захисту

ф. РO1901 Черкаське учбовоOвиробниче підприємство глухих УкраїнO
ського товариства глухих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4316 Черкаський обласний відділ Українського товариства глухих,
м. Черкаси Черкаської області

ф. РO336 Черкаське міське відділення Українського товариства сліпих,
м. Черкаси Київської області

ф. РO3469 Черкаське учбовоOвиробниче підприємство Українського
товариства сліпих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4905 Черкаська територіальна первинна організація Українського
товариства сліпих, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5600 Черкаська обласна Рада первинних організацій Українського
товариства сліпих, м. Черкаси Черкаської області
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ф. РO5793 Черкаська обласна Рада Українського добровільного товаO
риства боротьби за тверезість і здоров’я, м. Черкаси Черкаської
області

�  природоохоронні

ф. РO3237 Черкаська обласна організація Українського товариства
мисливців і рибалок, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO4320 Черкаська обласна організація Українського товариства
охорони природи, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5239 Черкаська обласна організація Українського товариства кролівO
ників і звірівниківOлюбителів, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO5602 Черкаська обласна асоціація садівничих товариств, м. Черкаси
Черкаської області

Кооперація

ф. РO350 Шевченківський (Черкаський)  окружний кооперативний
комітет, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу

Кредитна

ф. РO342 Ковалиське сільськогосподарське кредитне товариство, с. КоO
валиха Балакліївського району Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO1707 Золотоніське товариство взаємного кредиту, м. Золотоноша
Золотоніського округу

ф. РO178 Кошмаківський сільський комітет взаємної допомоги, с. КошO
мак Корсунського району Черкаського округу

ф. РO176 Сотниківське сільське товариство взаємної допомоги, с. СотO
ники Корсунського району Шевченківського (Корсунського)
округу

ф. РO2121 Монастирищенське районне товариство взаємної допомоги, 
м. Монастирище Уманського округу

ф. РO1615 Сарнівське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Сарни Монастирищенського району Уманського округу

ф. РO2408 Цибулівське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Цибулів Монастирищенського району Уманського округу

ф. РO175 Голов’ятинське сільське товариство взаємної допомоги, с. ГоO
лов’ятине Смілянського району Шевченківського (ЧерO
каського) округу

ф. РO324 Смілянське товариство взаємного кредиту, м. Сміла ШевO
ченківського (Черкаського) округу

ф. РO177 Яблунівське сільське товариство взаємної допомоги, с. ЯблуO
нівка Смілянського району Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO3525 Кредитне зернове товариство, с. Краснопілка  Уманського
району Київської області

ф. РO418 Білозірський районний комітет взаємної допомоги, с. Білозір’я
Черкаського округу  Київської губернії

ф. РO322 Черкаське обліковоOпозикове товариство взаємного кредиту,
м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу
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ф. РO1060 Чигиринський районний комітет взаємної допомоги, м. ЧиO
гирин Черкаського округу  Київської губернії

Промислова

ф. РO1706 Золотоніська спілка сільськогосподарських кредитних коопеO
ративів «Червоний хлібороб», м. Золотоноша Золотоніського
округу

ф. РO319 Смілянська міжрайонна спеціальна спілка промислових
кооперативів мінералообробних та будівельних промислів, 
м. Сміла Київської області

ф. РO366 Смілянське районне кооперативне об’єднання виробничих
бурякових товариств ім. Н. К. Крупської, м. Сміла Київської
області

ф. РO320 Шевченківське (Черкаське) міжрайонне галузеве об’єднання
харчових і сільськогосподарських промислів, м. Черкаси
Київської області

ф. РO341 Черкаська районна спілка сільськогоссподарських кредитних
та кустарноOпромислових кооперативних колективів, м. ЧерO
каси Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO354 Черкаська міжрайонна спілка промислової  кооперації, м. ЧерO
каси Київської області

ф. РO355 Шевченківська (Черкаська) окружна спілка кустарноOпроO
мислових товариств, м. Черкаси Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO378 Шевченківське окружне відділення Всеукраїнського товаO
риства земельного  влаштування трудящих євреїв, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO439 Шевченківська (Черкаська) окружна спілка тваринницьких і
молочних сільськогосподарських кооперативів, м. Черкаси
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO468 Черкаська міжрайонна спілка лісової, лісохімічної, деревоO
обробної і меблевої кооперації, м. Черкаси Київської області

ф. РO2469 Черкаська обласна Рада промислововї кооперації Української
промислової Ради, м. Черкаси Черкаської області

ф. РO1024 Чигиринська повітова спілка кредитних, позиковоOощадних і
споживчих товариств, м. Чигирин Кременчуцької губернії

Промислові артілі,  приватні  фірми  і  малі  підприємства

ф. РO270 Попівський мукомельний млин Шевченківської (Черкаської)
спілки споживчих товариств, с. Попівка Балакліївського
району  Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO388 Старосільська продуктивна кооперативна артіль по виробO
ництву мотузки «Зірка», с. Старосілля Городищенського
району Черкаського округу

ф. РO2765 Звенигородська контора птахівничої кооперації, м. ЗвениO
городка Київської губернії

ф. РO1703 Золотоніська продуктивноOкооперативна артіль  махорочників
«Слава», м. Золотоноша Золотоніського округу

ф. РO1709 Золотоніське ощадноOпозикове промисловоOкооперативне
товариство, м. Золотоноша Золотоніського округу
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ф. РO1711 Золотоніське кустарноOпромислове кредитноOкооперативне
товариство «Кустарсамодіяч», м. Золотоноша Золотоніського
округу

ф. РO1704 Артіль інвалідів «Червоний схід»  по закупівлі і забою худоби,
с. Лихоліти Іркліївського району Шевченківського округу

ф. РO969 Кам’янська  промислова артіль кравців «Шлях до соціалізму»,
мOко Кам’янка Камянського району Шевченківського округу

ф. РO970 Івківецька артіль інвалідів «Праця інваліда» районної коопеO
ративної спілки інвалідів, с. Івківці Медведівського району
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO2244 Цибулівське птахівниче товариство Уманської окружної
спілки птахівничої кооперації, мOко Цибулів МонастиO
рищенського району Уманського округу

ф. РO329 Лозівське кустарноOпромислове кооперативне товариство по
заготівлі і сплаву лісу, с. Лозівок Мошенського району
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO327 Смілянське промисловоOвиробниче кооперативне товариство
«Червоний продуцент», м. Сміла Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO328 Смілянська кустарноOпродуктивна кооперативна артіль
салотопів «Жиркость», м. Сміла Шевченківського (ЧеркасьO
кого) округу

ф. РO331 Смілянська кравецька промисловоOкооперативна артіль
«Червоний кустар», м. Сміла Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO332 Смілянська кустарноOпромислова кооперативна артіль кравців
«Червона голка», м. Сміла Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO333 Смілянська міжрайонна артіль грабарів ім. 10Oріччя Жовтня,
м. Сміла Київської області

ф. РO371 Смілянський млин № 7 Київського обласного державного
борошномельного тресту «Союзмука»,  м. Сміла  Київської
області

ф. РO387 Смілянська кооперативна артіль «Утильщик», м. Сміла
Київської області

ф. РO437 Смілянська ковальськоOбондарна артіль «Червоний коваль і
бочкар», м. Сміла Черкаського округу

ф. РO323 Сунківське кустарноOпромислове кредитне товариство, с. СунO
ки Смілянського району Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO389 Тернівська кустарноOпромислова кооперативна артіль по
переробці зерна «Комунар», с. Тернівка Смілянського району
Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO384 Робітничий кооператив Сидорівського пісочноOцукрового
заводу, с. Сидорівка Стеблівського району Шевченківського
округу

ф. РO3518 Уманська артіль інвалідів «Перемога», м. Умань Київської
області

ф. РO3523 Уманський робітничий кооператив «Пролетарій» підприємств
громадського харчування, м. Умань Київської області

ф. РO3526 Хлібопекарня Уманського  робітничого кооперативу «ПролеO
тарій», м. Умань Київської області

870



ф. РO3868 Артілі багатопромислової кооперації і кооперації інвалідів
Уманського району

ф. РO438 Дахнівська борошномельна артіль інвалідів, с. Дахнівка
Черкаського району Черкаського округу

ф. РO386 Леськівська кооперативна артіль інвалідів по вичиненню
шкіри, с. Леськи Черкаського району Шевченківського округу

ф. РO330 Мошенське лісогосподарське кооперативне товариство
«Незаможник», с. Мошни Черкаського району ШевченківO
ського (Черкаського) округу

ф. РO321 Черкаська районна трудова кооперативна артіль грабарів
«Грабар», м. Черкаси Київської області

ф. РO325 Черкаська промислова металообробна  кооперативна артіль
«Ударник», м. Черкаси Київської області

ф. РO334 Шевченківське міжрайонне галузеве торгівельне об’єднання
кооперації інвалідів при районній кооперативній спілці
інвалідів «Міжрайінторг», м. Черкаси Київської області

ф. РO348 Черкаський міський робітничий кооператив, м. Черкаси
Київської області

ф. РO433 Перша Черкаська продуктивноOкооперативна артіль «ЧервоO
ний мебельщик», м. Черкаси Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO434 Черкаська трудова кооперативна артіль  швеців «Трудшвець»,
м. Черкаси Київської області

ф. РO435 Черкаська продуктивноOкооперативна артіль по виробництву
махорки «Червоний самокат», м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO1064 Шевченківське окружне кооперативноOвиробниче  об’єднання
інвалідів, м. Черкаси Київської губернії

ф. РO1932 Черкаська артіль ім. Лесі Українки Української художньої
промислової спілки, м. Черкаси Київської області

ф. РO1934 Черкаська промисловоOкооперативна артіль «Червоний
харчовик», м. Черкаси Київської області

ф. РO1951 Черкаська артіль «Побуткомбінат» Київської обласної різноO
промислової спілки, м. Черкаси Київської області

ф. РO1952 Черкаська артіль інвалідів «Перемога» Київської обласної
ради промислової кооперації, м. Черкаси Київської області

ф. РO2917 Чигиринське повітове відділення чинбарів, м. Златопіль
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії

ф. РO971 Кожарківська артіль «Незаможник» по виготовленню череO
пиці, с. Кожарки Чигиринського району Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO965 Чигиринська виробнича кооперативна артіль «Шкіряна
праця», м. Чигирин Черкаського округу

ф. РO966 Чигиринська промисловоOкооперативна артіль «Своя праця»,
м. Чигирин Київської області

Сільськогосподарська

ф. РO338 Балакліївська сільськогосподарська артіль «Робітник», 
с. Балаклія Балакліївського району Черкаського округу

ф. РO1745 Драбвська філія Прилуцької окружної спілки  сільськогоспоO
дарських і кредитних кооперативів, с. Драбів Драбівського
району Прилуцького округу
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ф. РO1026 Лебедівське сільськогосподарське кооперативноOкредитне
товариство, с. Лебедівка Кам’янського району Черкаського
округу

ф. РO428 Корсунське сільськогосподарське і промислове товариство, 
м. Корсунь Київської губернії

ф. РO343 Хрещатицьке меліоративне товариство «Незаможник», с. ХреO
щатик Мошенського району Шевченківського (Черкаського)
округу

ф. РO344 Шелепухська земельна громада, с. Шелепухи Мошенського
району Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO231 Товариство «Селянський будинок», с. Березняки СмілянO
ського району Черкаського округу

ф. РO337 Смілянське районне кущове об’єднання колгоспів «Заповіт
Ілліча», м. Сміла Київської області

ф. РO339 Сільськогосподарська артіль «Серп і молот», м. Сміла
Київської області

ф. РO2828 Пилявське селищне скотарськоOвиробниче кооперативне
товариство, с. Пилява Таганчанського району ШевченківO
ського округу

ф. РO340 Черкаська сільськогосподарська артіль «Сад», м. Черкаси
Київської губернії

ф. РO1712 Новоселицьке машинне товариство по спільній обробці землі
ім. Т. Г. Шевченка, хут. Новоселиця Чорнобаївського району
Черкаського округу

Споживча

ф. РO345 Шевченківська (Черкаська) окружна спілка споживчих
кооперативних товариств, м. Черкаси Шевченківського
(Черкаського) округу

ф. РO2647 Черкаська обласна спілка споживчих і кооперативних
товариств Української спілки споживчих товариств «УкоопO
спілка», м. Черкаси Черкаської області

Районні  споживчі  товариства

ф. РO4085 Бабанська районна спілка споживчих і кооперативних
товариств, с. Бабанка Бабанського району Черкаської області

ф. РO4949 Буцька районна спілка споживчих і кооперативних товариств
Черкаської обласної спілки споживчих і кооперативних
товариств, с. Буки Буцького  району Черкаської області

ф. РO5329 Вільшанська районна спілка споживчих і кооперативних
товариств, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської
області

ф. РO5283 Гельмязівська районна спілка споживчих і кооперативних
товариств Черкаської обласної спілки споживчих і коопеO
ративних товариств, с. Гельмязів Гельмязівського району
Черкаської області

ф. РO456 Городищенське єдине споживче товариство, м. Городище
Кременчуцької губернії

ф. РO1071 Городищенське районне споживче товариство Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, 
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м. Городище Черкаської області
ф. РO1238 Драбівське районне споживче товариство Черкаської обласної

спілки споживчих і кооперативних товариств, смт. Драбів
Драбівського району Черкаської області

ф. РO3453 Жашківське районне споживче товариство Черкаської обласO
ної спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Жашків
Черкаської області

ф. РO4539 Звенигородське районне споживче товариство Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, м. ЗвеO
нигородка Черкаської області

ф. РO4728 Золотоніське районне споживче товариство Черкаської обласO
ної спілки споживчих і кооперативних товариств, м. ЗолоO
тоноша Черкаської області

ф. РO2255 Іркліївська районна спілка споживчих товариств Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, 
с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області

ф. РO3323 Кам’янське районне споживче товариство Черкаської обласної
спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Кам’янка
Черкаської області

ф. РO5337 Канівське районне споживче товариство Черкаської обласної
спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Канів
Черкаської області

ф. РO4401 Катеринопільське районне споживче товариство Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, 
смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської
області

ф. РO4788 КорсуньOШевченківське районне споживче товариство ЧерO
каської обласної спілки споживчих і кооперативних товариств,
м. КорсуньOШевченківський Черкаської області

ф. РO4086 Ладижинська районна  спілка споживчих і кооперативних
товариств, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської
області

ф. РO4291 Лисянське районне споживче товариство Черкаської обласної
спілки споживчих і кооперативних товариств, смт Лисянка
Лисянського району  Черкаської області

ф. РO4952 Маньківське районне споживче товариство Черкаської обласO
ної спілки споживчих і кооперативних товариств, смт. МаньO
ківка Маньківського району Черкаської області

ф. РO1333 Мокрокалигірська районна спілка споживчих і кооперативних
товариств Черкаської обласної спілки споживчих і коопеO
ративних товариств, с. Мокра Калигірка  Мокрокалигірського
району  Черкаської області

ф. РO4434 Монастирищенське районне споживче товариство Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, 
смт. Монастирище Монастирищенського району  Черкаської
області

ф. РO4573 Ротмистрівська районна спілка споживчих і кооперативних
товариств Черкаської обласної спілки споживчих і коопераO
тивних товариств, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району
Черкаської області

ф. РO347 Смілянська спілка споживчих товариств, м. Сміла Київської
губернії
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ф. РO385 СмілянськоOКам’янська  районна спілка споживчих товариств,
м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу

ф. РO2944 Смілянське районне споживче товариство Черкаської обласної
спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Сміла
Черкаської області

ф. РO1594 Тальнівське районне споживче товариство Черкаської обласO
ної спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Тальне
Черкаської області

ф. РO2211 Уманська районна спілка споживчих товариств Черкаської обO
ласної спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Умань
Черкаської області

ф. РO3874 Христинівське районне споживче товариство Черкаської обO
ласної спілки споживчих і кооперативних товариств, 
м. Христинівка Черкаської області

ф. РO1907 Черкаське районне споживче товариство Черкаської обласної
спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO884 Чигиринське районне споживче товариство Черкаської обласO
ної спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Чигирин
Черкаської області

ф. РO4512 Чорнобаївське районне споживче товариство Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, 
смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області

ф. РO2188 Шполянське районне споживче товариство Черкаської обO
ласної спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Шпола
Черкаської області

ф. РO1964 Шрамківська районна спілка споживчих товариств Черкаської
обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, 
с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області

Сільські  споживчі  товариства

ф. РO447 Ксаверівське сільське споживче товариство, с. Ксаверове
Балакліївського району Шевченківського округу

ф. РO365 Перше Березняцьке товариство споживачів, с. Березняки
Черкаського повіту Київської губернії

ф. РO429 Черепинське сільське споживче товариство, с. Черепин ЧерO
каського повіту Київської губернії

ф. РO2776 Бобринське відділення транспортноOспоживчого товариства
ПівденноOЗахідної залізниці, ст. Бобринська Чигиринського
повіту Київської губернії

ф. РO349 Шполянське єдине споживче товариство «Селянин», м. ШпоO
ла Шевченківського (Черкаського) округу

Фонди  особового  походження

ф. РO5645 Артеменко Микола Михайлович – доктор економічних наук,
академік Української Академії аграрних наук

ф. РO3434 Особистий архів Брайченка Миколи Семеновича – краєзнавO
ця с. Вільховець Звенигородського району Черкаської області

ф. РO5945 Бушин Микола Іванович – доктор історичних наук, професор
Черкаського державного технологічного університету, акадеO
мік Української Академії історичних наук
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ф. РO5905 Вакка Борис Олександрович – дослідник роду Вакків, член
генеалогічних і геральдичного товариства у Москві

ф. РO5958 Брати Варавви – українські культурні діячі, письменники
ф. РO5962 Гончарь  Григорій Мойсейович – Герой Радянського Союзу
ф. РO5791 Гончаренко Володимир Андрійович – поет, фольклорист,

краєзнавець, журналіст
ф. РO5950 Городинець Іван Сергійович – заслужений учитель України,

краєзнавець
ф. РO5399 Гудима Гнат Олександрович – заслужений лікар УРСР
ф. РO2488 Дубковецький Федір Іванович – двічі Герой Соціалістичної

Праці, депутат Верховної Ради СРСР, голова колгоспу
«Здобуток Жовтня» м. Тальне Черкаської області

ф. РO3990 Комарницький Микола Федорович – журналіст, краєзнавець
ф. РO5955 Ліхцов Михайло Степанович – журналіст, поет, винахідник,

політичний в’язень 1960Oх  років
ф. РO5626 Найден (Воротилов)  Семен Платонович – журналіст
ф. РO5470 НедоляOГончаренко Леонід Володимирович – поет, драматург,

журналіст
ф. РO2328 Нестеренко Трохим Терентійович – персональний пенсіонер
ф. РO5585 Нехорошев Степан Степанович – фольклорист
ф. РO5900 Олександрук Антон Карлович – кандидат історичних наук,

краєзнавець
ф. РO5901 Онищенко (Любченко)  Василь Нестерович – краєзнавець
ф. РO5874 Оніпченко Валентина Павлівна – доцент кафедри

гуманітарних наук  Черкаського філіалу Київського
політехнічного інституту, кандидат історичних  наук

ф. РO2470 Остроус Василь Васильович – член Київської першої біржової
артілі, співробітник Богуславської повітової продовольчої
інспекції

ф. РO5428 Пономаренко Михайло Федорович – краєзнавець, член
ономастичної комісії інституту  мовознавства  Академії наук
УРСР

ф. РO5792 Портянко Олексій Андрійович – краєзнавець
ф. РO5844 Пресняков Олег Павлович – професор кафедри російської та

зарубіжної літератури Черкаського державного педагогічного
інституту доктор філологічних наук

ф. РO2547 Родомський Семен Юхимович – секретар Черкаського обкому
і перший секретар Черкаського райкому Компартії України,
депутат Верховної ради України

ф. РO5574 Рубін Симон Самойлович – лауреат державної премії СРСР,
заслужений діяч науки УРСР, доктор сільськогосподарських
наук

ф. РO5662 Сердюк Андрій Васильович – краєзнавець
ф. РO5704 Сизоненко Федір Якович, Сизоненко Галина Сильвестрівна –

доценти, кандидати наук, громадські діячі
ф. РO5799 Симиренки – купці 1Oої гільдії, спадкові почесні громадяни 

м. Одеса, промисловці, видатні вченіOпомологи та соціологи,
меценати

ф. РO5627 Симоненко Василь Андрійович – поет
ф. РO5904 Степанець Віктор Свиридович – журналіст
ф. РO5586 Степанович Василь Автономович – краєзнавецьOархеолог
ф. РO5519 Суботін Серафим Павлович – Герой Радянського Союзу
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ф. РO5624 Храбан Григорій Юхимович – краєзнавець
ф. РO5663 Шарапанюк Іван Миронович – голова товариства жертв

незаконних репресій
ф. РO5849 Ширінкін Михайло Іванович – самодіяльний художник,

майстер деревопластики
ф. РO5628 Якименко Григорій Микитович – архівіст, перший директор

Черкаського обласного державного архіву
ф. РO314 Яцковський Клименкт Якович (в чернецтві – Йосип) –

єпископ Черкаський, Полтавський та Херсонський

Колекції  документів

ф. РO534 Колекція. Історичні довідки про найважливіші  події Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у м. Черкаси та Черкаському
районі

ф. РO2475 Колекція.  Спогади старих більшовиків, червоногвардійців,
червоних партизан і інших учасників громадянської війни і
соціалістичного будівництва

ф. РO2660 Колекція. Знатні  люди Черкащини
ф. РO4169 Колекція. Спогади Героїв Радянського Союзу і кавалерів ОрO

дена Слави – уродженців Черкащини
ф. РO4852 Колекція. Документи по землевпорядкуванню ЗвенигородO

ського району
ф. РO5549 Колекція.  Учасники Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
ф. РO5629 Колекція.  Краєзнавці  Черкащини
ф. РO5664 Колекція.  Голод на Черкащині  в 1932–1933, 1946–1947 роках
ф. РO5666 Колекція. Участь радянських військовослужбовцівOуродженO

ців, жителів Черкащини у військових діях за межами СРСР
після ІІOої світової війни

ф. РO5667 Колекція.  Спогади про репресії 1930Oх початку 1950Oх років на
території Черкащини

ф. РO5668 Колекція. Спогади уродженців, жителів Черкащини про
перебування в концтаборах, на примусових роботах в
фашистській Німеччині в період Великої Вітчизняної війни
1941–1945 рр.

ф. РO5757 Колекція. ГромадськоOполітичні організації та рухи ЧеркаO
щини

ф. РO5899 Колекція. Книги  реєстрації актів  цивільного стану Черкаської
області

ф. РO5977 Колекція. Документи про події, пов’язані з виборами ПрезиO
дента України у 2004 році

Період  Тимчасового уряду,  Української  Директорії,
Української  держави

ф. РO1869 Золотоніський повітовий комісар Тимчасового уряду, м. ЗоO
лотоноша Полтавської губернії

ф. РO504 Черкаський повітовий комісар Тимчасового уряду, м. Черкаси
Київської  губернії

ф. РO505 Черкаський повітовий старостат «Української держави», 
м. Черкаси Київської губернії
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ф. РO1870 Золотоніська міська управа, м. Золотоноша Полтавської
губернії

ф. РO1616 Телепинський  волосний наглядач, мOко Телепине Черкаського
повіту Київської губернії

ф. РO2415 Газета «Вісті»  Золотоніської повітової комендатури
Директорії УНР, м. Золотоноша Полтавської губернії

Волосні  земські  управи

ф. РO498 Вільшанська  волосна земська управа, мOко Вільшана
Звенигородського повіту Київської губернії

ф. РO1866 Безпальчівське волосне правління, с. Безпальче ЗолотоO
ніського повіту Полтавської губернії

ф. РO496 Курилівська волосна земська управа, с. Курилівка Канівського
повіту Київської губернії

ф. РO497 Корсунська волосна земська управа, м. Корсунь Київської
губернії

ф. РO499 В’язівська волосна земська управа, мOко В’язівок Черкаського
повіту Київської губернії

ф. РO2474 Земельний відділ Медведівського волосного виконавчого коміO
тету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,
с. Медведівка Чигиринського повіту Київської губернії

ф. РO2473 Шабельницька волосна земська управа, с. Шабельники
Чигиринського повіту Київської губернії

Сільські  управи

ф. РO501 Ковалівське  сільське  управління, с. Ковалі Канівського повіту
Київської губернії

ф. РO502 Ломуватське  сільське  управління, с. Ломувате Черкаського
повіту Київської губернії

ф. РO503 Сердюківське сільське управління, с. Сердюківка Черкаського
повіту Київської губернії

Земельні  управи

ф. РO2831 Земельний відділ Верхняцького волосного виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, с. Верхнячка Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2909 Христинівська волосна земельна управа, с. Христинівка
Уманського повіту Київської губернії

ф. РO2478 Черкаська повітова земельна управа, м. Черкаси  Київської
губернії

Продовольчі  управи

ф. РO507 Корсунська  волосна  продовольча управа, м. Корсунь КиївO
ської губернії

ф. РO2826 Тальнівська волосна продовольча управа, м. Тальне Київської
губернії

ф. РO863 Продовольчий відділ Черкаської міської управи, м. Черкаси
Київської губернії
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ф. РO2811 Черкаська повітова продовольча управа, м. Черкаси Київської
губернії

ф. РO2865 Чигиринська повітова продовольча управа, м. Чигирин
Київської губернії

Учительське  товариство,  партія  боротьбистів

ф. РO525 Черкаська повітова учительська спілка, м. Черкаси Київської
губернії

ф. РO532 Золотоніська організація Української комуністичної партії
(боротьбистів), м. Золотоноша Полтавської губернії

Період німецько�фашистської окупації  під час
Великої  вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.

Органи  управління

Районні  управи

ф. РO1854 Драбівська районна управа, с. Драбів Драбівського району
Полтавської області

ф. РO1355 Златопільська районна управа, м. Златопіль Кіровоградської
області

ф. РO1354 Кам’янська районна управа, м. Кам’янка  Кіровоградської
області

ф. РO1832 Ковалівська районна управа, с. Шрамківка Ковалівського
району Полтавської області

ф. РO52 Черкаська районна управа, м. Черкаси Київської області
ф. РO1351 Чигиринська районна управа, м. Чигирин Кіровоградської

області

Сільські  управи  і  старостати

ф. РO1845 Ліплявська сільська управа (старостат), с. Ліплява ГельмяO
зівського району Полтавської області

ф. РO1839 Підставківська сільська управа (старостат), с. Підставки ГельO
мязівського району Полтавської області

ф. РO1852 Мехедівська сільська управа (старостат), с. Мехедівка ДраO
бівського району Полтавської області

ф. РO1838 Перервинцівська сільська управа (старостат), с. Перервинці
Драбівського району Полтавської області

ф. РO2640 Жашківська сільська управа (старостат), с. Жашків ЖашківO
ського району Київської області

ф. РO1840 Антипівська сільська управа (старостат), с. Антипівка ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO1830 Бубнівська сільська управа (старостат), сOще Бубнове ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO1851 Вільхівська сільська управа (старостат), с. Вільхи ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO5838 Дібрівська сільська управа (старостат), с. Дібрівка ЗолотоO
ніського району Полтавської області
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ф. РO1843 Дмитрівська сільська управа (старостат), с. Дмитрівка ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO1853 Драбівецька сільська управа (старостат), с. Драбівці ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO1834 Коробівська сільська управа (старостат), с. Коробівка ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO1841 Кривоносівська сільська управа (старостат), с. Кривоносівка
Золотоніського району Полтавської області

ф. РO1842 Мицалівська сільська управа (старостат), с. Мицалівка
Золотоніського району Полтавської області

ф. РO1850 Новодмитрівська сільська управа (старостат), с. Нова ДмиO
трівка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO1844 СлюзчиноOСлобідська сільська управа (старостат), с. СлюзO
чина Слобідка Золотоніського району Полтавської області

ф. РO1837 Хрущівська сільська управа (старостат), с. Хрущівка ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO1831 Щербинівська сільська управа (старостат), с. Щербинівка ЗоO
лотоніського району Полтавської області

ф. РO2492 Васютинська сільська управа (старостат), с. Васютинці
Іркліївського району Полтавської області

ф. РO1848 Митьківська сільська управа (старостат), с. Митьки ІркліївO
ського району Полтавської області

ф. РO1835 Пищиківська сільська управа (старостат), с. Пищики ІркліївO
ського району Полтавської області

ф. РO1833 Кантакузівська сільська управа (старостат), с. Кантакузівка
Ковалівського району Полтавської області

ф. РO1847 Капустинецька сільська управа (старостат), с. Капустинці
Ковалівського району Полтавської області

ф. РO2489 Летичівська сільська управа (старостат), с. Летичівка МонаO
стирищенського району Вінницької області

ф. РO62 Березняцька сільська управа (старостат), с. Березняки ЧерO
каського району Київської області

ф. РO61 Білозірська сільська управа (старостат), с. Білозір’я
Черкаського району Київської області

ф. РO326 Бузуківська сільська управа (старостат), с. Бузуків ЧеркасьO
кого району Київської області

ф. РO41 Василицька сільська управа (старостат), с. Василиця ЧеркасьO
кого району Київської області

ф. РO59 Кумейківська сільська управа (старостат), с. Кумейки ЧеркасьO
кого району Київської області

ф. РO46 Ломуватська сільська управа (старостат), с. Ломувате ЧеркаO
ського району Київської області

ф. РO60 Степанківська сільська управа (старостат), с. Степанки ЧеркаO
ського району Київської області

ф. РO58 Худяківська сільська управа (старостат), с. Худяки ЧеркаO
ського району Київської області

ф. РO1353 Рацівська сільська управа (старостат), с. Рацеве ЧигиринсьO
кого району Кіровоградської області

ф. РO1352 Суботівська сільська управа (старостат), с. Суботів ЧигиринO
ського району Кіровоградської області

ф. РO1849 Красенівська сільська управа (старостат), с. Красенівка ЧорO
нобаївського району Полтавської області
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ф. РO1836 Савківська сільська управа (старостат), с. Савківка ЧорнобаївO
ського району Полтавськоїї області

ф. РO1846 Франківська сільська управа (старостат), с. Франківка ЧорноO
баївського району Полтавської області

Дільничні  уповноважені   районної  управи

ф. РO3 Уповноважений дільниці № 16 Черкаської районної управи,
м. Черкаси Київської області

ф. РO2 Уповноважений дільниці № 9 по місту Черкаси Черкаської
районної управи, м. Черкаси Київської області

ф. РO6 Уповноважений дільниці № 11 Черкаської районної управи, 
м. Черкаси Київської області

ф. РO42 Уповноважений дільниці міста Черкаси Черкаської районної
управи, м. Черкаси Київської області

Поліція

ф. РO1855 Драбівська районна поліція, с. Драбів Драбівського району
Полтавської області

ф. РO48 Черкаська народна районна поліція, м. Черкаси Київської обO
ласті

ф. РO49 Адресне бюро Черкаської української охоронної поліції, 
м. Черкаси Київської області

ф. РO1350 Чигиринська районна охоронна поліція, м. Чигирин КіроO
воградської області

ф. РO2479 117Oй батальйон охоронної поліції, м. Шпола Київської області
ф. РO22 Камера шліхтерів, м. Черкаси Київської області
ф. РO26 Черкаська тюрма, м. Черкаси Київської області

Юстиція

ф. РO5 Черкаська юридична консультація, м. Черкаси Київської
області

ф. РO2327 Черкаська   нотаріальна  контора, м. Черкаси Київської області

Фінанси

ф. РO54 Фінансовий відділ Черкаської районної управи, м. Черкаси
Київської області

ф. РO56 Страхова каса Черкаської районної управи, м. Черкаси
Київської області

Банки

ф. РO1864 Драбівська філія сільськогосподарського банку, с. Драбів
Драбівського району Полтавської області

ф. РO23 Черкаське відділення Уманського господарського банку, 
м. Черкаси Київської області

ф. РO1863 Чорнобаївське відділення сільськогосподарського банку, 
с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області
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Промисловість

Паливна  промисловість

ф. РO1865 Білоусівська торф’яна розробка, с. Білоусівка Драбівського
району Полтавської області

Металообробка  і  машинобудування

ф. РO1347 Кам’янський механічний завод, м. Кам’янка  Кіровоградської
області

Промисловість  будівельних  матеріалів

ф. РO28 Черкаські  цегельні  заводи, м. Черкаси  Київської  області

Легка  промисловість

ф. РO32 Гудзикова фабрика Черкаської кустарноOпромислової спілки,
м. Черкаси Київської області

Харчова  промисловість

ф. РO1348 Кам’янський спиртовий завод, м. Кам’янка  Кіровоградської
області

�  млини

ф. РO13 Червонослобідський вальцевий млин кущового мельничного
об’єднання Черкаського району, с. Червона Слобода ЧеркасьO
кого району Київської області

ф. РO29 Черкаський  мукомельний млин,  м. Черкаси Київської області

�  цукрові  заводи

ф. РO1346 Кам’янський цукровий завод, м. Кам’янка  Кіровоградської
області

ф. РO21 Черкаський рафінадний завод Звенигородського окружного
управління тресту цукрової промисловості, м. Черкаси
Київської області

Сільське  і  лісове  господарство

ф. РO1860 Ковалівська районна земельна управа, с. Шрамківка КоваO
лівського району Полтавської області

ф. РO53 Земельний відділ Черкаської районної управи, м. Черкаси
Київської області

ф. РO1859 Гельмязівська машинноOтракторна станція, с. Гельмязів
Гельмязівського району Полтавської області

ф. РO39 Черкаське державне господарство № 15 «Плодоовочевий сад», 
м. Черкаси Київської області
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ф. РO1857 Прохорівська ветеринарна лікарня, с. Прохорівка ГельмязівO
ського району Полтавської області

ф. РO37 Черкаське головне українське лісництво, м. Черкаси Київської
області

Громадські  двори

�  Гельмязівського  району

ф. РO1793 Громадський двір № 1, с. Горбані  Гельмязівського району
Полтавської області

ф. РO1798 Громадський двір № 2, с. Горбані  Гельмязівського району
Полтавської області

�  Драбівського  району

ф. РO1815 Громадський двір № 3, с. Андріївка Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1821 Громадський двір № 1, с. Безпальче Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1777 Громадський двір № 3, с. Бирлівка Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1782 Громадський двір № 2, с. Бирлівка Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1817 Громадський двір № 1, с. Бирлівка Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1783 Громадський двір № 3, с. Білоусівка Драбівського району ПолO
тавської області

ф. РO1786 Громадське господарство № 2, с. Білоусівка Драбівського
району Полтавської області

ф. РO1781 Громадський двір № 1, с. Богодарівка Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1787 Громадський двір № 3, хут. Дача Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1808 Громадський двір № 5, с. Демки Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1809 Громадський двір № 1, с. Демки Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1810 Громадський двір № 2, с. Демки Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1829 Громадське господарство, с. Драбів Драбівського району ПолO
тавської області

ф. РO1788 Громадське господарство, с. Думинівка Драбівського району
Полтавської області

ф. РO1785 Громадський двір № 1, с. Кантакузівка Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1824 Громадський двір № 3, с. Кантакузівка Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1796 Громадський двір № 2, с. Капустинці Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1774 Громадський двір № 2, с. Ковалівка Ковалівського району
Полтавської області
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ф. РO1775 Громадський двір, хут.Ковтунівка Драбівського району ПолO
тавської області

ф. РO1822 Громадський двір, с. Коломиці Драбівського району ПолтавO
ської області

ф. РO1816 Громадський двір № 2, с. Кононівка Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1827 Громадський двір № 1, с. Кононівка Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1804 Громадський двір, с. Криштопівка Драбівського району ПолO
тавської області

ф. РO1800 Громадський двір № 2, с. Лизогубівка Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1801 Громадське господарство № 3, с. Мехедівка Драбівського раO
йону Полтавської області

ф. РO1799 Громадський двір № 3, с. Нехайки Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1806 Громадський двір № 4, с. Нехайки Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1813 Громадський двір, с. Перервинці Драбівського району ПолO
тавської області

ф. РO1826 Громадський двір № 3, хут. Петропавлівка Ковалівського
району Полтавської області

ф. РO1794 Громадський двір № 4, хут. Плужники Ковалівського району
Полтавської області

ф. РO1797 Громадський двір № 3, с. Погреби Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1825 Громадський двір № 1, с. Погреби Ковалівського району ПолO
тавської області

ф. РO1790 ДрабовоOСокирнянський громадський двір, с. Сокирна ДрабівO
ського району Полтавської області

ф. РO1814 Громадське господарство, хут. Чумчак Драбівського району
Полтавської області

ф. РO1784 Громадський двір № 1, с. Шрамківка Ковалівського району
Полтавської області

�  Золотоніського  району

ф. РO1773 Громадський двір «Пилипонівка», с. Богуславець ЗолотоO
ніського району Полтавської області

ф. РO1803 Громадський двір, с. Бурдоносів Золотоніського району ПолO
тавської області

ф. РO1772 Громадський двір № 4, с. Гельмязів Гельмязівського району
Полтавської області

ф. РO1820 Миколаївський громадський двір, м. Золотоноша Полтавської
області

ф. РO1828 Благовіщенський громадський двір, м. Золотоноша ПолтавO
ської області

ф. РO1792. Громадський двір № 1, с. Каленики Гельмязівського району
Полтавської області

ф. РO2463. Громадський двір  х. Бурдоносів, с. Коробівка Золотоніського
району Полтавської області

ф. РO1776. Громадський двір, с. Матвіївка Золотоніського району
Полтавської області
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ф. РO1802 Громадський двір, хут. Новоселиця Золотоніського району
Полтавської області

ф. РO1779 Громадський двір, с. Піщане Золотоніського району ПолтавO
ської області

ф. РO1805 Громадський двір «Загребля», с. Піщане Золотоніського раO
йону Полтавської області

ф. РO1780 Громадський двір, с. Чернещина Драбівського району ПолтавO
ської області

ф. РO1771 Щербинівський громадський двір, с. Щербинівка ЗолотоO
ніського району Полтавської області

�  Кам’янського  району

ф. РO1349 Громадський двір № 1, м. Кам’янка  Кіровоградської області

�  Канівського  району

ф. РO1778 Громадський двір № 1, с. Прохорівка Гельмязівського району
Полтавської області

�  Ковалівського  району

ф. РO2560 Громадський двір № 2, с. Богданівка Ковалівського району
Полтавської області

�  Монастирищенського  району

ф. РO2245 Сарнівська земельна община, с. Сарни  Монастирищенського
району Вінницької області

ф. РO2247 Сатанівська сільськогосподарська трудова община, с. СатаO
нівка Монастирищенського району Вінницької області

ф. РO2246 Громадське господарство, с. Цибулів Монастирищенського
району Вінницької області

�  Черкаського  району

ф. РO47 Громадське господарство № 32, с. Білозір’я Черкаського
району Київської області

ф. РO63 Талдицька громада № 8, с. Талдики Черкаського району
Київської області

�  Чорнобаївського  району

ф. РO1812 Громадський двір № 2, с. Васютинці Іркліївського району ПолO
тавської області

ф. РO1789 Громадський двір № 1, с. Демки Іркліївського району ПолO
тавської області

ф. РO1791 Громадський двір № 2, с. Лящівка Іркліївського району ПолO
тавської області

ф. РO1807 Громадський двір № 3, с. Лящівка Іркліївського району ПолO
тавської області

ф. РO1819 Громадський двір № 3, с. Михайлівка Іркліївського району
Полтавської області
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ф. РO1795 Громадський двір № 2, с. Москаленки Іркліївського району
Полтавської області

ф. РO1818 Громадський двір № 7, с. Мохнач Чорнобаївського району
Полтавської області

ф. РO1823 Громадський двір № 1, с. Старий Коврай Іркліївського району
Полтавської області

ф. РO1811 Громадський двір № 1, с. Червонохижинці Іркліївського райоO
ну Полтавської області

Відділення  цукрового сільського господарства

ф. РO1858 Драбівське цукрове сільське господарство, хут. Андріївка
Драбівського району Полтавської області

ф. РO1856 Петрівський фільварок Драбівського цукрового сільського
господарства, с. Драбів Драбівського району Полтавської області

Будівництво

ф. РO8 Управління будівництва та експлуатації залізничної вітки до
машинобудівного заводу, м. Черкаси Київської області

ф. РO16 Управління будівництва електростанції на машинобудівному
заводі, м. Черкаси Київської області

ф. РO11 ПроектноOбудівельна контора товариства «Будівельник», 
м. Черкаси Київської області

Транспорт. Зв’язок

ф. РO4 Залізнична  станція  Черкаси,  м. Черкаси Київської області
ф. РO30 Радіовузол  Черкаської районної контори зв’язку, м. Черкаси

Київської області
ф. РO1356 Кам’янська контора зв’язку, м. Кам’янка Кіровоградської

області
ф. РO1357 Чигиринська контора зв’язку, м. Чигирин Кіровоградської області

Торгівля. Заготівля. Споживча кооперація

ф. РO12 Черкаський пункт «Заготзерно»,  м. Черкаси Київської області
ф. РO43 Черкаська районна спілка споживчих кооперативних товаO

риств, м. Черкаси Київської області
ф. РO14 Черкаська спілка кустарноOпромислових і сільськогоспоO

дарських кооперативних товариств, м. Черкаси Київської
області

ф. РO64 Свидівське промисловоOкооперативне товариство по обробці
дерева «Прогрес», с. Свидівок Черкаського району Київської
області

ф. РO18 Черкаське промисловоOкооперативне товариство «МеталоO
комбінат», м. Черкаси Київської області

ф. РO27 Черкаське промисловоOвиробниче кооперативне товариство
«Валяльна фабрика», м. Черкаси Київської області

ф. РO31 Черкаське промисловоOкооперативне товариство «ШкірO
завод», м. Черкаси Київської області

ф. РO33 Черкаське промисловоOкустарне кооперативне товариство
інвалідів «Вільна праця», м. Черкаси Кихвської області
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ф. РO35 Черкаське промисловоOкооперативне товариство «ПромхіO
мік», м. Черкаси Київської області

Житлове,  комунальне  і  місцеве  господарство

ф. РO19 Житловий відділ Черкаської районної управи, м. Черкаси
Київської області

ф. РO25 Паливний відділ Черкаської районної управи, м. Черкаси
Київської області

ф. РO44 Відділ місцевого господарства Черкаської районної управи, 
м. Черкаси Київської області

ф. РO40 Управління базарами відділу місцевого господарства ЧеркасьO
ої районної управи, м. Черкаси Київської області

ф. РO522 Черкаське  міжокружне управління мір і вагів, м. Черкаси
Київської області

ф. РO7 Контора Черкаської районної управи по розбиранню залізничO
ного мосту, м. Черкаси Київської області

ф. РO9 Черкаська вагометрична майстерня відділу місцевого госпоO
дарства Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської
області

ф. РO24 Черкаська електроO і водопровідна станції, м. Черкаси
Київської області

ф. РO34 Мотузкове виробництво відділу опіки та пенсії Черкаської
районної управи, м. Черкаси Київської області

ф. РO1862 Їдальня при Шрамківському цукровому комбінаті, с. ШрамO
ківка Ковалівського району Полтавської області

Праця

ф. РO50 Черкаська біржа праці, м. Черкаси Київської області

Народна  освіта

ф. РO57 Відділ освіти і виховання Черкаської районної управи, м. ЧерO
каси Київської області

ф. РO36 Черкаський український педагогічний інститут, м. Черкаси
Київської області

ф. РO1 Черкаський ветеринарний технікум, м. Черкаси Київської області
ф. РO45 Ломуватська початкова школа, с. Ломувате Черкаського

району Київської області
ф. РO1636 Черкаська зубопротезна школа, м. Черкаси Київської  області

Культура

ф. РO17 Черкаський український національний театр, м. Черкаси
Київської області

Редакції  газет

ф. РO2414 Видавництво  українськоOнімецької  газети «Рідне слово», 
м. Звенигородка Київської області

ф. РO2421 Видавництво українськоOнімецької газети «Українське слово»,
м. Золотоноша Полтавської області

886



ф. РO2422 Видавництво українськоOнімецької газети «Золотоніські
вісті», м. Золотоноша Полтавської області

ф. РO2401 Видавництво українськоOнімецької газети «Українські новиO
ни», м. Сміла Київської області

ф. РO2400 Видавництво  українськоOнімецької  газети «Тальнівські вісті»,
м. Тальне Київської області

ф. РO2681 Видавництво  українськоOнімецької газети «Уманський голос»,
м. Умань Київської області

ф. РO51 Видавництво газети «Українська думка» – орган Черкаської
районної управи, м. Черкаси Київської області

Охорона  здоров’я.  Соціальне  забезпечення

ф. РO55 Відділ охорони здоров’я Черкаської районної управи, 
м. Черкаси Київської області

ф. РO20 Відділ  опіки і пенсії Черкаської районної управи, м. Черкаси
Київської області

ф. РO1861 Будинок пристарілих інвалідів, с. Бакаївка  Золотоніського
району Полтавської області

Духовне  правління

ф. РO15 Благочинний Української автокефальної церкви по ЧеркасьO
кому району, м. Черкаси Київської області

ф. РO10 Черкаське  похоронне  бюро, м. Черкаси  Київської  області

Колекція  листів

ф. РO2398 Колекція. Листи і спогади радянських громадян, жителів
Черкащини, які перебували на примусових роботах в
Німеччині і на тимчасово окупованій території під час Великої
Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.

ф. РO2483 Колекція. Листи громадян, які служили в німецькоO
фашистських військових частинах

Установи,  організації  і  підприємства,  прийняті  на  комерційній  основі

ф. РO5794 Представництво Національного агентства України з реконO
струкції та розвитку в Черкаській області, м. Черкаси
Черкаської області

ф. РO5828 Кооператив  «Прогрес», м. Черкаси Черкаської області
ф. РO5840 Виробниче підприємство «Лісопереробка», м. Черкаси ЧерO

каської області
ф. РO5841 Трудові книжки громадян, які виїхали на постійне місце

проживання за межі України, м. Черкаси Черкаської області
ф. РO5842 Черкаська фірма «Оптохім», м. Черкаси Черкаської області
ф. РO5843 ТорговоOвиробниче підприємство «Облагроторг», м. Черкаси

Черкаської області
ф. РO5848 КомерційноOвиробнича фірма «Рембудсервіс», м. Черкаси

Черкаської області
ф. РO5851 Черкаська філія акціонерного товариства закритого типу

«Центр продажу об’єктів незавершеного будівництва, 
м. Черкаси Черкаської області
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РЕЄСТР ОБ’ЄДНАНИХ, ПЕРЕДАНИХ АРХІВНИХ
ФОНДІВ  ТА  ВІЛЬНИХ  НОМЕРІВ
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Номери
пропущених

фондів

ф. РO38
ф. РO68
ф. РO82
ф. РO84
ф. РO94
ф. РO99
ф. РO115
ф. РO124
ф. РO125
ф. РO137
ф. РO139
ф. РO140
ф. РO179
ф. РO195
ф. РO214
ф. РO249
ф. РO250
ф. РO251
ф. РO295
ф. РO308
ф. РO310
ф. РO335
ф. РO346
ф. РO351–РO353
ф. РO360
ф. РO368
ф. РO373
ф. РO400
ф. РO404
ф. РO409
ф. РO419
ф. РO431

Відмітка  про  вибуття  фондів

Приєднаний  до  ф. РO59
Переданий до Держархіву Київської області
Приєднаний до ф. РO81
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до ф. РO4652
Приєднаний до ф. РO561
Переданий до Держархіву Київської області
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO184
Приєднаний до ф. РO2147
Переданий до Держархіву Київської області
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO5355
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Приєднаний до ф. РO398
Приєднаний до ф. РO347
Приєднаний до ф. РO279
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Вільний номер
Вільні номери
Вільний номер
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до Держархіву Київської області
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO3030
Приєднаний до ф. РO348
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO432
ф. РO445
ф. РO478
ф. РO482
ф. РO486
ф. РO492

ф. РO493
ф. РO500
ф. РO509
ф. РO513
ф. РO519
ф. РO520

ф. РO521
ф. РO523
ф. РO528
ф. РO530–РO531
ф. РO535

ф. РO536

ф. РO547–РO548
ф. РO565–РO566
ф. РO567
ф. РO569–РO570
ф. РO571
ф. РO572

ф. РO573–РO576
ф. РO577

ф. РO578
ф. РO582
ф. РO585
ф. РO591–РO599
ф. РO600
ф. РO601
ф. РO603
ф. РO605–РO609
ф. РO611–РO612
ф. РO614
ф. РO615–РO617

ф. РO625
ф. РO631
ф. РO632
ф. РO634

Приєднаний до ф. РO375
Переданий до Держархіву Київської області
Приєднаний до ф. РO266
Приєднаний до ф. РO2147
Приєднаний до ф. РO80
Переданий до архівного відділу КорсуньOШевченO
ківської райдержадміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Приєднаний до ф. 19
Переданий до ЦДАЧА  м. Москва
Переданий до Держархіву Київської області
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Городищенської райO
держадміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Приєднаний до ф. РO262
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до архівного відділу  Черкаської міської
ради
Переданий до архівного відділу Кам’янської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до Держархіву Харківської області
Переданий до м. Сталіно (тепер м. Донецьк)
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до Держархіву Полтавської області
Переданий до архівного відділу Смілянської  райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу КорсуньOШевченO
ківської райдержадміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Вільний номер
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Вільний номер
Передані до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO5537
Приєднаний до ф. РO5057
Приєднаний до ф. РO5286
Переданий до архівного відділу Золотоніської
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO636

ф. РO637
ф. РO638–РO646

ф. РO648

ф. РO650

ф. РO651
ф. РO652
ф. РO653–РO670

ф. РO692–РO706

ф. РO709–РO714

ф. РO717–РO719

ф. РO721
ф. РO722–РO723

ф. РO724
ф. РO725–РO728

ф. РO734
ф. РO742

ф. РO761
ф. РO771
ф. РO772
ф. РO774
ф. РO778–РO781

ф. РO785–РO790

ф. РO824

ф. РO827–РO828

ф. РO831

ф. РO833–РO847

ф. РO850

ф. РO853

райдержадміністрації
Переданий до архівного відділу Золотоніської
райдержадміністрації
Приєднаний до ф. РO4728
Передані до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Золотоніської райO
держадміністрації
Переданий до архівного відділу Золотоніської райO
держадміністрації
Приєднаний до ф. РO5292
Приєднаний до ф. РO5445
Передані до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Золотоніської райO
держадміністрації
Передані до архівного відділу Золотоніської райO
держадміністрації
Передані до архівного відділу Золотоніської райO
держадміністрації
Приєднаний до ф. РO3809
Передані до архівного відділу Золотоніської райO
держадміністрації
Приєднаний  до ф. РO726
Передані до архівного відділу Золотоніської райO
держадміністрації
Приєднаний до ф. РO4241
Передані до архівного відділу Золотоніської райO
держадміністрації
Приєднаний до ф. РO5021
Приєднаний до ф. РO5025
Приєднаний до ф. РO5024
Приєднаний до ф. РO5017
Передані до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Чигиринської райO
держадміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райO
держадміністрації
Передані до архівного відділу Чигиринської райO
держадміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райO
держадміністрації
Передані до архівного відділу Чигиринської райO
держадміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райO
держадміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO855
ф. РO858
ф. РO860–РO862

ф. РO864–РO865

ф. РO867
ф. РO868–РO870

ф. РO875

ф. РO876
ф. РO878–РO879

ф. РO881–РO882

ф. РO885

ф. РO888

ф. РO930
ф. РO942

ф. РO944

ф. РO946–РO964

ф. РO967–РO968
ф. РO972
ф. РO975
ф. РO980–РO982
ф. РO992–РO993
ф. РO1003
ф. РO1005
ф. РO1011–РO1013
ф. РO1018
ф. РO1019
ф. РO1020
ф. РO1021
ф. РO1022
ф. РO1027
ф. РO1029
ф. РO1030
ф. РO1031
ф. РO1033–РO1034
ф. РO1046
ф. РO1052

райдержадміністрації
Приєднаний до ф. РO1357
Приєднаний до ф. РO4301
Передані до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Вільний номер
Передані до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO3806
Передані до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO3440
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до ф. РO804
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до ф. РO800
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до ф. РO798
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Дніпропетровської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до ф. РO529
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO1054
ф. РO1056
ф. РO1061
ф. РO1066
ф. РO1067
ф. РO1068–РO1070

ф. РO1072
ф. РO1074

ф. РO1075

ф. РO1076

ф. РO1078–РO1081

ф. РO1082–РO1083

ф. РO1085

ф. РO1089

ф. РO1090
ф. РO1095–РO1103

ф. РO1162–РO1165

ф. РO1167–РO1171

ф. РO1174

ф. РO1183
ф. РO1221

ф. РO1223

ф. РO1225

ф. РO1226
ф. РO1228–РO1229

ф. РO1231

ф. РO1235

ф. РO 1266

ф. РO1287–РO1296

Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до ф. РO4421
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO3640
Переданий до архівного відділу Городищенської райO
держадміністрації
Переданий до Городищенського райвідділу комунальO
ного господарства
Переданий до архівного відділу Городищенської райO
держадміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Чорнобаївської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райO
держадміністрації
Приєднаний до ф. РO2420
Передані до архівного відділу Чорнобаївської райO
держадміністрації
Передані до архівного відділу Чорнобаївської райO
держадміністрації
Передані до архівного відділу Чорнобаївської райO
держадміністрації
Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райO
держадміністрації
Приєднаний до ф. РO1671
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO5427
Передані до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Драбівської райдержO



893

Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO1300

ф. РO1324–РO1327

ф. РO1328
ф. РO1329

ф. РO1332
ф. РO1334
ф. РO1336–РO1338

ф. РO1339

ф. РO1343–РO1344
ф. РO1358
ф. РO1394–РO1404

ф. РO1405
ф. РO1406

ф. РO1408
ф. РO1409– РO1414

ф. РO1423–РO1425

ф. РO1428–РO1429

ф. РO1431–РO1433

ф. РO1434
ф. РO1435–РO1436

ф. РO1437
ф. РO1438

ф. РO1441

ф. РO1447
ф. РO1450–РO1460

ф. РO1462–РO1464

ф. РO1466

ф. РO1468–РO1471

ф. РO1473

адміністрації
Переданий до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Катеринопільської райO
держадміністрації
Приєднаний до ф. РO75
Переданий до архівного відділу Катеринопільської
райдержадміністрації
Приєднаний до ф. РO4632
Приєднаний до ф. РO5186
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Катеринопільської
райдержадміністрації
Передані до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Вільний номер
Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Вільний номер
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Вільний номер
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Вільний номер
Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Приєднаний до ф. РO3109
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміO
ністрації
Переданий до архівного відділу Уманської райдержO



894

Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO1475–РO1483

ф. РO1485–РO1486

ф. РO1488–РO1492

ф. РO1494–РO1496
ф. РO1498–РO1499

ф. РO1501–РO1508

ф. РO1537
ф. РO1572–РO1581

ф. РO1583–РO1590

ф. РO1597–РO1598

ф. РO1601–РO1604

ф. РO1609
ф. РO1611

ф. РO1620

ф. РO1630

ф. РO1632–РO1635

ф. РO1643–РO1644

ф. РO1649–РO1651
ф. РO1652
ф. РO1653–РO1654

ф. РO1656
ф. РO1657

ф. РO1658
ф. РO1664
ф. РO1665
ф. РO1713
ф. РO1720
ф. РO1751
ф. РO1761–РO1766

ф. РO1768–РO1769

адміністрації
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Приєднаний  
Передані до архівного відділу Тальнівської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Тальнівської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Тальнівської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Тальнівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації
Переданий до архівного відділу Уманської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Жашківської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Жашківської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Жашківської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Звенигородської райдержO
адміністрації
Передані до  ЦДАЧА  м. Москва
Переданий до Держархіву Вінницької області
Переданий до партійного архіву Черкаського обкому
Компартії України 
Переданий до м. Бердичів
Переданий до партійного архіву Черкаського обкому
Компартії України
Переданий до м. Київ
Приєднаний до ф. РO1748
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Приєднаний  до ф. РO1734
Приєднаний до ф. РO546
Переданий до ЦДАЧА  м. Москва
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO



895

Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO1867
ф. РO1871
ф. РO1874

ф. РO1876–РO1878

ф. РO1879
ф. РO1880

ф. РO1882

ф. РO1883–РO1884
ф. РO1885–РO1889

ф. РO1894

ф. РO1895–РO1896
ф. РO1897
ф. РO1898–РO1900
ф. РO1902–РO1903
ф. РO1905
ф. РO1908
ф. РO1910
ф. РO1913
ф. РO1914–РO1917

ф. РO1919
ф. РO1920

ф. РO1921
ф. РO1922

ф. РO1923

ф. РO1927

ф. РO1929

ф. РO1931

ф. РO1933

ф. РO1935–РO1936

ф. РO1938–РO1944
ф. РO1947–РO1948

адміністрації
Приєднаний до ф. РO1667
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Вільний номер
Переданий до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Вільні номери
Передані до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до Черкаського обласного краєзнавчого музею
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу КорсуньOШевченківO
ської райдержадміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації



896

Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO1950
ф. РO1953
ф. РO1956–РO1960

ф. РO1966

ф. РO1967
ф. РO1974

ф. РO1978
ф. РO1980
ф. РO1985
ф. РO1990–РO1992
ф. РO1993
ф. РO1995–РO1996
ф. РO1998
ф. РO2000–РO2001

ф. РO2003

ф. РO2008
ф. РO2011
ф. РO2013

ф. РO2024–РO2031

ф. РO2032–РO2033
ф. РO2034–РO2037

ф. РO2043

ф. РO2046–РO2048

ф. РO2075–РO2079

ф. РO2080

ф. РO2081

ф. РO2082

ф. РO2083–РO2088

ф. РO2090
ф. РO2092
ф. РO2095
ф. РO2096–РO2097

Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Вільний номер
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до Яготинського райдержархіву
Приєднаний до ф. РO1973
Переданий до Яготинського райдержархіву
Передані до Яготинського райдержархіву
Приєднаний до ф. РO5415
Передані до Яготинського райдержархіву
Переданий до Яготинського райдержархіву
Передані до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до Яготинського райдержархіву
Переданий до Яготинського райдержархіву
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Передані до Яготинського райдержархіву
Передані до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Чорнобаївської райдержO
адміністрації
Передані  до архівного відділу Чорнобаївської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Чорнобаївської  райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO1674
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації
Переданий до Яготинського райдержархіву
Передані до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації



897

Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO2098
ф. РO2099–РO2100

ф. РO2101–РO2102

ф. РO2103
ф. РO2111–РO2112

ф. РO2114
ф. РO2139
ф. РO2148–РO2157

ф. РO2168
ф. РO2171–РO2172

ф. РO2174–РO2181

ф. РO2183

ф. РO2184

ф. РO2185–РO2186

ф. РO2187
ф. РO2189–РO2191

ф. РO2194–РO2196
ф. РO2197–РO2198

ф. РO2202–РO2206

ф. РO2208–РO2210

ф. РO2212–РO2214

ф. РO2217–РO2218

ф. РO2220–РO2223

ф. РO2225–РO2226

ф. РO2229–РO2237

ф. РO2238
ф. РO2239–РO2240

ф. РO2241

Переданий до Яготинського райдержархіву
Передані до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Смілянської міської ради
Передані до архівного відділу Смілянської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO2113
Приєднаний до ф. РO2132
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO86
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO1338
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Передані до архівного відділу Уманської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Вільний номер
Передані до архівного відділу Уманської райдержадмініO
страції
Переданий фондоутворювачу – Управлінню головного
архітектора м. Умані



898

Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO2242

ф. РO2249
ф. РO2250–РO2251

ф. РO2253

ф. РO2254
ф. РO2256

ф. РO2260
ф. РO2263
ф. РO2264

ф. РO2293–РO2294

ф. РO2296

ф. РO2298

ф. РO2301–РO2306

ф. РO2309–РO2312

ф. РO2313
ф. РO2314–РO2316

ф. РO2319–РO2322

ф. РO2324

ф. РO2329
ф. РO2330
ф. РO2335

ф. РO2336–РO2337
ф. РO2340

ф.РO2356–РO2357

ф. РO2358
ф. РO2359–РO2361

ф. РO2364

ф. РO2365
ф. РO2366–РO2368

Переданий до архівного відділу Уманської райдержO
адміністрації
Переданий до Держархіву Вінницької області
Передані до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO1207
Переданий  до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Переданий до Держархіву Полтавської області
Переданий до Держархіву Полтавської області
Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Переданий  до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Переданий  до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Вільний номер
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Черкаської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Черкаської міської ради
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO4965
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Городищенської
райдержадміністрації
Приєднаний до ф. РO4971
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO2370–РO2372

ф. РO2374–РO2375

ф. РO2380
ф. РO2382

ф. РO2385
ф. РO2388

ф. РO2389
ф. РO2390–РO2391

ф. РO2393
ф. РO2396

ф. РO2404
ф. РO2411
ф. РO2418

ф. РO2419

ф. РO2424

ф. РO2431–РO2435

ф. РO2437–РO2438

ф. РO2442–РO2443

ф. РO2445–РO2447

ф. РO2451–РO2453

ф. РO2458–РO2459

ф. РO2462

ф. РO2468
ф. РO2472
ф. РO2499
ф. РO2506
ф. РO2524
ф. РO2530
ф. РO2532
ф. РO2559
ф. РO2574
ф. РO2481

Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO2104
Переданий до архівного відділу Городищенської райO
держадміністрації
Приєднаний до ф. РO2110
Переданий  до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Приєднаний до ф. РO886
Передані до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Переданий до архівного відділу Городищенської райO
держадміністрації
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Вільний номер
Переданий до партійного архіву Черкаського обкому
компартії України 
Переданий до архівного відділу Смілянської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Городищенської
райдержадміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Передані до архівного відділу Городищенської райдержO
адміністрації
Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержO
адміністрації
Вільний номер
Переданий до Держархіву Кіровоградської області
Приєднаний до ф. РO2478
Вільний номер
Вільний номер
Вільний номер
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO2558
Переданий до Черкаського райкому ДТСААФ
Вільний номер
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO2590
ф. РO2594
ф. РO2599
ф. РO2605
ф. РO2606
ф. РO2613
ф. РO2629
ф. РO2636
ф. РO2643
ф. РO2651
ф. РO2657
ф. РO2658
ф. РO2662
ф. РO2680
ф. РO2699
ф. РO2712
ф. РO2716
ф. РO2717
ф. РO2718
ф. РO2719
ф. РO2720
ф. РO2724
ф. РO2770
ф. РO2795
ф. РO2807
ф. РO2814
ф. РO2860
ф. РO2880
ф. РO2904
ф. РO2910

ф. РO2943

ф. РO2945
ф. РO3000
ф. РO3116
ф. РO3270–РO3271
ф. РO3343–РO3344
ф. РO3398–РO3399
ф. РO3402–РO3403
ф. РO3436
ф. РO3467
ф. РO3492
ф. РO3493
ф. РO3527
ф. РO3555–РO2558
ф. РO3561
ф. РO3609

Приєднаний  до ф. РO2589
Приєднаний  до ф. РO2588
Приєднаний  до ф. РO2598
Приєднаний  до ф. РO2604
Приєднаний  до ф. РO2572
Приєднаний  до ф. РO2612
Вільний номер
Приєднаний  до ф. РO2635
Приєднаний  до ф. РO2642
Приєднаний  до ф. РO2626
Приєднаний  до ф. РO2656
Приєднаний  до ф. РO2659
Приєднаний  до ф. РO2661
Приєднаний  до ф. РO2113
Вільний номер
Приєднаний  до ф. РO2626
Приєднаний  до ф. РO426
Вільний номер
Приєднаний  до ф. РO2698
Приєднаний  до ф. РO2696
Приєднаний  до ф. РO1667
Приєднаний  до ф. РO2414
Переданий до Держархіву Чернігівської області
Переданий до Держархіву Рівненської області
Переданий до Держархіву Чернігівської області
Приєднаний  до ф. РРO135, 136
Вільний номер
Приєднаний  до ф. РO3532
Вільний номер
Переданий до Черкаської державної обласної наукової
бібліотеки ім. В. В. Маяковського
Переданий до архівного відділу Смілянської райO
держадміністрації
Вільний номер
Приєднаний  до ф. РO95
Вільний номер
Вільні номери
Передані до Ленінградського ВійськовоOмедичного музею
Вільні номери
Вільні номери
Вільний номер
Вільний номер
Приєднаний  до ф. РO587
Приєднаний  до ф. РO586
Приєднаний  до ф. РO3523
Вільні номери
Вільний номер
Переданий до Кам’янської міжколгоспної будівельної
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO3635
ф. РO3799

ф. РO3854–РO3855
ф. РO3858
ф. РO3861
ф. РO3865
ф. РO3912–РO3922
ф. РO3928–РO3946
ф. РO3949

ф. РO3958–РO3959
ф. РO3991–РO3994
ф. РO3996
ф. РO3999

ф. РO4003
ф. РO4045
ф. РO4069

ф. РO4077
ф. РO4079
ф. РO4102
ф. РO4104
ф. РO4115
ф. РO4117–РO4118
ф. РO4120
ф. РO4125
ф. РO4126

ф. РO4128
ф. РO4131
ф. РO4135–РO4136
ф. РO4140
ф. РO4145
ф. РO4157
ф. РO4167
ф. РO4187–РO4188
ф. РO4192
ф. РO4231
ф. РO4287
ф. РO4288

ф. РO4308
ф. РO4348
ф. РO4351
ф. РO4360

організації
Вільний номер
Переданий до Золотоніської міжколгоспної будівельної
організації
Вільні номери
Вільний номер
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO3523
Вільні номери
Вільні номери
Переданий до Шполянської міжколгоспної будівельної
організації
Вільні номери
Вільні номери
Вільний номер
Переданий до Чигиринської міжколгоспної будівельної
організації
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до Монастирищенської міжколгоспної
будівельної організації
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO2902
Приєднаний до ф. РO4100
Вільний номер
Вільний номер
Вільні номери
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до архівного відділу Смілянської райдержO
адміністрації
Вільний номер
Вільний номер
Вільні номери
Вільний номер
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до Черкаської обласної  бібліотеки для дітей
Вільні номери
Вільний номер
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до Кам’янського літературноOмеморіального
музею О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського
Вільний номер
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до Жашківської міжколгоспної будівельної
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO4362
ф. РO4368
ф. РO4370
ф. РO4373–РO4374
ф. РO4393
ф. РO4412
ф. РO4413

ф. РO4428
ф. РO4451
ф. РO4467

ф. РO4473
ф. РO4500
ф. РO4501
ф. РO4520
ф. РO4532
ф. РO4545

ф. РO4565
ф. РO4566
ф. РO4572
ф. РO4575
ф. РO4602

ф. РO4645
ф. РO4654
ф. РO4665
ф. РO4680

ф. РO4684

ф. РO4720
ф. РO4724
ф. РO4730
ф. РO4732–РO4733
ф. РO4768
ф. РO4790
ф. РO4815

ф. РO4849
ф. РO4906
ф. РO4907

ф. РO4927
ф. РO4964
ф. РO4990

організації
Вільний номер
Переданий фондоутворювачу – Лисянській районній архітектурі
Вільний номер
Вільні номери
Приєднаний до ф. РO2227
Вільний номер
Переданий до Чигиринського міського відділу комуO
нального господарства
Переданий до штабу цивільної оборони Смілянського району
Приєднаний до ф. РO4332
Переданий до архівного відділу Уманської райдержO
адміністрації
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до штабу цивільної оборони м. Сміла
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до Звенигородського народного краєзнавчого
музею ім. Т.Г. Шевченка
Вільний номер
Переданий до Золотоніського районного Будинку культури
Вільний номер
Вільний номер
Переданий фондоутворювачу – Чигиринській районній
архітектурі
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO2999
Приєднаний до ф. РO2979
Переданий до Черкаської обласної науковоOмедичної
бібліотеки
Переданий до Філіалу центральної науковоOтехнічної
бібліотеки
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до Черкаського міського житлового управління
Вільні номери
Переданий фондоутворювачу – Драбівській районній  архітектурі
Вільний номер
Переданий до Черкаського відділу комплексного
проектування
Вільний номер
Вільний номер
Переданий фондоутворювачу – Жашківській районній
архітектурі
Приєднаний до ф. РO5124
Вільний номер
Вільний номер
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Номери
пропущених

фондів
Відмітка  про  вибуття  фондів

ф. РO5044
ф. РO5070
ф. РO5106

ф. РO5168

ф. РO5173
ф. РO5222

ф. РO5277

ф. РO5291
ф. РO5294

ф. РO5330
ф. РO5352
ф. РO5392
ф. РO5400
ф. РO5408
ф. РO5411
ф. РO5413
ф. РO5416
ф. РO5425
ф. РO5435
ф. РO5444
ф. РO5452–РO5453
ф. РO5460
ф. РO5464
ф. РO5474

ф. РO5476
ф. РO5482

ф. РO5485

ф. РO5487
ф. РO5493

ф. РO5495

ф. РO5527

ф. РO5547

ф. РO5550
ф. РO5807

Вільний номер
Вільний номер
Переданий до штабу цивільної оборони МонастириO
щенського району
Переданий до штабу цивільної оборони Лисянського
району
Вільний номер
Переданий до архівного відділу Драбівської райдержO
адміністрації
Переданий до штабу цивільної оборони Золотоніського
району
Вільний номер
Переданий до музею історії КорсуньOШевченківської
битви
Вільний номер
Вільний номер
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO2015
Приєднаний до ф. РO2017
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO2009
Приєднаний до ф. РO2018
Приєднаний до ф. РO2002
Вільний номер
Вільний номер
Вільні номери
Вільний номер
Вільний номер
Переданий до Придніпровського райвідділу комунальO
ного господарства міста Черкаси
Вільний номер
Переданий до штабу цивільної оборони  ПридніпровO
ського району міста Черкаси
Переданий до Соснівського райвідділу комунального
господарства міста Черкаси
Вільний номер
Переданий до штабу цивільної оборони Соснівського
району міста Черкаси
Переданий до штабу цивільної оборони Черкаського
району
Переданий до штабу цивільної оборони Чигиринського
району
Переданий до архівного відділу Шполянської райдержO
адміністрації
Вільний номер
Приєднаний до ф. РO3694
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Адміністративні відділи райвиконO
комів  ф. РРO186, 187

Адресне  бюро  Черкаської охоронної
поліції  ф. РO49

Академія  наук  УРСР  ф. РO5227
Американський єврейський  об’єднаO

ний комітет  ф. РO209
Антипівська  сільська  управа (староO

стат)  ф. РO1840
Артемівський (Степанецький)  цукроO

вий завод  ф. РO2727
Архівне управління МВС УРСР 

ф. РРO2407, 2471
Архівний відділ УМВС по Київській

області  ф. РO2407
Архівний відділ управління Народного

комісаріату внутрішніх справ по
Полтавській області ф. РO1219

Бабанська  допоміжна  школаOінтернат
ф. РO5827

Бабанська машинноOтракторна станція
ф. РO3964

Бабанська  районна  спілка  споживчих
і кооперативних товариств ф. РO4085

Бабанська  ремонтноOтехнічна  станція
ф. РO3077

Бабанський  маслозавод  ф. РO4090
Бабанський районний  виконавчий

комітет ф. РРO3076, 3712, 3714, 3721,
3722, 4391, 5433

Бабанський  районний  відділ автомоO
більного транспорту і шосейних
доріг ф. РO4397

Бабанський районний відділ культури
ф. РO4391

Бабанський районний відділ народної
освіти  ф. РO3960

Бабанський районний відділ охорони
здоров’я ф. РO5821

Бабанський районний відділ  соціальO

ного забезпечення ф. РO4083
Бабанський районний земельний відO

діл  ф. РO3721
Бабанський районний фінансовий

відділ ф. РO5433
Багвянська восьмирічна школа  ф. РO5138
Байбузівське  лісництво  ф. РO407
Байбузівський волосний виконком 

ф. РO122
Балакліївська волосна народна управа

ф. РO105
Балакліївський волосний виконком 

ф. РРO105, 300
Балакліївський районний виконком 

ф. РРO67, 98
Балакліївський районний комітет

незаможних селян ф. РO153
Балакліївський цукровий завод 

ф. РO2725
Безпальчівська волосна управа 

ф. РРO1726, 1866
Базпальчівська машинноOтракторна

станція  ф. РO5289
Безпальчівський волосний виконком

ф. РO1726
Безпальчівський волосний військомат

ф. РO1726
Березинський цукровий комбінат 

ф. РO3159
Березняцька єдина трудова семирічна

школа ф. РO363
Березняцька сільська управа (староO

стат)  ф. РO62
Бирлівський районний виконком 

ф. РO1692
Білозірська сільська управа (староO

стат)  ф. РO61
Білозірське лісництво  ф. РO61
Білозірське  торфопідприємство 

ф. РO2598
Білоусівська волосна економічна

нарада  ф. РO1724



Білоусівська восьмирічна школа № 2
ф. РO4032

Білоусівська торф’яна розробка 
ф. РO1865

Білоусівський волосний виконком 
ф. РO1724

Білоусівський волосний революційO
ний комітет  ф. РO1724

Благочинний Української автокефаO
льної церкви по Черкаському райоO
ну  ф. РO15

Бобринське районне управління міліO
ції  ф. РO2741

Бобринський лікувальноOхарчувальO
ний пункт  ф. РO2546

Бобринський районний політичний
відділ  ф. РO2863

Бобрицька школа садівництва та огоO
родництва  ф. РO491

Бобрицьке сільське  ПТУ № 7  ф. РO4974
Бобрицький сільськогосподарський

технікум плодоовочівництва 
ф. РO2402

Богодухівська машинноOтракторна
станція  ф. РO1094

Богодухівська ремонтноOтехнічна
станція  ф. РO5407

Богуславська повітова міліція  ф. РРO
274, 280, 292, 293

Богуславська повітова церковна рада
Української автокефальної  правоO
славної церкви ф. РO443

Богуславське лісопромислове госпоO
дарство  ф. РO2612

Богуславське повітове бюро профO
спілок  ф. РO146

Богуславське повітове земельне
управління  ф. РO2147

Богуславський повітовий виконком 
ф. РРO185, 279, 280, 720

Богуславський повітовий відділ
народної освіти  ф. РРO222, 436, 473

Богуславський повітовий  комітет
КП(б)У  ф. РO185

Богуславський повітовий відділ праці
ф. РO480

Боровицька районна інспектура наO
родної освіти  ф. РO1048

Боровицька середня школа  ф. РO832
Боровицька  трудова школа  ф. РO1038
Боровицький волосний виконком 

ф. РO983
Бубнівська сільська управа (старостат)

ф. РO1830
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БубнівськоOСлобідський сільський
виконком  ф. РO1730

Будівельна дільниця санаторію «СосO
нівка»  ф. РO2465

Будівельний банк СРСР ф. РO4585
БудівельноOмонтажний трест «ЧеркаO

сиводбуд»  ф. РO5568
БудівельноOмонтажний трест «ЧерO

касихімбуд»  ф. РO4195
Бужанське  лісництво  ф. РO2767
Бужанський пункт «Заготзерно» 

ф. РO539
Бужанський цукровий комбінат (заO

вод)  ф. РРO472, 3030
БужанськоOВільховецький цукровий

завод  ф. РO4439
Бузівська машинноOтракторна станція

ф. РO3908
Бузуківська сільська управа (староO

стат)  ф. РO326
Бурикорадгосп  Березинського цукроO

вого комбінату  ф. РO3160
Бурякорадгосп  Жашківського цукроO

вого комбінату  ф. РO3162
Бурякорадгосп  Іваньківського цукроO

вого комбінату  ф. РO4510
Бурякорадгосп  Кам’янського  цукроO

вого комбінату ф. РO4673
Бурякорадгосп Майданецького цукроO

вого комбінату  ф. РO1571
Бурякорадгосп  Матусівського  цукроO

вого комбінату  ф. РO3954
Бурякорадгосп  Шполянського цукроO

вого комбінату  ф. РO3952
Бурякорадгосп  Ярошівського цукроO

вого комбінату  ф. РO4023
Буцька машинноOтракторна станція 

ф. РO5133
Буцька  райспоживспілка  ф. РO4949
Буцьке  сільське ПТУ  № 13  ф. РO5136
Буцький районний виконком ф. РРO

3477, 4570, 4712, 4714, 4810, 4814,
4949, 5394, 5402

Буцький районний відділ народної
освіти  ф. РРO4810, 5136

Буцький районний відділ охорони
здоров’я  ф. РO4814

Буцький районний відділ по будівO
ництву в колгоспах  ф. РO5394

Буцький районний відділ соціального
забезпечення  ф. РO5132

Буцький райком профспілки працівO
ників харчосмакової промисловості
ф. РO2837



Буцький районний фінансовий відділ
ф. РO4714

Бюро примусової праці МонастириO
щенського райвиконкому  ф. РO2120

Василицька  сільська  управа (староO
стат)  ф. РO41

Васютинська сільська управа (стаO
ростат)  ф. РO2492

Васютинський волосний військомат
ф. РO2259

ВАТ «Обрій»  ф. РO5975
Ватутінська дитяча музична школа 

ф. РO5401
Ватутінське управління механізації

робіт  ф. РO4101
Ватутінський міський виконком 

ф. РРO3498, 4542
Ватутінський міський фінансовий

відділ  ф. РO4542
Великобурімська машинноOтракторна

станція  ф. РРO1093, 1133
Великохутірська середня загальноосвітO

ня трудова політехнічна школа з виO
робничим навчання ім. Героя РадянO
ського Союзу Куниці С. А. ф. РO4033

Вербівська восьмирічна школа 
ф. РO5048

Вергунівське поштове відділення 
ф. РO524

Вереміївський рибний колгосп 
ім. Шмідта  ф. РO4995

Верхняцька восьмирічна школа 
ф. РO5003

Верхняцька ордена Трудового ЧервоO
ного Прапора дослідноOселекційна
станція  ф. РO5208

Верхняцький волосний виконком 
ф. РO2526

Верхняцький волосний земельний
відділ ф. РO2831

Верхняцький елітноOнасінневий радO
госп  ф. РO4338

Верхняцький цукровий завод ф. РO4617
Верховна Рада СРСР  ф. РРO2505, 4394
Верховна Рада УРСР  ф. РРO2505, 4320
Верховний  Суд  СРСР  ф. РO5331
Виборча комісія по виборах в місцеві

Ради депутатів трудящих ШрамківO
ського району  ф. РO1607

Видавництво газети «Українська думO
ка»  м. Черкаси  ф. РO51

Видавництво українськоOнімецької гаO
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зети «Золотоніські вісті» м. ЗолоO
тоноша  ф. РO2422

Видавництво українськоOнімецької
газети «Рідне слово» ф. РO2414

Видавництво українськоOнімецької
газети «Тальнівський вісник» 
м. Тальне  ф. РO2400

Видавництво українськоOнімецької
газети «Українське слово» ф. РO2421

Видавництво українськоOнімецької гаO
зети «Українські новини» ф. РO2401

Видавництво українськоOнімецької
газети «Уманський голос» ф. РO2681

Виконкоми сільрад Бабанського раO
йону  ф. РРO3082, 3085, 3088, 3089,
4643, 4644

Виконкоми сільрад Буцького району
ф. РРO4570, 4803, 4805

Виконкоми сільрад Вільшанського
району  ф. РРO3830, 5197

Виконкоми сільрад Гельмязівського
району  ф. РРO1677, 2975, 3419, 3816,
4564, 5010, 5921

Виконкоми сільрад Городищенського
району ф. РРO85, 88, 2376, 2377, 2378,
2397, 2425, 2426, 2427, 2454, 2455,
2456, 2457, 2460, 3246, 3247, 3248,
3249, 3442, 3443, 3444, 3637, 3642,
3647, 3754, 4171

Виконкоми сільрад Градизького райоO
ну  ф. РРO5358, 5441, 5442, 5443

Виконкоми сільрад Драбівського раO
йону  ф. РРO674, 1216, 1220, 1240,
1241, 1242O1251, 1674, 1975O1977,
1979, 1981O1983, 3243, 3468, 4024,
4025, 4296, 4489, 5560

Виконкоми сільрад Жашківського раO
йону  ф. РРO1627, 3139O3155, 3157,
3165O3168, 3173, 3381O3388, 3923O
3926

Виконкоми сільрад Звенигородського
району  ф. РРO1637, 3473O3485, 3490,
3497, 3499, 3501O3503, 3552, 3826O
3829, 3831O3835, 3838O3841

Виконкоми сільрад Златопільського
району  ф. РРO2855, 2856

Виконкоми сільрад Золотоніського
району  ф. РРO671O673, 675O691, 776,
1675, 1676, 2971O2974, 2976, 2977,
3252, 3253, 3817, 3818, 4268, 4563

Виконкоми сільрад Іркліївського раO
йону  ф. РРO2038, 2050, 2051, 2053O
2058, 2060O2063, 2066, 2069, 2070,
2073, 3262



Виконкоми сільрад Кам’янського
району  ф. РРO1014, 1015, 1017, 1023,
1341, 2521, 2645, 3009O3020, 3023,
3325O3327, 3333O3337

Виконкоми сільрад Канівського райоO
ну  ф. РРO89, 514O516, 3405, 3407O
3418, 3420O3432, 3695, 3699, 3702O
3705, 3708, 4592, 4597, 5262

Виконкоми сільрад КатеринопільсьO
кого району  ф. РРO1311, 1314, 1315,
1318, 1322, 2949O2956, 3563O3568,
4012, 4013, 4020, 4408O4411

Виконкоми сільрад КорсуньOШевченO
ківського району  ф. РРO88, 91O93, 95,
97, 102, 414, 415, 2978O2999, 3001,
3004, 3345, 4327, 4557, 4560, 4562,
4652, 4653, 4671

Виконкоми сільрад Ладижинського
району  ф. РРO2782, 3079O3081, 3083,
3086, 3087, 3504, 4458, 4757

Виконкоми сільрад  Лисянського
району  ф. РРO3028, 3533O3551, 4146O
4156, 4162, 4163, 4294, 4379

Виконкоми сільрад Маньківського
району  ф. РРO3156, 4380, 4508, 4509,
4702O4710, 4718, 4719, 4791O4802,
4804, 4806

Виконкоми сільрад МокрокалигірO
ського району  ф. РРO1312, 1313,
1316, 1319

Виконкоми сільрад МонастирищенO
ського району  ф. РРO 2123O2138,
2481, 2484, 3182O3185, 3775O3778,
3785O3792, 4066, 4920

Виконкоми сільрад Смілянського раO
йону  ф. РРO96, 98, 100, 101, 103,
2920O2925, 3125, 3264O3268, 3850O
3853, 4134O4139, 4304O4307, 4419,
4826, 4827

Виконкоми сільрад Тальнівського
району  ф. РРO1509O1513, 1515O1529,
1613, 2871O2879, 4021

Виконкоми сільрад Уманського раO
йону  ф. РРO1378O1393, 1514, 2840,
3078, 3084, 3505O3513, 3680O3688,
3966

Виконкоми сільрад Христинівського
району  ф. РРO4337, 4340, 4493, 4603O
4612, 4616, 4755O4759, 4881O4883,
4919, 4998O5000, 5002, 5004

Виконкоми сільрад Черкаського
району  ф. РРO90, 413, 558O562, 1614,
1924O1926, 1928, 1946, 2333, 2334,
2338, 2575O2577, 3123, 3263, 3172,
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3254, 3396, 3397, 3631, 3632, 3859,
3860, 4116, 4121, 4303, 4955O4957,
5252

Виконкоми сільрад Чигиринського
району ф. РРO791O823, 877, 988, 1058,
1342, 2392, 2906

Виконкоми сільрад Чорнобаївського
району  ф. РРO1091, 1104O1117, 1173,
1176, 2052, 2059, 2064, 2065, 2067,
2068, 2071, 2072, 2074, 2883O2886,
3258O3261, 4078, 4514

Виконкоми сільрад Шполянського
району  ф. РРO86, 1016, 1317, 1320,
1321, 2158O2167, 2169, 2170, 2847,
2849, 2850, 2852O2854, 2857O2859,
3531

Виконкоми сільрад Шрамківського
району  ф. РРO1673, 1963, 1984

Виноградська машинноOтракторна
станція  ф. РO4160

Виноградське відділення «СільгоспO
техніка»  ф. РO5161

Виноградський райнний виконком 
ф. РO69

Виробниче об’єднання  по транспортуO
ванню і поставці газу «ЕкспортO
трансгаз»  ф. РO5705

Виробниче об’єднання «ЧеркасизаO
лізобетон»  ф. РO5562

Витязівська трудова чотирирічна  шкоO
ла  ф. РO364

Вища  Рада  народного господарства  ф.
РO2500

Відгодівельний радгосп «СмілянO
ський»  ф. РO3845

Відгодівельний радгосп «СмілянO
ський»  ф. РO3844

Відділ опіки і пенсії  Черкаської районO
ної управи  ф. РO20

Відділ освіти і виховання  Черкаської
районної управи  ф. РO57

Відділ охорони здоров’я Черкаської
районної управи  ф. РO55

Відділ технічної інформації ЧеркасьO
кого проектноOконструкторського
технологічного інституту  ф. РO2676

Відділ управління Богуславського
повітвиконкому  ф. РO190

Відділ управління Київського губO
виконкому  ф. РO188

Відділ управління Уманського повітO
виконкому  ф. РO2881

Відділ управління Черкаського окрO
виконкому  ф. РO188



Відділ управління Черкаського  повітO
виконкому  ф. РРO188, 268

Відділ управління Чигиринського
повітвиконкому  ф. РO2145

Відділ учбових закладів Одеської
залізниці  ф. РO3269

Військова Рада 2Oго Українського
фронту  і 52Oї армії  ф. РO3445

ВійськовоOреволюційний комітет міста
Умані і Уманського повіту  ф. РO2809

Вільхівська сільська управа (староO
стат)  ф. РO1851

Вільхівський державний цукровий
завод  ф. РO2729

Вільховецька восьмирічна школа 
ф. РO5820

Вільховецький цукровий комбінат 
ф. РРO1642, 2773, 4446

Вільшанська  волосна земська управа
ф. РO498

Вільшанська  волосна народна управа
ф. РO498

Вільшанська заготівельна контора 
ф. РO2439

Вільшанська машинноOтракторна
станція   ф. РO5543

Вільшанська районна інспектура
держстатистики   ф. РO5328

Вільшанська районна інспекція сільO
ського господарства   ф. РO5327

Вільшанська районна спілка споO
живчих кооперативних товариств
ф. РO5329

Вільшанський бурякорадгосп  ф. РO269
Вільшанський волосний виконком 

ф. РO481
Вільшанський районний виконком 

ф. РРO77, 3830, 5326, 5597
Вільшанський районний відділ автоO

мобільного транспорту і шосейних
доріг ф. РO5429

Вільшанський районний відділ місцеO
вого господарства ф. РO77

Вільшанський районний відділ народO
ної освіти ф. РO4650

Вільшанський районний відділ охоO
рони здоров’я ф. РO5540

Вільшанський районний відділ соO
ціального забезпечення ф. РO3639

Вільшанський райком  КПУ ф. РO3830
Вільшанський районний ЗАЦС ф. РO77
Вільшанський районний секретаріат

профспілок  ф. РO241
Вільшанський районний фінансовий
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відділ  ф. РO5326
Вільшанський цукровий завод 

ф. РРO1637, 5594
Вінницьке обласне управління автоO

транспорту і шосейних доріг 
ф. РO4064

Вінницьке обласне управління сільO
ського господарства  ф. РO4436

Вінницьке обласне управління у
справах сільського і колгоспного
будівництва  ф. РO5110

Вінницький обласний трест маслоO
робної промисловості  ф. РO4067

Вінницький обком профспілки працівO
ників харчової промисловості 
ф. РO4639

Вінницький обласний відділ народної
освіти  ф. РO4431

Вінницький обласний відділ технічних
культур  ф. РO4436

Вінницький обласний виконком 
ф. РРO4064, 4067, 5110

Вінницький  спиртотрест  ф. РO3188
Вознесенський волосний  виконком 

ф. РO1728
Вознесенський  волосний  військомат

ф. РO1728
Вознесенський  волосний  комнезам  

ф. РO1728
Вознесенський  районний  виконком

ф. РO753
Волосні виконкоми  ф. РРO186, 188,

189, 273, 286, 292, 299, 305, 362, 424,
504, 529, 546, 798, 998

Волосні комітети незаможних селян 
ф. РРO163, 164, 542, 2804, 2806, 2846

Всесоюзне об’єднання театральної проO
мисловості  ф. РO5655

Всесоюзне  сортонасінневе  об’єднання
ф. РO4338

Всесоюзний комітет у справах вищої
школи при РНК СРСР  ф. РO1416

Всеукраїнська Академія наук ф. РO1750
Всеукраїнська контора  «СоюзплодоO

овочтара»  ф. РO391
Всеукраїнська Рада народного госпоO

дарства  СРСР  ф. РO426
Всеукраїнська Рада профспілок 

ф. РРO243, 244, 1698, 1700
Всеукраїнська центральна комісія по

боротьбі з дезертирством  ф. РO357
Всеукраїнська церковна  рада  ф. РO442
Всеукраїнське державне акціонерне

товариство торгівлі  ф. РO374



Всеукраїнське єврейське товариство
ф. РO2834

Всеукраїнське правління держстрахуO
вання  ф. РРO380, 425

Всеукраїнське  товариство земельного
влаштування трудящих євреїв 
ф. РO378

Всеукраїнське  товариство  «Просвіта»
ф. РO5836

Всеукраїнське  центральне управління
лісами  ф. РРO398, 399

Всеукраїнський інститут удосконаO
лення кваліфікації лікарів  ф. РO410

Всеукраїнський комітет профспілки
працівників землі і лісу  ф. РO2827

Всеукраїнський комітет профспілки
працівників освіти  ф. РO253

Всеукраїнський революційний комітет
ф. РO2147

Всеукраїнський центральний комнеO
зам  ф. РРO159, 161, 174

ВУЦВК  ф. РРO75, 79, 95, 97, 111, 136,
148, 155, 180, 184, 185, 188, 254, 257,
280, 463, 529, 985, 987, 994, 1340,
1700, 1717, 1719, 1724, 1727, 1729,
1734, 1735, 1742, 1748, 2113, 2124,
2129, 2133, 2136, 2138, 2145, 2243,
2495, 3471, 4332

ВЦВК  ф. РРO104, 475, 1710, 3235
ВЦРПС  ф. РO237, 254, 257, 262, 1701,

1747, 2753
В’язівська волосна  земська управа 

ф. РO499
В’язівський волосний виконком 

ф. РO106

Газета «Вісті»  Золотоніської  повітової
комендатури Директорії УНР 
ф. РO2415

Галаганівська  восьмирічна  школа 
ф. Р=5532

Гаупшліхтер  Смілянської  округи  ф. РO5
Гебітскомісар  Смілянського округу  ф.

РРO31, 52, 57
Гебітскомісаріат  ф. РРO1348, 1350, 1353
Гельмязівська артіль інвалідів  «НеO

діля»  ф. РO320
Гельмязівська конопленасіннева  станO

ція  ф. РO716
Гельмязівська машинноOтракторна

станція  ф. РO5290
Гельмязівська районна земельна  упраO

ва  ф. РO1772
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Гельмязівська районна інспектура
держстатистики  ф. РO5051

Гельмязівська районна лікарня 
ф. РO4777

Гельмязівська районна планова  коміO
сія  ф. РO5059

Гельмязівська районна  сільськогоспоO
дарська  інспекція  ф. РO5917

Гельмязівська районна судовоOземельO
на комісія  ф. РO2862

Гельмязівська районна управа 
ф. РO1839

Гельмязівська районна спілка споживO
чих і кооперативних товариств 
ф. РO5283

Гельмязівська  сільське ПТУ № 17 
ф. РO5363

Гельмязівський волосний виконком  ф.
РO1729

Гельмязівський  державний племінний
розплідник  ф. РO707

Гельмязівський радгосп «Росія» 
ф. РO5068

Гельмязівський районний виконком 
ф. РO5052

Гельмязівський районний відділ будівO
ництва і експлуатації шосейних
доріг  ф. РO5056

Гельмязівський районний відділ кульO
тури  ф. РO4778

Гельмязівський районний відділ  наO
родної освіти   ф. РO5055

Гельмязівський районний відділ  охоO
рони здоров’я   ф. РO4776

Гельмязівський районний відділ  сільO
ського господарства   ф. РO5916

Гельмязівський районний відділ  соO
ціального забезпечення   ф. РO5285

Гельмязівський районний відділ  торO
гівлі   ф. РO5446

Гельмязівський районний виконком
ф. РРO716, 3419, 4776, 5052, 5056,
5060, 5285, 5311, 5446

Гельмязівський райком профспілки
працівників культури    ф. РO4771

Гельмязівський районний  фінансовий
відділ   ф. РO5060

Генеральне секретарство земельних
справ  ф. РO2478

Генеральний прокурор СРСР ф. РРO
4394, 5331

Генеральний секретаріат внутрішнії
справ Української Центральної Ради
ф. РO496



Гереженівська середня школа ф. РO1415
Гільзова майстерня «Енергія»  І.С.

Столярова (приватна)  ф. РO440
Гладківщинська восьмирічна  школа

ф. РO5653
Головкиївбуд  ф. РO2687
Головліт  УРСР  ф. РO4502
Головна державна інспекція з оприO

ділення урожайності  ф. РРO537, 538,
5463

Головне  аптечне  управління  ф. РO4335
Головне архівне управління МВС

СРСР  ф. РРO2407, 2471, 2635
Головне  енергетичне  управління 

ф. РO3634
Головне  сортове  управління  ф. РO716
Головне управління вітамінної  промиO

словості  ф. РO3109
Головне управління водного госпоO

дарства  при РМ УРСР  ф. РРO2637,
3809, 5242

Головне  управління  держінспекції з
якості  товарів  ф. РO2558

Головне управління держстрахування
ф. РO2646

Головне управління заготівель 
ф. РO5239

Головне управління кінофікації і кіноO
прокату  ф. РРO2623, 4494

Головне управління консервної і
харчової  промисловості  ф. РРO1937,
3118

Головне управління лісового госпоO
дарства при РМ УРСР  ф. РO467

Головне управління маслоробної  проO
мисловості  ф. РO4855

Головне управління музичної проO
мисловості  ф. РO4544

Головне управління мукомельної проO
мисловості  ф. РO2656

Головне управління  м’ясної і молочної
промисловості  ф. РO4495

Головне управління народних  художO
ніх промислів  ф. РO4479

Головне управління оргнабору працівO
ників і переселення  ф. РO2671

Головне управління пивоварної проO
мисловості ф. РO426

Головне управління племінних радO
госпів  ф. РO2049

Головне управління плодоконсервної
промисловості  ф. РO2428

Головне управління по садівництву,
виноградарству і виноробної
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промисловості  ф. РРO5520, 5911,
5912

Головне управління птахівничої  проO
мисловості  ф. РРO4774, 4780

Головне управління спиртової  проO
мисловості  ф. РO1446

Головне управління у справі друку 
ф. РO504

Головне управління цукрової проO
мисловості   ф. РРO1642, 2089, 2498,
2500, 2728, 4450, 4452

Головне управління швейної проO
мисловості ф. РO5537

Голов’ятинське  сільське  товариство
взаємної допомоги  ф. РO175

Городищенська  ветеринарна  лікарня
ф. РO2444

Городищенська дитяча музична школаO
інтернат  ф. РO5334

Городищенська дитячоOюнацька спорO
тивна школа  ф. РO5593

Городищенська  машинноOтракторна
станція  ф. РO2355

Городищенська професійна агроноO
мічна школа  ф. РO131

Городищенська  районна бібліотека для
дорослих   ф. РO2448

Городищенська  районна інспекція
сільського господарства  ф. РO2369

Городищенська районна інформаційO
ноOобчислювальна станція  дерO
жстатистики  ф. РO1073

Городищенська районна планова  коO
місія  ф. РO2373

Городищенська районна Рада профO
спілки працівників агропромислоO
вого комплексу  ф. РO5199

Городищенська районна Рада голів
профкомів працівників охорони
здоров’я  ф. РO4961

Городищенська районна Рада голів
профкомів і профорганізаторів праO
цівників освіти і науки  ф. РO4962

Городищенська ремонтноOтехнічна
станція  ф. РO5596

Городищенська середня школа № 2 
ім. В.П. Чкалова  ф. РO5332

Городищенська сільська управа 
ф. РO3445

Городищенська центральна районна
лікарня  ф. РO4971

Городищенське  лісництво  ф. РO392
Городищенське професійне училище

цукрової промисловості  ф. РO4963



Городищенське районне виробниче
об’єднання по виробничоOтехнічO
ному забезпеченню сільського
господарства ф. РO5542

Городищенське районне споживче
товариство  ф. РO1071

Городищенське районне  управління
сільського господарства  ф. РO4522

Городищенський  маслозавод ф. РO2439
Городищенський  міський виконком 

ф. РO4172
Городищенський міський відділ соO

ціального забезпечення ф. РO5541
Городищенський  міський фінансовий

відділ  ф. РO5198
Городищенський плодоконсервний

завод  ф.  РO2428
Городищенський районний архітектор

ф. РO4649
Городищенський райком КПУ ф. РO3751
Городищенський райком народного

контролю  ф. РO4523
Городищенський райком профспілки

працівників державних установ 
ф. РO4959

Городищенський райком профспілки
працівників культури  ф. РO4960

Городищенський райком профспілки
працівників  споживчої кооперації
ф. РO5513

Городищенський районний виконком
ф. РРO1073, 1077, 1770, 2110, 2373,
2376, 2377, 2397, 2425, 2441, 2454O
2457, 2460, 2461, 3247, 3443O3445,
3640, 3647, 3751, 3752, 3754, 4171,
4519, 4959, 5332, 5333, 5514

Городищенський районний відділ
будівництва і експлуатації шляхів
ф. РO1077

Городищенський районний відділ кіноO
фікації  ф. РO2449

Городищенський районний відділ куO
льтури  ф. РO4519

Городищенський районний відділ наO
родної освіти  ф. РРO3640, 5332,  5333

Городищенський районний відділ охоO
рони здоров’я  ф. РO1767

Городищенський районний відділ
сільського і колгоспного будівO
ництва  ф. РO1770

Городищенський районний відділ
соціального забезпечення  ф. РO2461

Городищенський районний відділ
торгівлі  ф. РO5514
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Городищенський районний військомат
ф. РРO2425, 2454, 2456, 2460

Городищенський районний комнезам
ф. РO475

Городищенський районний фінансоO
вий відділ  ф. РO2363

Городищенський  цегельний завод 
ф. РO2441

Городищенський цукрорафінадний
комбінат ім. ХХV з’їзду   ф. РO5512

Градизький державний племінний
розплідник  ф. РO2903

Громадські двори Гельмязівського
району  ф. РРO1772, 1778, 1792, 1793,
1798

Громадські двори Драбівського району
ф. РРO1775, 1780, 1783, 1786, 1788,
1790, 1801, 1804, 1813, 1814, 1822,
1829

Громадські двори Золотоніського раO
йону  ф. РРO1771, 1773, 1776, 1779,
1802, 1803, 1805, 1820, 1828

Громадські двори Іркліївського району
ф. РРO1789, 1791, 1795, 1807, 1811,
1812, 1819, 1823

Громадські двори Кам’янського району
ф. РO1349

Громадські двори Ковалівського раO
йону  ф. РРO1774, 1777, 1781, 1782,
1784, 1785, 1787, 1794, 1796, 1797,
1799, 1800, 1806, 1808O1810, 1815O
1817, 1821, 1824O1827, 2560

Громадські двори Чорнобаївського раO
йону  ф. РO1818

Група комісії радянського контролю
РМ УРСР по Черкаському еконоO
мічному адміністративному районі
ф. РO2504

Грушківська початкова школа ф. РO1053
Грушківський цукровий завод  ф. РO2497
Гуляйпільська восьмирічна загальноO

освітня школа ім. Героя Радянського
Союзу А.О. Ігнатьєва  ф. РO5660

Дахнівське  лісництво  ф. РO393
Дашуківський комбінат бентонітових

глин  ф. РO5641
Дев’ята районна лісова комісія по

націоналізації земель на ПравоO
бережжі  ф. РO2487

Державна інспекція по закупівлях і
якості сільськогосподарських продукO
тів по Черкаській області  ф. РO5524



Державна інспекція по карантину росO
лин по Черкаській області ф. РO2595

Державна інспекція по охороні  і відO
творенню рибних запасів та регулюO
вання риболовства по КременчуцьO
кому водосховищі ф. РO5395

Державна комісія по сортовипроO
буванню  ф. РO4583

Державне підприємство «СпецремO
буд»  ф. РO5974

Державний арбітраж Черкаської обO
ласті  ф. РO4181

Державний архів Черкаської області
ф. РO2635

Державний інспектор по оприділенню
урожайності по КорсуньOШевченO
ківському  міжрайону ф. РO5296

Державний інспектор по оприділенню
урожайності по Уманському  міжO
району ф. РO5463

Державний племінний завод «Велика
Бурімка»  ф. РO1159

Державний спеціалізований будівельO
ноOмонтажний трест «ЧеркасиагроO
спецмонтаж» ф. РO5370

Держплан  СРСР  ф. РO5871
Держплан УРСР  ф. РРO873, 1073,

1087, 2689, 5567
Державне Політичне Управління 

ф. РРO132, 135, 185, 303, 375, 436
Державний арбітраж  УРСР  ф. РO4181
Державний архів  УРСР  ф. РO2407
Державний комітет з друку  ф. РO2911
Державний комітет УРСР з охорони

природи  ф. РO4754
Державний комітет з профтехосвіти

при РМ УРСР ф. РР O2674, 5165,
5589

Державний комітет РМ УРСР з водO
ного  господарства  ф. РO4164

Державний комітет кінематографії при
РМ УРСР  ф. РO4494

Державний комітет УРСР по матеO
ріальноOтехнічному постачанню 
ф. РO4166

Державний комітет  РМ УРСР з праці
ф. РO2671

Державний комітет РМ УРСР по
хлібопродуктах і комбікормовій
промисловості  ф. РO2611

Державний союзний трест «ЮрковO
вуглерозрізбуд»  ф. РO2441

Дзензелівська середня школа 
ф. РO4716
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Дирдинська восьмирічна школа 
ф. РO5588

Директорія Української Народної РесO
публіки ф. РO498

Дирекція акціонерного комерційного
агропромислового банку «Україна»
в Черкаській області та її теритоO
ріальноOвідокремлені безбеленсові
відділення ф. РO5943

Дирекція захисних споруд, що будуO
ються на водосховищі КременчуцьO
кої ГЕС ф. РO4165

Дирекція кіномережі Жашківського
району ф. РO3911

Дирекція Уманського заводу театральO
ного обладнання, що будується 
ф. РO5654

Дирекція Черкаського заводу «ІмO
пульс», що будується ф. РO5606

Дирекція Черкаського заводу спеO
ціального технологічного обладO
нання, що будується ф. РO5604

Дирекція Черкаського заводу «СтромO
машина», що будується ф. РO4904

Дирекція Черкаського шовкового комO
бінату, що будується ф. РO4903

Дирекція Чигиринської ГЕС, що буO
дується ф. РO5528

Дібрівська  сільська управа (старостат)
ф. РO58838

Дмитрівська сільська управа (староO
стат)  ф. РO1843

Домантівський риболовецький колO
госп «Дніпровець»  ф. РРO766, 5066

Драбівецька сільська управа (староO
стат)  ф. РO1853

Драбівська державна нотаріальна
контора ф. РO5300

Драбівська дитяча музична школа 
ф. РO4027

Драбівська дослідна станція рільO
ництва ф. РРO184, 1222

Драбівська машинноOтракторна станO
ція ф. РO1236

Драбівська районна земельна управа 
ф. РРO1790, 1801, 1814, 1822, 1829, 1838

Драбівська районна інформаційноO
обчислювальна станція держстатисO
тики ф. РO1234

Драбівська районна комісія у справах
колишніх червоногвардійців та черO
воних партизан ф. РO1690

Драбівська районна планова комісія 
ф. РO3245



Драбівська районна поліція  ф. РO1855
Драбівська районна сільськогосподарO

ська  комендатура ф. РРO1801, 1814,
1829

Драбівська районна управа ф. РРO1783,
1786, 1790, 1801, 1814, 1822, 1829,
1838, 1854

Драбівська ремонтноOтехнічна станція
ф. РO5223

Драбівська середня школа ф. РO4487
Драбівська філія Прилуцької окружної

спілки сільськогосподарських і креO
дитних кооперативів  ф. РO1745

Драбівська філія сільськогосподарO
ського банку  ф. РO1864

Драбівська центральна районна ліO
карня ф. РO4769

Драбівське лісництво ф. РO394
Драбівське міське ПТУ № 17 ф. РO4770
Драбівське районне виробниче об’єдO

нання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського госпоO
дарства ф. РO4031

Драбівське районне споживче товаO
риство ф. РO1238

Драбівське районне управління сільO
ського господарства ф. РO4028

Драбівське районне управління сільO
ського господарства і заготівель 
ф. РO5298

Драбівське цукрове сільське госпоO
дарство  ф. РO1858

Драбівський бурякорадгосп ім. ХХІІ
з’їзду КПРС ф. РO1268

Драбівський волосний виконком 
ф. РO1748

Драбівський державний районний
архів ф. РO1219

Драбівський кінотеатр ф. РO1232
Драбівський кістковоOтуберкульозний

санаторій  ф. РO1237
Драбівський маслозавод  ф. РO1224
Драбівський райком КП(б)У  ф. РРO

1975, 1976, 1979, 1983, 1999, 4030,
4032, 5073

Драбівський райком народного  конO
тролю  ф. РO4488

Драбівський райком профспілки працівO
ників державних установ ф. РO5431

Драбівський райком профспілки праO
цівників культури  ф. РO4026

Драбівський райком профспілки праO
цівників освіти, вищої школи і
наукових установ  ф. РO4588
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Драбівський райком профспілки праO
цівників сільського господарства  ф.
РO4297

Драбівський райком профспілки праO
цівників торгівлі і споживчої
кооперації  ф. РO4591

Драбівський районний виконком 
ф. РРO674, 1216, 1220, 1234, 1238O
1244, 1246, 1247, 1249O1252, 1254,
1255, 1257O1265, 1267, 1269, 1273O
1276, 1278O1280, 1282, 1285, 1714,
1750, 1975O1977, 1979, 1982O1984,
1999, 3242, 4025, 4027, 4028, 4030,
4032, 4296, 4487, 4488, 4769, 4770,
5023, 5073, 5299, 5305, 5309, 5312,
5344, 5345, 5403, 5768

Драбівский районний відділ будівO
ництва і експлуатації автомобільних
доріг  ф. РO5299

Драбівський районний відділ кіноO
фікації ф. РO1232

Драбівський районний відділ культури
ф. РO5345

Драбівський районний відділ кульO
турноOосвітньої роботи ф. РO5344

Драбівський районний відділ міліції 
ф. РРO1976, 1979, 1983

Драбівський районний відділ народної
освіти ф. РРO3242, 4032, 4487

Драбівський районний відділ охорони
здоров’я ф. РO1227

Драбівський районний відділ по будівO
ництву в колгоспах ф. РO1230

Драбівський районний відділ сільO
ського господарства ф. РРO1239,
1246, 1252, 1254

Драбівський районний відділ соціальO
ного забезпечення ф. РРO1239, 1979

Драбівський районний військовий
комісаріат ф. РO674, 1975, 1977, 1984

Драбівський районний земельний
відділ ф. РРO1255, 1257, 1260O1265,
1267, 1273O1276, 1278O1280, 1282,
1285, 1976, 1977, 1979, 1999

Драбівський районний фінансовий
відділ ф. РРO1220, 1230

Драбівський районний шляховий
відділ ф. РO1979

ДрабовоOУльянівська машинноOтракO
торна станція  ф. РO1218

Друга Черкаська державна нотаріальна
контора ф. РO5479

Дубіївська машинноOтракторна станO
ція ф. РO4089



Дубіївська єдина трудова чотирирічна
школа ф. РO294

Дубіївське лісництво  ф. РO395

ЕлітноOнасінницький радгосп «БілоуO
сівка»  ф. РO5768

Енергомеханічне управління ЧеркасьO
кого Раднаргоспу  ф. РO2507

Єрківська  неповна  середня школа 
ф. РO540

Жашківська восьмирічна загальноO
освітня трудова політехнічна школа
№ 5 ф. РO3376

Жашківська дитяча семирічна музична
школа  ф. РO4550

Жашківська машинноOтракторна
станція  ф. РO1631

Жашківська районна інформаційноO
обчислювальна станція  держстаO
тистики ф. РO4364

Жашківська районна  планова комісія
ф. РO4549

Жашківська ремонтноOтехнічна станO
ція ф. РO3394

Жашківська сільська управа (староO
стат)  ф. РO2640

Жашківська центральна районна ліO
карня ф. РO4546

Жашківське районне об’єднання
«Сільгосптехніка»  ф. РO3395

Жашківське районне споживче товаO
риство ф. РO3453

Жашківське районне управління
сільського господарства ф. РO4361

Жашківський маслозавод ф. РO1629
Жашківський райком народного конO

тролю  ф. РO4548
Жашківський райком профспілки праO

цівників державних установ 
ф. РO5526

Жашківський райком профспілки
працівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO3377

Жашківський райком профспілки
працівників освіти, вищої школи і
наукових установ ф. РO4547

Жашківський райком профспілки
працівників і службовців сільського
господарства і заготівель ф. РO3909
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Жашківський районний виконком 
ф. РРO1618, 1627, 1628, 3141, 3142,
3144, 3145, 3147, 3148, 3150, 3152,
3153, 3381, 3453, 3910, 3926, 4356,
4357, 4361, 4364, 4546, 5787

Жашківський районний відділ будівO
ництва і експлуатації автомобільних
доріг ф. РO4357

Жашківський районний відділ кульO
тури ф. РO4356

Жашківський районний відділ народO
ної освіти ф. РO3158

Жашківський районний відділ охороO
ни здоров’я ф. РO4358

Жашківський районний відділ соціO
ального забезпечення ф. РO3910

Жашківський районний військомат 
ф. РРO3147, 3150, 3153

Жашківський районний фінансовий
відділ  ф. РРO3147, 3380

Жашківський  цегельний завод 
ф. РO3389

Жашківський цукровий комбінат 
ф. РO3161

Житловий відділ  Черкаської районної
управи ф. РO19

Житомирське лісопромислове госпоO
дарство ф. РO3530

Жовнинська машинноOтракторна станO
ція ф. РРO2898, 2912

Жовнинський волосний військомат 
ф. РO3472

Завадівський  волосний  виконком 
ф. РO70

Завадівський районний виконком 
ф. РO70

Заводське  училище графів БобринO
ський  ф. РO207

Закревське лісництво ф. РO61
Закрите акціонерне товариство «ЧерO

касирембуд»  ф. РO5902
Залізнична станція Черкаси ф. РO4
Зарічанська восьмирічна школа 

ф. РO5325
Звенигородська державна нотаріальна

контора ф. РO767
Звенигородська дитяча музична школа

ф. РO4105
Звенигородська контора птахівничої

кооперації ф. РO2765
Звенигородська міжколгоспна будіO

вельна організація ф. РO4395



Звенигородська машинноOтракторна
станція ф. РO4698

Звенигородська повітова військова
нарада ф. РO2832

Звенигородська повітова міліція 
ф. РO362

Звенигородська повітова особлива
військовоOпродовольча комісія 
ф. РРO484, 2783

Звенигородська повітова рада народO
них суддів ф. РO506

Звенигородська районна інформаO
ційноOобчислювальна станція держO
статистики ф. РO4383

Звенигородська районна планова
комісія ф. РO3486

Звенигородська районна Рада голів
профкомів працівників охорони
здоров’я ф. РO4854

Звенигородська районна Рада голів
профорганізацій працівників кульO
тури ф. РO5552

Звенигородська районна Рада голів
профорганізацій працівників агроO
промислового комплексу ф. РO3836

Звенигородська ремонтноOтехнічна
станція ф. РO5230

Звенигородська середня загальноO
освітня трудова політехнічна школа
ім. С.М.Кірова ф. РO4106

Звенигородська середня школаO
інтернат ф. РO4107

Звенигородська соціальноOекономічна
школа ф. РO208

Звенигородська спеціальна школа
майстрів  сироробства  ф. РO4855

Звенигородська тюрма  ф. РO191
Звенигородська центральна районна

лікарня ф. РO5952
Звенигородське лісництво ф. РO2819
Звенигородське лісозаготівельне госO

подарство ф. РO4541
Звенигородське лісопромислове госO

подарство ф. РO3530
Звенигородське повітове політичне

бюро ф. РO4441
Звенигородське повітове політичне

бюро по боротьбі з контрреволюO
цією, спекуляцією і злочинами по
посаді  ф. РO358

Звенигородське повітове управління роO
бітничоOселянської міліції ф. РO290

Звенигородське районне виробниче
об’єднання по виробничоOтехнічO
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ному забезпеченню сільського госO
подарства ф. РO4515

Звенигородське районне виробниче
управління сільського господарства
ф. РO3837

Звенигородське районне споживче
товариство  ф. РO4539

Звенигородське статистичне бюро 
ф. РO4318

Звенигородський відділ Київської гуO
бернської робітничоOселянської інO
спекції ф. РO2683

Звенигородський волосний відділ
народної освіти ф. РO149

Звенигородський дитячий будинок 
ф. РO2410

Звенигородський міжколгоспний саO
наторій «Радон» ф. РO5098

Звенигородський міський виконком 
ф. РO3500

Звенигородський повітовий виконком
ф. РРO87, 118, 189, 191

Звенигородський повітовий відділ наO
родної освіти ф. РРO149, 197, 208, 490

Звенигородський повітовий військоO
мат ф. РРO281, 283, 4443

Звенигородський повітовий військовоO
революційний комітет  ф. РРO191,
3234, 4455

Звенигородський повітовий земельO
ний відділ ф. РO138

Звенигородський повітовий комітет
профспілки працівників землі і лісу
ф. РO2744

Звенигородський повітовий продовоO
льчий комітет ф. РРO484, 2783

Звенигородський повітовий юридичO
ний відділ ф. РO191

Звенигородський райком КПУ ф. РРO
3833, 3835, 3838O3840, 4685, 5228

Звенигородський райком народного
контролю ф. РO3488

Звенигородський райком профспілки
працівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO5225

Звенигородський райком профспілки
працівників місцевої промисловості
і комунальноOпобітових підприO
ємств ф. РO5953

Звенигородський райком профспілки
працівників освіти і науки ф. РO4853 

Звенигородський районний архітектор
ф. РO4687

Звенигородський районний виконком



ф. РРO1637O1639, 1641, 3478O3482,
3484, 3486, 3489, 3490, 3501, 3502,
3552, 3826, 3833, 3835, 3838O3841,
4099, 4381, 4383, 4395, 4539, 4541,
4543, 4685, 4687, 4698, 4861, 4864,
4875, 5098, 5228, 5230

Звенигородський районний відділ
будівництва і експлуатації автомоO
більних доріг ф. РO4381

Звенигородський районний відділ
культури ф. РO4099

Звенигородський районний відділ
народної освіти ф. РРO1626, 4106,
5174

Звенигородський районний відділ по
будівництву в колгоспах ф. РO5228

Звенигородський районний відділ
сільського господарства ф. РРO1638,
1641

Звенигородський районний відділ
соціального забезпечення ф. РO4876

Звенигородський районний військоO
мат  ф. РРO3484, 3490, 3552, 3826,
3835

Звенигородський районний торгівельO
ний відділ ф. РO4875

Звенигородський районний фінансоO
вий відділ ф. РO4230

Звенигородський сільськогосподарO
ський  технікум ф. РO4540

Звенигородський чавуноливарний
завод ф. РO4544

Звірогосподарство Черкаської облO
споживспілки  ф. РO3127

Земельний відділ Черкаської районної
управи ф. РO53

Златопільська районна управа 
ф. РO1355

Златопільський районний виконком ф.
РРO2847, 3208

Змагайлівське будівельне управління ?
2  ф. РO2534

Змагайлівське спеціальне будівельне
управління ф. РO2535

Змагайлівський район електричних
мереж  ф. РO3126

Золотоніська артіль «Ощадність» 
ф. РO320

Золотоніська гідрометеорологічна
станція ф. РO715

Золотоніська державна нотаріальна
контора ф. РO1689

Золотоніська державна типографія 
ф. РРO246, 1700
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Золотоніська допоміжна восьмирічна
школаOінтернат ф. РO5062

Золотоніська земська управа ф. РO546
Золотоніська контора  паливного збуту

ф. РO2598
Золотоніська машинноOтракторна

станція ф. РO5288
Золотоніська меблева фабрика ф. РO3808
Золотоніська міжрайживконтора 

ф. РO2601
Золотоніська міжрайонна державна

інспекція по оприділенню урожайO
ності ф. РO537

Золотоніська міська електростанція 
ф. РO649

Золотоніська міська управа ф. РO1870
Золотоніська неповна середня дитяча

музична школа  ф. РO4721
Золотоніська окружна інспектура

народної освіти  ф. РO1714
Золотоніська окружна інспектура

праці  ф. РO1735
Золотоніська окружна комісія допоO

моги дітям  ф. РO1710
Золотоніська окружна прокуратура 

ф. РO1718
Золотоніська окружна рада профO

спілок  ф. РO1702
Золотоніська окружна робітничоOсеO

лянська міліція  ф. РO1669
Золотоніська організація Української

комуністичної партії (боротьбистів)
ф. РO532

Золотоніська повітова економічна
нарада ф.   РO1740

Золотоніська повітова комісія по
боротьбі з трудовим дезертирством
ф.   РO1747

Золотоніська повітова особлива війO
ськовоOпродовольча комісія  ф. РРO
1740, 1752

Золотоніська повітова робітничоO
селянська міліція ф.   РO1670

Золотоніська повітова управа ф. РРO
1838, 1850, 1851

Золотоніська продовольча комісія 
ф.   РO1729

Золотоніська продуктивноOкоопераO
тивна артіль махорочників «Слава»
ф.   РO1703

Золотоніська районна земельна управа
ф. РРO1773, 1802, 1805, 1831, 1834,
1837

Золотоніська районна інформаційноO



обсичлювальна станція держстаO
тистики ф.   РO4779 

Золотоніська районна планова комісія
ф.   РO2960

Золотоніська районна прокуратура 
ф. РРO671, 676, 677, 679, 684, 688, 776

Золотоніська районна сільськогоспоO
дарська інспекція ф. РO629

Золотоніська районна управа ф. РРO
1802, 1805, 1830, 1831, 1834, 1837,
1840O1843, 1850, 1851, 1853

Золотоніська райрада профспілки праO
цівників агропромислового комO
плексу  ф. РO4273

Золотоніська райспоживспілка ф. РO4728
Золотоніська ремонтноOтехнічна станO

ція ф. РO5282
Золотоніська санаторна середня шкоO

лаOінтернат  ф. РO4725
Золотоніська середня школа № 1 ф. РO

4722
Золотоніська спілка сільськогоспоO

дарських кредитних кооперативів
«Червоний хлібороб» ф. РO1706

Золотоніська технічна школа ф. РO4773
Золотоніська третя трудова школа 

ф. РO1686
Золотоніська центральна районна ліO

карня ф. РO635
Золотоніська швейна фабрика ф. РO5537
Золотоніська школа рільників ф. РO5280
Золотоніське будівельне управління № 3

ф. РO2531
Золотоніське єдине споживче товаO

риство ф. РO1740
Золотоніське кустарноOпромислове

кредитноOкооперативне товариство
«Кустар самодіяч» ф. РO1711

Золотоніське лісозаготівельне госпоO
дарство ф. РO5058

Золотоніське міжрайонне об’єднання
по заготівлі племінної худоби 
ф. РO5287

Золотоніське окружне земельне управO
ління ф. РO1715

Золотоніське окружне кооперативноO
продуктивне об’єднання інвалідів 
ф. РO1742

Золотоніське ощадноOпозикове проO
мисловоOкооперативне товариство
ф. РO1709

Золотоніське педагогічне училище 
ф. РO5445

Золотоніське повітове бюро профO
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спілки працівників освіти і соціаO
лістичної культури ф. РРO1696, 1747

Золотоніське повітове бюро профO
спілок ф. РРO1701, 1722

Золотоніське повітове земство ф. РO546
Золотоніське повітове статистичне

бюро ф. РO1662
Золотоніське районне виробниче

об’єднання по виробничоOтехнічO
ному забезпеченню сільського госO
подарства ф. РO5054

Золотоніське районне управління
сільського господарства ф. РO4271

Золотоніське сільське середнє ПТУ
№10 ф. РO5061

Золотоніське товариство взаємного
кредиту ф. РO1707

Золотоніський виноробний комбінат
ф. РO3809

Золотоніський волосний виконком 
ф. РO1741

Золотоніський завод металовиробів 
ф. РO3800

Золотоніський заготівельний пункт 
ф. РРO316, 1708, 1746

Золотоніський коноплепереробний
пункт ф. РO2464

Золотоніський лікероOгорілчаний заO
вод ф. РO622

Золотоніський лісорозсадник ф. РO708
Золотоніський маслозавод ф. РO620
Золотоніський міський виконком 

ф. РO647
Золотоніський міський відділ комуO

нального господарства  ф. РO5284
Золотоніський міський відділ соціаO

льного забезпечення ф. РO4727
Золотоніський млинзавод  № 12 ф. РO623
Золотоніський музей ф. РO1750
Золотоніський м’ятний завод ф. РO619
Золотоніський овчинноOшубний завод

ф. РO618
Золотоніський окружний адміністраO

тивний відділ ф. РРO1734, 1735
Золотоніський окружний виконком 

ф. РРO1717, 1734, 1735, 3471
Золотоніський окружний відділ охоO

рони здоров’я ф. РO1738
Золотоніський окружний відділ праці

ф. РO1719
Золотоніський окружний відділ соO

ціального забезпечення ф. РO1742
Золотоніський військомат ф. РO1717
Золотоніський комнезам ф. РO1739



Золотоніський фінансовий відділ 
ф. РРO1750, 3471

Золотоніський племрозплідник «МаO
русин хутір» ф. РO1684

Золотоніський повітовий виконком 
ф. РРO546, 1676, 1677, 1689, 1719,
1740, 1748

Золотоніський повітовий відділ ВсеO
російської профспілки працівників і
службовців харчової промисловості
ф. РO1743

Золотоніський повітовий  відділ наO
родної освіти ф. РРO1687, 1721, 1740

Золотоніський повітовий відділ охоO
рони здоров’я ф. РO1732

Золотоніський повітовий відділ профO
спілки деревообробників ф. РO1701

Золотоніський повітовий відділ профO
спілки працівників радянських,
кооперативних, громадських і
торгівельних установ ф. РO1722

Золотоніський повітовий відділ соO
ціального забезпечення ф. РРO1737,
1740

Золотоніський повітовий відділ управO
ління ф. РРO1726, 1740

Золотоніський повітовий  військомат
ф. РРO1667, 1724, 1727, 1728, 1741, 1748

Золотоніський повітовий земельний
відділ ф. РРO1726, 1736

Золотоніський повітовий комісар
Тимчасового уряду  ф. РO1869

Золотоніський повітовий  продоO
вольчий комітет  ф. РРO1724, 1726,
1740

Золотоніський повітовий  революційO
ний комітет  ф. РРO1686, 1726

Золотоніський повітовий  фінансовий
відділ ф. РO1740

Золотоніський радгосп Всесоюзного
науковоOдослідного інституту луб’яO
них культур ф. РO5908

Золотоніський райком КП(б)У  ф. РРO
671, 673, 675O689, 691

Золотоніський райком народного
контролю  ф. РO4270

Золотоніський райком профспілки
медичних працівників  ф. РO5279

Золотоніський райком профспілки
працівників державних установ ф.
РO4726

Золотоніський райком профспілки
працівників культури  ф. РO5278

Золотоніський райком профспілки
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працівників освіти і науки  ф. РO4568
Золотоніський райком профспілки

працівників споживчої кооперації
ф. РO4567

Золотоніський районний виконком  ф.
РРO624, 630, 635, 671O673, 675O689,
691, 729, 730, 732, 735O737, 740, 741,
743, 744, 747O750, 752, 754, 755, 757O
759, 762, 765, 769, 770, 773, 775, 776,
1675, 2960, 2972, 3798, 3800O3802,
3807O3809, 3813, 3817, 4245, 4257,
4266, 4272, 4276, 4775, 4779, 5017,
5021, 5024, 5026, 5057, 5066

Золотоніський районний відділ будівO
ництва і експлуатації автомобільних
доріг ф. РO5057

Золотоніський районний відділ земеO
льних ресурсів ф. РO5949

Золотоніський районний відділ кульO
тури ф. РO4272

Золотоніський районний відділ народO
ної освіти ф. РРO630, 5062

Золотоніський районний відділ охоO
рони здоров’я ф. РO4775

Золотоніський районний відділ сільO
ського і колгоспного будівництва ф.
РO628

Золотоніський районний відділ соO
ціального забезпечення ф. РO627

Золотоніський районний військомат
ф. РРO671O673, 675, 676, 678, 679, 684,
687, 688, 776

Золотоніський районний земельний
відділ ф. РРO672, 675, 678, 682, 684,
685, 688, 730O732, 735O737, 740, 743,
744, 747O749, 752O755, 757O759, 762,
765, 769, 770, 773, 775, 1840, 5017,
5021, 5024

Золотоніський районний секретаріат
профспілок ф. РO1700

Золотоніський районний суд ф. РРO
676, 677, 679

Золотоніський районний фінансовий
відділ ф. РРO626, 1837, 1840

Золотоніський ремонтноOмеханічний
завод ф. РO4232

Золотоніський сільськогосподарський
технікум рільників ф. РO5292

Золотоніський спеціальний будівельO
ний трест № 1 ф. РO2533

Золотоніський цегельний завод ф. РO621



Івангородська  початкова  школа  ф. РO1053
Іваньківський  спиртовий завод  ф. РO5204
Іваньківський цукровий завод  ф. РРO2763,

4507
Івківецька артіль інвалідів «Праця інO

валіда»  ф. РO970
Івківецька  трудова  школа  ф. РO1037
Ізюмський  стандартний  завод ф. РO474
Інспектор лісів 10Oго району ШевO

ченківського округу ф. РO2864
Інспектор Уманського і ЗвенигородO

ського повітів  ф. РO2767
Інспектура державної комісії  по сортоO

випробуванню сільськогосподарсьO
ких культур по Київській і ЧеркаO
ській областях ф. РO2914

Інспектура державної комісії  по сортоO
випробуванню сільськогосподарO
ських культур по Черкаській області
ф. РO4583

Інспектура держстатистики БабанO
ського району ф. РO5235

Інспектура держстатистики Буцького
району ф. РO5234

Інститут удосконалення кваліфікації
учителів Черкаського облвідділу
народної освіти ф. РO2566

Ірдинське  лісництво  ф. РO396
Ірдинське  торфопідприємство ф. РРO

52, 1881, 2598
Іркліївська ордена «Знак Пошани»

машинноOтракторна станція ф. РРO
1175, 1181

Іркліївська районна державна інспекO
ція по оприділенню якості насіння
ф. РO2041

Іркліївська районна земельна управа 
ф. РO1823

Іркліївська районна інспектура ЦСУ
СРСР ф. РO2040

Іркліївська районна колгоспна спілка
ф. РO1671

Іркліївська районна контрольноO
насіннева лабораторія ф. РO1177

Іркліївська районна планова комісія 
ф. РO1176

Іркліївська районна спілка споживчих
товариств ф. РO2255

Іркліївська районна управа ф. РРO1835,
1848

Іркліївська середня  школа ф. РO5360
Іркліївське  сільське  ПТУ № 19 ф. РO

5364
Іркліївський коноплезавод  ф. РO2464
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Іркліїіський повітовий виконком 
ф. РO1687

Іркліївський районний виконком 
ф. РРO1179, 1181, 1182, 1187, 1191,
1193, 1194, 1196O1201, 1204O1209,
1211O1215, 2038, 2040, 2042, 2050O
2052, 2054, 2055, 2059, 2062, 2066,
2069, 2070, 3652, 5356, 5357, 5360

Іркліївський районний відділ культури
ф. РO5356

Іркліївський районний відділ культурO
ноOосвітньої роботи ф. РO5357

Іркліївський районний відділ народної
освіти   ф. РРO2045, 5100, 5360

Іркліївський районний відділ охорони
здоров’я  ф. РO5603

Іркліївський районний відділ по
будівництву в колгоспах ф. РO2042

Іркліївський районний відділ соціальO
ного забезпечення   ф. РРO1172, 2055,
2062, 2066

Іркліївський районний військомат 
ф. РРO2051, 2054, 2055, 2058, 2059,
2063, 2066, 2070, 2073

Іркліївський районний земельний
відділ  ф. РРO1178, 1179, 1181, 1182,
1187, 1191, 1193, 1194, 1196, 1199,
1201, 1204, 1206, 1209, 1212O1215,
2059

Іркліївський районний комітет
КП(б)У ф. РРO2038, 2042, 2054,
2066, 2069

Іркліївський районний комнезам 
ф. РO1739

Іркліївський районний секретаріат
профспілок  ф. РO1698

Іркліївський районний суд  ф. РРO2050,
2051, 2053O2055, 2060, 2062, 2063,
2066

Іркліївський районний фінансовий
відділ  ф. РРO1173, 2050, 2059

Іркліївський риболовецький колгосп
«Прогрес»  ф. РO4081

Каєтанівський  маслосирзавод  ф. РO4067
Кайтанівський пивоварний завод ф. РO

2793
Калабурдянський волосний революO

ційний комітет ф. РO988
Калинівське сільськогосподарське  тоO

вариство ф. РO67
Камера шліхтерів  м. Черкаси ф. РРO20,

22



Кам’янська машинноOтракторна станO
ція  ф. РРO1041, 1062

Кам’янська музична школа ім. П.І.
Чайковського  ф. РO5045

Кам’янська окружна колгоспна спілка
ф. РO1041

Кам’янська повітова  міліція  ф. РO1000
Кам’янська промислова артіль кравців

«Шлях до соціалізму»  ф. РO969
Кам’янська районна інформаційноO

обчислювальна станція держстаO
тистики  ф. РO4323

Кам’янська районна колгоспна спілка
ф. РРO1039, 1041

Кам’янська районна  лікарня  ф. РO4334
Кам’янська районна  планова комісія

ф. РO4677
Кам’янська районна  Рада профспілки

працівників агропромислового комO
плексу  ф. РO4672

Кам’янська районна  управа  ф. РO1354
Кам’янська середня школа № 4 ф. РO5046
Кам’янське кредитне товариство ф. РO

1024
Кам’янське  лісництво  ф. РO1045
Кам’янське лісозаготівельне госпоO

дарство  ф. РO4324
Кам’янське поштовоOтелеграфне відO

ділення  ф. РO1049
Кам’янське районне виробниче об’єдO

нання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського госпоO
дарства   ф. РO4674

Кам’янське районне податкове бюро
ф. РO1025

Кам’янське районне споживче товаO
риство  ф. РO3323

Кам’янське районне управління  сільO
ського господарства   ф. РO4041

Кам’янський машинобудівний завод
ім. 50Oріччя Радянської України 
ф. РO4042

Кам’янський механічний завод ф. РO
1347

Кам’янський міський виконком ф. РO
3328

Кам’янський райком КП(б)У ф. РРO
2521, 3586, 3589, 3591, 3595, 3600,
3605, 3608, 4043

Кам’янський райком народного конO
тролю ф. РO4043

Кам’янський райком профспілки праO
цівників державних установ 
ф. РO4676
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Кам’янський райком профспілки праO
цівників землі і лісу ф. РO976

Кам’янський райком профспілки праO
цівників освіти, вищої школи і
наукових установ  ф. РO4679

Кам’янський районний архітектор 
ф. РO5502

Кам’янський районний  виконком 
ф. РРO1014, 1015, 1026, 1039, 1341,
1345, 3009O3017, 3020O3023, 3323,
3324, 3327, 3328, 3333O3336, 3338,
3341, 3342, 3586, 3589, 3591, 3592,
3595, 3600, 3605, 3608, 3765O3769,
3771, 3772, 4041, 4043, 4324, 5046,
5231

Кам’янський районний відділ будівO
ництва і експлуатації шосейних
доріг    ф. РO3021

Кам’янський районний відділ  кульO
тури   ф. РO4527

Кам’янський районний відділ  народO
ної освіти   ф. РO3324

Кам’янський районний відділ  охорони
здоров’я   ф. РO5043

Кам’янський районний відділ  соціальO
ного забезпечення   ф. РO3022

Кам’янський районний військомат 
ф. РРO2403, 3017, 3327

Кам’янський районний земельний
відділ   ф. РРO1015, 1345, 2645, 3342,
3592

Кам’янський районний секретаріат
профспілок   ф. РO977

Кам’янський районний фінансовий
відділ   ф. РO3007

Кам’янський селищний виконком 
ф. РO978

Кам’янський спиртовий завод ф. РРO
1348, 2798

Кам’янський  спиртовий комбінат 
ф. РO5557

Кам’янський  цукровий  завод  ф. РO1346
Кам’янський  цукровий комбінат  ф. РO

2500
Канівська дитяча музична школа 

ф. РO5869
Канівська друга семирічна єдина труO

дова школа ф. РO220
Канівська машинноOтракторна станція

ф. РO3701
Канівська міська планова комісія 

ф. РO5871
Канівська ордена Трудового ЧервоO

ного Прапора дослідна  гідролісоO



меліоративна станція ф. РO4742
Канівська педагогічна школа ф. РO196
Канівська повітова земська управа 

ф. РРO496, 497
Канівська повітова продовольча упраO

ва  ф. РРO497, 507
Канівська районна єдина трудова

семирічна школа ф. РO408
Канівська районна інспекція сільO

ського господарства ф. РO5973
Канівська районна інформаційноO

обчислювальна станція ф. РO5691
Канівська районна  лікарня ф. РO5388
Канівська районна планова комісія 

ф. РO3433
Канівська середня школа ім. Героя

Радянського Союзу Х.В. Малика 
ф. РO5870

Канівська третя єдина трудова семиO
річна школа  ф. РO473

Канівська туристична база  ВЦРПС 
ф. РO3698

Канівська чоловіча вищепочаткова
школа  ф. РO220

Канівське  культурноOосвітнє училище
ф. РO5551

Канівське  лісництво  ф. РO397
Канівське лісове промислове госпоO

дарство ф. РO2682
Канівське лісозаготівельне госпоO

дарство ф. РO4746
Канівське міське ПТУ № 20 – будіO

вельників  ф. РO5947
Канівське педагогічне училище 

ф. РO5946
Канівське повітове казначейство 

ф. РO497
Канівське повітове у військових спраO

вах  присутствіє  ф. РРO496, 497
Канівське районне виробниче  управO

ління сільського господарства 
ф. РO5929

Канівське районне об’єднання «СільO
госптехніка»  ф. РO5263

Канівське районне споживче товаO
риство  ф. РO5337

Канівське  середнє ПТУ № 23  ф. РO5868
Канівський державний заповідник 

ф. РO3700
Канівський експертиментальний завод

медичної техніки і спеціального техO
нологічного обладнання ф. РO5948

Канівський електромеханічний завод
«Магніт»  ф. РO5534
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Канівський   зсипний  пункт  ф. РO2739
Канівський міський виконком ф. РO

3709
Канівський міський відділ народної

освіти  ф. РO5708
Канівський  міський комітет народного

контролю  ф. РO3969
Канівський повітовий виконком 

ф. РРO104, 286, 449
Канівський повітовий відділ народної

освіти ф. РO286
Канівський повітовий військомат 

ф. РO2787
Канівський повітовий комендант 

ф. РO497
Канівський повітовий продовольчий

комітет ф. РРO448, 507
Канівський повітовий фінансовий

відділ  ф. РO286
Канівський повітовий революційний

комітет  ф. РРO104, 449
Канівський райком профспілки меO

дичних працівників  ф. РO4973
Канівський райком профспілки праO

цівників державних установ 
ф. РO4744

Канівський райком профспілки праO
цівників державної торгівлі і
споживчої кооперації
ф. РO5196

Канівський райком профспілки праO
цівників культури  ф. РO4593

Канівський райком профспілки праO
цівників освіти, вищої школи і
наукових установ
ф. РO4743

Канівський райком профспілки праO
цівників і службовців сільського
господарства і заготівель  ф. РO4594

Канівський районний архітектор 
ф. РO4972

Канівський районний виконком  ф РРO
71, 3411, 3695, 3699O3701, 4751, 5272,
5335, 5336, 5388, 5510, 5946, 5946

Канівський районний відділ будівO
ництва і експлуатації шосейних
доріг  ф. РO4739

Канівський районний відділ культури
ф. РO4596

Канівський районний відділ народної
освіти  ф. РРO3435, 4598, 4599

Канівський районний відділ охорони
здоров’я   ф. РO5335

Канівський районний відділ соціальO



ного забезпечення  ф. РO5336
Канівський районний секретаріат

профспілок  ф. РO244
Канівський районний фінансовий

відділ  ф. РO5510
Канівський риболовецький колгосп

«Перше Травня»  ф. РO4745
Канівщанський радгосп  (насінневий)

ф. РO4772
Кантакузівська сільська управа (староO

стат)  ф. РO1833
Кантакузівський волосний виконком

ф. РO1216
Канцелярія єпископа Черкаської єпарO

хії  ф. РO471
Капустинська сільська управа (староO

стат)  ф. РO1847
Катеринопільська дитяча музична

школа  ф. РO5658
Катеринопільська міжколгоспна будіO

вельна  організація  ф. РO3578
Катеринопільська машинноOтракторна

станція  ф. РO3572
Катеринопільська районна інформаO

ційноOобчислювальна станція  ф. РO
4008

Катеринопільська районна планова
комісія  ф. РO4630

Катеринопільська ремонтноOтехнічна
станція  ф. РO3573

Катеринопільська  середня школа № 1
ф. РO5174

Катеринопільська центральна районна
лікарня ф. РO3569

Катеринопільське районне виробниче
об’єднання по виробничоOтехнічO
ному забезпеченню сільського госO
подарства  ф. РO3574

Катеринопільське районне споживче
товариство  ф. РO4401

Катеринопільське районне теритоO
ріальне виробниче колгоспноOрадO
госпне управління  ф. РO3585

Катеринопільське районне  управління
сільського господарства  ф. РO4634

Катеринопільське сільське  ПТУ № 15
ф. РO5188

Катеринопільський  дитячий будинок
ф. РO2429

Катеринопільський райком КПУ  ф. РO
5184

Катеринопільський райком профспілO
ки медичних працівників  ф. РO4009

Катеринопільський райком профспілO
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ки працівників державних установ
ф. РO4629

Катеринопільський райком профспілO
ки працівників державної торгівлі і
споживчої кооперації  ф. РO4402

Катеринопільський райком профO
спілки працівників Держагропрому
ф. РO4011

Катеринопільський райком профспілO
ки працівників культури ф. РO5497

Катеринопільський райком профспілO
ки працівників освіти, вищої школи
і наукових установ  ф. РO5498

Катеринопільський районний архіO
тектор  ф. РO5496

Катеринопільський районний виконO
ком  ф. РРO2429, 2956, 2957, 2961,
3562, 3565, 3569, 3570, 3572, 3582,
3585, 3613, 4010, 4410, 4600, 4626,
4627, 4630, 4633, 5171, 5181, 5183,
5284

Катеринопільський районний відділ
будівництва і експлуатації автомоO
більних доріг ф. РO4626

Катеринопільський районний відділ
культури  ф. РO4633

Катеринопільський районний відділ
культурноOосвітньої роботи ф. РO4600

Катеринопільський районний відділ
народної освіти  ф. РO3575

Катеринопільський районний відділ
сільського і колгоспного будівO
ництва  ф. РO4627

Катеринопільський районний відділ
сільського господарства  ф. РРO4407,
5184

Катеринопільський районний відділ
соціального забезпечення ф. РO5171

Катеринопільський районний комітет
народного контролю ф. РРO3574,
4007

Катеринопільський районний фінанO
совий відділ  ф. РO3576

Київптахпром  ф. РРO3379, 4774
Київська губернська земельна управа

ф. РO2909
Київська губернська земська управа 

ф. РO497
Київська губернська комісія по боO

ротьбі з дезертирством ф. РO357
Київська губернська планова комісія

ф. РO66
Київська губернська продовольча упO

рава  ф. РРO497, 2478



Київська губернська профрада 
ф. РРO257, 260, 2835

Київська губернська Рада народного
господарства  ф. РO4452

Київська губернська робітничоOселянO
ська інспекція  ф. РO2495

Київська казенна  палата  ф. РO497
Київська комісія у військових справах

ф. РO198
Київська контора по збуту чорних меO

талів  ф. РO325
Київська обласна контора «ЗаготO

зерно»  ф. РO12
Київська обласна контора «СортнаO

сіннєовоч»  ф. РO2686
Київська обласна контора «СоюзO

плодоовочтара»  ф. РO391
Київська обласна контора «Торгсін» 

ф. РРO317, 318
Київська обласна контора транспортO

них і грабарських артілей  ф. РO321
Київська обласна контрольна комісія –

робітничоOселянська нспекція 
ф. РO143

Київська обласна планова комісія 
ф. РO4331

Київська обласна промислова спілка
ф. РO319

Київська обласна рада профспілок 
ф. РO237

Київська обласна споживча спілка 
ф. РРO1419, 1594, 4086, 4539, 5329

Київська особлива губернська продоO
вольча комісія  ф. РРO120, 448, 449

Київське виробниче швейне об’єдO
нання  ф. РРO588, 1440, 4367

Київське губернське акцизне управO
ління  ф. РO4452

Київське губернське земельне управO
ління  ф. РРO135, 405, 2147

Київське губернське лісове управління
ф. РРO398, 399, 401O403

Київське губернське поштове відділенO
ня  ф. РРO2802, 2813

Київське губернське статистичне  бюро
ф. РO2113

Київське губернське управління війO
ськовоOпромисловими і сільськоO
господарськими  підприємствами 
ф. РO2493

Київське губернське управління робітO
ничоOселянської міліції  ф. РРO278,
281, 290, 293, 297O300, 305, 307, 1616

Київське обласне управління легкої
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промисловості  ф. РРO586O588
Київське обласне управління лісового

господарства  ф. РРO467, 4541
Київське обласне управління місцевої

промисловості  ф. РРO584, 1595
Київське обласне управління ощадних

кас  ф. РO453
Київське обласне управління по будівO

ництву в колгоспах  ф. РO4627
Київське обласне управління проO

мисловості продовольчих товарів 
ф. РO589

Київське обласне управління профеO
сійноOтехнічної освіти  ф. РРO4311,
4326, 4346, 4498

Київське обласне управління сільсьO
кого господарства  ф. РРO1600, 2369,
2686, 4089, 4403, 4421, 5327

Київське обласне  статистичне  управO
ління ф. РРO2227, 5328

Київське обласне управління у справах
поліграфічної промисловості і
видавництва  ф. РРO2300, 3074, 4144,
4301

Київське обласне управління у справах
сільського і колгоспного будівO
ництва  ф. РРO2216, 2325

Київське обласне управління харчової
промисловості  ф. РРO426, 469

Київське районне енергетичне управO
ління  ф. РРO3634, 5656

Київський губернський адміністраO
тивний відділ  ф. РРO186, 188, 189

Київський губернський виконком 
ф. РРO65, 66, 70, 74, 81, 110, 117, 148,
185O187, 260, 274, 293, 297, 300, 307,
529, 2129

Київський губернський відділ народO
ної освіти  ф. РРO197, 198, 203, 220,
436, 491

Київський губернський земельний
комітет  ф. РРO2478, 2732

Київський губернський земельний
староста  ф. РРO505, 2732

Київський губернський карний розO
шук  ф. РO279

Київський губернський комісар 
ф. РO504

Київський губернський комісаріат
праці  ф. РO4460

Київський губернський комітет незаO
можних селян  ф. РРO155, 174

Київський губернський комітет охоO
рони здоров’я  ф. РO2789



Київський губернський продовольчий
комітет  ф. РРO507, 2808, 2816

Київський губернський суд  ф. РO2848
Київський губернський фінансовий

відділ  ф. РРO129, 130, 1028
Київський губернський юридичний

відділ ф. РO191
Київський державний банк  ф. РРO317,

320
Київський міжобласний рибний трест

ф. РРO766, 896, 5066
Київський міжобласний трест радO

госпів   ф. РРO1622, 3061
Київський міжобласний учбовий комO

бінат   ф. РO3745
Київський обком профспілки працівO

ників освіти, вищої школи і наукоO
вих установ ф. РРO2700, 2701, 4483

Київський міжобласний рибний трест
ф. РРO766, 896, 5066

Київський міжобласний трест  радO
госпів ф. РРO1622, 3061

Київський міжобласний учбовий комO
бінат   ф. РO3745

Київський обком профспілки працівO
ників освіти, вищої школи і наукоO
вих установ ф. РРO2700, 2701, 4483

Київський обком профспілки працівO
ників сільського господарства і
заготівель  ф. РO3529

Київський обласний виконком ф. РРO
75, 78, 80, 464, 469, 602, 604, 1073,
1484, 1500, 1628, 1770, 1890, 2129,
2291, 2297, 2325, 2334, 2373, 2417,
2428, 2439, 2450, 2455, 3076, 3239,
3247, 3445, 3830, 3872, 4017, 4082,
4397, 4405, 4429, 4655, 4711, 4712,
4717, 4875, 5514

Київський обласний відділ комунальO
ного господарства  ф. РРO602, 1474,
2318

Київський обласний відділ культури
ф. РРO3074, 4715

Київський обласний відділ народної
освіти  ф. РРO205, 412, 1330, 1890,
2207, 2228, 2292, 2429, 3158, 3263,
3521, 3575, 3640, 4309, 4491, 4650,
4661, 4810

Київський обласний відділ охорони
здоров’я  ф. РРO410, 1417, 1430, 1767,
2192, 2693, 2694, 3570, 4098, 4358,
4769, 5540

Київський обласний відділ соціального
забезпечення  ф. РРO2290, 3119, 4490
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Київський обласний відділ технічних
культур  ф. РРO1484, 2355

Київський обласний відділ торгівлі 
ф. РРO1904, 1906, 2295, 2697, 4875

Київський обласний земельний відділ
ф. РРO568, 1416, 1484, 1631, 2299,
2331, 2355, 4655, 5327, 5544

Київський обласний фінансовий відділ
ф. РРO1500, 2363, 4280, 4405, 4714,
5326, 5433

Київський обласний шляховий  відділ
ф. РРO3060, 4082, 4381, 4397, 4398,
4425, 4950

Київський окружний відділ охорони
здоров’я  ф. РO132

Київський повітовий виконком 
ф. РO4460

Київський  Раднаргосп  ф. РРO587, 588,
1446, 2505, 2508, 2528, 2652, 2698,
3634, 4054, 4124, 5099, 5447

Київський трест спиртової і горілчаної
промисловості  ф. РРO1446, 3188,
3611, 5204

Київський трест «УкрголовмаслоO
пром»  ф. РРO1629, 4067, 4090

Київський  цукробурякотрест  ф. РРO
267, 1028, 1065, 1642, 4330, 4399,
4507

Кирилівська змішана гімназія ім. Т.Г. ШевO
ченка  ф. РO490

Кирилівська соціальноOекономічна
(агрономічна) школа ім. Т.Г. ШевO
ченка  ф. РРO149, 490

Кирилівський волосний виконком 
ф. РРO286, 490

Кирилівський волосний комнезам 
ф. РO149

Кирилівські 3Oрічні педагогічні курси
ім. Т.Г.Шевченка  ф. РO197

Киселівський цукровий завод  ф. РO372
Кіровоградська обласна планова

комісія ф. РO891
Кіровоградська облспоживспілка 

ф. РРO884, 3323
Кіровоградське  обласне управління

зв’язку  ф. РO1357
Кіровоградське  обласне управління

кінофікації  ф. РO890
Кіровоградське  обласне управління

лісового господарства  ф. РO5760
Кіровоградське  обласне управління

промисловості будівельних матеріаO
лів  ф. РРO851, 2512

Кіровоградське обласне управління



сільського господарства ф. РРO848,
866, 883, 897

Кіровоградський обласний виконком
ф. РРO539, 782, 793, 809, 849, 854, 871,
883, 886, 890, 897, 1014, 5760

Кіровоградський обласний відділ куO
льтурноOосвітніх установ  ф. РO874

Кіровоградський обласний відділ наO
родної освіти  ф. РРO849, 3324

Кіровоградський обласний відділ охоO
рони  здоров’я  ф. РРO856, 880

Кіровоградський обласний відділ соO
ціального забезпечення  ф. РO886

Кіровоградський обласний трест масO
лоробної і сироварної промислоO
вості  ф. РO782

Кіровоградський обласний шляховий
відділ  ф. РРO854, 3021

Кіровоградський цукробурякотрест 
ф. РO2500

Княжівська земельна  громада ф. РO
2481

Княжівська сільськогосподарська  арO
тіль «Переможець»  ф. РO2481

Княжівське селищне зернове виробниO
че кооперативне товариство  ф. РO
2481

Ковалівська районна земельна управа
ф. РРO1806, 1808, 1825, 1826, 1847,
1860

Ковалівська районна інспектура  ЦСУ
ф. РРO1977, 1979

Ковалівська районна управа ф. РРO
1806, 1808, 1825, 1826, 1832, 1847

Ковалівське  сільське управління  ф. РO
501

Ковалівський  волосний виконком 
ф. РO1725

Ковалівський волосний військомат 
ф. РO1731

Ковалівський райком КП(б)У  ф. РРO
1673, 1678, 1680, 1997, 2012, 2022

Колвалівський районний виконком  ф.
РРO1673, 1678, 1680O1682, 1961,
1965, 1973, 1986O1988, 1994, 1997,
2002, 2007, 2012, 2014, 2015, 2018O
2020, 2022, 2091, 2093, 2094, 5770

Ковалівський районний відділ сільсьO
кого і колгоспного будівництва 
ф. РO1973

Ковалівський районний відділ соціальO
ного забезпечення  ф. РO1965

Ковалівський районний військомат 
ф. РO1673
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Ковалівський районний земельний
відділ  ф. РРO1678, 1680, 1970, 1986O
1988, 1994, 1997, 2002, 2007, 2012,
2014, 2015, 2019, 2020, 2022, 2091,
2093, 2094

Ковалівський районний фінансовий
відділ  ф. РO2002

Ковалівський районний шляховий
відділ  ф. РO1969

Кожарківська артіль «Незаможник»
по виготовленню черепиці  ф. РO971

Козацький агрономічний технікум 
ф. РO149

Козацький зоотехнічний технікум 
ф. РO5409

Козачанське  лісництво  ф. РO2767
Колекції документів  ф. РРO534, 2398,

2475, 2483, 2607, 2660, 4169, 4852,
5549, 5629, 5664, 5666O5668, 5757,
5899, 5977

Комбінат «Черкасипромбуд» ф. РРO
2687, 2842

Комендатура VIOго кущового управO
ління цукрової промисловості ПраO
вобережної України військ ДПУ по
охороні цукрової промисловості на
Україні м. Монастирище  ф. РO2248

Комендатури військ ДПУ по охороні
цукрової промисловості ф. РРO2248,
2374O2736, 2747O2749, 2759O2761,
2763, 2764, 2771O2773, 2779O2781,
2785, 2869, 4446O4449

Комінтернівський ордена Леніна  радO
госп ім. Комінтерна  ф. РO1160

Комісаріат у військових справах при ЧерO
каському повітвиконкомі ф. РO2258

Комісія у справах колишніх червоноO
гвардійців та червоних партизан при
Бирлівському райвиконкомі ф. РO
1692

Комітет партійноOдержавного контроO
лю по Ватутінській промисловоO
виробничій зоні ф. РO3487

Комітет партійноOдержавного контроO
лю по Золотоніській промисловоO
виробничій зоні ф. РO4269

Комітет партійноOдержавного контроO
лю Черкаського сільського обкому
КПУ і облвиконкому ф. РO2603

Комітет партійноOдержавного контроO
лю Черкаського промислового обкоO
му КПУ і облвиконкому ф. РO2602

КомерційноOвиробнича фірма «РемO
будсервіс» ф. РO5848



Кононівська машинноOтракторна станO
ція ф. РРO1962, 1963, 1986, 2091

КонструкторськоOтехнологічне бюро
Черкаської облради промислової
кооперації ф. РO2541

КонструкторськоOтехнологічне бюро
Черкаського облуправління місцеO
вої промисловості ф. РO2540

КонструкторськоOтехнологічне бюро
Черкаського тресту культурноOпобуO
тових товарів ф. РO2542

Контора Черкаської районної управи
по розбиранню залізничного мосту
ф. РO7

Копіюватська машинноOтракторна
станція  ф. РO4436

Коробівська сільська управа  (староO
стат)  ф. РO1834

Коробівський державний племінний
птахівничий завод качок  ф. РO4774

Корсунська  артіль  «Унхарч»  ф. РO320
Корсунська  волосна  земська  управа

ф. РO497
Корсунська волосна продовольча упO

рава  ф. РO507
Корсунська державна нотаріальна конO

тора  ф. РO182
Корсунська державна типографія 

ф. РO246
Корсунська окружна інспектура наO

родної освіти ф. РO436
Корсунська районна комісія по обліку

колишніх червоних партизан і черO
воногвардійців  ф. РO2142

Корсунська районна 1Oша єдина трудоO
ва школа ім. Т.Г. Шевченка ф. РO222

Корсунське  лісництво  ф. РO398
Корсунське повітове відділення профO

спілки працівників харчової і
смакової промисловості ф. РO2868

Корсунське поштовоOтелеграфне  відO
ділення  ф. РO4464

Корсунське районне  податкове  бюро
ф. РO720

Корсунський волосний виконком ф. РO
104

Корсунський містечковий комітет
профспілки працівників швейної
промисловості ф. РO421

Корсунський містечковий революційO
ний комітет  ф. РO120

Корсунський окружний продовольчий
комітет ф. РO2832

Корсунський повітовий військомат 
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ф. РO4445
Корсунський районний комітет взаємO

ної допомоги ф. РO178
Корсунський районний секретаріат

профспілок  ф. РO240
Корсунський робітничий комітет

профспілки працівників зв’язку 
ф. РO455

Корсунський учбовий пункт  ф. РO2494
Корсунські  вищі 3Oрічні педагогічні

курси ім. Т.Г. Шевченка  ф. РO198
КорсуньOШевченківська державна ноO

таріальна контора ф. РO5324
КорсуньOШевченківська дитяча муO

зична школа ім. К.Г. Стеценко 
ф. РO4561

КорсуньOШевченківська контора паO
ливного збуту  ф. РO2598

КорсуньOШевченківська машинноO
тракторна станція  ф. РO3620

КорсуньOШевченківська міжрайонна
державна інспекція з оприділення
урожайності ф. РO538

КорсуньOШевченківська Рада голів
профспілки медичних працівників
ф. РO4559

КорсуньOШевченківська районна
інформаційноOобчислювальна
станція  ф. РO3003

КорсуньOШевченківська районна  плаO
нова комісія  ф. РO4331

КорсуньOШевченківська ремонтноO
технічна  станція  ф. РO3621

КорсуньOШевченківська середня заO
гальноосвітня трудова політехнічна
школа № 4 з виробничим навчанням
ф. РO4783

КорсуньOШевченківська центральна
районна лікарня  ф. РO4552

КорсуньOШевченківська швейна фабO
рика  ф. РO5559

КорсуньOШевченківське лісозаготівеO
льне  господарство  ф. РO5297

КорсуньOШевченківське медичне  учиO
лище  ф. РO4333

КорсуньOШевченківське педагогічне
училище ім. Т.Г. Шевченка ф. РO4786

КорсуньOШевченківське районне виO
робниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського
господарства   ф. РO3619

КорсуньOШевченківське районне споO
живче товариство  ф. РO4788

КорсуньOШевченківське районне



управління сільського господарства
ф. РO4789

КорсуньOШевченківське сільське ПТУ
ф. РO4558

КорсуньOШевченківський верстатобуO
дівний завод ім. Б. Хмельницького
ф. РO5322

КорсуньOШевченківський механічний
завод  ф. РO5323

КорсуньOШевченківський міський виO
конком  ф. РO3005

КорсуньOШевченківський райком
народного контролю  ф. РO3618

КорсуньOШевченківський райком
профспілки працівників агропроO
мислового комплексу ф. РO4555

КорсуньOШевченківський райком
профспілки працівників державних
установ  ф. РO4787

КорсуньOШевченківський райком
профспілки працівників народної
освіти та науки ф. РO4556

КорсуньOШевченківський райком
профспілки працівників споживчої
кооперації  ф. РO4670

КорсуньOШевченківський районний
архітектор  ф. РO4785

КорсуньOШевченківський районний
виконком  ф. РРO72, 2110, 3322, 3617,
4325, 4331, 4552, 4661, 4783

КорсуньOШевченківський районний
відділ автомобільного транспорту і
шосейних доріг ф. РO3322

КорсуньOШевченківський районний
відділ культури  ф. РO3002

КорсуньOШевченківський районний
відділ культурноOосвітньої роботи
ф. РO5033

КорсуньOШевченківський районний
відділ народної освіти ф. РРO4661,
4783

КорсуньOШевченківський районний
відділ охорони здоров’я  ф. РO4553

КорсуньOШевченківський районний
відділ сільського господарства і
заготівель ф. РO4655

КорсуньOШевченківський районний
відділ соціального забезпечення 
ф. РO3617

КорсуньOШевченківський районний
фінансовий відділ  ф. РO3321

Косарський спиртовий комбінат 
ф. РO3611

Костянтинівський цегельний завод 
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ф. РO4124
Коханівська  сільська Рада  ф. РO987
Кошмаківський сільський комітет

взаємної допомоги ф. РO178
Красенівська сільська управа (староO

стат)  ф. РO1849
Красенівський бурякорадгосп 

ф. РO5410
Кременчуцька губернська  продовольO

ча комісія  ф. РO424
Кременчуцька губернська рада народO

ного господарства  ф. РO985
Кременчуцька  губернська  рада профO

спілок  ф. РРO262, 1702
Кременчуцька  губернська  робітничоO

селянська інспекція  ф. РO142
Кременчуцьке губернське поштовоO

телеграфне управління  ф. РO1049
Кременчуцьке губернське управління

державних земель ф. РO111
Кременчуцьке губернське управління

по евакуації населення ф. РO188
Кременчуцьке губернське управління

робітничоOселянської міліції ф. РРO
272, 273, 303, 304, 997, 1000, 1004,
1010, 1670

Кременчуцький губернський виконO
ком  ф. РРO272, 273, 275, 298, 546,
983, 987, 1044, 1701, 1748, 2326, 3235

Кременчуцький губернський відділ
соціального забезпечення ф. РРO144,
145, 1059

Кременчуцький губернський війсьO
комат  ф. РO1667

Кременчуцький губернський земельO
ний відділ  ф. РO1044

Кременчуцький губернський комітет
по боротьбі з дезертирством ф. РO357

Кременчуцький губернський лісовий
комітет  ф. РРO142, 392, 394O396

Кременчуцький губернський нафтоO
вий комітет  ф. РO370

Кременчуцький губернський революO
ційний комітет  ф. РO1002

Кривоносівська сільська управа
(старостат)  ф. РO1841

Кропивнянське кредитне сільськогоO
сподарське товариство  ф. РO1700

Кропивнянський волосний виконком
ф. РO1727

Кропивнянський волосний комнезам
ф. РO1727

КузьминоOГребельська волосна народO
на управа  ф. РO2805



КузьминоOГребельська машинноOтракO
торна станція  ф. РO3965

КузьминоOГребельський волосний виO
конком  ф. РO2805 

КузьминоOГребельський волосний
військома  ф. РO2812

Кумейківська сільська управа (стаO
ростат)  ф. РO59

Кумейківське лісництво  ф. РO59
Курилівська  волосна  земська   управа

ф. РO496

Ладижинська машинноOтракторна
станція  ф. РO3963

Ладижинська районна інспектура
держстатистики  ф. РO4988

Ладижинська районна спілка споживO
чих і кооперативних товариств 
ф. РO4086

Ладижинська ремонтноOтехнічна станO
ція  ф. РO3517

Ладижинська середня загальноосвітня
трудова політехнічна школа з
виробничим навчанням ф. РO5829

Ладижинський  волосний виконком 
ф. РO2794

Ладижинський  маслозавод  ф. РO4091
Ладижинський районний виконком  ф.

РРO2417, 4082, 4084, 4390, 4641, 5434
Ладижинський районний відділ автоO

мобільного транспорту і шосейних
доріг  ф. РO4082

Ладижинський районний відділ куO
льтури ф. РO4390

Ладижинський районний відділ народO
ної освіти ф. РO3961

Ладижинський районний відділ охоO
рони здоров’я ф. РO5822

Ладижинський районний відділ соціаO
льного забезпечення ф. РO4084

Ладижинський районний фінансовий
відділ ф. РO5434

Лазірцівська трудова початкова школа
ф. РO518

Лебединський волосний виконком 
ф. РРO303, 529, 985

Лебединський волосний комітет бідO
ноти  ф. РO985

Лебединський насінневий завод 
ф. РO3955

Лебедівська  сільська Рада ф. РO987
Лебедівське сільськогосподарське кооO

перативне кредитне товариство 
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ф. РO1026
Левківське поштовоOтелеграфне віддіO

лення ф. РO2777
Леськівська  середня  школа  ф. РO2582
Леськівська  сільська  управа  ф. РO56
Леськівська  школа № 2  ф. РO411
Леськівський будинок відпочинку O

спеціальний санаторійOтубсанаторій
ф. РO2467

Леськівський волосний виконком 
ф. РO107

Леськівський районний виконком 
ф. РO73

Летичівська сільська управа (староO
стат)  ф. РO2489

Липовецький повітовий виконком 
ф. РO2481

Лисянська восьмирічна школа 
ф. РO5164

Лисянська дитяча музична школа 
ф. РO5166

Лисянська лісомеліоративна станція
ф. РO5162

Лисянська машинноOтракторна станO
ція ф. РO3553

Лисянська міжколгоспна будівельна
організація  ф. РO3554

Лисянська районна інформаційноO
обчислювальна станція  ф. РO3024

Лисянська районна планова комісія 
ф. РO4366

Лисянська ремонтноOтехнічна станція
ф. РO4371

Лисянська середня школа ф. РO5163
Лисянська центральна районна лікарO

ня ф. РO4293
Лисянське районне виробниче об’єдO

нання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського господарO
ства ф. РO4372

Лисянське районне  споживче товаO
риство ф. РO4291

Лисянське районне управління сільO
ського господарства ф. РO4292

Лисянське училище механізації сільсьO
кого господарства №16 ф. РO5165

Лисянський райком КПУ  ф. РO5163
Лисянський райком народного контроO

лю  ф. РO4158
Лисянський райком профспілки меO

дичних працівників ф. РO4535
Лисянський райком профспілки праO

цівників державних установ 
ф. РO4161



Лисянський райком профспілки праO
цівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO4375

Лисянський райком профспілки праO
цівників культури ф. РO4376

Лисянський райком профспілки праO
цівників освіти, вищої школи і
наукових установ ф. РO4377

Лисянський райком профспілки праO
цівників сільського господарства 
ф. РO4378

Лисянський райком профспілки праO
цівників і службовців сільського
господарства ф. РO5250

Лисянський районний виконком 
ф. РРO3025O3027, 3029, 3032, 3046,
3049, 3060, 3061, 3534, 3537, 3540,
3544O3548, 3554, 4149, 4151, 4154,
4156, 4160, 4292, 4536, 4538, 5163,
5165

Лисянський районний відділ будівO
ництва і експлуатації автомобільних
шляхів ф. РO3060

Лисянський районний відділ культури
ф. РO3026

Лисянський районний відділ народної
освіти   ф. РРO3027, 5163

Лисянський районний відділ сільсьO
кого господарства і заготівель 
ф. РO4159

Лисянський районний відділ соціальO
ного забезпечення  ф. РO3025

Лисянський районний військомат 
ф. РO3540

Лисянський районний фінансовий
відділ  ф. РO4290

Лихолітська артіль інвалідів «ЧерO
воний Схід» по закупівлі і забою
худоби ф. РO1704

Ліплявська сільська управа (староO
стат)  ф. РO1845

Лозівський риболовецький колгосп
«Червоний Жовтень» ф. РO3170

Ломуватська  початкова школа  ф. РO45
Ломуватське сільське управління 

ф. РO502
Ломуватський сільский старостат 

ф. РO46

Майданецький відділ робітничого
постачання  ф. РO1582

Майданецький цукровий завод 
ф. РO1582
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Майстерня по виготовленню штампів і
печаток П.Ю. Халевського  ф. РO390

Максимівський сільський комітет
бідноти  ф. РO2738

МалоOСмілянський елітноOнасінницьO
кий радгосп «Росія»  ф. РO4823

Маньківська районна інформаційноO
обчислювальна станція  ф. РO5232

Маньківська районна  планова комісія
ф. РO4717

Маньківська ремонтноOтехнічна станO
ція  ф. РO5142

Маньківська семирічна дитяча музичO
на школа  ф. РO5646

Маньківська середня школа  ф. РO5125
Маньківська центральна районна ліO

карня  ф. РO4808
Маньківське районне виробниче об’єдO

нання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського госпоO
дарства ф. РO5139

Маньківське районне споживче товаO
риство  ф. РO4952

Маньківське районне управління сільO
ського господарства  ф. РO4503

Маньківський майоліковий завод 
ф. РO4505

Маньківський райком народного конO
тролю  ф. РO4506

Маньківський райком профспілки меO
дичних працівників  ф. РO4809

Маньківський райком профспілки
працівників державних установ 
ф. РO5503

Маньківський райком профспілки
працівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO5504

Маньківський райком профспілки
працівників  культури ф. РO5647

Маньківський райком профспілки
працівників освіти, вищої школи і
наукових установ  ф. РO5505

Маньківський райком профспілки
працівників сільського господарства
ф. РO4504

Маньківський районний архітектор 
ф. РO4813

Маньківський районний виконком 
ф. РРO4711, 4713, 4715O4717, 4950,
4952, 5125, 5136

Маньківський районний відділ будівO
ництва і експлуатації автомобільних
доріг  ф. РO4950

Маньківський районний відділ



культури ф. РO4715
Маньківський районний відділ наO

родної освіти  ф. РРO4807, 5125, 5138
Маньківський районний відділ по

будівництву в колгоспах  ф. РO5393
Маньківський районний відділ сільO

ського господарства і заготівель 
ф. РO5648

Маньківський районний відділ соціаO
льного забезпечення  ф. РO5140

Маньківський районний  фінансовий
відділ ф. РO4713

Маркизівський фруктозний завод 
ф. РРO2505, 5806

Мартинівська професійноOтехнічна
індустріальна школа  ф. РO213

Мартинівський цукровий завод (комO
бінат)  ф. РРO444, 2498

Мар’янівський радгосп «13 років
Жовтня»  ф. РO3061

Маслівський агрономічний технікум
ф. РO148

Матвіївське  лісництво  ф. РO1044
Матусівська середня школа ф. РO4196
Матусівський волосний виконком 

ф. РO123
Матусівський районний виконком 

ф. РO74
Матусівський районний секретаріат

профспілок  ф. РO243
Матусівський цукровий комбінат 

ф. РO3953
Медведівська машинноOтракторна

станція  ф. РРO784, 916, 918
Медведівська трудова школа ф. РO1032
Медведівський волосний земельний

відділ  ф. РO2474
Медведівський місцевий комітет профO

спілки працівників освіти ф. РO974
Медведівський районний виконком 

ф. РO83
Мехедівська сільська управа (староO

стат)  ф. РO1852
Миколаївський собор  ф. РO80
Мировий суддя 9Oої дільниці УманO

ського округу  ф. РO2482
Миронівська заготівельна контора 

ф. РO448
Миронівський волосний виконком

ф. РO185
Митьківська сільська управа (староO

стат)  ф. РO1848
Михайлівська середня школа 

ф. РO5047
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Михайлівський районний виконком
ф. РO973

Мичалівська сільська управа (староO
стат)  ф. РO1842

Міністерство будівництва і експлуаO
тації автомобільних доріг  УРСР 
ф. РРO2649, 5565

Міністерство будівництва паливних
підприємств СРСР  ф. РO2441

Міністерство виробництва і заготівель
сільськогосподарських продуктів
УРСР  ф. РРO2601, 2913

Міністерство вищої та середньої освіти
СРСР  ф. РРO1416, 2228, 2698, 3027,
3700

Міністерство вищої та середньої
спеціальної освіти УРСР  ф. РРO201,
2228

Міністерство внутрішніх справ УРСР
ф. РРO487, 2413

Міністерство газової промисловості
СРСР  ф. РO5705

Міністерство  електронної промислоO
вості СРСР  ф. РO5606

Міністерство електротехнічної проO
мисловості СРСР  ф. РРO5604, 5605,
5976, 5978

Міністерство енергетики і електриO
фікації  УРСР ф. РРO2539, 2915,
3126, 3256, 5656

Міністерство заготівель УРСР ф. РРO
1645, 2947, 5524

Міністерство зв’язку СРСР ф. РРO
2929, 4511

Міністерство зв’язку УРСР ф. РРO
2648, 4511

Міністерство землеробства СРСР 
ф. РРO2369, 2686

Міністерство землеробства УРСР 
ф. РРO848, 1043, 1222, 1236, 1416,
1484, 1487, 1970, 2369, 5406, 5544

Міністерство комунального госпоO
дарства УРСР  ф. РРO602, 1474,
2545, 2684, 4752

Міністерство культури СРСР ф. РРO
2623, 4731, 5655

Міністерство культури УРСР  ф. РРO
1892, 2623, 2624, 2631, 3998, 4478,
4699, 4715, 5227, 5345, 5369, 5771

Міністерство легкої промисловості
УРСР ф. РРO464, 586O588, 1440, 4877

Міністерство лісового господарства
УРСР  ф. РРO3255, 5760

Міністерство медичної промисловості



СРСР  ф. РO5948
Міністерство медичної промисловості

УРСР  ф. РO3109
Міністерство меліорації і водного

господарства УРСР  ф. РРO2637,
4164, 5241

Міністерство місцевої промисловості
УРСР  ф. РРO4544, 5322

Міністерство міського і сільського
будівництва УРСР ф. РРO2042,
2620, 5439

Міністерство м’ясної і молочної проO
мисловості СРСР  ф. РO2439

Міністерство м’ясної і молочної проO
мисловості УРСР  ф. РРO2439, 2652,
4495, 4855

Міністерство народної освіти УРСР 
ф. РРO1418, 1721, 2429, 2564O2566,
4018, 4786, 5031, 5439, 5445

Міністерство охорони здоров’я СРСР
ф. РРO1084, 1227, 2192, 4472

Міністерство охорони здоров’я УРСР
ф. РРO856, 880, 1417, 1430, 1767,
2192, 2193, 2417, 2632, 2672, 2694,
4098, 4335, 4358, 4472, 4578, 4581

Міністерство  продовольства  УРСР  
ф. РO2816

Міністерство промислового будівO
ництва УРСР  ф. РO2842

Міністерство промисловості будівельO
них матеріалів УРСР ф. РРO2512,
4124

Міністерство промисловості продовоO
льчих товарів СРСР ф. РРO426,
2698, 3109, 3118, 4416

Міністерство радгоспів  СРСР ф. РРO
1160, 1622

Міністерство радгоспів УРСР ф. РРO
1159, 1622, 2049, 5067, 5254

Міністерство сільського господарства
СРСР  ф. РРO2601, 2912, 4538, 4584,
5208, 5916

Міністерство сільського господарства
УРСР ф. РРO199, 201, 784, 848, 1222,
2042, 2049, 2216, 2331, 2369, 2450,
2552, 2555, 2608, 2630, 2637, 2638,
2652, 2685, 2721, 2912, 2913, 3378,
3758, 3801, 3807, 4016, 4182, 4194,
4285, 4538, 4540, 4579, 4584, 4823,
4985, 5281, 5292, 5406, 5439, 5511,
5538, 5707, 5768, 5916

Міністерство соціального забезпеO
чення УРСР  ф. РРO1092, 1472, 1493,
2939, 4490, 5140
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Міністерство тваринництва УРСР 
ф. РO1970

Міністерство технічних культур СРСР
ф. РРO1236, 1484, 1970, 5544

Міністерство технічних культур УРСР
ф. РРO857, 1236, 1416, 1444, 1970,
2355, 2369, 4540

Міністерство торгівлі УРСР ф. РРO
2654, 3069, 4475, 4994

Міністерство фінансів СРСР ф. РРO
1220, 2417

Міністерство фінансів УРСР ф. РРO
1220, 1444, 1500, 2215, 2227, 2941,
5326

Міністерство харчової промисловості
СРСР ф. РРO266, 2698, 4416

Міністерство харчової промисловості
УРСР ф. РРO266, 267, 1065, 1642,
2428, 5204, 5578, 5580, 5589

Міністерство хімічної промисловості
СРСР  ф. РРO3763, 4580, 5703

Міністерство хімічної промисловості
УРСР ф. РO4580

Міністерство чорної металургії УРСР
ф. РO5099

Міністерство шляхів сполучення
СРСР  ф. РO2440

Міністерство юстиції СРСР ф. РO2633
Міністерство юстиції УРСР ф. РO2633
Мліївська дослідна станція  садівO

ництва  ф. РO184
Мліївська однолітня сільськогоспоO

дарська школа ф. РO5595
Мліївський волосний земельний відділ

ф. РO394
МогильовоOБратський монастир 

ф. РO314
Мойсинські трирічні педагогічні курси

ф. РO1687
Мокрокалигірська районна інспектура

держстатистики ф. РO1335
Мокрокалигірська районна контрольO

ноOнасіннева лабораторія  ф. РO1331
Мокрокалигірська районна планова

комісія ф. РO4406
Мокрокалигірська районна спілка

споживчих кооперативних товаO
риств ф. РO1333

Мокрокалигірський райком профспілO
ки працівників культури ф. РO4628

Мокрокалигірський районний виконO
ком  ф. РРO75, 1298, 1307, 1309, 1319,
1330, 4403, 5651

Мокрокалигірський районний відділ



автомобільного транспорту і шоO
сейних доріг  ф. РO5186 

Мокрокалигірський районний відділ
народної освіти  ф. РO1330

Мокрокалигірський районний відділ
сільського господарства і заготівель
ф. РO1323

Мокрокалигірський районний відділ
сільського і колгоспного будівO
ництва  ф. РO4403

Мокрокалигірський районний відділ
соціального забезпечення  ф. РO4631

Мокрокалигірський районний війсьO
комат  ф. РРO1312, 1316, 1319

Мокрокалигірський районний народO
ний суд  ф. РРO1312, 1316

Мокрокалигірський районний секреO
таріат профспілок  ф. РO242

Мокрокалигірський районний фінанO
совий відділ  ф. РРO1319, 4405

Монастирищенська восьмирічна шкоO
ла ф. РO4848

Монастирищенська державна нотаO
ріальна контора ф. Р=5525

Монастирищенська дитяча музична
школа ф. РO4850

Монастирищенська машинноOтракO
торна станція ф. РРO4435, 4436

Монастирищенська  райбурякоспілка
ф. РO2481

Монастирищенська районна інфорO
маційноOобчислювальна станція
держстатисти ф. РO4063

Монастирищенська районна лікарня
ф. РO4432

Монастирищенська районна міжколO
госпна Рада комунального госпоO
дарства ф. РO4070

Монастирищенська районна планова
комісія  ф. РO4433

Монастирищенська районна робітниO
чоOселянська інспекція ф. РO2116

Монастирищенська районна робітO
ничоOселянська міліція ф. РO2117

Монастирищенська районна сільсьO
когосподарська інспекція ф. РO5110

Монастирищенська районна судовоO
земельна комісія ф. РO2119

Монастирищенська районна спілка
споживчих кооперативних товаO
риств  ф. РРO4434, 4651

Монастирищенська ремонтноOтехнічO
на станція ф. РO4438

Монастирищенська середня школа 
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ф. РO4076
Монастирищенське брикетне підO

приємство  ф. РO2612
Монастирищенське міське ПТУ № 25

ф. РO5941
Монастирищенське районне виробO

ниче об’єднання по виробничоO
технічному забезпеченню сільського
господарства ф. РO4638

Монастирищенське районне земельне
управління ф. РO2129

Монастирищенське районне управO
ління сільського господарства 
ф. РO4061

Монастирищенське шосте кущове
управління об’єднання цукрової
промисловості УРСР ф. РO2746

Монастирищенський машинобудівO
ний завод ім. 60Oріччя Жовтня 
ф. РO4068

Монастирищенський райком народO
ного контролю  ф. РO5111

Монастирищенський райком профO
спілки медичних працівників 
ф. РO4847

Монастирищенський райком профO
спілки працівників державних устаO
нов ф. РO4846

Монастирищенський райком профO
спілки працівників державної торO
гівлі і споживчої кооперації 
ф. РO4651

Монастирищенський райком профO
спілки працівників культури 
ф. РO5349

Монастирищенський райком профO
спілки працівників освіти, вищої
школи і наукових установ ф. РO4845

Монастирищенський райком профO
спілки працівників сільського госO
подарства ф. РO4062

Монастирищенський районний арO
хітектор ф. РO5350

Монастирищенський районний виконO
ком  ф. РРO2113, 2117, 2124O2127,
2129O2138, 2140, 3182, 3184, 3775O
3778, 4064,4065, 4076, 4431, 4433,
4438, 4637, 4848, 4851, 5111, 5351,
5787

Монастирищенський районний відділ
будівництва і експлуатації автоO
мобільних доріг ф. РO4064

Монастирищенський районний відділ
культури ф. РO5351



Монастирищенський районний відділ
народної освіти  ф. РРO4076, 4431

Монастирищенський районний відділ
соціального забезпечення ф. РO4065

Монастирищенський районний війсьO
комат ф. РРO2131, 2138, 3775

Монастирищенський районний зеO
мельний відділ ф. РРO2129, 2136

Монастирищенський районний фіO
нансовий відділ ф. РO3187

Монастирищенський спиртовий завод
ф. РO3188

Монастирищенський цукровий комO
бінат ф. РO5112

Мотронинська  дача ф. РO1043
Мошенська машинноOтракторна станO

ція ф. РO5372
Мошенська районна комісія у справах

колишніх червоногвардійців та черO
воних партизан ф. РO461

Мошенська районна рада профспілок
ф. РO236

Мошенське  лісництво  ф. РРO37, 399
Мошенський птахівничий комбінат 

ф. РO3404
Мошенський районний виконком 

ф. РРO76, 330
Музичне  товариство  УРСР ф. РO4193

Набутівський цукровий завод ф. РO4330
НавчальноOдослідне господарство ТаO

льнівського сільськогосподарського
технікуму ф. РO1599

Народний Будинок культури у м. ЧерO
каси  ф. РO150

Народний комісаріат внутрішніх справ
СРСР  ф. РO280

Народний комісаріат внутрішніх справ
УРСР ф. РРO186, 188, 301, 475, 487,
529, 984, 1684, 1694, 1710, 1717, 1726,
1727, 1734, 2113, 4440

Народний комісаріат землеробства
СРСР ф. РРO883, 1222, 1236, 1416,
1970, 2450, 5288, 5290, 5544

Народний комісаріат землеробства
УСРР ф. РРO79, 111, 113, 136, 199,
205, 366, 394, 491, 529, 744, 783, 784,
848, 883, 985, 1043, 1044, 1222, 1236,
1416, 1484, 1599, 1671, 1695, 1970,
2113, 2299, 2355, 2450, 2474, 5288,
5544

Народний комісаріат зернових і тваO
ринницьких радгоспів СРСР 
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ф. РРO1159, 1160
Народний комісаріат зернових і тваO

ринницьких радгоспів УРСР  ф. РРO
1159, 1160, 1622, 1685

Народний комісаріат легкої промиO
словості УРСР  ф. РO588

Народний комісаріат лісової проO
мисловості СРСР  ф. РO564

Народний комісаріат мінометного
озброєння СРСР  ф. РРO265, 4042

Народний комісаріат м’ясної і молочO
ної промисловості УРСР  ф. РO2439

Народний комісаріат освіти УСРР 
ф. РРO194, 197, 198, 203, 205, 210, 211,
217, 1687, 1890, 2228, 3324

Народний комісаріат охорони здоров’я
СРСР  ф. РРO1084, 1227, 1767, 1961

Народний комісаріат охорони здоров’я
УСРР ф. РРO132, 133, 233, 1417,
1738, 1767, 1961, 2113

Народний комісаріат постачання
УСРР  ф. РO348

Народний комісаріат праці  ф. РРO257,
5510

Народний комісаріат праці УСРР 
ф. РРO128, 254, 257, 267, 286, 1719, 4462

Народний комісаріат продовольства
УСРР  ф. РРO187, 449, 2783, 4450

Народний комісаріат рибної проO
мисловості СРСР  ф. РO766

Народний комісаріат робітничоOсеO
лянської інспекції СРСР  ф. РРO134,
321

Народний комісаріат соціального заO
безпечення УСРР ф. РРO144, 145,
1059, 1742, 1965, 2121, 2132, 2290

Народний комісаріат торгівлі СРСР
ф. РРO889, 1906, 2697, 5770

Народний комісаріат торгівлі УРСР
ф. РРO450, 848, 2131

Народний комісаріат у військових
справах УСРР ф. РРO529, 1667, 1726,
4460

Народний комісаріат фінансів СРСР
ф. РРO180, 1028, 1091, 1173, 1500,
1717, 2363

Народний комісаріат фінансів УРСР
ф. РРO203, 741, 1049, 1220, 1742,
2050, 2113, 2129, 2800, 3471, 5060,
5326

Народний комісаріат харчової промиO
словості СРСР ф. РРO1268, 1642,
1937, 2089 

Народний комісаріат харчової проO



мисловості УРСР  ф. РРO266, 267,
619, 3809 

Народний комісаріат юстиції СРСР 
ф. РO180

Народний комісаріат юстиції УРСР 
ф. РРO182, 443, 1010, 3471

Народний науковий історикоOпедагоO
гічний музей ім. Т.Г. Шевченка 
ф. РO150

Народний суд Бабанського району 
ф. РO4386

Народний суд Городищенського райоO
ну ф. РO5515

Народний суд Драбівського району 
ф. РРO1975, 1977, 1979, 5539

Народний суд Жашківського району
ф. РO3147

Народний суд Катеринопільського
району ф. РO3577

Народний суд КорсуньOШевченківO
ського району ф. РO4784

Народний суд Ладижинського району
ф. РO4387

Народний суд Лисянського району 
ф. РO5167

Народний суд Придніпровського раO
йону міста Черкаси ф. РO5478

Народний суд міста Сміли ф. РO5354
Народний суд 2Oої дільниці СміO

лянського району ф. РO454
Народний суд Соснівського району

міста Черкаси ф. РO5490
Народний суд міста  Умані ф. РO5348
Народний суд Уманського району 

ф. РO4388
Народний суд 1Oої дільниці м. Черкаси

ф. РO416
Народний суд 1Oої дільниці ЧеркасьO

кого району ф. РO494
Народний суд Чигиринського району

ф. РO5529
Народний суд Чорнобаївського району

ф. РРO2064, 2067, 2071, 2074
Народний суд Шрамківського району

ф. РO1606
НауковоOвиробниче об’єднання «РоO

тор»  ф. РO5976
Начальник міліції Звенигородської

дільниці ПівденноOЗахідних залізO
ниць ф. РO2833

Начальник міліції 1Oої дільниці БоO
бринського району ПівденноOЗахідO
них залізниць ф. РO2815

Начальник ПівденноOЗахідного округу
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залізничних доріг ф. РO2440
Новодмитрівська восьмирічна загальO

ноосвітня трудова політехнічна
школа ф. РO4723

Новодмитрівська сільська управа
(старостат)  ф. РO1850

Новоселицьке машинне товариство по
спільній обробці землі  ф. РO1712

Новоселицький завод вогнетривких
матеріалів  ф. РO5099

Носачівське сільськогосподарське тоO
вариство «Батрак»  ф. РO67

Обласна редакційна колегія тому
«Історія міст і сіл Української РСР.
Черкаська область» ф. РO4178

Обласна редакція газети «Молодь
Черкащини»  ф. РO2516

Обласна  спілка жінок Черкащини 
ф. РO5969

Обласне правління науковоOтехнічO
ного товариства будівельної інO
дустрії Черкаської облради науковоO
технічного товариства  ф. РO2644

Озірнянська машинноOтракторна станO
ція  ф. РРO1638, 4685

Окружна і дільничні  виборчі комісії по
виборах у Верховну Раду СРСР
Золотоніського округу ф. РO979

Окружна і дільничні  виборчі комісії по
виборах у Верховну Раду УРСР
(1955р. скликання) Драбівського
виборчого округу ф. РO1608

Окружний антирелігійний гурток при
агітпромі Шевченківського окружO
ного партійного комітету м. Корсунь
ф. РO1655

Окружні відділи (відділення) профO
спілок  ф. РРO252O258

Окружні комісії по виборах народних
депутатів України  ф. РРO5837, 5845O
5847, 5850, 5853, 5872, 5936O5940,
5942, 5944

Окружні рахункові комісії по виборах
народних суддів і уповноважені
Шрамківського  райвиконкому 
ф. РO1606

Орловецький волосний виконком 
ф. РO141

Осередки товариства «Друзі радіо
СРСР»  ф. РO444

Особливий народний слідчий ПолтавO
ського губернського революційного



трибуналу по Золотоніському окO
ругу  ф. РO1661

Острожанська птахофабрика «ОстроO
жани»  ф. РO3379

Ощадні каси  ф. РРO453, 1166

Пальмирська машинноOтракторна
станція  ф. РРO746, 5286

Пальмирський цукровий завод 
ф. РO5447

Пальчиківська  неповна середня школа
ф. РO541

Папіросна  майстерня О. Сахновського
ф. РO511

Перервинцівська сільська управа  (стаO
ростат)  ф. РO1838

Перша рота окремого стрілецького
батальйону військ робітничоOселянO
ської міліції мOка Кам’янка ф. РO991

Перша  Смілянська районна комісія по
націоналізації земель для промисO
лових та наукових цілей  ф. РO2518

Перша Черкаська державна нотаO
ріальна контора ф. РO5489

Петровський фільварок Драбівського
цукрового сільського господарства
ф. РO1856

Петропавлівська восьмирічна школа
ім. Героя Радянського Союзу Чуєнка
ф. РO5333

Пищальниківська трудова початкова
школа ф. РO517

Пищиківська сільська управа (стаO
ростат)  ф. РO1835

ПівденноOЗахідний трест автошляO
хового будівництва ф. РO5451

Підставківська лукомеліоративна
станція  ф. РO3801

Підставківська сільська управа (стаO
ростат)  ф. РO1839

Піщанський волосний виконком 
ф. РРO1676, 1723

Піщанський районний виконком 
ф. РO1694

Повітові земельні відділи  ф. РРO185,
401, 402, 407

Подільський племінний радгоспOреO
продуктор  курей ф. РO4780

Полтавська губернська військова наO
рада  ф. РO1717

Полтавська губернська комісія незаO
можних селян ф. РO1739

Полтавська обласна держінспекція по
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якості насіння  ф. РРO1177, 2041
Полтавська обласна заготівельна конO

тора  ф. РO5287
Полтавська обласна земельна управа

ф. РO1847
Полтавська обласна контора рибного

господарства  ф. РO4995
Полтавська обласна планова комісія 

ф. РРO3245, 5260
Полтавська обласна спілка споживчих

і кооперативних товариств ф. РРO
1238, 1964, 2255, 4512, 4728, 5283

Полтавське бюро обкому  КП(б)У 
ф. РO624

Полтавське губернське управління
військовоOпродовольчого постачанO
ня  ф. РO1744

Полтавське губернське профбюро 
ф. РO1687

Полтавське обласне об’єднання харO
чової промисловості  ф. РO3809

Полтавське обласне статистичне упO
равління ф. РРO2040, 4779

Полтавське обласне управління кіноO
фікації  ф. РO1232

Полтавське обласне управління кульO
тури ф. РРO5344, 5357

Полтавське обласне управління легкої
промисловості  ф. РO5537

Полтавське обласне управління сільсьO
кого господарства  ф. РРO629, 708,
716, 1218, 1236, 1962, 1970, 5288,
5298

Полтавське обласне управління у спраO
вах поліграфії та видавництв 
ф. РO5771

Полтавське обласне управління у
справах сільського і колгоспного
будівництва ф. РРO628, 1088, 1230,
1973, 2042, 5430

Полтавський губернський адміністраO
тивний відділ ф. РРO1194, 1740

Полтавський губернський військомат
ф. РРO1667, 1723, 1724, 1726, 1728

Полтавський губернський виконком
ф. РРO546, 1717, 1721, 1724, 1735,
1748, 1750, 3471

Полтавський губернський відділ охоO
рони здоров’я ф. РO1738

Полтавський губернський відділ  праці
ф. РРO1719, 1721, 1735

Полтавський губернський відділ  соO
ціального забезпечення ф. РO1742

Полтавський губернський відділ



юстиції ф. РO1689
Полтавський губернський комітет охоO

рони пам’яток, мистецтва і старини
ф. РO1750

Полтавський губернський суд ф. РРO
1689, 3471

Полтавський губернський фінансовий
відділ ф. РO1689

Полтавський міжобласний спеціаO
лізований трест м’ясоOмолочних
радгоспів  ф. РO3061

Полтавський обласний виконком 
ф. РРO618, 624, 647, 1092, 1176, 1178,
1220, 1230, 1234, 1240, 1242, 1247,
1961O1963, 2038, 2040, 3809, 4512,
5052, 5256, 5285, 5299

Полтавський обласний відділ народної
освіти ф. РРO630, 1968, 3242, 5259,
5445

Полтавський обласний відділ охорони
здоров’я ф. РРO1227, 1237, 1961,
4775, 5603

Полтавський обласний відділ соціальO
ного забезпечення  ф. РРO627, 1092,
1965, 3244, 5285

Полтавський обласний відділ торгівлі
ф. РO5770

Полтавський обласний відділ у спраO
вах культурноOосвітніх установ 
ф. РРO5346, 5367

Полтавський обласний земельний
відділ ф. РРO1178, 1236, 1970, 5256,
5288

Полтавський обласний  трест зернових
і тваринницьких радгоспів ф. РРO
1159O1161, 2049

Полтавський обласний трест «МаслоO
пром»  ф. РРO620, 1224

Полтавський обласний фінансовий
відділ ф. РРO1091, 1220

Полтавський обласний шляховий
відділ ф. РO1969

Полтавський цукробурякотрест ф. РРO
1268, 2089, 5410, 5806

Потапцівська медична лабораторія 
ф. РO515

Поташнянський державний цукровий
завод  ф. РO2731

Поташська машинноOтракторна станO
ція  ф. РO5123

Поташське  лісництво  ф. РO2825
Поташський нафтовий склад ф. РO4463
Почапинський цукровий завод 

ф. РO2728
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Правління товариства на паях НабуO
тівського бурякоцукрового та
рафінадного заводу ф. РO2496

Представництво Національного агентO
ства України з реконструкції та
розвитку в Черкаській області 
ф. РO5794

Президія Черкаської обласної колегії
адвокатів  ф. РO2622

Приватна майстерня по виготовленню
свічок Ю.О. Парта  ф. РO1749

Придніпровський райком народного
контролю міста Черкаси  ф. РO5481

Придніпровський райком профспілки
працівників освіти і науки міста
Черкаси  ф. РO5480

Придніпровський районний виконком
міста Черкаси  ф. РO5521

Придніпровський районний відділ
народної освіти міста Черкаси 
ф. РO5475

Придніпровський районний відділ
соціального забезпечення міста
Черкаси  ф. РO5473

Придніпровський районний фінанO
совий відділ міста Черкаси ф. РO5472

Прилуцька окружна сільськогоспоO
дарська спілка  ф. РO1745

Прилуцький окружний військомат 
ф. РO1691

Продовольчий відділ Черкаської місьO
кої управи  ф. РO863

Прокуратура Городищенського району
ф. РO4521

Прокуратура Драбівського району 
ф. РРO1975, 1977, 1979, 1983, 5427

Прокуратура Жашківського району 
ф. РРO3147, 4363

Прокуратура Звенигородського райоO
ну  ф. РO4384

Прокуратура Золотоніського району
ф. РO5053

Прокуратура Іркліївського району 
ф. РРO2050, 2051, 2054, 2055, 2063,
2066, 2069

Прокуратура Кам’янського району 
ф. РO4044

Прокуратура Канівського району 
ф. РO4741

Прокуратура Катеринопільського раO
йону  ф. РРO1311, 5172

Прокуратура Київської  області 
ф. РO5331

Прокуратура КорсуньOШевченO



ківського району  ф. РO4554
Прокуратура Лисянського району 

ф. РO4365
Прокуратура Маньківського району

ф. РO5233
Прокуратура Мокрокалигірського раO

йону  ф. РРO1312, 1316
Прокуратура Монастирищенського

району  ф. РO3186
Прокуратура Придніпровського раO

йону  міста Черкаси ф. РO5477
Прокуратура міста  Сміли  ф. РO4400
Прокуратура Смілянського району 

ф. РO4571
Прокуратура Соснівського району

міста Черкаси ф. РO5488
Прокуратура СРСР  ф. РРO3186, 4521,

5331, 5427
Прокуратура Тальнівського району 

ф. РO4354
Прокуратура міста  Умані  ф. РO4531
Прокуратура Уманського району  ф. РO

4394
Прокуратура УРСР  ф. РРO3186, 5331,

5427
Прокуратура Христинівського району

ф. РO4909
Прокуратура міста Черкаси  ф. РO3749
Прокуратура Черкаської області ф.

РРO2841, 3186, 4394, 4521, 4531,
4555, 4571, 4958, 5427

Прокуратура Черкаського району ф. РO
4958

Прокуратура Чигиринського району
ф. РO4996

Прокуратура Чорнобаївського району
ф. РРO2064, 2067, 2071, 2074, 5873

Прокурор  Вільшанського району ф. РO
5331

Прокурор Мокрокалигірського району
ф. РO5187

Промислові підприємства  ф. РРO376,
383, 497, 539, 604, 624, 729, 744, 986

Професійні  спілки  ф. РРO421, 422, 426,
446, 451, 452, 459, 610, 720, 977

Профком Кам’янського районного
споживчого товариства (на правах
райкому профспілки)  ф. РO5391

Прохорівська  ветеринарна  лікарня 
ф. РO1857

Прохорівська волосна земельна управа
ф. РO1730

Прохорівська волосна земська управа
ф. РO1730
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Прохорівський волосний виконком 
ф. РO1730

П’яте кущове об’єднання цукрової проO
мисловості м. Умань  ф. РO2907

Рада голів профкомів лікувальноOпроO
філактичних установ міста Сміла 
ф. РO5079

Рада голів профкомів медичних праO
цівників міста Умані ф. РO2219

Рада голів профкомів працівників
культури Кам’янського району 
ф. РO4678

Рада голів профкомів працівників
культури міста  Сміла ф. РO4133

Рада голів профкомів працівників
культури міста Умані ф. РO3114

Рада голів профкомів і профоргаO
нізаторів медичних установ Кам’янO
ського району ф. РO4675

Рада голів профспілки працівників
культури ф. РO4329

Рада Міністрів СРСР  ф. РРO464, 1645,
2505, 2514, 2602, 4181, 5463

Рада Міністрів УРСР ф. РРO1645,
2369, 2417, 2505, 2514, 2602, 2603,
2830, 2842, 3389, 4164, 4320, 4416,
4528, 5236, 5369

Рада Народного господарства УРСР
ф. РРO401, 402, 405, 1704

Рада Черкаської обласної організації
Українського товариства охорони
пам’яток історії і культури ф. РO4468

Радгосп «Вереміївський» Черкаського
спеціалізованого тресту м’ясоOмоO
лочних радгоспів ф. РO5101

Радгосп  «Веселий  Хутір»  ф. РO1161
Радгосп  «Жовтень»  ф. РO5231
Радгосп  «Золотоніський»  ф. РO5067
Радгосп  «Зоря  комунізму»  ф. РO5914
Радгосп ім. КПРС Драбівського райоO

ну ф. РO5432
Радгосп ім. КПРС Драбівського райоO

ну ф. РO1685
Радгосп ім. Кірова ф. РРO5912, 5913
радгоспOтехнікум Мліївської ордена

Трудового Червоного Прапора досO
лідної станції садівництва ім. Л.П. СиO
миренка ф. РРO4965, 5511

Райгородський волосний виконком 
ф. РO108

Районні комісії (комітети) незаможO
них селян  ф. РРO151O162, 417, 476,



1047, 1690, 2406
Районні комітети товариства «Друзі

дітей»  ф. РO263
Районні комітети товариств взаємної

допомоги  ф. РРO176, 177
Райхскомісаріат (рейхкомісар)  УкраїO

ни  ф. РРO1348, 1840
РАТАУ  ф. РO2825
Рацівська сільська  управа   (старостат)

ф. РO1353
Редакції газет  ф. РРO2300, 2702, 2714,

2726, 3074, 4087, 4088, 4103, 4301,
4319, 4328, 4359, 4369, 4404, 4569,
4620, 4637, 4735, 4740, 4811, 4812,
5011, 5042, 5362, 5516, 5709, 5771

Редакція газети «Українська  думка»
ф. РO20

Рексинський сільський комнезам 
ф. РO1050

Релігійні установи  ф. РРO186, 188, 314,
442, 443, 471, 504, 673

Рецюківська сільськогосподарська
школа  ф. РO1726

Речанська волосна  управа  ф. РO504
Рибне господарство  «Острожани» 

ф. РO3378
Риболовецький колгосп ім. 17Oго ПартO

з’їзду  ф. РO896
Рижавський державний цукровий

завод  ф. РРO2729, 4399
РНК СРСР ф. РРO257, 1014, 1063,

1674, 2113, 2138
РНК УРСР  ф. РРO75,79, 104, 111, 113,

144, 148, 180, 186O188, 191, 204, 257,
267, 268, 279, 320, 370, 483, 491, 506,
546, 587, 987, 989, 994, 1010, 1015,
1461, 1667, 1671, 1683, 1686, 1687,
1698, 1700, 1717, 1719, 1721, 1724,
1727, 1729, 1734, 1735, 1738, 1740,
1748, 1750, 1767, 2113, 2129, 2133,
2138, 2145, 2147, 2243, 2331, 2474,
2498, 2500, 2728, 2808, 2835, 2881,
2909, 3075, 3235, 4332, 4450, 4452,
4460, 5052

Робітничий факультет при ЧеркаськоO
му педагогічному інституті  ф. РO194

Росьєвський цукровий завод  ф. РO507
Росьєнський (Стеблівський) цукровий

завод  ф. РO4452
Ротмистрівська єдина трудова семиO

річна школа ф. РO218
Ротмистрівська лукомеліоративна

станція  ф. РO4127
Ротмистрівська  машинноOтракторна
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станція  ф. РРO2947, 4421
Ротмистрівська районна інспектура

держстатистики  ф. РO4429
Ротмистрівська районна  планова

комісія  ф. РO4422
Ротмистрівська районна спілка споO

живчих товариств  ф. РO4573
Ротмистрівська середня школа ф. РO

4141
Ротмистрівський  волосний виконком

ф. РO109
Ротмистрівський  волосний виконком

ф. РO109
Ротмистрівський  волосний земельний

відділ ф. РO109
Ротмистрівський  районний виборчий

комітет  ф. РO153
Ротмистрівський  районний виконком

ф. РРO67, 78, 98, 4309, 4421, 4425,
4429

Ротмистрівський районний відділ
автомобільного транспорту і шосейO
них доріг  ф. РO4425

Ротмистрівський районний відділ
культури  ф. РO4424

Ротмистрівський  районний народної
освіти  ф. РO4309

Ротмистрівський  районний земельний
відділ  ф. РРO78, 2948

Ротмистрівський районний  фінанO
совий відділ ф. РO4423

Рубаномостівська машинноOтракторна
станція  ф. РO5134

Руськополянське лісництво  ф. РO37

Савківська сільська управа (старостат)
ф. РO1836

Садівничий радгосп ім. ХХІ з’їзду
КПРС  ф. РO5616

Садівничий радгосп ім. Франка 
ф. РO5854

Сарнівська земельна община ф. РO2245
Сарнівське сільськогосподарське  креO

дитне товариство  ф. РO1615
Сахнівська середня  школа  ф. РO5609
Сахнівське  лісництво  ф. РO401
Свідівська  школа 3 «  ф. РO412
Свідівське лісництво  ф. РO37
Селищанський волосний виконком 

ф. РO110
Селищанський цукровий завод ф РO4332
Серюківське сільське управління 

ф. РO503



Синод Російської православної церкви
ф. РO314

Сільські комітети незаможних селян 
ф. РРO152O162, 165O172, 174, 186, 189,
546, 1050, 2824

Сільські осередки «Тсоавіахім» 
ф. РO377

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Бабанського району ф. РРO3092O
3096, 3098, 3102O3104, 3689O3693,
3712, 3714, 3716O3722, 3973, 3976,
3979O3987, 4094O4097, 5710, 5711,
5731, 5741, 5810

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи)  Буцького району ф. РРO3713,
3731, 4686, 4701, 4936, 4937, 4939O
4941, 5129, 5135, 5143, 5147, 5383O
5386, 5402, 5649, 5650

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Вільшанського району  ф. РРO
3446, 3447, 3449, 3450, 3644, 3645,
4109, 4110, 4112, 4113, 4176, 4180,
4203O4205, 4867O4869, 4871O4873,
5518, 5597O5599, 5601, 5782

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Гельмязівського району  ф. РРO
3810, 3812, 3819, 3820, 3824, 4233O
4237, 4251, 4747, 4977, 5264, 5308O
5310, 5800, 5803, 5909, 5910, 5919,
5920, 5922, 5923

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Городищенського району  ф. РРO
1073, 1770, 1754O1760, 2104O2110,
2362, 2379, 2381, 2383, 2384, 2386,
2387, 2394, 2395, 2436, 3451, 3638,
3641, 3643, 3750O3753, 3842, 3843,
3862O3864, 4173, 4174, 4177, 4179,
5517, 5780, 5781

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Драбівського району ф. РРO
1216, 1220, 1230, 1234, 1252O1265,
1267, 1269O1286, 1801, 1999, 2015,
4029, 4030, 4034O4039, 4244, 5005O
5008, 5012, 5015, 5018, 5019, 5023,
5071O5073, 5301O5305, 5311O5313,
5316O5318, 5321, 5403, 5419, 5420,
5422, 5423, 5611O5613, 5615, 5762,
5764O5767, 5772O5774, 5776, 5930O
5932, 5934, 5935

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Жашківського району  ф. РРO
1617O1619, 1621, 1624, 1625, 1628,
3128O3138, 3164, 3346O3349, 3352O
3367, 3370, 3375, 3390O3392, 3885O
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3898, 3902, 3903, 3906, 3907, 3927,
4908, 5207

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Звенигородського району ф. РРO
1638O1641, 3448, 4108, 4111, 4114,
4175, 4198O4202, 4206O4229, 4688O
4697, 4856O4866, 4870, 4874, 5156,
5404, 5405, 5736, 5745O5756, 5830O
5835, 5951

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Златопільського району  ф. РРO
3202, 3203, 3206, 3208, 3214, 3215

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Золотоніського  району  ф. РРO
729O733, 735O741, 743O760, 762O765,
768O770, 773, 775, 777, 1672, 3793O
3798, 3802O3805, 3811, 3813O3815,
3821O3823, 3825, 4238O4243, 4245O
4250, 4252O4267, 4274O4279, 5017,
5020O5022, 5024O5026, 5063O5065,
5069, 5801, 5802, 5804, 5805, 5808

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Іркліївського району ф. РРO
1179O1182, 1184O1202, 1205O1215,
1671, 2252, 3652, 3653, 3671, 3675O
3677, 3735, 3741, 3743, 3746, 3747

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Кам’янського району  ф. РРO
1039O1042, 3008, 3338O3342, 3586O
3608, 3610, 3764O3774, 4040

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Канівського району ф. РРO 4748O
4751, 4976, 5265O5273, 5338, 5339,
5390, 5467O5469, 5692O5702, 5855O
5857, 5859O5867, 5924O5928, 5971,
5972

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Катеринопільського району 
ф. РРO1304, 1308, 2957O2959, 2961O
2970, 3580, 3582O3585, 3613, 3614,
4014, 4618, 4619, 4621O4625, 5119,
5120, 5175O5185, 5657

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Ковалівського району ф. РРO
1678, 1680, 1683, 1695, 1987O1989,
1994, 2010, 2012, 2019O2021, 2023,
2091

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) КорсуньOШевченківського  раO
йону  ф. РРO 3279O3320, 3329O3332,
3622O3630, 4170, 4656O4660, 4662O
4664, 4666O4669, 5034O5041, 5293,
5608, 5761

Сільськогосподарські артілі (колгосO



пи)  Ладижинського району  ф. РРO
3090, 3097, 3099O3101, 3105, 3107,
3514, 3515, 3967O3972, 3974, 3975,
3977, 3978, 4056, 4057, 4093, 4641,
4887, 5720O5725, 5727, 5729, 5730,
5738, 5740, 5743, 5744, 5826

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Лисянського району  ф. РРO
3031O3058, 3062O3065, 4536, 4537,
5144O5146, 5148O5155, 5157O5160,
5169, 5170, 5243O5251, 5375O5382,
5387, 5642O5644

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Маньківського  району  ф. РРO
3368, 3899O3901, 3904, 3905, 4921O
4926, 4928O4935, 4938, 4943O4948,
4951, 4953, 4969, 4970, 5124, 5126O
5128, 5130, 5131, 5137, 5141, 5201O
5203, 5206

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Мокрокалигірського  району  ф.
РРO 1297, 1298, 1301O1303, 1305O
1307, 1309, 1323, 3231, 3579, 3581,
5651, 5652

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Монастирищенського району  ф.
РРO 2140, 3174O3179, 3189O3200,
3350, 3351, 3369, 3371O3373, 3779O
3784, 4071O4074, 4640, 4816, 4825,
4830O4844, 4851, 5107O5109, 5617O
5623, 5783, 5785O5788

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) ПереяславOХмельницького  раO
йону  ф. РРO 4978O4983

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Ротмистрівського району ф. РРO
2948, 2933, 2934, 5086, 5088, 5095O
5097

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) м. Сміла та Смілянського
району  ф. РРO339, 2926O2932, 2935O
2938, 3275O3277, 3436, 3846O3849,
4132, 4137, 4817O4822, 4824, 5080O
5085, 5087, 5089O5094, 5670O5678,
5885, 5891, 5892, 5894O5896

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Тальнівського  району  ф. РРO
1530O1536, 1538O1570, 1596, 1600,
1612, 3452, 3454O3466, 3711, 3715,
3723O3730, 3732, 5118, 5121, 5122,
5778

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Уманського району  ф. РРO 1359O
1377, 1605, 1610, 3091, 3106, 3108,
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3516, 3988, 3989, 4092, 4642, 4646O
4648, 5237, 5712O5719, 5726, 5728,
5732O5735, 5737, 5739, 5742, 5798,
5809O5818, 5823O5825, 5957, 5959,
5961

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Христинівського  району  ф. РРO
3180, 3181, 3374, 3875O3880, 4046O
4053, 4055, 4058O4060, 4075, 4763O
4767, 4886, 4888O4901, 4910O4918,
5212O5221, 5342, 5784

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) м. Черкаси та Черкаського  райоO
ну  ф. РРO 340, 549O557, 563, 1666,
1893, 1945, 1949, 1954, 1955, 2339,
2341O2354, 2537, 2538, 2583O2587,
3121, 3124, 3171, 3400, 3401, 3437,
3559, 3560, 4991, 4992, 5189O5193,
5681O5690, 5883, 5884, 5886O5890,
5897O5898

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Чигиринського району  ф. РРO
787, 748, 866, 877, 883, 891O895, 897O
929, 931O941, 943, 945, 3066, 3067,
3438O3441, 3755, 4004O4006, 5634O
5637

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Чорнобаївського  району  ф. РРO
1086, 1107, 1118O1158, 1176, 1203,
1204, 2067, 2887O2902, 3649O3651,
3654O3670, 3672O3674, 3733, 3734,
3736O3740, 3742, 3744, 3748

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Шполянського району  ф. РРO
1299, 1310, 2265O2289, 3204, 3207,
3209O3213, 3216O3230, 3232, 3233,
3612, 3615, 4015, 4183O4186, 4518,
5665

Сільськогосподарські артілі (колгосO
пи) Шрамківського  району  ф. РРO
1679, 1681, 1682, 1986, 1997, 2002,
2004O2007, 2009, 2014, 2016O2018,
2022, 2093, 2094, 5013, 5014, 5016,
5306, 5307, 5314, 5315, 5319, 5320,
5412, 5414, 5415, 5417, 5418, 5421,
5424, 5426, 5437, 5769, 5777, 5933

Сільськогосподарські кредитні товаO
риства  ф. РРO341, 350

СльозчиноOСлобідська сільська управа
(старостат)  ф. РO1844

Смілянська восьмирічна школа № 6  
ф. РO4496

Смілянська державна нотаріальна конO
тора  ф. РO5355



Смілянська державна станція по плеO
мінній роботі і штучному  осіменінO
ню сільськогосподарських тварин
ф. РO4418

Смілянська дитяча музична школа 
№ 1 ф. РO4497

Смілянська друга єдина трудова
семирічна школа ім. В.Г. Короленка
ф. РO224

Смілянська загальноосвітня трудова
політехнічна школа № 11 з виробO
ничим навчанням ф. РO3269

Смілянська лісозаготівельна інспекція
ф. РO142

Смілянська машинноOтракторна станO
ція  ф. РРO2947, 4426

Смілянська міська допоміжна школаO
інтернат № 8  ф. РO3856

Смілянська міська інспектура держO
статистики  ф. РO2689

Смілянська  міська контора паливного
збуту  ф. РO2598

Смілянська міська планова комісія 
ф. РO2690

Смілянська міська рада профспілок  ф.
РO4526

Смілянська міська спеціальна школаO
інтернат № 9 для глухих дітей  ф. РO
3857

Смілянська міська типографія ф. РO4144
Смілянська професійноOтехнічна шкоO

ла  ф. РO207
Смілянська районна інспекція по

сільському господарству  ф. РO2947
Смілянська районна комісія по націоO

налізації земель  ф. РO111
Смілянська районна планова комісія

ф. РO2940
Смілянська районна продовольча коO

місія  ф. РO119
Смілянська ремонтноOтехнічна станція

ф. РO4420
Смілянська середня загальноосвітня

заочна школа ф. РO4499
Смілянська середня школа №2 

ф. РO3274
Смілянська спілка споживчих товаO

риств  ф. РO347
Смілянська торфорозробка  ф. РO2822
Смілянська центральна районна ліO

карня  ф. РO5076
Смілянська швейна фабрика  ф. РO4367
Смілянське брикетне підприємство 

ф. РO2612
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Смілянське вище початкове училище
Н.І. Брацюка  ф. РO525

Смілянське відділення  державного
банку  ф. РO338

Смілянське  лісництво  ф. РO402
Смілянське лісове промислове госпоO

дарство  ф. РO4574
Смілянське лісозаготівельне госпоO

дарство  ф. РO4430
Смілянське мале державне підприємO

ство «Світанок»  ф. РO2598
Смілянське міське ПТУ 3 12  ф. РO4498
Смілянське міське середнє ПТУ № 11

ф. РO4311
Смілянське районне виробниче об’єдO

нання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського господарO
ства  ф. РO4417

Смілянське районне об’єднання колO
госпних тваринницьких ферм  ф. РO
367

Смілянське районне споживче товаO
риство  ф. РO2944

Смілянське районне управління сільO
ського господарства  ф. РO4427

Смілянське районне управління цукO
ровими заводами  ф. РРO267, 4452

Смілянське спеціалізоване конструкO
торське бюро  ф. РO4416

Смілянське територіальноOвиробниче
колгоспноOрадгоспне управління 
ф. РO2947

Смілянське технічне училище № 5 
ф. РO5669

Смілянське управління «МіжрайпалиO
во»  ф. РO2612

Смілянське управління об’єднання
цукрової промисловості УРСР 
ф. РРO2498, 2500, 2728, 2745, 4450,
4452

Смілянський волосний виконком ф. РO111
Смілянський волосний партійний коO

мітет ф. РO111
Смілянський волосний  революційний

комітет  ф. РO2669
Смілянський маєток графів БобринO

ських  ф. РO2478
Смілянський міський виконком ф. РРO

2688, 2689, 2691, 2692, 2694, 2695,
2697, 2708, 4143

Смілянський міський відділ комунальO
ного господарства  ф. РO2696

Смілянський міський відділ культури
ф. РO2692



Смілянський  міський відділ народної
освіти ф. РРO2693, 3856

Смілянський  міський відділ охорони
здоров’я  ф. РO2694

Смілянський міський відділ сільського
господарства ф. РO2715

Смілянський міський відділ соціальO
ного забезпечення ф. РO2691

Смілянський міський комітет народO
ного контролю  ф. РO4143

Смілянський міський комітет профO
спілки медичних працівників  ф. РO
2709

Смілянський міський комітет профO
спілки працівників державних устаO
нов  ф. РO2710

Смілянський міський комітет профO
спілки працівників державної торO
гівлі і споживчої кооперації ф. РO5575

Смілянський міський комітет профO
спілки працівників культури ф. РO
2711

Смілянський міський комітет профO
спілки працівників місцевої промисO
ловості і комунальноOпобутових
підприємств  ф. РO5523

Смілянський міський комітет профO
спілки працівників освіти, вищої
школи і наукових установ  ф. РO2700

Смілянський міський торгівельний
відділ  ф. РO2697

Смілянський міський фінансовий
відділ  ф. РO2695

Смілянський молочноOконсервний
комбінат  ф. РO2713

Смілянський народний музей  ф. РO379
Смілянський окружний комендант 

ф. РO503
Смілянський ордена «Знак Пошани»

електромеханічний ремонтний заO
вод ім. Т.Г. Шевченка  ф. РO3272

Смілянський ордена Трудового ЧервоO
ного Прапора машинобудівний
завод   ф. РРO2609, 2621

Смілянський  пивоварний  завод 
ф. РO426

Смілянський райком Всеукраїнської
профспілки працівників землі і лісу
ф. РO422

Смілянський райком народного конO
тролю  ф. РO4122

Смілянський райком по фізичній
культурі і спорту  ф. РO5077

Смілянський райком профспілки
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працівників агропромислового комO
плексу  ф. РO4138

Смілянський райком профспілки праO
цівників державний установ 
ф. РO4123

Смілянський райком профспілки праO
цівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO4130

Смілянський райком профспілки праO
цівників освіти, вищої школи і
наукових установ ф. РO2701

Смілянський райком профспілки праO
цівників цукрової промисловості 
ф. РO4450

Смілянський районний виконком 
ф. РРO79, 338, 2708, 2927, 2940O2942,
2946, 3263, 3845, 3846, 3850, 3851,
4124, 4127, 4144, 4310, 4818, 4821,
4823, 5076, 5885

Смілянський районний відділ будівO
ництва і експлуатації автомобільних
доріг  ф. РO2946

Смілянський районний відділ війсьO
ковоOпродовольчого постачання  ф.
РO4465

Смілянський районний відділ кульO
тури  ф. РO2942

Смілянський районний відділ народO
ної освіти  ф. РO3263

Смілянський районний відділ охорони
здоров’я  ф. РРO233, 5074

Смілянський районний відділ праці 
ф. РO483

Смілянський районний відділ соціальO
ного забезпечення  ф. РO2939

Смілянський районний ЗАЦС 
ф. РO111

Смілянський районний інформаційноO
обчислювальний центр  ф. РO4310

Смілянський районний партійний
комітет  ф. РO79

Смілянський районний секретаріат
профспілок  ф. РO347

Смілянський районний фінансовий
відділ  ф. РO2941

Смілянський рафінадний завод 
ф. РO2866

Смілянський технікум  харчової проO
мисловості  ф. РO2698

Смілянський хлібокомбінат  ф. РO4142
Смілянський цукровий  завод  ф. РРO

488, 2708, 2745, 2786
Соколівська машинноOтракторна станO

ція  ф. РO3393



Соснівське курортне управління 
ф. РРO134, 410, 1891

Соснівський райком народного конO
тролю міста Черкаси  ф. РO5492

Соснівський райком профспілки меO
дичних працівників міста Черкаси
ф. РO5571

Соснівський райком профспілки праO
цівників освіти і науки міста ЧерO
каси  ф. РO5491

Соснівський районний виконком міста
Черкаси  ф. РO5438

Соснівський районний відділ народної
освіти міста Черкаси  ф. РO5486

Соснівський районний відділ соO
ціального забезпечення міста ЧерO
каси  ф. РO5484

Соснівський районний фінансовий
відділ міста Черкаси ф. РO5483

Соснівський туберкульозний санатоO
рій № 1 «Дніпро»  ф. РO2193

Соснівський туберкульозний санатоO
рій «Першотравневий»  ф. РO4578

Сотниківське сільське товариство
взаємної допомоги  ф. РO176

Спілка архітекторів  УРСР  ф. РO5507
Спілка журналістів УРСР  ф. РO4636
Спілка письменників  УРСР ф. РO5276
Спілка художників УРСР  ф. РO4595
Споживчі товариства  ф. РРO385, 448,

469, 529, 884
Ставищанський районний виконком

ф. РO3898
Староковрайська восьмирічна школа

ф. РO5100
Старосільський волосний виконком 

ф. РO112
Стеблівська машинноOтракторна станO

ція  ф. РO5775
Стеблівське відділення «СільгосптехO

ніка»  ф. РO4325
Стеблівське сільське ПТУ № 9 ф. РO4326
Стеблівський районний виконком 

ф. РРO81, 91, 93
Стеблівський районний комнезам 

ф. РРO171, 172
Стеблівський районний секретаріат

профспілок  ф. РO245
Стеблівський чавуноливарний і мехаO

нічний завод  ф. РO458
Стеблівські професійноOкооперативні

технічні курси  ф. РO217
Степанецьке сільське ПТУ № 5 

ф. РO4975
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Степанецький бурякорадгосп ф. РO2498
Степанецький  волосний виконком 

ф. РO291
Степанецький районний виконком 

ф. РO359
Степанківська сільська управа (староO

стат)  ф. РO60
117Oй  батальйон охоронної  поліції 

м. Шпола  ф. РO2479
Суботівська неповна середня школа 

ф. РO826
Суботівська сільська управа (староO

стат)  ф. РO1352
Суботівський волосний виконком 

ф. РРO529, 984
Сунківське  лісництво  ф. РO305
Сунківський волосний виконком 

ф. РO113
Сушківський сільський схо  ф. РO1730
7Oа районна комісія Всеукраїнської

центральної комісії по націоналізації
земель м. Умані  ф. РO4453

Сьома рота окремого стрілецького баO
тальйону військ робітничоOселянO
ської міліції  ф. РO994

Таганчанське лісництво ф. РРO403,
2742

Таганчанський районний секретаріат
профспілок  ф. РO238

Тальнівська волосна продовольча
управа  ф. РO2826

Тальнівська машинноOтракторна станO
ція  №1 ф. РO5544

Тальнівська машинноOтракторна станO
ція  № 2 ф. РO1600

Тальніівська районна інформаційноO
обчислювальна станція держстаO
тистики  ф. РO1596

Тальнівська районна лікарня  ф. РO5113
Тальнівська районна  планова комісія

ф. РO5789
Тальнівська районна сільськогоспоO

дарська інспекція  ф. РO5790
Тальнівська ремонтноOтехнічна станO

ція  ф. РO5545
Тальнівська середня школаOінтернат

ф. РO5796
Тальнівська середня школа № 1 ф. РO5797
Тальнівське районне виробниче об’єдO

нання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського госпоO
дарства  ф. РO5679



Тальнівське районне виробниче управO
ління сільського господарства ф.
РРO1592, 3454, 3728, 5440

Тальнівське районне споживче товаO
риство  ф. РO1594

Тальнівський будівельний технікум 
ф. РO5439

Тальнівський державний цукровий
завод (комбінат)  ф. РРO2745, 4446

Тальнівський міський виконком 
ф. РO4782

Тальнівський молочноконсервний
комбінат продуктів дитячого харчуO
вання ф. РO4781

Тальнівський райком КП(б)У ф. РO1526
Тальнівський райком народного конO

тролю ф. РO5117
Тальнівський райком профспілки праO

цівників державної торгівлі і споO
живчої кооперації ф. РO5238

Тальнівський райком профспілки праO
цівників культури  ф. РO5858

Тальнівський райком профспілки праO
цівників медичних установ ф. РO5115

Тальнівський райком профспілки праO
цівників  і службовців сільського
господарства і заготівель ф. РO5116

Тальнівський районний виконком 
ф. РРO1514, 1520, 1521, 1526, 1530,
1539, 1541, 1542, 1556, 1559, 1569,
1591, 1594, 1600, 3454, 3462, 3463,
3532, 3724, 3725, 3728, 5439, 5544,
5796

Тальнівський районний відділ будівO
ництва і експлуатації автомобільних
доріг ф. РO3532

Тальнівський районний відділ куO
льтури  ф. РO4350

Тальнівський районний відділ народO
ної освіти ф. РO4349

Тальнівський районний відділ охоO
рони здоров’я  ф. РO5114

Тальнівський районний відділ по
будівництву в колгоспах  ф. РO1593

Тальнівський районний відділ  соціаO
льного забезпечення  ф. РO4022

Тальнівський районний земельний
відділ  ф. РРO1530, 1533, 1539, 1541,
1542, 1559, 1569, 3462

Тальнівський районний  промисловий
комбінат  ф. РO1595

Тальнівський районний фінансовий
відділ ф. РO5546

Тальнівський сільськогосподарський
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технікум рільництва  ф. РO4353
Тальнівський цукровий комбінат 

ф. РO4355
Тальянківський радгоспOтехнікум 

ф. РO4352
Ташлицька восьмирічна школа ф. РO4828
Телепинська машинноOтракторна станO

ція  ф. РO3006
Телепинська професійна школа 

ф. РO1035
Телепинський волосний земельний

відділ  ф. РO987
Телепинський волосний комнезам 

ф. РO1000
Телепинський волосний наглядач 

ф. РO1616
Телепинський волосний революційO

ний комітет  ф. РO1000
Територіальні виборчі комісії по виO

борах Президента України  ф. РРO
5852, 5875, 5876, 5880O5882, 5963O
5968, 5970

Технічний проект заводу гідравлічного
вапна  ф. РO544

Тимчасовий  Уряд  ф. РO504
Тинівська  середня школа  ф. РO5205
Товариство «Вільне козацтво на УкраїO

ні»  ф. РO496
Товариство  «Просвіта»  ф. РO150
Товариство  Шполянського цукрового

заводу  ф. РO2848
ТоргівельноOвиробниче підприємство

«Облагроторг»  ф. РO5843
Трест «Ватутінвугілля»  ф. РO5099
Трест «Укрголовмаслопром» ф. РРO

1918, 2439
Трест  «Уманьсільбуд»  ф. РO5538
Трест  «Черкасижитлобуд»  ф. РO2653
Трест  «Черкасипідзембуд»  ф. РO2687
Трест  «Черкасипромбуд»  ф. РO2842
Третій Золотоніський територіальний

батальйон  ф. РO1668
Троїцький  собор  ф. РO2407
Трушівська  школа  ф. РO1048
Туберкульозний санаторій № 3 м. ЧерO

каси  ф. РO1872
Туберкульозний санаторій  «Промінь»

м. Черкаси  ф. РO2705
Туберкульозний санаторій «Сосняк» м.

Черкаси  ф. РO2706
ТясминоOСупойське управління ексO

плуатації  систем  ф. РРO2637, 3806



Удичський цукровий комбінат  (завод)
ф. РРO2477, 2838

Українська економічна нарада ф. РРO
1704, 1724, 1745

Українська  нафтова  торгівельна конO
тора  ф. РO370

Українська  охоронна поліція (міліція)
ф. РРO673, 674

Українська республіканська контора
«Сортнасіннєовоч» ф. РРO2685, 4538

Українська промислова  рада ф. РO2469
Українська республіканська рада добO

ровільного пожежного товариства
ф. РO2704

Українська  республіканська Рада по
туризму і екскурсіях  ф. РO4534

Українське басейнове управління по
охороні і відтворенню рибних заO
пасів ф. РO5395

Українська селекційна станція рибоO
водства  ф. РO1487

Українська центральна партизанська
комісія  ф. РРO1691, 1692

Українська центральна Рада  ф. РO507
Українське промислове об’єднання хліO

бопекарної промисловості ф. РO5578
Українське республіканське міжколO

госпне об’єднання по будівництву ф.
РO4194, 4289, 4986, 5533

Українське республіканське управлінO
ня Держстандарту СРСР ф. РO5500

Українське товариство  глухих  ф. РРO
1901, 4316

Українське товариство  кролівників і
звірівниківOлюбителів  ф. РO5239

Українське товариство мисливців і
рибалок  ф. РO3237

Українське товариство охорони приO
роди  ф.  РРO1461, 4320

Українське управління державного
страхування  ф. РРO2115, 2823

Український  консервний трест  ф. РРO
1937, 3118

Український  лісохімічний трест  ф. РO
564

Український науковоOдослідний інстиO
тут землеробства ф. РO5768

Український науковоOдослідний інстиO
тут садівництва ф. РO5511

Український республіканський трест
племінних  заводів та радгоспів 
ф. РO2049

Український трест будівельних матеO
ріалів  ф. РO2440
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Український центр колгоспів ф. РРO
337, 1671

Уманська взуттєва фабрика № 22 ф. РO
3997

Уманська державна нотаріальна конO
тора  ф. РO5499

Уманська державна станція по плеO
мінній роботі і штучному осіменінO
ню  сільськогосподарських тварин
ф. РO5462

Уманська дитяча музична школа № 1
ф. РO1422

Уманська контора акціонерного будіO
вельного товариства «Стандарт» 
ф. РO2525

Уманська кредитна спілка  ф. РO1615
Уманська машинноOтракторна станція

ф. РO1484
Уманська міжколгоспна будівельна

організація  ф. РO4396
Уманська міська допоміжна школа № 5

ф. РO1421
Уманська міська планова комісія ф. РO

3073
Уманська міська рада профспілок ф. РO

4525
Уманська міськрайонна регіональна

екологічна  асоціація «Зелений світ»
ф. РO5757

Уманська окружна інспектура народO
ної освіти ф. РO2495

Уманська окружна контора державO
ного страхування ф. РO2823

Уманська окружна кредитна спілка 
ф. РO2408

Уманська окружна робітничоOселянO
ська міліція  ф. РРO2399, 2485

Уманська окружна спілка колгоспів 
ф. РO2481

Уманська окружна спілка птахівничої
кооперації  ф. РO2244

Уманська  повітова земельна управа 
ф. РРO2818, 2909

Уманська повітова продовольча управа
ф. РO2816

Уманська повітова Рада народного
господарства  ф. РO2737

Уманська районна планова комісія 
ф. РO3520

Уманська районна спілка споживчих
товариств  ф. РO2211

Уманська районна торгівельна контора
об’єднання цукрової промисловості
УРСР ф. РO2729



Уманська ремонтноOтехнічна станція
ф. РO5461

Уманська середня школаOінтернат №1
ф. РO4530

Уманська середня школа № 7 ф. РO1407
Уманська спеціальна школаOінтернат

для глухих дітей  ф. РO1420
Уманська фабрика художніх виробів

ім. 30Oріччя ВЛКСМ ф. РO4533
Уманська центральна районна лікарня

ф. РO4385
Уманська швейна фабрика ім.газети

«Правда» ф. РO1440
Уманське виробниче об’єднання

«Уманьферммаш»  ф. РO5050
Уманське відділення Всесоюзного дерO

жавного об’єднання цукрової проO
мисловості ф. РO2477

Уманське заводоуправління будівельO
них матеріалів ф. РO1448

Уманське залізничне поштове віддіO
лення ф. РO2861

Уманське кооперативне ПТУ ф. РO5049
Уманське медичне училище ф. РO1417
Уманське міське поштовоOтелеграфне

відділення ф. РO2813
Уманське музичне училище  ф. РO4699
Уманське окружне відділення спілки

«Харчесмак»  ф. РO2837
Уманське окружне статистичне бюро

ф. РO2113
Уманське педагогічне училище 

ім. Т.Г. Шевченка ф. РO2228
Уманське підприємство електричних

мереж  ф. РO5656
Уманське повітове бюро профспілок 

ф. РO2835
Уманське поштовоOтелеграфне віддіO

лення  ф. РO2791
Уманське районне виробниче об’єдO

нання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського госпоO
дарства ф. РO4392

Уманське середнє училище садівO
ництва і землеробства ф. РO2733

Уманське  сільське ПТУ № 6 ф. РO4346
Уманське технічне училище № 1 ф. РO

4878
Уманський будівельноOмонтажний

трест ф. РO4700
Уманський вітамінний завод ім. ХХV

з’їзду КПРС  ф. РO3109
Уманський горілчаний завод  ф. РO1446
Уманський дендропарк «Софіївка» 
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ф. РO1461
Уманський державний педагогічний

інститут ім. Т.Г. Тичини ф. РO1418
Уманський дитячий будинок № 1 

ф. РO1427
Уманський дитячий кістковоOтуберкуO

льозний санаторій  ф. РO1430
Уманський дослідний завод сільсьO

когосподарського машинобудуванO
ня ф. РO1444

Уманський дослідноOселекційний
пункт  ф. РO2199

Уманський дошкільний дитячий будиO
нок № 2 ф. РO1426

Уманський експериментальний конO
сервний завод ф. РO4345

Уманський завод «Вега»  ф. РO5581
Уманський завод «Мегометр» ф. РO3110
Уманський завод «Росткаучук»  ф. РO3633
Уманський завод театрального обладO

нання ф. РO5655
Уманський залізничний військовоO

продовольчий пункт  ф. РO2597
Уманський з’їзд мирових суддів 

ф. РO2482
Уманський змішаний торг  ф. РO1465
Уманський краєзнавчий музей ф. РO

4529
Уманський лісгоспзаг  ф. РO3529
Уманський маслосирзавод  ф. РO1449
Уманський міський виконком  ф. РРO

1407, 1416, 1421, 1430, 1446, 1448,
1472, 1474, 1484, 1487, 2207, 2215,
3069O3074, 3634, 3636, 4533, 4699,
5368, 5449, 5451, 5462, 5581, 5655

Уманський міський відділ народної
освіти ф. РРO1407, 1420, 1427, 2207

Уманський міський відділ капітальO
ного будівництва ф. РO5449

Уманський міський відділ комунальO
ного господарства ф. РO1474

Уманський міський відділ  культури 
ф. РO3071

Уманський міський відділ культурноO
освітньої роботи ф. РO5368

Уманський міський відділ охорони
здоров’я ф. РO1430

Уманський міський відділ  соціального
забезпечення ф. РO1472

Уманський міський  комітет народного
контролю ф. РO4347

Уманський міський комітет профO
спілки працівників державних устаO
нов ф. РO3112



Уманський міський комітет профO
спілки працівників державної торO
гівлі і споживчої кооперації ф. РO
5572

Уманський міський комітет профO
спілки працівників місцевої промиO
словості і комунальноOпобутових
підприємств ф. РO5450

Уманський міський комітет профO
спілки працівників освіти і науки 
ф. РO3113

Уманський міський комітет товариства
«Червоного Хреста» ф. РO3995

Уманський міський промисловий комO
бінат ф. РO1467

Уманський міський торгівельний відO
діл  ф. РO3069

Уманський міський фінансовий відділ
ф. РO2215

Уманський міський харчовий комбінат
ф. РO3636

Уманський музичний технікум ф. РO
3869

Уманський окружний виконком ф. РРO
2113, 2124O2127, 2129O2137, 2243,
2481, 2484, 2485, 2495, 2775, 5200

Уманський окружний відділ ВсеросійO
ської профспілки  працівників землі
і лісу  ф. РO2827

Уманський окружний відділ соціальO
ного забезпечення ф. РРO2121, 2123

Уманський окружний військомат  ф.
РРO2113, 2117, 2124, 2125, 2132, 2481

Уманський окружний земельний
відділ ф. РРO2113, 2119, 2127

Уманський окружний ІV з’їзд Рад  ф.
РO2495

Уманський окружний комітет  профO
спілки сільськогосподарських і
лісових працівників ф. РO2740

Уманський окружний фінансовий
відділ ф. РРO2113, 2129

Уманський  олійний завод ф. РO1445
Уманський оптикоOмеханічний завод

ф. РO3111
Уманський ордена Трудового ЧервоO

ного Прапора сільськогосподарсьO
кий інститут ім. Горького ф. РO1063

Уманський пивоварний завод ф. РO1443
Уманський повітовий виконком ф.РРO

2738, 2794, 2881
Уманський повітовий відділ ВсероO

сійської профспілки працівників
землі і лісу ф. РO2733
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Уманський повітовий відділ охорони
здоров’я ф. РO2789

Уманський повітовий відділ праці 
ф. РO4460

Уманський повітовий відділ соціальO
ного забезпечення ф. РO2788

Уманський повітовий військомат 
ф. РРO2257, 2881

Уманський повітовий комісар 
ф. РO2805

Уманський повітовий комісаріат праці
ф. РO4460

Уманський повітовий комітет по
трудовій повинності ф. РO2839

Уманський повітовий продовольчий
комітет ф. РO2816

Уманський повітовий революційний
комітет ф. РO2909

Уманський повітовий фінансовий
відділ ф. РO2800

Уманський птахівничий комбінат 
ф. РO3495

Уманський районний архітектор 
ф. РO5409

Уманський район Черкаських елекO
тричних мереж ф. РO3634

Уманський райком народного конO
тролю ф. РO5455

Уманський райком профспілки медичO
них працівників ф. РO5548

Уманський райком профспілки працівO
ників державний установ ф. РO5459

Уманський райком профспілки працівO
ників державної торгівлі і споживчої
кооперації 
ф. РO5456

Уманський райком профспілки працівO
ників культури ф. РO5458

Уманський райком профспілки працівO
ників освіти, вищої школи і наукоO
вих установ ф. РO5457

Уманський райком профспілки праO
цівників і службовців сільського
господарства і заготівель ф. РO4989

Уманський райком профспілки працівO
ників споживчої кооперації ф. РO
2200

Уманський районний Будинок кульO
тури ф. РO1497

Уманський районний виконком  ф. РРO
1493, 1500, 2215, 2216, 3075, 3077,
3513, 3520, 3521, 3680, 3681, 3683,
4385, 4392, 4398, 5410, 5462

Уманський районний відділ



будівництва і експлуатації шосейO
них доріг ф. РO4398

Уманський районний відділ культури
ф. РO4389

Уманський районний відділ народної
освіти ф. РРO3521, 5829

Уманський районний відділ охорони
здоров’я ф. РO1439

Уманський районний відділ по буO
дівництву в колгоспах  ф. РO2216

Уманський районний відділ соціальO
ного забезпечення  ф. РO1493

Уманський районний земельний  відO
діл ф. РO3519

Уманський районний інформаційноO
обчислювальний центр держстаO
тистики ф. РРO2227, 3072

Уманський районний фінансовий  відO
діл ф. РO1500

Уманський риборозплідник  «ОстаO
шевка»  ф. РO3866

Уманський сільськогосподарський
технікум  ф. РO2758

Уманський технікум механізації сільO
ського господарства  ф. РO1416

Уманський толевий  завод  ф. РO1442
Уманський хлібний комбінат ф. РO3496
Уманський цегельний завод  ф. РO2201
Уманські учительські курси з підготовO

ки в єдиній трудовій школі ф. РO149
Уповноважений Державного комітету

оборони СРСР  ф. РO1767
Уповноважений Держплану  СРСР  в

Полтавській області  ф. РO2040
Уповноважений дільниці № 9 по місту

Черкаси  ф. РO2
Уповноважений дільниці № 11 ЧерO

каської районної управи  ф. РO6
Уповноважений дільниці № 16 ЧерO

каської районної управи  ф. РO3
Уповноважений Богуславського поO

вітового бюро профспілок по КорO
сунському району ф. РO720

Уповноважений Київського губернO
ського управління військовоOпродоO
вольчого постачання по ЗвенигоO
родському повіту ф. РO4459

Уповноважений Київського губернO
ського управління військовоOпроO
довольчого постачання по УмансьO
кому повіту ф. РO4466

Уповноважений Київської районної
комісії єврейського громадського
комітету по наданню допомоги

948

постраждалим від погромів по
Черкаському району ф. РO2821

Уповноважений Київської районної
комісії єврейського громадського
комітету по наданню допомоги поO
страждалим від погромів по ЧигиO
ринському повіту ф. РO2834

Уповноважений Міністерства заготіO
вель УРСР  ф. РO1645

Уповноважений Міністерства загоO
тівель СРСР по Вільшанському
району  ф. РO5436

Уповноважений Міністерства загоO
тівель СРСР по Гельмязівському
району  ф. РO5918

Уповноважений Міністерства загоO
тівель СРСР по Городищенському
району  ф. РO2425

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Драбівському району
ф. РРO1217, 1975, 1977, 1979, 1999

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Жашківському райоO
ну  ф. РРO3153, 4551

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Звенигородському
району  ф. РРO1638,4543

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Золотоніському
району  ф. РРO5907, 672, 687, 688, 776

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Іркліївському району
ф. РO2044

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Кам’янському району
ф. РO3333

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Київській області  ф.
РРO4283, 4543, 5436

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Кіровоградській
області  ф. РO852

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Ковалівському райоO
ну  ф. РРO1680, 1986, 1997, 2022

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по КорсуньOШевченківO
ському району  ф. РO5295

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Мокрокалигірському
району  ф. РO4632

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Полтавській області
ф. РРO1087, 1217, 1972



Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Тальнівському
району  ф. РРO1528, 1530, 1539, 5680

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Христинівському
району  ф. РO4283

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Черкаській області  
ф. РРO1645, 1972, 4283, 4543

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Черкаському району
ф. РРO550, 551, 553, 555, 558, 561,
3343, 2345O2347, 2349, 2579

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Чигиринському
району  ф. РРO806O808, 811, 816, 852,
894, 895, 907, 909, 934

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Чорнобаївському
району  ф. РO1086

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Шполянському райоO
ну  ф. РРO2163, 2278, 2283

Уповноважений Міністерства заготіO
вель СРСР по Шрамківському
району  ф. РO1972

Уповноважений Полтавського губернO
ського суду по Золотоніському
округу ф. РO3471

Уповноважений Ради у справах праO
вославної церкви ф. РO848

Уповноважений Ради у справах релігій
при РМ СРСР по Черкаській обO
ласті ф. РO4191

Уповноважений Ради у справах реліO
гійних культів при РМ СРСР по
Київській області  
ф. РO3445

Уповноважений Ради у справах реліO
гійних культів при РМ СРСР по
Черкаській області  ф. РO4190

Уповноважений Ради у справах
російської православної церкви при
РМ СРСР по Черкаській області  ф.
РO4189

Уповноважений Української державO
ної будівельноOмеліоративної контоO
ри по Уманщині ф. РO4456

Уповноважений Черкаської особливої
районної продовольчої комісії 14Oої
армії по Смілянському  підрайону 
ф. РO2491

Управління автомобільного і залізничO
ного транспорту Черкаського
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раднаргоспу ф. РO2513
Управління автошляху КиївOОдесаO

Ізмаїл  ф. РO2413
Управління будівництва Черкаського

раднаргоспу ф. РРO2514, 4168
Управління виробничоOтехнологічної

комплектації об’єднання «ЧеркасиO
облагробуд» ф. РO5954

Управління військового коменданта
Балакліївського цукрового заводу 
ф. РO2551

Управління водного господарства при
РМ УРСР  ф. РO3801

Управління вузів і технікумів НародO
ного комісаріату землеробства
УРСР ф. РO4540

Управління гідрометеорологічної
служби Київського військового
округу ф. РO715

Управління головного архітектора і
містобудування Черкаського  місьO
ковиконкому ф. РO4738

Управління державного страхування
Черкаської області ф. РO2646

Управління Золотоніського повітового
військового  начальника ф. РO1868

Управління легкої, меблевої та деревоO
обробної промисловості ЧеркасьO
кого раднаргоспу ф. РO2510

Управління матеріальноOтехнічного
постачання і збуту Черкаського
раднаргоспу ф. РO2511

Управління машинобудівної і хімічної
промисловості Черкаського радO
наргоспу ф. РРO2509, 4068

Управління машинобудівної і хімічної
промисловості Київського радO
наргоспу ф. РРO265, 266, 4068

Управління МВС по Київській області
ф. РO2407

Управління м’ясної і молочної проO
мисловості Черкаського раднарO
госпу ф. РРO1918, 2803

Управління НКВС по Київській обO
ласті ф. РO487

Управління підготовки кадрів ЦСУ
СРСР ф. РO3745

Управління підготовки кадрів ЦСУ
УРСР ф. РO3745

Управління по державному забезпеO
ченню і побутовому  влаштуванню
сімей військовослужбовців при
РНК УРСР ф. РРO1092, 1172, 1965

Управління по ліквідації установ



військового часу (дорадянського
періоду) в м.Черкаси по ЧеркасьO
кому повіті  ф. РO533

Управління побутового обслуговуOванO
ня населення Черкаського облвиO
конкому ф. РO4635

Управління промисловості будівельO
них матеріалів Черкаського раднарO
госпу  ф. РO2512

Управління РМ УРСР по матеріальноO
технічному постачанню  ф. РO4166

Управління робітничоOселянської міO
ліції ф. РРO272O275, 280O282, 284,
285, 287O293, 296O307, 311O313, 361,
362, 995O1002, 1004, 1006O1010, 2485

Управління робітничого постачання
Черкаського раднаргоспу ф. РРO
2517, 3845

Управління сільського господарства
Звенигородського райвиконкому 
ф. РO5229

Управління сільського господарства
Уманського райвиконкому ф. РO
5236

Управління сільського господарства
Чорнобаївського райвиконкому 
ф. РO5257

Управління сільськогосподарських заO
кладів Міністерства технічних
культур УРСР ф. РO4540

Управління Служби безпеки України в
Черкаській області ф. РO5625

Управління служби експлуатації і
технічного нагляду за будівництвом
захисних споруд на КременчуцьO
кому водосховищі ф. РO4164

Управління у справах архітектури  при
РМ УРСР ф. РO1461

Управління у справах вищої школи
при РМ УРСР ф. РO1417

Управління учбових закладів МініO
стерства сільського господарства
УРСР ф. РO4540

Управління харчової промисловості
Київського раднаргоспу ф. РO5806

Управління харчової промисловості
Черкаського раднаргоспу ф. РРO266,
2508

Управління Шевченківської окружної
радянської робітничоOселянської міO
ліції ф. РO4440

УчбовоOдослідне господарство ГородиO
щенського сільськогосподарського
технікуму ф. РO2450
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УчбовоOдослідне господарство «РодO
никівка» Уманського сільськогоспоO
дарського інституту ф. РO5960

УчбовоOкурсовий комбінат «ГоловO
київбуду» м. Черкаси  ф. РO4168

УчбовоOметодичний центр КоордиO
наційної Ради Федерації  незаможO
них профспілок Черкаської області
ф. РO5397

ФабричноOзаводський комітет профO
спілки працівників деревообробної
промисловості Черкаської фанерної
фабрики ф. РO248

ФабричноOзаводський комітет профO
спілки працівників комунального
господарства електростанції м. СміO
ла ф. РO247

ФабричноOзаводський комітет проO
спілки працівників і службовців
харчової промисловості ГельмяO
зівського млина ф. РO1699

Фінансовий відділ Черкаської районO
ної управи  ф. РO54

Фінансовий інспектор 4Oго податO
кового району ф. РO1028

Франківська сільська управа (староO
стат) ф. РO1846

Фурманський сільський революційO
ний комітет ф. РO5398

Харківська контора «Цукрозбут»  ф. РO
2089

Харківська обласна партизанська коO
місія ф. РРO1691, 1692

Харківський борошномельний трест
«Головборошно» ф. РO623

Хацьківська середня загальноосвітня
трудова політехнічна школа ф. РO
223

Хлистунівський волосний виконком
ф. РO114

Хлистунівський кам’яноOщебіночний
завод ф. РO2440

Ходорівський волосний виконком 
ф. РO291

Хрестителівська середня школа ф. РO
5361

Хрестинівська волосна земельна
управа ф. РO2909

Христинівська державна нотаріальна
контора ф. РO5340



Христинівська машинноOтракторна
станція  ф. РO4613

Христинівська районна інспекція з
сільського господарства ф. РO5906

Христинівська районна інформаційноO
обчислювальна станція ф. РO5343

Христинівська районна лікарня ф. РO
4761

Христинівська районна планова коO
місія ф. РO4492

Христинівська ремонтноOтехнічна
станція ф. РO4614

Христинівська семирічна дитяча  муO
зична школа ф. РO5210

Христинівська середня школа № 1 ім.
Корнійчука ф. РO5209

Христинівське поштовоOтелеграфне
відділення ф. РO2820

Христинівське районне виробниче
об’єднання по виробничоOтехнічO
ному забезпеченню сільського госO
подарства ф. РO4615

Христинівське районне виробниче
управління сільського господарства
ф. РРO3875, 4281

Христинівське районне споживче тоO
вариство ф. РO3874

Христинівський волосний виконком
ф. РO2838

Христинівський залізничний військоO
воOпродовольчий пункт ф. РO2596

Христинівський  маслозавод ф. РO4054
Христинівський містечковий комітет

профспілки працівників і служO
бовців залізничного і водного
транспорту ф. РO2730

Христинівський міський виконком 
ф. РO4336

Христинівський районний архітектор
ф. РO5465

Христинівський райком народного
контролю ф. РO5001

Христинівський райком профспілки
медичних працівників ф. РO4762

Христинівський райком профспілки
працівників державний установ 
ф. РO4885

Христинівський райком профспілки
працівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO5341

Христинівський райком профспілки
працівників культури ф. РO5466

Христинівський райком профспілки
працівників  освіти, вищої школи і
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наукових  установ ф. РO5211
Христинівський райком профспілки

працівників сільського господарства
ф. РO4884

Христинівський районний виконком
ф. РРO3872, 3873, 3875, 4280, 4281,
4337O4340, 4490O4492, 4606, 4608,
4614, 4615, 4761, 4899, 5208, 5343,
5787

Христинівський районний відділ буO
дівництва і експлуатації доріг ф. РO
4339

Христинівський районний відділ кульO
тури ф. РO3873

Христинівський районний відділ наO
родної освіти ф. РРO4076, 4491, 5209

Христинівський районний відділ охоO
рони здоров’я ф. РO4760

Христинівський районний відділ сільO
ського і колгоспного будівництва 
ф. РO4282

Христинівський районний відділ соO
ціального забезпечення ф. РO4490

Христинівський районний військомат
ф. РO4444

Христинівський районний  фінанO
совий  відділ ф. РO4280

Хрущівська сільська управа (стаO
ростат) ф. РO1837

Художній фонд СРСР ф. РO2642
Худяківська сільська управа (староO

стат) ф. РO58
Худяківський волосний виконком 

ф. РO485
Хутірський спеціальний колгосп по

птахівництву ім. 1Oше Травня 
ф. РO4736

Цвітковське залізничноOпоштове відO
ділення ф. РO2797

Цвітнянський волосний виконком 
ф. РO1057

Цвітнянський волосний революційO
ний комітет ф. РO1057

ЦДА  УРСР  ф. РO2407
Центральна бібліотека м. Черкаси 

ф. РO150
Центральна комісія допомоги дітям 

ф. РO1710
Центральне бюро профспілок УманO

ської повітової Ради  ф. РO2522
Центральне бюро технічної інформації

Черкаського раднаргоспу ф. РO2515



Центральний Народний архів м. ЧерO
каси ф. РO150

Церкви  ф. РРO186, 411, 442, 1734
ЦибермановоOГребельський комнезам

ф. РO2122
Цибулівська машинноOтракторна станO

ція ф. РРO4436, 4437
Цибулівська районна судовоOземельна

комісія ф. РO2486
Цибулівський волосний виконком 

ф. РO2481
Цибулівський районний виконком 

ф. РРO2243, 2481
Цибулівський цукровий комбінат 

ф. РO4639
ЦК КП(б)У ф. РРO191, 262, 1683, 5052
ЦК КПРС  ф. РРO2505, 2602
ЦК КПУ ф. РРO2602, 2603, 2830, 4320
ЦСУ  УРСР  ф. РРO2173, 5328

Червонослобідська дитяча музична
школа  ф. РO5915

Черкаська біржа праці  ф. РO50
Черкаська будівельна дільниця ф. РO527
Черкаська  вагометрична майстерня 

ф. РO9
Черкаська валяльноOвойлочна фабриO

ка ф. РO587
Черкаська взуттєвоOшвейна фабрика

ф. РO464
Черкаська геологорозвідувальна ексO

педиція ф. РO5274
Черкаська державна дитяча художня

школа ф. РO5592
Черкаська державна махорочна фабриO

ка ф. РO527
Черкаська державна сільськогоспоO

дарська дослідна станція ф. РO4579
Черкаська 4Oа  державна типографія  

ф. РO268
Черкаська дитяча музична школа № 1

ф. РO4017
Черкаська дитячоOюнацька спортивна

школа № 1 ф. РO5031
Черкаська друга трудова семирічна

школа ф. РO221
Черкаська єврейська професійноOтехO

нічна, механічна школа ф. РO209
Черкаська земельна управа ф. РO863
Черкаська зубопротезна школа 

ф. РO1636
Черкаська контора державного страхуO

вання ф. РO425
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Черкаська контора постачання та збуту
ф. РO2598

Черкаська крайова організація НародO
ного Руху України ф. РРO5630, 5757

Черкаська лісова управа ф. РO37
Черкаська машинноOтракторна станція

ф. РO568
Черкаська механізована колона № 11

ф. РO2627
Черкаська міжобласна інспекція по

контролю за якістю торфу і торф’яO
них добрив ф. РO3694

Черкаська міжрайонна державна
інспекція по оприділенню  урожайO
ності ф. РO538

Черкаська міжрайонна контора
«Сортонасіннєовоч» ф. РO2686

Черкаська міжрайонна рада доброO
вільного спортивного товариства
«Спартак» ф. РO2548

Черкаська міжрайонна спілка проO
мислової кооперації ф. РO354

Черкаська міжрайонна спілка трансO
портних і грабарських артілей ф. РO321

Черкаська міська допоміжна школаO
інтернат №16 ф. РO5028

Черкаська міська земська управа 
ф. РO863

Черкаська міська інспектура держстаO
тистики ф. РO604

Черкаська міська лікарня № 1 ф. РO613
Черкаська міська лікарня № 3 ф. РO5570
Черкаська міська планова комісія 

ф. РO3239
Черкаська міська управа ф. РРO504,

505
Черкаська міська школаOінтернат № 16

ф. РO5027
Черкаська народна районна поліція 

ф. РO48
Черкаська науковоOвиробнича фірма

«Промтехсервіс» ф. РO2598
Черкаська нотаріальна контора 

ф. РO2327
Черкаська обласна асоціація садівO

ничих товариств ф. РO5602
Черкаська обласна ветеринарна лабоO

раторія ф. РO5584
Черкаська обласна державна інспекція

ф. РO4295
Черкаська обласна державна станція з

племінної роботи і штучному осімеO
нінню сільськогосподарських тваO
рин ф. РO4985



Черкаська обласна дирекція радіоO
трансляційної мережі ф. РO2919

Черкаська обласна заготівельна конO
тора ф. РO5287

Черкаська обласна інспекція з охорони
природи ф. РO4754

Черкаська обласна комісія з всеукраїнO
ського референдуму за народною
ініціативою ф.РO5877

Черкаська обласна контора бджільO
ництва  ф. РO4182

Черкаська обласна контора «ЗаготO
худобакорм»  ф. РРO2652, 3844, 3845

Черкаська обласна контора книжкової
торгівлі  ф. РO2911

Черкаська обласна контора по прокату
кінофільмів  ф. РO3238

Черкаська обласна лікарня  ф. РO4315
Черкаська обласна міжколгоспна будіO

вельна організація  ф. РO4395
Черкаська обласна нормативноOдоO

слідна лабораторія по науковій
організації праці  ф. РO2684

Черкаська обласна організація ВсеOукO
раїнської музичної спілки  ф. РO4193

Черкаська обласна організація ВсеO
української спілки автомобілістів 
ф. РO5566

Черкаська обласна організація НаціоO
нальної спілки  журналістів України
ф. РO4636

Черкаська обласна організація спілки
письменників УРСР ф. РO5276

Черкаська обласна організація товаO
риства книголюбів України ф. РO
5563

Черкаська обласна організація УкраїнO
ського товариства кролівників і
звірівниківOлюбителів  ф. РO5239

Черкаська обласна організація УкраїнO
ського товариства мисливців ф. РO
3237

Черкаська обласна організація УкраїнO
ського товариства охорони природи
ф. РO4320

Черкаська обласна планова комісія 
ф. РРO2469, 3073, 3486, 3520, 3528,
4331, 4492, 4717, 5260, 5871

Черкаська обласна проектноOдослідна
станція хімізації сільського госпоO
дарства ф. РO4584

Черкаська обласна промислова рада 
ф. РРO2469, 3389

Черкаська обласна промислова рада
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профспілок ф. РO2562
Черкаська обласна психіатрична ліO

карня № 1 ф. РO4472
Черкаська обласна психіатрична труO

дова колонія ф. РO2707
Черкаська обласна Рада Всесоюзного

ордена Трудового Червоного ПрапоO
ра добровільного спортивного товаO
риства «Трудові резерви» ф. РO3884

Черкаська обласна Рада добровільного
спортивного товариства «Спартак»
ф. РO2549

Черкаська обласна рада студентського
добровільного спортивного товаO
риства «Буревісник» ф. РO2593

Черкаська обласна Рада Українського
добровільного товариства боротьби
за тверезість і здоров’я ф. РO5793

Черкаська обласна санітарноOепідеO
міологічна  станція ф. РO2655

Черкаська обласна сільська рада профO
спілок ф. РO2563

Черкаська обласна станція захисту
рослин ф. РO2913

Черкаська обласна станція перелиO
вання  крові ф. РO2675

Черкаська обласна стоматологічна
поліклініка ф. РO5576

Черкаська обласна станція юних наO
туралістів ф. РO4286

Черкаська обласна станція юних техO
ніків ф. РO2564

Черкаська обласна станція юних туO
ристів ф. РO2565

Черкаська обласна типографія ім. гаO
зети «Правда» ф. РO3236

Черкаська обласна філармонія
ф. РO3998

Черкаська облконтора Всесоюзного
банку фінансування капітальних
вкладень ф. РO2668

Черкаська облконтора громадського
харчування ф. РO1904

Черкаська облконтора Держбанку
СРСР ф. РO2617

Черкаська облконтора інкубаторноO
птахівничих станцій ф. РO2501

Черкаська облконтора  комунального
банку ф. РO2667

Черкаська облконтора промислового
банку ф. РO2666

Черкаська облрада Всесоюзного фізO
культурноOспортивного ордена ЛеO
ніна товариства «Динамо» ф. РO2610



Черкаська облрада добровільного
спортивного товариства «Авангард»
ф. РO2591

Черкаська облрада добровільного
спортивного товариства «Іскра» 
ф. РO2592

Черкаська облрада кооперативноOпрофO
спілкового фізкультурноOспортивного
товариства «Колос»  ф. РO2608

Черкаська облрада кооперативного
страхування членів артілей проO
мислової кооперації ф. РO2476

Черкаська облрада первинних органіO
зацій Українського товариства сліO
пих ф. РO5600

Черкаська облрада по туризму і ексO
курсіях  ф. РO4534

Черкаська облрада профспілок ф. РРO
1440, 1660, 2545, 2556, 2561, 2570,
2619, 2620, 2649, 2677, 2698, 3110,
3255, 3757, 3763, 4524, 4534, 4541,
4555, 4731, 5099, 5397, 5602

Черкаська облрада Республіканського
товариства рятування на воді УкраїO
ни ф. РO5373

Черкаська облрада спілки спортивних
товариств і організацій ф. РO3257

Черкаська облрада студентського
добровільного спортивного товаO
риства «Буревісник» ф. РO2593

Черкаська облрада товариства винаO
хідників і раціоналізаторів України
ф. РO2609

Черкаська облспоживспілка ф. РРO
1238, 1419, 2188, 2211, 2255, 2647,
3127, 3323, 3453, 4434, 4512, 4539,
4573, 4651, 4728, 4952, 5049, 5283,
5337, 5456

Черкаська окружна профрада ф. РРO
241O243, 246, 1698

Черкаська окружна радянська партійO
на школа ф. РO192

Черкаська окружна секція сільськоO
господарських колективів ф. РO338

Черкаська  організація Спілки  архітекO
торів УРСР ф. РO5507

Черкаська організація Спілки художO
ників України ф. РO4595

Черкаська особлива районна продоO
вольча комісія ф. РO111

Черкаська перша державна нотаріаO
льна контора ф. РO180

Черкаська повітова земельна управа 
ф. РO2478
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Черкаська повітова комісія по боротьбі
з дезертирством ф. РO357

Черкаська повітова особлива війсьO
ковоOпродовольча комісія ф. РO424

Черкаська повітова продовольча упраO
ва ф. РO2811

Черкаська повітова Рада народного
господарства ф. РРO65, 376, 479, 533

Черкаська повітова робітничоOселянO
ська інспекція ф. РO142

Черкаська повітова розподільна коO
місія ф. РO111

Черкаська повітова тимчасова земельO
ноOліквідаційна комісія ф. РO2732

Черкаська повітова учительська спілка
ф. РO525

Черкаська повітова церковна рада 
ф. РO442

Черкаська професійна кустарноOхуO
дожня школа ф. РO216

Черкаська професійна торгівельноO
промислова школа ф. РO211

Черкаська професійноOкооперативна
школа ф. РO210

Черкаська професійноOтехнічна лісова
школа ф. РO309

Черкаська професійноOтехнічна школа
глухонімих ф. РO212

Черкаська районна державна нотаO
ріальна контора ф. РO5494

Черкаська районна інспектура держO
статистики ф. РO1912

Черкаська районна комісія у справах
колишніх червоногвардійців та черO
воних партизан ф. РO462

Черкаська районна контора УкраїнO
ського лісопромислового товариства
на паях «Укрінліс» ф. РO2836

Черкаська районна контрольна комісія
КП(б) України – робітничоOселянO
ська інспекція ф. РO143

Черкаська районна малярійна станція
ф. РO1909

Черкаська районна міжколгоспна
станція  тваринництва ф. РO5253

Черкаська районна планова комісія 
ф. РO4486

Черкаська районна рада «Тсоавіахім»
ф. РO377

Черкаська районна управа ф. РРO4, 11,
18, 19, 44, 49, 51, 52, 54, 55, 58O62, 326

Черкаська районна рада профспілок ф.
РO237

Черкаська середня санаторна школаO



інтернат № 14 для дітей хворих
сколіозом ф. РO5029

Черкаська середня сільськогосподаO
ська школа по підготовці голів
колгоспів ф. РO5281

Черкаська середня школа № 1 ф. РO219
Черкаська середня школа № 2 ф. РO1875
Черкаська середня школа № 20 ф. РO

5030
Черкаська спеціалізована дитячоOюнаO

цька спортивна школа ОлімпійO
ського резерву ф. РO5591

Черкаська спілка кустарноOпромисO
лових і сільськогосподарських
кооперативних товариств ф. РO14

Черкаська старообрядна покровська
релігійна громада ф. РO80

Черкаська теплоелектроцентраль 
ф. РO4480

Черкаська територіальна первинна
організація Українського товариства
сліпих ф. РO4905

Черкаська третя єдина трудова
семирічна школа ф. РO441

Черкаська трикотажна фабрика ім. 60O
річчя Радянської України ф. РO586

Черкаська тюрма  ф. РРO26, 54
Черкаська тютюнова фабрика ф. РO266
Черкаська українська охоронна поO

ліція ф. РРO50, 54
Черкаська учительська семінарія 

ф. РO36
Черкаська фабрика гігроскопічної вати

ф. РO4477
Черкаська фабрика художніх виробів

ім. Лесі  Українки ф. РO4479
Черкаська філія акціонерного товаO

риства закритого типу «Центр проO
дажу об’єктів незавершеного будівO
ництва» ф. РO5851

Черкаська фірма «Оптохім» ф. РO5842
Черкаська центральна районна лікарня

ф. РO1911
Черкаська швейна фабрика ф. РO588
Черкаська швейна фабрика №2 ф. РO

3278
Черкаська юридична консультація 

ф. РO5
Черкаське агентство хлібного бюро 

ф. РO863
Черкаське будівельноOмонтажне упO

равління № 3 ф. РРO2598, 3201
Черкаське виробниче будівельноOмонO

тажне об’єднання «Черкасибуд» 
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ф. РO4966
Черкаське виробниче об’єднання гаO

зового господарства ф. РO5639
Черкаське виробниче об’єднання мебO

левої промисловості ф. РРO3808,
4476

Черкаське виробниче об’єднання моO
лочної промисловості ф. РO5261

Черкаське виробниче об’єднання м’ясO
ної промисловості ф. РРO3845, 4495,
5457

Черкаське виробниче об’єднання пивоO
безалкогольної промисловості ф. РO
5580

Черкаське виробниче об’єднання по
птахівництву ф. РO5879

Черкаське виробниче об’єднання хліO
бопекарної промисловості ф. РO5578

Черкаське виробниче  швейне об’єдO
нання ф. РO5607

Черкаське виробничоOаграрне об’єдO
нання садівничих радгоспів ф. РO
5520

Черкаське виробничоOаграрне об’єдO
нання цукрової промисловості 
ф. РРO2625, 5447

Черкаське відділення  Всеукраїнського
кооперативного банку ф. РO380

Черкаське відділення комбінату
текстильної і швейної промислоO
вості ф. РO383

Черкаське відкрите акціонерне товаO
риство «Облагрохім» ф. РO5640

Черкаське вікаріальне управління 
ф. РO314

Черкаське галузеве виробниче управO
ління Державного союзного інжеO
нерноOтехнологічного тресту «ОргO
хім» ф. РO4344

Черкаське головне українське лісництO
во ф. РO37

Черкаське духовне правління ф. РO15
Черкаське єпархіальне управління 

ф. РO314
Черкаське жіноче ремісниче училище

ф. РO859
Черкаське конструкторськоOтехнолоO

гічне бюро ф. РO2598
Черкаське кооперативне ПТУ ф. РO1419
Черкаське лівобережне підприємство

електричних мереж ф. РO580
Черкаське лісництво ф. РO405
Черкаське лісове господарство (лісO

госпзаг) ф. РO467



Черкаське лісове промислове госпоO
дарство ф. РO564

Черкаське міжколгоспне об’єднання по
будівництву «Облміжколгоспбуд» 
ф. РРO3554, 3578, 4194, 4986, 5533

Черкаське міжрайонне інвентаризаO
ційне бюро ф. РO495

Черкаське міське відділення ДержO
банку СРСР ф. РO3241

Черкаське міське відділення УкраїнO
ського товариства сліпих ф. РO336

Черкаське міське ПТУ № 1 будівельO
ників ф. РO4474

Черкаське міське управління капіO
тального  будівництва ф. РO5471

Черкаське музичне училище ф. РO4478
Черкаське об’єднання «Сільгоспхімія»

ф. РO4584
Черкаське об’єднання «ЧеркасисільO

буд» ф. РO4343
Черкаське обласне агентство «СоюзO

друк» ф. РO4511
Черкаське обласне агропромислове

об’єднання ф. РРO2552, 4292, 5396
Черкаське обласне аптечне управління

ф. РO4335
Черкаське обласне бюро судовоOмеO

дичної експертизи ф. РO4581
Черкаське обласне виробниче аграрноO

промислове об’єднання по плодоO
овочевій продукції ф. РO5535

Черкаське обласне виробниче державO
ноOколгоспне сортонасіннєве об’єдO
нання ф. РO5522

Черкаське обласне виробниче об’єдO
нання нерудних будівельних матеO
ріалів ф. РO4737

Черкаське обласне виробниче об’єдO
нання по виробничоOтехнічному
забезпеченню сільського госпоO
дарства ф. РРO2723, 4392, 4615, 5054

Черкаське обласне виробниче об’єдO
нання радгоспів ф. РO4880

Черкаське обласне виробниче управO
ління автомобільного транспорту 
ф. РO3648

Черкаське обласне виробничоOзагоO
тівельне управління «Вторчермет»
ф. РO2589

Черкаське обласне виробничоOтенічне
управління зв’язку ф. РРO2918, 4511

Черкаське обласне відділення ПедаO
гогічного товариства України ф. РO
5579
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Черкаське обласне відділення РадянO
ського дитячого фонду України 
ф. РO5795

Черкаське обласне відділення товаO
риства «Знання» України ф. РO2665

Черкаське обласне відділення УкраїнO
ського науковоOфармацевтичного
товариства ф. РO5583

Черкаське обласне добровільне поO
жежне товариство  ф. РO2704

Черкаське обласне кооперативноOдерO
жавне об’єднання з агропромислоO
вого будівництва  ф. РO5632

Черкаське обласне міжгосподарське
виробниче об’єднання по птахівO
ництву  ф. РO5536

Черкаське обласне міжколгоспне об’єдO
нання по будівництву ф. РO4194

Черкаське обласне науковоOмедичне
товариство терапевтів  ф. РO5582

Черкаське обласне науковоOпрактичне
медичне товариство гематологів і
трансфізіологів  ф. РO5582

Черкаське обласне об’єднання по
виробництву, заготівлях і збуту
насіння овочевих культур і картоплі
ф. РO2685

Черкаське обласне об’єднання по
заготівлі племінної худоби ф. РРO
2601, 5287

Черкаське обласне об’єднання по плеO
мінній справі в тваринництві 
ф. РO5707

Черкаське обласне об’єднання товаO
риства  «Просвіта»  ф. РO5836

Черкаське обласне підприємство ветеO
ринарної медицини  ф. РO5396

Черкаське обласне підприємство по
заготівлі та постачанню паливом
населення, комунальноOпобутових
підприємств і установ   ф. РO2612

Черкаське обласне підприємство сільO
ських електричних мереж  ф. РO2915

Черкаське обласне статистичне управO
ління  ф. РРO1073, 1234, 2173, 2227,
2689, 3059, 4008, 4310, 4364, 4383,
4429, 4779, 5328, 5343

Черкаське обласне товариство «ЗапоO
віт» ф. РO5630

Черкаське обласне трикотажне об’єдO
нання «Фанг» ф. РO5903

Черкаське обласне управління будівO
ництва і експлуатації автомобільних
доріг ф. РРO2663, 2946, 4082, 4357,



4381, 4398, 4425, 4626, 5057, 5299
Черкаське обласне  управління громадO

ського харчування ф. РO4753
Черкаське обласне  управління грузоO

вого автотранспорту ф. РO5275
Черкаське обласне управління дерO

жавної хлібної інспекції ф. РO2611
Черкаське обласне управління дерO

жавної інспекції по якості товарів та
торгівлі  ф. РO2558

Черкаське обласне управління ДержO
трудощадкас ф. РO4197

Черкаське обласне управління житлоO
вого господарства ф. РO4752

Черкаське обласне управління загоO
тівель ф. РO2947

Черкаське обласне управління капітаO
льного будівництва ф. РРO2639, 5449

Черкаське обласне управління кінофіO
кації ф. РРO2623, 3911, 4494

Черкаське обласне управління кульO
тури ф. РРO874, 1422, 1892, 2623,
2624, 2631, 2692, 2942, 3002, 3026,
3027, 3873, 3911, 3998, 4017, 4027,
4099, 4103, 4105, 4144, 4272, 4356,
4390, 4391, 4478, 4497, 4519, 4527,
4596, 4633, 4681, 4699, 4715, 4721,
4731, 4778, 5045, 5166, 5210, 5334,
5345, 5347, 5351, 5356, 5359, 5366,
5771

Черкаське обласне управління лісоO
вого господарства і лісозаготівель ф.
РРO2572, 3529, 4324, 4541, 5162, 5760

Черкаське обласне управління матеріO
альноOтехнічного постачання ф. РO
2722

Черкаське  обласне управління меліоO
рації і водного господарства ф. РРO
2637, 3806, 4127

Черкаське обласне управління місцеO
вої промисловості ф. РРO2598, 3800,
4505, 4544

Черкаське  обласне  управління місцеO
вої і паливної промисловості ф. РO
584

Черкаське  обласне  управління  молочO
ної  промисловості ф. РРO1629, 1918

Черкаське обласне управління пасаO
жирського автотранспорту ф. РO
5448

Черкаське  обласне  управління по буO
дівництву в колгоспах ф. РO2554

Черкаське  обласне  управління по охоO
роні державних таємниць у пресі та
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інших засобах масової інформації 
ф. РO4502

Черкаське обласне управління по підO
готовці водосховища Кременчуцької
ГЕС ф. РO5242

Черкаське обласне управління постаO
чання і збуту ф. РO4166

Черкаське обласне управління проO
мисловості будівельних  матеріалів
ф. РРO1448, 2441, 3616, 4124

Черкаське обласне управління проO
мисловості продовольчих товарів 
ф. РРO469, 589, 3496

Черкаське обласне управління проO
фесійноOтехнічної освіти ф. РРO
2674, 4311, 4321, 4346, 4474, 4498,
4558, 4586, 4587, 4770, 4878, 5061,
5136, 5165, 5188, 5364, 5868, 5947

Черкаське обласне управління ремонтO
них підприємств  ф. РO2553

Черкаське обласне управління сільсьO
кого господарства  ф. РРO2552, 2601,
3061, 3379, 3394, 3572, 3701, 3806,
3950, 3963O3965, 4028, 4089, 4159,
4160, 4182, 4194, 4281, 4292, 4298,
4361, 4418, 4426, 443504437, 4469,
4471, 4579, 4583, 4584, 4614, 4685,
5110, 5223, 5230, 5236, 5253, 5257,
5281, 5327, 5396, 5462, 5509, 5584

Черкаське обласне управління Спілки
наукових та інженерних об’єднань
України   ф. РO2614

Черкаське обласне управління торгівлі
ф. РРO1904, 2625, 2697, 4475, 4875,
4994, 5514, 5770

Черкаське обласне управління у спраO
вах друку, поліграфії і книжкової
торгівлі ф. РРO2300, 2569, 4103, 4144,
5709

Черкаське обласне управління у спраO
вах сільського і колгоспного будівO
ництва ф. РРO1230, 2216, 2554, 4627,
5228, 5430

Черкаське обласне управління харчоO
вої промисловості ф. РРO469, 2659,
3404, 3809

Черкаське обласне управління хлібоO
продуктів ф. РO2618

Черкаське окружне відділення профO
спілки працівників шкіряної промиO
словості ф. РO258

Черкаське окружне відділення профO
спілки працівників харчової і смаO
кової промисловості ф. РO2870



Черкаське окружне профспілкове
бюро ф. РРO239, 241O245, 255, 258,
1698

Черкаське ордена «Знак Пошани»  виO
робниче об’єднання «Азот» ім. КомO
сомолу України ф. РO4879

Черкаське педагогічне училище 
ф. РO1873

Черкаське повітове відділення спілки
працівників землі і лісу ф. РO2493

Черкаське повітове відділення профO
спілки працівників місцевого трансO
порту ф. РO261

Черкаське повітове відділення профO
спілки працівників і службовців
шкіряного виробництва ф. РO260

Черкаське повітове відділення профO
спілки працівників швейної промиO
словості ф. РO259

Черкаське повітове професійне  бюро
ф. РРO201, 259, 262

Черкаське повітове управління евакуO
ації населення ф. РO4454

Черкаське повітове управління робітO
ничоOселянської міліції  ф. РРO272,
273, 297O302, 304, 305, 307, 999, 1616

Черкаське похоронне  бюро ф. РO10
Черкаське правобережне підприємство

електричних мереж ф. РO5590
Черкаське промисловоOвиробниче кооO

перативне товариство «Валяльна
фабрика» ф. РO27

Черкаське професійне торгівельне
училище ф. РO3762

Черкаське районне енергетичне управO
ління ф. РРO2539, 3634, 4480

Черкаське районне об’єднання по виO
робничоOтехнічному забезпеченню
сільського господарства ф. РO3169

Черкаське районне споживче товаO
риство ф. РO1907

Черкаське районне управління палиO
вом ф. РO142

Черкаське районне управління сільсьO
кого господарства ф. РO4734

Черкаське середнє міське ПТУ № 15
будівельників ф. РO4586

Черкаське середнє міське ПТУ № 21 
ф. РO5589

Черкаське технічне училище № 2 
ф. РO4587

Черкаське технічне училище № 8
(хіміків) ф. РO4321

Черкаське товариство дерматоOвенеO
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рологів ф. РO5582
Черкаське товариство «Просвіта» 

ф. РO430
Черкаське товариство соціальних гігієO

ністів і організаторів охорони здоO
ров’я ф. РO5582

Черкаське товариство організаторів 
ф. РO5582

Черкаське товариство хірургів ф. РO5582
Черкаське управління будівництва

Всесоюзного об’єднання «СоюзінO
тергазбуд» ф. РO5075

Черкаське управління експлуатації
осушувальноOзрошувальних систем
ф. РO3807

Черкаське управління «МіжрайпаO
ливо» ф. РO2612

Черкаське управління технічної ексO
плуатації малих рік ф. РO5241

Черкаське учбовоOвиробниче підO
приємство глухих ф. РO1901

Черкаське учбовоOвиробниче підприO
ємство Українського товариства сліO
пих ф. РO3469

Черкаський агроOекономічний техніO
кум  ф. РO205

Черкаський будинок  дитини ф. РO4019
Черкаський Будинок науковоOтехнічO

ної пропаганди ф. РO4580
Черкаський бурякоцукротрест ф. РРO

267, 1065, 2500, 2708, 3953O3955,
4330, 4332, 4399, 5447

Черкаський ветеринарний технікум 
ф. РO1, 199

Черкаський груповий комітет працівO
ників текстильної і легкої промислоO
вості ф. РO5371

Черкаський груповий комітет профO
спілки працівників міського і сільO
ського будівництва ф. РO2620

Черкаський державний інститут по
проектуванню підприємств легкої
промисловості № 13 ф. РO5371

Черкаський державний науковоOдоO
слідний інститут іонообмінних
матеріалів ф. РO5703

Черкаський державноOкооперативний
трест «Агробуд» ф. РO5632

Черкаський деревообробний комбінат
ф. РO3115

Черкаський державний банк ф. РРO
180, 210

Черкаський державний обласний
український музичноOдраматичний



театр ім. Т.Г. Шевченка ф. РO1892
Черкаський державний педагогічний

інститут ім. 300Oріччя Возз’єднання
України з Росією ф. РO193

Черкаський державний  плодолісорозO
садник  ф. РO2580

Черкаський дитячий будинок № 2 
ф. РO579

Черкаський завком профспілки праO
цівників поліграфічної промислоO
вості ф. РO246

Черкаський завод залізобетонних виO
робів ф. РO3760

Черкаський завод натурального кауO
чуку ф. РO3491

Черкаський завод «Строммашина» 
ф. РO5638

Черкаський завод телеграфної апараO
тури ф. РO4577

Черкаський завод технологічного обO
ладнання ф. РO5978

Черкаський завод «Фотоприлад» 
ф. РO4481

Черкаський завод хімічних  реактивів
ім. ХХV з’їзду КПРС  ф. РO3763

Черкаський інформаційноOобчислюO
вальний технічний центр «ТоргтехO
система» ф. РO5878

Черкаський консервний комбінат 
ф. РO3118

Черкаський кооперативний технікум
ф. РO3883

Черкаський краєзнавчий музей ф. РO2407
Черкаський кукурузноOкрохмальноO

паточний комбінат ф. РO2466
Черкаський ліспромгосп ф. РРO2612,

2682
Черкаський машинобудівний завод 

ім. Петровського ф. РO265
Черкаський медичний технікум (базоO

ве медичне училище)  ф. РРO184, 202
Черкаський міжгалузевий територіаO

льний центр науковоOтехнічної інO
формації і пропаганди  ф. РO5567

Черкаський міжколгоспний трест
«Промбудматеріали» ф. РO4986

Черкаський міжобласний трест дорожO
ніх ресторанів ф. РO4829

Черкаський міський виконком ф. РРO
121, 267, 469, 586, 589, 602, 604, 1890,
1901, 1904, 2611, 2689, 2842, 3117,
3119, 3239, 3240, 3469, 3470, 3634,
4017, 4018, 4098, 4472, 4479, 4587,
4902, 5031, 5471
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Черкаський міський відділ комунаO
льного господарства ф. РO602

Черкаський міський відділ культури 
ф. РO5554

Черкаський міський відділ народної
освіти  ф. РРO1890, 4018, 5031

Черкаський міський відділ охорони
здоров’я  ф. РРO3120, 4019, 4098

Черкаський міський відділ пасажирO
ського транспорту ф. РO4902

Черкаський міський відділ соціального
забезпечення ф. РO3119

Черкаський міський відділ торгівлі 
ф. РO1904

Черкаський міський комітет ДоброO
вільного товариства сприяння армії,
авіації і флоту ф. РO4729

Черкаський міський комітет народного
контролю ф. РO3756

Черкаський міський комітет по фіO
зичній культурі і спорту ф. РO3240

Черкаський міський комітет профO
спілки медичних працівників 
ф. РO5758

Черкаський міський комітет профO
спілки працівників агропромислоO
вого комплексу ф. РO5759

Черкаський міський комітет профспілO
ки працівників освіти, вищої школи
і наукових установ ф. РO3882

Черкаський міський Палац піонерів 
ф. РO4018

Черкаський міський промисловий
комбінат  ф. РO584

Черкаський міський спеціальний
дитячий будинок №1 ф. РO545

Черкаський міський фінансовий відділ
ф. РO581

Черкаський міський  харчовий комбіO
нат ф. РO469

Черкаський молочний комбінат 
ф. РРO3494, 4054

Черкаський м’ясокомбінат ф. РO3470
Черкаський нафтовий склад ф. РO370
Черкаський об’єднаний авіазагін 

ф. РO5556
Черкаський обком КПУ  ф. РРO1645,

2603, 2654, 2721, 4320, 4494, 5136,
5236, 5239, 5241

Черкаський обком народного контроO
лю ф. РРO2830, 4143, 4488, 4523, 5111

Черкаський обком профспілки медичO
них працівників  ф. РРO2571, 4119,
5258, 5548



Черкаський обком профспілки працівO
ників автотранспорту і шосейних
доріг  ф. РO2649 

Черкаський обком профспілки працівO
ників будівництва і промисловості
будівельних матеріалів  ф. РO2619

Черкаський обком профспілки працівO
ників державної торгівлі і громадO
ського харчування ф. РO2679

Черкаський обком профспілки працівO
ників державної торгівлі і споживчої
кооперації ф. РРO2677, 3377, 4130,
4402, 4482, 4567, 4651, 4670, 4968,
5196, 5456, 5513

Черкаський обком профспілки працівO
ників держустанов ф. РРO1500, 2556,
2710, 4000, 4124, 4585, 4629, 4726,
4744, 4787, 4846, 4885, 4959, 5459

Черкаський обком профспілки працівO
ників електростанцій і промислових
підприємств  ф. РO5528

Черкаський обком профспілки працівO
ників енергетики і електротехнічної
промисловості ф. РO3256

Черкаський обком профспілки працівO
ників зв’язку ф. РO2648

Черкаський обком профспілки працівO
ників зв’язку, автотранспорту і шоO
сейних доріг ф. РO2650

Черкаський обком профспілки працівO
ників комунального господарства 
ф. РРO2544, 2696

Черкаський обком профспілки працівO
ників культури ф. РРO2568, 2711,
4133, 4329, 4484, 4593, 4960, 5105,
5349, 5458, 5466

Черкаський обком профспілки працівO
ників лісових  галузей  ф. РO3255

Черкаський обком профспілки працівO
ників машинобудування і приладоO
будування ф.РРO4524, 5323

Черкаський обком профспілки працівO
ників місцевої промисловості і
комунальноOпобутових підприємств
ф. РРO2543, 5523

Черкаський обком профспілки працівO
ників освіти, вищої школи і науO
кових установ ф. РРO2529, 2700,
3881, 3882, 3957, 4483, 4547, 4588,
4679, 4743, 4845, 4853, 4962, 5103,
5211, 5457

Черкаський обком профспілки працівO
ників початкових і середніх шкіл 
ф. РO1418
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Черкаський обком профспілки працівO
ників промисловості продовольчих
товарів  ф. РРO3844, 4639

Черкаський обком профспілки працівO
ників агропромислового комплексу
ф. РРO2600, 3122, 3529, 3836, 3909,
3951, 4002, 4011, 4062, 4138, 4273,
4297, 4504, 4579, 4594, 4672, 4884,
4989, 5104, 5199, 5250

Черкаський обком профспілки працівO
ників текстильної і легкої промислоO
вості  ф. РРO1440, 3251, 4877

Черкаський обком профспілки працівO
ників харчової промисловості ф. РРO
2616, 3845, 4639, 4781

Черкаський обком профспілки фінанO
совоOбанківських працівників ф. РO
1660

Черкаський обком товариства ЧервоO
ного Хреста  ф. РO2908

Черкаський обласний архівний відділ
ф. РO2471

Черкаський обласний будинок дитини
ф. РO4019

Черкаський обласний Будинок саніO
тарної освіти  ф. РO2670

Черкаський обласний Будинок учиO
теля  ф. РO3881

Черкаський обласний виконком ф. РРO
75, 627, 783, 848, 1220, 1238, 1446,
1448, 1645, 1892, 1904, 1962, 2038,
2049, 2113, 2373, 2417, 2441, 2461,
2469, 2471, 2512, 2539, 2540, 2542,
2555, 2601, 2603, 2608, 2612, 2627,
2630, 2631, 2633O2635,2637O2639,
2646, 2652O2654, 2664, 2671, 2673,
2674, 2685, 2690, 2694, 2721, 2722,
2842, 2911, 2913, 2915, 3076, 3237,
3239, 3257, 3445, 3486, 3494, 3616,
3760, 3761, 3808, 3950, 4010, 4028,
4081, 4098, 4160, 4164, 4166, 4181,
4182, 4193, 4194, 4273, 4281, 4289,
4292, 4313, 4316, 4320, 4331, 4335,
4395, 4469O4471, 4478, 4479, 4494,
4512, 4579, 4583, 4584, 4587, 4595,
4633, 4711, 4712, 4752, 4754, 4780,
4902, 4903, 4984, 4985, 5052, 5098,
5236, 5239O5242, 5255, 5257, 5369,
5396, 5440, 5449, 5471,5484, 5500,
5511, 5514, 5524, 5531, 5533, 5566,
5580, 5602, 5760

Черкаський обласний виробничий
рибний комбінат  ф. РO2630

Черкаський обласний відділ  комуO



нального господарства  ф. РРO2661,
4010, 4070

Черкаський обласний відділ  народної
освіти ф. РРO630, 1420, 2228, 2566,
2567, 3521, 3575, 3640, 4309, 4431,
4491, 4661, 4725, 4786, 4848, 5055,
5062, 5259, 5531, 5610, 5796

Черкаський обласний відділ охорони
здоров’я  ф. РРO635, 880, 1417, 1430,
1911, 2570, 2604, 2632, 2672, 2694,
2707, 2843, 3445, 3569, 3995, 4080,
4098, 4317, 4333O4335, 4385, 4472,
4581, 4761, 4769, 5043, 5076, 5388,
5582

Черкаський обласний відділ праці 
ф. РO2671

Черкаський обласний відділ соціальноO
го забезпечення ф. РРO1092, 1172,
1472, 1493, 2588, 2691, 2939, 3119,
3244, 4065, 4490, 5140, 5171, 5473, 5484

Черкаський обласний відділ технічний
культур ф. РO784

Черкаський обласний відділ УкраїнO
ського товариства глухих  ф. РO4316

Черкаський обласний  відділ  у справах
будівництва і архітектури  ф. РO2641

Черкаський обласний  відділ цін 
ф. РO5240

Черкаський обласний відділ юстиції
ф. РРO2633, 5300, 5515

Черкаський обласний дитячий протиO
туберкульозний санаторій «Руська
Поляна»   ф. РO2632

Черкаський обласний земельний  відO
діл  ф. РРO783, 784, 848, 1218, 1236,
1416, 1484

Черкаський обласний комітет по фіO
зичній культурі і спорту  ф. РO2664

Черкаський обласний комітет товаO
риства сприяння обороні України 
ф. РO4342

Черкаський обласний комітет у спраO
вах  фізкультурі і спорту  ф. РРO2608,
2610, 2664, 5077, 5577

Черкаський обласний лікарськоOфізO
культурний диспансер  ф. РO4317

Черкаський обласний міжколгоспний
шляховоOбудівельний трест ф. РO
5533

Черкаський обласний наркологічний
диспансер  ф. РO5587

Черкаський обласний народний суд 
ф. РO5032

Черкаський обласний науковоOметоO
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дичний центр народної творчості і
культурноOосвітньої роботи ф. РO
2624

Черкаський обласний онкологічний
диспансер  ф. РO4382

Черкаський обласний протитуберO
кульозний  диспансер  ф. РO2672

Черкаський обласний профспілковий
центр культури і організації дозвілO
ля трудящих ф. РO4731

Черкаський обласний психоневроO
логічний  диспансер  ф. РO4098

Черкаський обласний  суд  ф. РРO2634,
5354, 5355

Черкаський обласний театр ляльок 
ф. РO5369

Черкаський обласний телерадіокоміO
тет  ф. РO2615

Черкаський обласний трест маслоOсиO
роробної промисловості  ф. РРO2892,
4054, 4067, 4090, 4091

Черкаський обласний трест по загоO
тівлі та первинній обробці коноплі
ф. РO2464

Черкаський обласний трест промислоO
воOпродовольчих товарів ф. РO3404

Черкаський обласний трест промислоO
вості будівельних матеріалів  ф. РРO
1448, 2441, 3389, 4124

Черкаський обласний трест радгоспів
ф. РРO1622, 2555

Черкаський обласний трест м’ясоOмоO
лочних радгоспів  ф. РРO3061, 4538,
5102, 5231, 5432

Черкаський обласний трест шовківO
ництва  ф. РO2638

Черкаський обласний учбовий комбіO
нат управління підготовки кадрів
ЦСУ УРСР  ф. РO3745

Черкаський обласний фінансовий відO
діл ф. РРO1091, 1173, 1220, 2363,
2646, 2703, 2941, 4280, 4542, 4713,
5326, 5433, 5434

Черкаський обласний шкіряноOвенероO
логічний  диспансер  ф. РO583

Черкаський обласний шляховий відділ
ф. РРO3060, 4339

Черкаський окружний виконком 
ф. РРO100, 380, 973, 1035, 1048

Черкаський окружний відділ народної
освіти  ф. РРO1035, 1038

Черкаський окружний комітет незаO
можних селян  ф. РO475

Черкаський окружний музей  ф. РO229



Черкаський окружний фінансовий
відділ  ф. РO1028

Черкаський ордена Трудового ЧервоO
ного Прапора завод хімічного волокO
на ім. ХХІІ з’їзду КПРС ф. РO2626

Черкаський паливний трест  ф. РO2612
Черкаський  педагогічний технікум 

ф. РРO184, 203, 253
Черкаський пивоварний завод ф. РO469
Черкаський плодоовочевий комбінат

ф. РO143
Черкаський плодоовочевий радгосп 

ф. РO1937
Черкаський повітовий виконком 

ф. РРO106, 107, 111, 113, 116, 119, 144,
187, 272, 273, 275, 300, 301, 307, 533,
561, 986, 999

Черкаський повітовий відділ війO
ськовоOпродовольчого постачання
ф. РO2490

Черкаський  повітовий відділ народної
освіти  ф. РРO150, 201, 204, 216, 309,
430, 859

Черкаський  повітовий відділ охорони
здоров’я  ф. РO147

Черкаський повітовий відділ праці 
ф. РРO1114, 477

Черкаський повітовий відділ соціальO
ного забезпечення  ф. РO144

Черкаський повітовий військомат 
ф. РРO111, 123, 201, 297, 307, 533, 2258

Черкаський повітовий військовоOревоO
люційний комітет  ф. РO2916

Черкаський повітовий земельний  відO
діл ф. РРO109, 111, 113, 201, 392, 394O
396, 405, 406

Черкаський повітовий комісар ТимчаO
сового уряду  ф. РO504

Черкаський повітовий комітет незаO
можних селян  ф. РO173

Черкаський повітовий комітет по боO
ротьбі з виступами селян  ф. РO504

Черкаський повітовий комітет по проO
веденню трудової повинності ф. РO
2326

Черкаський повітовий продовольчий
комітет ф. РРO111, 119, 424, 533,
1025, 2490

Черкаський повітовий революційний
комітет ф. РРO111, 114, 144, 376

Черкаський повітовий старостат 
ф. РO503

Черкаський повітовий старостат «УкO
раїнської держави»  ф. РO505
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Черкаський проектноOконструкторсьO
кий технологічний інститут ф. РO4341

Черкаський Раднаргосп ф. РРO587,
2505, 2508, 2510, 2512, 2515, 2520,
2539, 2630, 3109, 3188, 3470, 3494,
3634, 3763, 4168, 4480, 4528

Черкаський районний архітектор 
ф. РO4954

Черкаський райком КП(б)У ф. РРO
1946, 1955, 5253

Черкаський райком народного контроO
лю ф. РO4485

Черкаський райком профспілки меO
дичних працівників   ф. РO4119

Черкаський райком профспілки праO
цівників агропромислового комO
плексу  ф. РO3122

Черкаський райком профспілки прцівO
ників  державний установ  ф. РO2578

Черкаський райком профспілки праO
цівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO4482

Черкаський райком профспілки праO
цівників  культури  ф. РO4484

Черкаський райком профспілки праO
цівників освіти, вищої школи і
наукових установ  ф. РO4483

Черкаський райком профспілки фіO
нансовоOбанківських працівників 
ф. РO2557

Черкаський районний виконком 
ф. РРO80, 143, 205, 410, 549O551, 553,
555, 557, 558, 561, 562, 610, 848, 1893,
1906, 1911, 1946, 1955, 2334, 2339,
2341, 2343, 2345O2347, 2349, 2354,
2537, 2573, 3560, 4303, 4486, 4958,
5253O5255, 5684, 5887, 5890

Черкаський районний відділ будівO
ництва і експлуатації автомобільних
доріг ф. РO1930

Черкаський районний відділ зв’язку 
ф. РO143

Черкаський районний відділ культури
ф. РO4299

Черкаський районний відділ народної
освіти ф. РO412

Черкаський районний відділ охорони
здоров’я ф. РO410

Черкаський районний відділ соціальO
ного забезпечення ф. РO2573

Черкаський районний відділ технічних
культур ф. РO1955

Черкаський районний військомат 
ф. РO2494



Черкаський районний земельний  відO
діл  ф. РРO549, 551, 553, 555, 557, 558,
1893, 1955, 2331, 2345O2347, 2354

Черкаський районний лісовий комітет
ф. РO142

Черкаський районний продовольчий
комітет ф. РРO111, 114

Черкаський районний торгівельний
відділ  ф. РO1906

Черкаський районний фінансовий
відділ  ф. РO411

Черкаський рафінадний завод ф. РO21
Черкаський рафінадний завод ім. ФрунO

зе  ф. РO267
Черкаський  рибколгосп ім. Шевченка

ф. РРO2416, 5195
Черкаський СвятоOМиколаївський соO

бор ф. РO314
Черкаський соціальноOекономічний

технікум ф. РO204
Черкаський спеціалізований міський

молочний завод ф. РO1918
Черкаський стандартноOбудівельний

завод ф. РO474
Черкаський судоремонтний завод 

ф. РO2332
Черкаський  технікум електрифікації і

сільськогосподарського будівництва
ф. РO201

Черкаський технікум радянської торO
гівлі  ф. РO4475

Черкаський трест продовольчих товаO
рів ф. РO1443

Черкаський трест рибного госпоO
дарства  ф. РРO4081, 4995

Черкаський український національний
театр ф. РO17

Черкаський  український педагогічний
інститут ф. РO36

Черкаський  фанерний завод ф. РO590
Черкаський філіал державного проектO

ного інституту «ГіпроцивільпромO
буд» ф. РO2673

Черкаський філіал Київського облO
держархіву  ф. РO2407

Черкаський  філіал Київського ордена
Леніна політехнічного інституту ім.
50Oріччя Великої Жовтневої соціаO
лістичної революції  ф. РO4987

Черкаський філіал науковоOвиробничоO
го об’єднання «Імпульс» ф. РO5959

Черкаський  філіал республіканського
проектноOдослідного інституту «УкрO
колгосппроект» ф. РO4289
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Черкаський  філіал республіканського
проектного інституту по землевпоO
рядкуванню ф. РO4285

Черкаський філіал Українського дерO
жавного інституту проектування
садів і виноградників ф. РO4984

Черкаський фінансовоOекономічний
технікум ф. РO4585

Черкаський  хлібокомбінат ф. РO589
Черкаський Центр Стандартизації і

метрології ф. РO5500
Черкаський шляховоOбудівельний

технікум ф. РO200
Черкаський шовковий комбінат ім. 

60Oріччя Великої Жовтневої соціаO
лістичної революції ф. РO4877

Черкаські  курси каменярів  ф. РO227
Черкаські обласні наукові медичні

товариства ф. РO5582
Черкаські фармацевтичні курси ф. РO206
Черкаські художньоOвиробничі майO

стерні  ф. РO2642
Черкаські цегельні заводи ф. РO28
Чигиринська  будівельна дільниця № 2

спецбудтресту № 1 ф. РO2536
Чигиринська виробнича кооперативна

артіль «Шкіряна праця»  ф. РO965
Чигиринська восьмирічна школаO

інтернат ф. РO5531
Чигиринська державна нотаріальна

контора ф. РO5530
Чигиринська державна станція по плеO

мінній роботі і штучному  осіменінO
ню сільськогосподарських тварин 
ф. РO4576

Чигиринська дитяча музична школа 
ф. РO4601

Чигиринська інвентаризаційна контоO
ра ф. РO872

Чигиринська лісозахисна станція 
ф. РO5760

Чигиринська машиноOтракторна станO
ція ф. РO783

Чигиринська повітова виборча комісія
по виборах земських гласних 
ф. РO543

Чигиринська повітова військова нараO
да  ф. РO3068

Чигиринська повітова економічна
нарада  ф. РРO2502, 3235

Чигиринська повітова земельна управа
ф. РРO529, 2474

Чигиринська повітова комісія постаO
чання  ф. РO2474



Чигиринська повітова надзвичайна
комісія  ф. РO1340

Чигиринська повітова продовольча
управа  ф. РO2865

Чигиринська повітова спілка кредитO
них, позиковоOощадних і споживчих
товариств  ф. РO1024

Чигиринська повітова управа  ф. РO529
Чигиринська повітова церковна рада

ф. РO442
Чигиринська промисловоOкоопераO

тивна артіль «Своя праця»   ф. РO966
Чигиринська районна земельна  коO

мендатура  ф. РO1353
Чигиринська районна інформаційноO

обчислювальна станція держстаO
тистики  ф. РO873

Чигиринська районна контрольна
коміOія КП(б)УO робітничоOселянO
ська інспекція  ф. РO1058

Чигиринська районна охоронна поліO
ція  ф. РO1350

Чигиринська районна планова комісія
ф. РO891

Чигиринська районна управа ф. РРO
1351O1353

Чигиринська ремонтноOтехнічна станO
ція  ф. РO3761

Чигиринська середня школа № 1 
ім. Богдана Хмельницького ф. РO830

Чигиринська середня школа №2 ф. РO
829

Чигиринська сільськогосподарська одO
норічна школа рахівників колгоспів
ф. РO3758

Чигиринська центральна районна ліO
карня ф. РO880

Чигиринське лісництво ф. РO1043
Чигиринське повітове відділення

радіотелеграфного агентства УкраїO
ни ф. РO1051

Чигиринське повітове відділення граO
барів ф. РO2917

Чигиринське повітове управління роO
бітничоOселянської міліції ф. РРO
995, 998O1000, 1007, 1010

Чигиринське районне виробниче
об’єднання по виробничоOтехнічO
ному забезпеченню сільського госO
подарства ф. РO4300

Чигиринське районне споживче тоO
вариство ф. РO884

Чигиринське районне управління сільO
ського господарства ф. РO3759
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Чигиринське середнє шляховоOбудіO
вельне технічне училище  ф. РO1036

Чигиринський  лісгоспзаг ф. РO3757
Чигиринський маслозавод  ф. РO782
Чигиринський міський виконком 

ф. РO2503
Чигиринський повітовий виконком 

ф. РРO529, 987, 989, 990, 1044, 1053,
1059

Чигиринський повітовий відділ війO
ськовоOпродовольчого постачання
ф. РO1648

Чигиринський повітовий відділ народO
ного господарства ф. РРO529, 2500

Чигиринський повітовий відділ охороO
ни здоров’я  ф. РO2527

Чигиринський повітовий відділ народO
ної освіти  ф. РO1053

Чигиринський повітовий відділ соціаO
льного забезпечення  ф. РO1059

Чигиринський повітовий військомат
ф. РРO529, 1646, 2503

Чигиринський повітовий військовоO
революційний комітет ф. РРO529,
994, 1006, 2523, 3068, 3235

Чигиринський повітовий земельний
відділ ф. РРO985, 1045, 1055

Чигиринський повітовий комісаріат у
військових справах ф. РРO529, 989

Чигиринський повітовий  фінансовий
відділ ф. РO1057

Чигиринський райком Добровільного
товариства сприяння Армії, Авіації і
Флоту  ф. РO4415 

Чигиринський райком КП(б)У  ф. РРO
802, 804O807, 811, 812, 814O816, 818,
821, 822, 854, 874, 894, 897O900

Чигиринський райком народного конO
тролю ф. РO2905

Чигиринський райком профспілки меO
дичних працівників ф. РO4001

Чигиринський райком профспілки праO
цівників державних установ ф. РO4000

Чигиринський райком профспілки
працівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO4997

Чигиринський райком профспілки
працівників культури ф. РO4302

Чигиринський райком профспілки
працівників освіти, вищої школи і
наукових установ ф. РO4414

Чигиринський райком профспілки
працівників сільського господарства
ф. РO4002



Чигиринський районний виконком 
ф. РРO539, 791O795, 799O802, 805O819,
821O823, 848, 849, 851, 854, 856, 866,
871, 873, 874, 877, 880, 883, 886, 889O
891, 893O895, 897O902, 904O916, 918O
926, 928, 929, 931O934, 936, 937, 939,
941, 943, 983, 3235, 3440, 3761, 3806,
5531, 5760, 5779

Чигиринський районний відділ будівO
ництва і експлуатації шляхів ф. РO854

Чигиринський районний відділ дерO
жавної допомоги багатодітним і
одиноким матерям ф. РO5779

Чигиринський районний відділ кіноO
фікації ф. РO890

Чигиринський районний відділ коO
мунального господарства ф. РO871

Чигиринський районний відділ кульO
тури ф. РO874

Чигиринський районний відділ народO
ної освіти  ф. РРO849, 5531

Чигиринський районний відділ охоO
рони здоров’я ф. РO856

Чигиринський районний відділ сільO
ського господарства ф. РРO883, 912,
916, 920, 945

Чигиринський районний відділ сільсьO
кого і колгоспного будівництва ф. РO
877

Чигиринський районний відділ соO
ціального забезпечення ф. РO886

Чигиринський районний відділ тваO
ринництва ф. РO866

Чигиринський районний відділ технічO
них культур ф. РO857

Чигиринський районний  військомат
ф. РРO799, 800, 804O808, 810, 811, 813,
816, 818, 821, 822, 2405

Чигиринський районний військовоO
революційний комітет  ф. РO2502

Чигиринський районний земельний
відділ ф. РРO793, 807, 810, 893O895,
897O902, 904O914, 916, 918, 919, 921O
929, 931O934, 936, 937, 939, 941, 943

Чигиринський районний комітет взаO
ємної допомоги ф. РO1060

Чигиринський районний комнезам 
ф. РO1050

Чигиринський районний  фінансовий
відділ ф. РРO791, 794, 810, 887

Чигиринський районний шляховий
відділ ф. РO805

Чигиринський районний торгівельний
відділ ф. РO889

965

Чигиринський сільськогосподарський
технікум  ф. РO848

Чигиринський цегельний завод ф. РO
851

Чорнобаївська дитяча музична школа
Ф. РO5359

Чорнобаївська районна інформаційноO
обчислювальна станція держстатисO
тики ф. РРO1087, 2072

Чорнобаївська районна комісія у спраO
вах  колишніх червоногвардійців та
червоних партизан ф. РO1693

Чорнобаївська районна лікарня ф. РO
4080

Чорнобаївська районна планова коміO
сія  ф. РO5260

Чорнобаївська центральна ощадна
каса № 3291  ф. РO1166

Чорнобаївське відділення сільськоO
господарського банку  ф. РO1863

Чорнобаївське районне відділення
об’єднання по виробничоOтехнічO
ному забезпеченню сільського госO
подарства ф. РO4993

Чорнобаївське районне міжгосподарO
ське підприємство по виробництву
м’яса і переробці  кормів  ф. РO5509

Чорнобаївське районне споживче товаO
риство  ф. РO4512

Чорнобаївський райком КП(б)У 
ф. РРO2064, 2071, 3744

Чорнобаївський райком народного
контролю ф. РO4513

Чорнобаївський райком профспілки
медичних працівників ф. РO5258

Чорнобаївський райком профспілки
працівників державних установ 
ф. РO4967

Чорнобаївський райком профспілки
працівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO4968

Чорнобаївський райком профспілки
працівників землі і лісу ф. РO1697

Чорнобаївський райком профспілки
працівників культури ф. РO5105

Чорнобаївський райком профспілки
працівників освіти, вищої школи і
наукових установ ф. РO5103

Чорнобаївський райком профспілки
працівників і службовців сільського
господарства і заготівель ф. РO5104

Чорнобаївський районний архітектор
ф. РO5508

Чорнобаївський  районний виконком



ф. РРO1087, 1091, 1152, 2064, 2071,
2072, 2074, 2420, 3744, 4080, 4081,
4512, 5102, 5257, 5259, 5260, 5360,
5508, 5509

Чорнобаївський районний відділ кульO
тури ф. РO5366

Чорнобаївський районний відділ кульO
турноOосвітньої роботи ф. РO5367

Чорнобаївський районний відділ наO
родної освіти ф. РРO5100, 5259, 5360,
5361

Чорнобаївський районний відділ охоO
рони  здоров’я ф. РO1084

Чорнобаївський районний відділ сільO
ського господарства ф. РРO1152, 5256

Чорнобаївський районний відділ сільO
ського і колгоспного будівництва 
ф. РO1088

Чорнобаївський районний відділ соO
ціального забезпечення ф. РРO1092,
2067

Чорнобаївський районний військомат
ф. РРO1114, 2064, 2067, 2072, 2074

Чорнобаївський районний фінансовий
відділ ф. РO1091

Чорнявське лісництво ф. РO406
Чугуївський районний виконком ф. РO78

Шабельницька волосна земська  упраO
ва  ф. РO2473

Шабельницька неповна середня школа
ф. РO825

Шабельницький волосний виконком
ф. РO986

Шабельницький волосний військомат
ф. РO989

Шандрівська професійна школа ф. РO148
Шахтоуправління «Ватутінське» ф. РO4100
Шевченківська восьмирічна школаO

інтернат ф. РO5226
Шевченківська окружна військова

нарада ф. РO4440
Шевченківська окружна інспектура

праці ф. РO4462
Шевченківська окружна продовольча

комісія ф. РO2832
Шевченківська окружна спілка кустарO

ноOпромислової кооперації ф. РO323
Шевченківська окружна цекрковна

рада Української автокефальної праO
вославної церкви ф. РO442

Шевченківська райкоопінспілка ф. РO
1704

966

Шевченківська райспоживспілка 
ф. РO270

Шевченківська (Корсунська) окружна
інспектура охорони здоров’я ф. РO
132

Шевченківська (Корсунська) окружна
інспектура соціального забезпеO
чення ф. РO126

Шевченківська (Корсунська) окружна
планова комісія ф. РO66

Шевченківська (Корсунська) окружна
податкова комісія ф. РO130

Шевченківська (Корсунська) окружна
судовоOземельна комісія ф. РO135

Шевченківська (Черкаська) контроO
льна комісія робітничоOселянської
інспекції ф. РO134

Шевченківська (Черкаська) окружна
інспектура народної освіти ф. РРO
131, 209, 211, 253

Шевченківська (Черкаська) окружна
інспектура охорони здоров’я ф. РРO
133, 233

Шевченківська (Черкаська) окружна
інспектура соціального забезпеченO
ня ф. РO127

Шевченківська (Черкаська) окружна
комісія по обліку колишніх червоO
них партизан і червоногвардійців 
ф. РO2141

Шевченківська (Черкаська) окружна
контора державного страхування 
ф. РO356

Шевченківська (Черкаська) окружна
планова  комісія ф. РO65

Шевченківська (Черкаська) окружна
рада профспілок  ф. РРO235, 256, 977

Шевченківська (Черкаська) окружна
спілка кустарноOпромислових товаO
риств  ф. РO355

Шевченківська (Черкаська) окружна
спілка споживчих кооперативних
товариств ф. РO345

Шевченківське кущове об’єднання
шкіл № 7 ф. РO5365

Шевченківське окружне відділення
Всеукраїнського товариства земельO
ного влаштування трудящих євреїв
ф. РO378

Шевченківське окружне відділення
профспілки працівників зв’язку 
ф. РO2792

Шевченківське окружне відділення
профспілки працівників шкіряної



промисловості ф. РO3250
Шевченківське окружне кооперативO

ноOвиробниче об’єднання інвалідів
ф. РO1064

Шевченківське окружне профбюро 
ф. РРO238, 239, 241, 245, 254, 255

Шевченківське окружне статистичне
бюро  ф. РO2261

Шевченківське (Корсунське) окружне
бюро профспілок  ф. РO234

Шевченківське (Корсунське) окружне
відділення профспілки медичних
працівників  ф. РO132

Шевченківське (Корсунське) окружне
відділення профспілки працівників
комунального господарства ф. РO526

Шевченківське (Корсунське) окружне
статистичне  бюро  ф. РO508

Шевченківське (Корсунське) окружне
управління міліції і розшуку 
ф. РРO66, 186

Шевченківське (Черкаське) окружне
архівне управління  ф. РРO184, 228

Шевченківське (Черкаське) окружне
відділення профспілки будівельних
працівників  ф. РO255

Шевченківське (Черкаське) окружне
відділення профспілки працівників
деревообробної промисловості ф. РO460

Шевченківське (Черкаське) окружне
відділення профспілки працівників
мистецтва ф. РO252

Шевченківське (Черкаське) окружне
відділення профспілки працівників
місцевого транспорту ф. РO256

Шевченківське (Черкаське) окружне
відділення профспілки працівників
швейної промисловості ф. РO254

Шевченківське (Черкаське) окружне
міжсоюзне бюро інженерноOтехнічO
них працівників ф. РO235

Шевченківське (Черкаське) окружне
правління товариства «Друзі дітей»
ф. РO263

Шевченківський  гідромеліоративний
технікум  ф. РO5353

Шевченківський літературноOмеморіаO
льний музей Т. Г. Шевченка 
ф. РO5227

Шевченківський окружний виконком
ф. РРO279, 3250

Шевченківський окружний відділ
Всеросійської профспілки працівO
ників землі і лісу ф. РO2753
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Шевченківський окружний відділ
ЗАЦС  ф. РO186

Шевченківський окружний відділ коO
мунального господарства ф. РO4461

Шевченківський окружний відділ
народної освіти  ф. РРO436, 1032

Шевченківський окружний відділ
профспілки працівників мистецтва
ф. РO2756

Шевченківський окружний відділ
профспілки працівників народного
харчування  ф. РO2754

Шевченківський окружний відділ
соціального забезпечення  ф. РO185

Шевченківський окружний комітет
допомоги жертвам інтервенції 
ф. РO2743

Шевченківський окружний комітет
КП(б)У   ф. РРO185, 253

Шевченківський окружний комітет
профспілки працівників землі і лісу
ф. РO2550

Шевченківський окружний комітет
профспілки працівників харчової
промисловості ф. РO2817

Шевченківський повітовий виконком
ф. РРO185, 274

Шевченківський повітовий відділ
Всеросійської профспілки працівO
ників землі і лісу ф. РO2799

Шевченківський повітовий відділ наO
родної освіти  ф. РO148

Шевченківський (Богуславський) поO
вітовий відділ охорони здоров’я 
ф. РO146

Шевченківський (Корсунський) окружO
ний адміністративний відділ ф. РO186

Шевченківський (Корсунський) окO
ружний виконком ф. РРO66, 70, 130,
132, 135, 155, 185, 186, 475

Шевченківський (Корсунський) окO
ружний земельний відділ ф. РРO66,
135, 185

Шевченківський (Корсунський) окружO
ний комнезам ф. РРO155, 162, 475

Шевченківський (Корсунський) окO
ружний фінансовий  відділ ф. РРO70,
130

Шевченківський (Корсунський) повіO
товий відділ соціального забезпеO
чення  ф. РO145

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний адміністративний відділ 
ф. РO375



Шевченківський (Черкаський) окружO
ний виконком ф. РРO65, 67, 76, 81,
127, 133, 183, 184, 254, 374, 375, 399

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний відділ місцевого господарства
ф. РO458

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний відділ  праці ф. РO128

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний  відділ профспілки працівників
комунального господарства ф. РO257

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний  відділ профспілки працівників
освіти ф. РO253

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний  відділ профспілки радянський і
торгівельних службовців  ф. РO459

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний  відділ торгівлі ф. РO374

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний земельний відділ ф. РРO67, 136,
399

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний комнезам ф. РРO153, 159O161,
174, 184

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний комітет по боротьбі з безO
робіттям ф. РO374

Шевченківський (Черкаський) окружний
комітет по охороні пам’ятників староO
вини, мистецтва та природи ф. РO131

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний комітет профспілки «ХарчеO
смак» ф. РO2144

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний кооперативний комітет ф. РO350

Шевченківський (Черкаський) окружO
ний фінансовий  відділ ф. РРO65, 76,
129, 180, 184

Шелепухське кооперативне товаристO
во  ф. РO128

Шелепухський волосний виконком 
ф. РO116

Шендерівська професійноOтехнічна
школа ф. РO215

Шендерівська земське двукласне учиO
лище ф. РO496

Шендерівський волосний виконком 
ф. РO117

Шендерівський волосний революційO
ний комітет ф. РO5633

ШляховоOексплуатаційна дільниця
управління автошляхів КиївOОдесаO
Ізмаїл ф. РO2412

Шовкорадгосп «Григорівський» КанівO
ського району ф. РO5389
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Шполянська восьмирічна загальноO
освітня трудова політехнічна школаO
інтернат ф. РO4516

Шполянська державна нотаріальна
контора ф. РO181

Шполянська державна станція по плеO
мінній роботі і штучному осіменінO
ню  сільськогосподарських  тварин
ф. РO5078

Шполянська дитяча музична школа 
ф. РO4681

Шполянська меблева фабрика ф. РO2308
Шполянська машинноOтракторна

станція  ф. РO2323
Шполянська районна інспектура

держстатистики  ф. РO2173
Шполянська районна планова комісія

ф. РO2291
Шполянська ремонтноOтехнічна станO

ція ф. РO3947
Шполянська середня загальноосвітня

трудова школа № 1 з виробничим
навчанням ф. РO4517

Шполянська центральна районна
лікарня ф. РРO2843, 3569

Шполянське лісництво ф. РO2767
Шполянське районне виробниче  колO

госпноOрадгоспне управління сільO
ського господарства ф.РРO3615, 3950

Шполянське районне об’єднання
«Сільгосптехніка» ф. РO3948

Шполянське районне споживче товаO
риство  ф. РO2188

Шполянський волосний виконком 
ф. РO118

Шполянський волосний революційO
ний комітет  ф. РO118

Шполянський міський  виконком 
ф. РO2317

Шполянський міський відділ комуO
нального господарства  ф. РO2318

Шполянський молочний завод 
ф. РРO2307, 2713

Шполянський нафтовий склад 
ф. РO2851

Шполянський райком КПУ ф. РO4681
Шполянський райком народного конO

тролю ф. РO3956
Шполянський райком профспілки

медичних працівників ф. РO4682
Шполянський райком профспілки

працівників державних установ 
ф. РO5374

Шполянський райком профспілки
працівників державної торгівлі і
споживчої кооперації ф. РO4683



Шполянський райком профспілки
працівників  культури ф. РO4322

Шполянський райком профспілки
працівників освіти, вищої школи і
наукових установ ф. РO3957

Шполянський райком профспілки
працівників і службовців сільського
господарства і заготівель  ф. РO3951

Шполянський районний архітектор 
ф. РO5224

Шполянський районний виконком 
ф. РРO2158O2161, 2163O2165, 2169,
2182, 2267, 2268, 2270, 2278, 2279,
2283, 2285, 2287, 2288, 2291, 2297,
2299, 2325, 2843O2845, 2847, 2849,
2850, 2852, 2859, 3230, 3233, 3531,
3615, 3950, 4183, 4185, 4518, 4681

Шполянський районний відділ автоO
мобільного транспорту і шосейних
доріг ф. РO2844

Шполянський районний відділ кульO
тури  ф. РO2182

Шполянський районний відділ кульO
турноOосвітніх установ  ф. РO5706

Шполянський районний відділ наO
родної освіти ф. РРO2292, 4196

Шполянський районний відділ охороO
ни здоров’я  ф. РO2192

Шполянський районний відділ сільO
ського і колгоспного будівництва 
ф. РO2325

Шполянський районний відділ соO
ціального забезпечення  ф. РO2290

Шполянський районний військомат
ф. РРO2160, 2163

Шполянський районний земельний
відділ  ф. РРO2267, 2268, 2270, 2278,
2283, 2285, 2287, 2288, 2299

Шполянський районний партійний
комітет  ф. РO151

Шполянський районний секретаріат
профспілок  ф. РO239

Шполянський районний  торгівельний
відділ  ф. РO2295

Шполянський районний фінансовий
відділ  ф. РO2845

Шполянський цукровий завод (комO
бінат)   ф. РРO267, 1065

Шрамківська районна інспектура
держстатистики  ф. РO1971

Шрамківська районна лікарня ф. РO
5561

Шрамківська районна планова комісія
ф. РO5506

Шрамківська районна спілка споO
живчих товариств  ф. РO1964
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Шрамківська середня школаOінтернат
ф. РO5610

Шрамківський бурякорадгосп ф. РO2089
Шрамківський райком КП(б)У  ф. РРO

1679, 1997, 5306, 5307, 5319
Шрамківський районний виконком 

ф. РРO1679, 1962O1964, 1968, 1997,
2007, 2009, 2014, 2016, 2018, 4590,
5009, 5013, 5306, 5307, 5319, 5320,
5346, 5347, 5414, 5415, 5417, 5418,
5424, 5426, 5430, 5561, 5770

Шрамківський районний відділ куO
льтури ф. РO5347

Шрамківський районний відділ куO
льтурноOосвітньої роботи ф. РO5346

Шрамківський районний відділ наO
родної освіти ф. РO1968

Шрамківський районний відділ охоO
рони здоров’я ф. РO1961

Шрамківський районний відділ по
будівництву в колгоспах ф. РO5430

Шрамківський районний відділ соO
ціального забезпечення  ф. РO3244

Шрамківський районний державний
архів ф. РO4590

Шрамківський районний земельний
відділ ф. РРO1970, 1997, 2007, 2014,
2016

Шрамківський районний торгівельний
відділ ф. РO5770

Шрамківський районний фінансовий
відділ ф. РO5009

Шрамківський цукровий комібнат 
ф. РO2089

Штаб Побережанської районної дільO
ниці по боротьбі з бандитизмом
Чигиринського повіту ф. РO990

Штаб цивільної оборони Черкаської
області і міста Черкаси ф. РO4582

Штаб Чигиринського гарнізону ЧерO
воного козацтва ф. РO2523

Шубиноставський насінневий радгосп
«50Oріччя Жовтня» ф. РO4538

Щербинівська сільська управа (староO
стат)  ф. РO1831

Яблунівське сільське товариство  взаO
ємної допомоги  ф. РO177

Яблунівський волосний виконком ф. РO119
Яблунівський сільський комнезам ф. РO95
Ярошівська економія Ярошівського

цукрового комбінату ф. РO2729
Ярошівський цукровий комбінат ф. РO423



Абдула Є.П., жителька окупованого м.ЧерO
каси  ф. РO20

АнтоновOОвсієнко В.О. (Володимир ОлекO
сандрович), командувач Українським
фронтом  ф.РO1667

Артеменко М.М., академік Української АкаO
демії аграрних наук  ф. РO5645

Балашова К.А.,  поміщиця Мошногірського
маєтку  ф. РO2478 

Береговий Ф.Г., Герой Соціалістичної праці
ф. РO2660

Березовський О.О.,  архівіст ф. РO5549
Білявцев  А.Ю., ф. РO2142
Бобринські, графи, власники маєтків та цуO

крових заводів в Черкаському повіті 
ф. РO111, РO207, РO2478

Богунський (Шарий) А.С. (Антон Савович),
командир Придніпровської окремої бриO
гади  ф. РO1667

Бондаренко Н.С.,  ф. РO5901
Брайченко М.С.,  краєзнавець  ф. РO3434
Браницькі М.О., графиня, поміщиця ВільO

шанського маєтку   ф РO498
Брацюк Н.І.,  інспектор  училища  ф. РO525
Бродський В.А., купець  Ф. РO507
Будь  В.Ю., червоноармієць  ф. РO4444
Бушин М.І., академік Української Академії

історичних наук ф РO5945

Вакка Б.О., член генеалогічних і геральдичO
ного товариств у Москві  ф РO5905

Вакки – рід,  ф. РO5905
Варавва Г.П. (В.Скоблик), український кульO

турний діяч, письменник  ф. РO5958
Варавва О. П. (Олекса Кобець),  український

культурний діяч, письменник  ф. РO5958
Вердинський Н.Г., власник лісопильного

заводу в м.Черкаси ф. РO376
Власов А.А. (Андрій Андрійович), генералO

лейтенант 2Oої армії, засновник Російської
визвольної армії  ф. РO2066

Гончаренко В.А., поет, краєзнавець  ф. РO5791
Гончаренко І.В. (Хімічук), журналіст обласO

ної газети «Черкаський край»  ф. РO5791
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Гончаренко Л.В., письменниця, головний
редактор газети «Туристичні меридіани»
ф. РO5791

Гончар (Батрак), ватажок  антирадянського
збройного угруповання  ф. РO1726

Горбонос  З.В., Герой Соціалістичної праці  
ф. РO2660

Горідько Є.М.,  мешканка с. Мліїв  ф. РO312
Городинець І.С.,  краєзнавець  ф. РO5950
Григор’єв (Н. Серветник), український націоO

налOреволюціонер, військовий діяч, ватаO
жок повстанського руху  ф. РO267, РO529

Гроссе  І.К.,  власник  чавуноливарного заводу
в м.Черкаси ф. РO376

Губський Б.В., народний депутат України 
ф. РO5945

Гудима Г.О., заслужений лікар УРСР 
ф. РO5399

Даміан (Касатос),  патріарх Єрусалимський
ф. РO314

Демченко І.А.,  краєзнавець  ф. РO5629
Денікін А.І. (Антон Іванович), генерал білоO

гвардійської Добровольчої армії  ф.РO104
Дробницький Г.П., Герой Соціалістичної

Праці  ф. РO2660
Дубковецький Ф.І., двічі Герой СоціалістичO

ної Праці  ф. РO2488

Іван Ле (Мойся Іван Леонтійович),  письменO
ник  ф. РO1667

Ігор (Губа І.С.),  єпископ  Уманський  ф. РO15
Інокентій, митрополит Київський і  ГалицьO

кий  ф. РO314
Ісаєнко  М.Ф., краєзнавець  ф. РO5900

Кирнос  Г.Т.,  бригадир  каменярів  ф. РO2660
Колесніченко С.М., учасник Великої ВітO

чизняної війни  1941O45 рр.  ф. РO5549
Коломійченко О.С., український оториноO

ларинголог  ф. РO2843
Коломійченко М.С., український хірург 

ф. РO2843
Комарницький  М.Ф.,  краєзнавець  ф. РO3990

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК  



Курченко Х.Л., жителька окупованого 
м. Черкаси  ф. РO20

Левчик В.М., Герой Соціалістичної праці 
ф. РO2660

Ліхцов  М.С., журналіст, поет  ф. РO5955
ЛопухіниOДемидови, князі  ф. РO104, РO507

Марченко  О.А., народний депутат  України
ф. РO5846

Матвіюк К.І., колишній викладач Уманського
технікуму механізації  ф. РO5667

Миколаєв М.Д., командир революційного
загону в м. Чигирин  ф. РO529

Митрофанов Т.В., боєць Черкаського партиO
занського батальону  ф. РO5549

Михай, румунський король (династія ГогенO
цоллернівOЗигмарингенів)  ф. РO36

Михайло, митрополит, Екзарх України 
ф. РO443

Мішковський, підпоручик 1Oї Запорізької
окремої дивізії ф. РO1868

Мойся Іван Леонтійович (Іван Ле),  письменO
ник  ф. РO1667

Найден  (Воротилов),  журналіст  ф. РO5626
Негода  М.Т., український письменник,  поет

ф. РO534
НедоляOГончаренко Л.В., поет  ф. РO5470
Нестеренко  Т.Т., колишній червоноармієць

ф. РO2328
Нехорошев  С.С.,  фольклорист  ф. РO5585
Ніколаєв М.М., виконуючий обов’язки

коменданта Вільховецького цукрозаводу
ф. РO2771

Олександрук  А.К.,  краєзнавець  ф. РO5900
Онищенко (Любченко) В.Н., краєзнавець 

ф. РO5901
Оніпченко В.П., кандидат історичних наук  

ф. РO5874
Орловський (Орлов), ватажок збройного

угруповання  ф. РO1726
Остроус В.В., член першої біржової артілі в 

м. Київ  ф. РO2470

Падалка  І.І.,  художник  ф. РO5950
Подобєдов С.М., народний депутат України

ф. РO5850
Пономаренко М.Ф., краєзнавець  ф. РO5428,

РO5900
Порт  Ю.О.,  власник  майстерні з вироблення

свічок в м. Золотоноша  ф. РO1749
Портянко  О.А.,  краєзнавець  ф. РO5792
Постолака  В.Г.,  композитор  ф. РO5791
Пресняков  О.П.,  доктор філологічних наук

ф. РO5844
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Пшеничний  М.І., краєзнавець  ф. РO5900

Родомський С.Ю.  секретар Черкаського
обкому КПУ  ф. РO2547

Роєнко  В.Г., народний депутат України 
ф. РO5853

Роман  О.П., Герой Радянського  Союзу 
ф. РO5549

Рубін С.С., заслужений діяч науки УРСР,
доктор сільськогосподарських наук 
ф. РO5574

Сажієнко К.М., селянин  ф. РO1571
Сахновський О., власник папіросної майO

стерні «Індустрія» в м. Черкаси  ф. РO511
Сень  А.Т.,  військовополонений  ф. РO1844
Сердюк А.В.,  краєзнавець  ф. РO5662
Сизоненко Г.С., кандидат історичних наук 

ф. РO5704
Сизоненко Ф.Я., кандидат ветеринарних

наук  ф. РO5704
Симиренки – купці, промисловці, меценати

ф. РO5799
Симиренко В.Л., український помолог і сеO

лекціонер плодових культур, професор
Київського політехнічного інституту 
ф. РO5799

Симиренко В.Ф., інженерOцукровар, гроO
мадський діяч, меценат   ф. РO5799

Симиренко Л.П., український помолог, учеO
нийOсадівник ф. РO5799

Симиренко М.П., випускниця фізикоOмаO
тематичного відділення Вищих жіночих
курсів Київського університету ф. РO5799

Симиренко–Міхаеліс Т.Л., дочка Льва ПлаO
тоновича Симиренка, вчителька середньої
школи  ф. РO5799

Симиренко О.В., професор соціології в уніO
верситеті штату Пенсільванія, США 
ф. РO5799

СимиренкоOТорп Т.В., дочка Володимира
Львовича Симиренка, ініціатор створення
родинного фонду в державному архіві
Черкаської області  ф. РO5799

Симиренко  Ф.С., купець 1Oої гільдії, один з
засновників торгового дому «Брати
Яхненки і Симиренки»   ф. РO5799

Симоненко В.А., поет  ф. РO5627, РO5630
Сирота М.Д., народний депутат України 

ф. РO5845
Скляренко С.Д., письменник  ф. РO5428
Степанець  В.С.,  журналіст  ф. РO5904
Стефанович В.А., краєзнавецьOархеолог 

ф. РO5586
Столяров І.С., власник гільзової майстерні в

м.Черкаси  ф. РO440
Субботін А.П., Герой Радянського Союзу 

ф. РO5519
Субботін С.П., Герой Радянського Союзу 

ф. РO5519



Суденко Г.Є., учасник Великої Вітчизняної
війни  1941O45 рр.  ф. РO5549

СухомлинOМаняко Г.О., українська поетеса,
проживає в м. Фенікс штат Арізона, США
ф. РO5791

Тканко О.В., Герой Радянського Союзу,
колишній ректор Черкаського педагогічO
ного інституту ф. РO5626

Ткаченко, військовий комісар  ф. РO358
Ткаченко О.М., народний депутат України 

ф. РO5837
Толмачов М.Г., учасник Великої Вітчизняної

війни 1941O45 рр.  ф. РO5549

Уваров, ватажок збройного угруповання 
ф. РO188

Філіпов О.М., колишній міністр освіти
УРСР  ф. РO2429

Хаврусь С.П., заслужений працівник кульO
тури України ф. РO5791

Халевський П.Ю., власник майстерні печаток
та штампів в м.Черкаси ф. РO390

Хмельницький І.О., учасник Великої ВітчизO
няної війни 1941O45 рр.  ф. РO5549

972

Храбан Г.Ю.,  краєзнавець  ф. РO5624
ХропаліOродина українських промисловцівO

цукрозаводчиків  ф. РO5799

Шамрай  Ф.І., червоноармієць  ф. РO188
Шарапанюк І.М., голова Уманського тоO

вариства жертв незаконних репресій 
ф. РO5663

Ширінкін М.І., майстер деревопластики 
ф. РO5849

Шпанка О.Ф., колишній червоноармієць 
ф. РO4458

Шуляковський Ф., власник маєтку в 
с. Дубівка  ф. РO2840

Юхимець О.Ф.,  народний депутат України
ф. РO5847

Якименко Г.М., колишній директор дерO
жавного архіву Черкаської області 
ф. РO5628

ЯхненкиO родина українських промисловцівO
цукрозаводчиків   ф. РO5799

Яцковський К.Я., єпископ Черкаський, ПолO
тавський та Херсонський ф. РO314
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Аврамівка, с., Христинівський (МонастиO
рищенський рOн), Черкаська обл. ф. РO
2123, РO4075

Австрія   ф. РO5668
АвстроOВенгрія  ф. РO496
Адамівка, с., Жашківський рOн, Київська обл.

(Жашківський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3354

Адамівка, с., Чигиринський рOн, Черкаська
обл., (у 1960 р. виключено з облікових
даних)  ф. РO823, РO910

Андріївка, х., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Гай, с., Драбівський рOн, Черкаська
обл.)  ф. РO1858

Андріївка, с., Ковалівський рOн, Полтавська
обл. (Гай,  Драбівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1815, РO5307

Антипівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. ( Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO748, РO1840, РO2974, РO3804, РO5067

Антонівка, с., Буцький рOн, Черкаська обл.
(Буки,  Маньківський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO4805, РO5129

Антонівка, с., Мокрокалигірський рOн, КиївO
ська обл. (Шполянський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1301, РO1317, РO3205, РO3227

Антонівка, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO1543, РO2871

Антонівка, с., Ладижинський рOн, Київська
обл. (Уманський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3099, РO3966, РO3974, РO3975, РO5726

Антоніна, с., Монастирищенський рOн, ВінO
ницька обл. (Черкаська обл.)  ф. РO4074

Аполянка,  с., Бабанський рOн, Черкаська обл.
(Уманський рOн) ф. РO3082, РO4646

Афганістан  ф. РO5666
Ашанівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська

обл. (Драбівський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO4257

Бабанка, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3076, РO3077, РO3092O3096, РO3506, РO3960,
РO3964, РO3989, РO4083, РO4085, РO4087, 
РO4090, РO4386, РO4391, РO4397, РO5235, 
РO5433, РO5821, РO5827

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК  

Бабанський рOн, Київська обл. (Черкаська
обл. – ліквідований у 1959р.)  ф. РO3076, 
РO3079, 

РO3080, РO3082, РO3085, РO3088, РO3089, 
РO3092O3096, РO3098, РO3102O3104, 

РO3689O3693, РO3712, РO3714, РO3716O3722, 
РO3960, РO3964, РO3973, РO3976, 

РO3979O3987, РO4083, РO4085, РO4087, РO4089,
РO4090, РO4094O4097, РO4386, РO4391, 
РO4397, РO4643, РO4644, РO5235, РO5433, 
РO5710, РO5711, РO5731, РO5741, РO5810, 
РO5821

Багачівка, с., Звенигородський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO3480, РO4227, РO4228

Багачівка, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO3878

Багва, с., Буцький рOн, Київська обл. (МаньO
ківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO3134, 
РO3154, РO4719, РO4934, РO4941, РO5138

Байбузи, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO122,
РO407, РO1954, РO3397

Бакаєве, с., Чорнобаївський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO1117, РO1133

Бакаївка, сOще, Золотоніський рOн, ПолтавO
ська обл. (Золотоноша, м., Черкаська обл.)
ф. РO1861

Балаклія, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Смілянський рOн, Черкаська обл.) ф. РO67,
РO105, РO300, РO338, РO2551, РO2725, РO
3851, РO4817, РO4819, РO4821, РO5675O5677

Балакліївський рOн, Черкаський окр. (ліквіO
дований у 1928р.) ф. РO270, РO338, 
РO342, РO447

Баландине, с., Кам’янський рOн, КіровоградO
ська обл. (рOн, Черкаська обл.) ф. РO1014,
РO1039, РO3020, РO3342, РO3603, РO3604, 
РO3608, РO3764

Бандурове, с., Кам’янський рOн, Черкаський
окр.  ф. РO1028

Бачкурине, с., Монастирищенський рOн, ВінO
ницька обл. (Черкаська обл.) ф. РO2124, 
РO4640, РO5107, РO5621

Баштечки, с., Жашківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3146, РO3346, 
РO3347, РO3364, РO3370

Безбородьки, с., Драбівський рOн, Черкаська
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обл.,  ф. РO3468
Безпальче, с., Золотоніський пов., ПолтавO

ська губ. (Драбівський рOн, Черкаська
обл.)  ф. РO1726, РO1821, РO1866, РO4296, 
РO5289, РO5308O5312, РO5613, РO5950

Безпечна, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. (Жашківський рOн, обл.) ф. РO3925, 
РO5206, РO5207

Березань, м.,  ф. РO1668
Березине, сOще, Жашківський рOн, Черкаська

обл.  ф. РO3159, РO3160
Березівка, с., Маньківський рOн, Черкаська

обл.,  ф. РO4802, РO5130
Березняки, с., Черкаський пов., Київська губ.

(Смілянський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
231, РO363, РO365, РO29920, РO4132, РO4137

Березняки, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.)  ф. РO62, РO2576, РO2585

Бересняги, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3695

Берестовець, с., Уманський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO1387, РO1610

Беринка, с., Буцький рOн, Київська обл.
(Лісове, Тальнівський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3713, РO4570

Беркозівка, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO89, РO5339

Бидгощ, м.,  ф. РO5945
Бирлівка, с., Ковалівський рOн, Полтавська

обл. (Драбівський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1680, РO1692, РO1777, РO1782, РO1817,
РO1976, РO1988, РO2009, РO2015, РO5403, 
РO5412, РO5934

Біла Церква, ст., Київська губ. (м., Київська
обл.) ф. РO2815

Білашки, с., Тальнівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1516, РO1549

Білозір’я, с., Смілянський рOн, Київська обл.
(Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3125, РO3436, РO5894O5896

Білозір’я, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Яснозір’я, Черкаська обл.) ф. РO47, РO61,
РO418, РO476, РO2348O2350, РO2598, РO3437,
РO4116

Білоусівка, с., Золотоніський пов., ПолтавO
ська губ. (Драбівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1249, РO1252, РO1264, РO1271, 
РO1286, РO1724, РO1783, РO1786, РO1865, 
РO4032, РO5012, РO5768

Більки, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(Ленінське, Чорнобаївський рOн, ЧеркаO
ська обл.)  ф. РO3675

Біробіджан, м., Росія  ф. РO378
Бобринська, с., Черкаський пов., Київська

губ.  ф. РO2546, РO2741, РO2757, РO2863
Бобриця, с., Канівський пов., Київська губ.

(Канівський рOн, Черкаська обл.) ф. РO491,
РO2402, РO3406, РO4974, РO5271, РO5273

Богдани, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO3253, РO4239, РO5909

Богданівка, с., Ковалівський рOн, Полтавська

обл. (Яготинський рOн, Київська обл.) 
ф. РO2560

Богодарівка, с., Ковалівський рOн, Полтавська
обл.  ф. РO1781

Богодухівка, с., Чорнобаївський рOн, ПолO
тавськи обл. (Черкаська обл.) ф. РO1086, РO
1094, РO1130, РO1135, РO1139, РO1143, РO
1153, РO1156, РO3656O3658, РO4078, РO5407

Богуслав, мOко, Богуславський пов., Київська
губ. (м., Київська обл.) ф. РO146, РO148, 
РO190, РO280, РO443, РO480, РO2147, РO2868

Богуславець, с., Золотоніський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO684, РO
732, РO744, РO749, РO1773

Богуславський пов., Київська губ. (БогуславO
ський рOн, Київська обл.) ф. РO185, РO189,
РO191, РO276, РO288, РO293, РO306, РO398, 
РO443, РO473, РO480, РO720

Бойківщина, с., Драбівський  рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1240, РO1263, 
РO1281

Болгарія  ф. РO4141
Бондарівка, х., Шрамківський рOн, ПолтавO

ська обл. (с., Драбівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO5306 

Боровикове, с., Вільшанський рOн, Київська
обл. (Звенигородський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO3503, РO4112O4114

Боровиця, с., Чигиринський пов., КременO
чуцька губ. (Чигиринський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO798, РO832, РO896, РO909, РO920,
РO983, РO1038, РO1048

Босівка, с., Лисянський рOн, Черкаська обл.,
ф. РO3546, РO5160, РO5643

Босівка, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. (Зоряне) ф. РO4051, РO4610

Ботвинівка, с., Христинівський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO4059, РO4060, РO4919

Боярка, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3038, РO3039, 
РO3058, РO3544

Брідок, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Боярка, Черкаська обл.) ф. РO544, РO3049

Броварки, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO5801, РO5803

Бровахи, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл.  ф. РO2994, РO3318

Бродецьке, с., Катеринопільський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO2955, РO5177

Бубнівська Слобідка, с., Гельмязівський рOн,
Полтавська обл. (Золотоніський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO3810O3812, РO3823, РO
3824, РO4563

Бубнове, сOще, Золотоніський рOн, ПолтавO
ська обл. (у 1968р. виключене з облікових
даних) ф. РO1830, РO4564

БудаOБровахівська, с., КорсуньOШевченO
ківський рOн, Київська обл. (Черкаська
обл.) ф. РO3279

БудаOМакіївка, с., Смілянський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO3264, РO5087
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БудаOОрловецька, с., Городецький рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO2362, РO2455

Будище, с., Звенигородський пов., Київська
губ. (Звенигородський рOн,  Черкаська
обл.) ф. РO510, РO3481, РO4874, РO5629

Будище, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3540, РO4537, 
РO5146, РO5169

Будище, с., Черкаський  рOн, Черкська обл. 
ф. РO1926, РO2478, РO5255, РO5684

Будки, с., Смілянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO4307, РO5093

Бужанка, с., Звенигородський  пов., Київська
губ. (Лисянський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO472, РO3030, РO4162, РO4439, РO5144,
РO5145

Бужин, с., Чигиринський рOн, Кіровоградська
обл. (у 1960 р.  виключене з облікових
даних) ф. РO797, РO900

Бузівка, с., Жашківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1617, РO1619, 
РO3167, РO3894O3896, РO3908

Бузуків, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO326, РO2338, РO2353

Бузьки, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(у 1960р. виключене з облікових даних) 
ф. РO1196, РO2050

Буки, мOко, Уманський окр., Київська губ.
(Маньківський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO2837, РO4712, РO4714, РO4801, РO4810, 
РO4812, РO4814, РO4949, РO5132, РO5133, 
РO5136, РO5137, РO5143, РO5234, РO5394

Бурдоносів, х., Золотоніський рOн, ПолтавO
ська обл. (у 1958р. виключений з облікоO
вих даних)  ф. РO1803, РO4277

Бурти, с., Шполянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO2163, РO2281

Буцький рOн, Київська обл. (Черкаська обл., у
1959р. ліквідований)  ф. РO3713, РO3731, РO
4570, РO4686, РO4701, РO4712, РO4714, РO
4803, РO4810, РO4812, РO4814, РO4936, РO
4937, РO4939O4941, РO4949, РO5129, РO5132O
5135, РO5143, РO5147, РO5234, РO5383O5386,
РO5394, РO5402, РO5649, РO5650

Бучак, с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO3412

Валява, с., Городищенський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO2394, РO2395, РO2456

Василиця, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Дахнівка,  Черкаська обл.) ф. РO41, РO557,
РO1614

Васильків, с., Шполянський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO86, РO2164, 
РO2274, РO3217, РO3219O3221, РO3225

Васютинці, с., Золотоніський пов., КременO
чуцька губ. (Чорнобаївський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO1200, РO1210, РO1812, 
РO2072, РO2252, РO2259, РO2492,  РO3651, 
РO3652

Ватутіне, м., Звенигородський рOн, Черкаська

обл. ф. РO3486, РO3487, РO3498, РO4100, 
РO4101, РO4542, РO5099, РO5401

Велика Бурімка, с., Чорнобаївський рOн,
Полтавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO
1093, РO1118, РO1119, РO1127, РO1146, 
РO1159, РO3258, РO3654

Велика Севастьянівка, с., Христинівський 
рOн, Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO
4891O4895, РO4900, РO4901, РO5002

Велика Яблунівка, с., Смілянський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO4139, РO4824

Великий Хутір, с., Золотоніський рOн, ПолO
тавська об. (Драбівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO674, РO5017, РO5018, РO5020O
5026, РO5935

Великі Канівці, с., Чорнобаївський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1111, 
РO1121, РO1124, РO1126, РO5102

Вербівка, с., Вільшанський рOн, Київська обл.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3247, РO3641, РO4176, РO4180, РO5594

Вербівка, с., Кам’янський рOн, Кіровоградська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1041, РO3009, 
РO3771

Вербовець, с., Катеринопільський рOн, ЧеркаO
ська обл.  ф. РO3566, РO5657

Вербувата, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO3876, РO4998

Вергуни, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO298,
РO524, РO551, РO1925, РO1955, РO5192, 
РO5690

Вереміївка, с., Градизький рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO2883, РO2887O2890, РO2903, РO4995, 
РO5101

Верещаки, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3536, РO5149

Верхнячка, с., Уманський пов., Київська губ.
(смт, Христинівський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO2526, РO2831, РO3875, РO3880, РO4449,
РO4883, РO5003, РO5208

Вершаці, с., Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO799, РO
903, РO906, РO939, РO5634

ВершинаOЗгарська, с., Драбівський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1246, 
РO1270, РO1279, РO5774

Веселий Кут, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO1510, РO1564

Веселий Кут, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO1321, РO3223

Веселий Поділ, с., Чорнобаївський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3740

Веселий Хутір, с., Чорнобаївський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1086, 
РO1161

Виграїв, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл.  ф. РO2986, РO3316, РO3319

Виноград, с., Звенигородський пов., Київська
губ. (Лисянський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO69, РO2846, РO3050O3053, РO3056, 
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РO3548, РO4160, РO5161
Витязеве, с., Мокрокалигірський рOн, ШевO

ченківський (Черкаський) окр. (ШполянO
ський рOн, Черкаська обл.) ф. РO364, 
РO1312, РO3231

Вишнопіль, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2872, РO5118

Війтівка, с., Уманський рOн, Київська обл. 
ф. РO1362, РO1605

Вікнине, с., Мокрокалигірський рOн, Київська
обл. (Катеринопільський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1306, РO1314, РO2958

Вікторівка, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4509, РO4923

Вікторівка, с., Христинівський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4758, РO4915

Вільхи, с., Золотоніський рOн, Полтавська об.
(Черкаська обл.) ф. РO758, РO1851, РO2977,
РO4247, РO5058

Вільховець, с., Звенигородський пов., КиївO
ська губ. (Звенигородський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO311, РO1637O1642, РO2763, 
РO3434, РO5404, РO5405, РO5820, РO5833, 
РO5834

Вільшана, мOко, Звенигородський пов., КиївO
ська губ. (смт, Городищенський рOн, ЧерO
каська обл.)  ф. РO77, РO241, РO269, РO290,
РO481, РO498, РO3446O3450, РO3639, РO4175,
РO4650, РO5326O5329, РO5331, РO5429, 
РO5436, РO5540, РO5543

Вільшана, с., рOн ім. Петровського Г. І., ШевO
ченківський (Черкаський) окр. (смт, ГороO
дищенський рOн, Черкаська обл.) ф. РO161,
РO3246, РO3451

ВільшанаOСлобідка, с., Бабанський рOн, ЧерO
каська обл. (Уманський рOн) ф. РO3089, 
РO3102

Вільшанка, с., Бабанський (Уманський) рOн,
Черкаська обл.  ф. РO3085, РO3973

Вільшанка, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO3165, РO3897

Вільшанка, с., Христинівський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO5214

Вільшанський рOн, Київська обл., (Черкаська
обл., у 1959 р. ліквідований) ф. РO77, РO241,
РO269, РO2439, РO3446, РO3447, РO3449, РO
3450, РO3639, РO3644, РO3645, РO3830, РO
4109, РO4110, РO4112, РO4113, РO4176, РO
4180, РO4203O4205, РO4650, РO4867O4869, РO
4871O4873, РO5197, РO5326O5329, РO5331, 
РO5429, РO5436, РO5518, РO5540, РO5543, 
РO5597O5599, РO5601, РO5782

Вітове, с., Чигиринський рOн, Черкаська обл.
ф. РO806, РO911, РO5528

Владиславчик, с., Монастирищенський рOн,
Черкаська обл.  ф. РO3178, РO3789, РO5786

Водяне, с., Шполянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO2852, РO3210, РO4186

Водяники, с., Звенигородський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3475, РO4212O
4214

Вознесенське, с., Золотоніський пов., ПолтавO

ська губ. (Золотоніський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO691, РO1728, РO3797, РO3813, 
РO5286, РO5447

Вороне, с., Маньківський рOн, Київська обл.
(Жашківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3136O3138, РO3387

Воронинці, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO1193, РO2056, РO3741

Воронівка, с., Вільшанський рOн, Київська
обл. (Городищенський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO3642, РO5517, РO5518

Вотилівка, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3545, РO5244, 
РO5245, РO5387

Вязівок, мOко, Черкаський пов., Київська губ.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO106, РO499, РO2379, РO2381, РO2383, 
РO2425, РO2426, РO2436, РO3643, РO4177, 
РO4177

Галаганівка, с., Чигиринський рOн, КіроO
воградська обл. (с., рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO801, РO907, РO908, РO3067, РO5532

Галицьке, с., Градизький рOн, Полтавська обл.
ф. РO5442

Гамарня, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
(Кононча) ф. РO3432

Ганжалівка, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO4156, РO5155

Гарбузин, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл.  ф. РO3317, РO4562

Гельмязів, с., Золотоніський пов., Полтавська
губ. (Гельмязівський рOн, Полтавська обл.),
(Золотоніський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO716, РO1699, РO1729, РO1772, РO1859, 
РO2406, РO2862, РO3817, РO4233O4238, РO
4771, РO4776O4778, РO5051, РO5052, РO5055,
РO5056, РO5059, РO5060, РO5068, РO5283, РO
5285, РO5290, РO5363, РO5446, РO5916O5918

Гельмязівський рOн, Полтавська губ. (ЧерO
каська обл., у 1962р. ліквідований)  ф. РO
716, РO1677, РO1702, РO1772, РO1778, РO
1792, РO1793, РO1798, РO1839, РO1845, РO
1857, РO1859, РO2406, РO2975, РO3419, РO
3810, РO3816, РO3819, РO3820, РO3824, РO
4233O4237, РO4251, РO4564, РO4747, РO4771,
РO4776O4778, РO4977, РO5010, РO5051, РO
5052, РO5055, РO5059, РO5060, РO5264, РO
5283, РO5285, РO5290, РO5308O5310, РO5446,
РO5800, РO5803, РO5910, РO5916O5923, 
РO5949

Гереженівка, с., Уманський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1372, РO1376, 
РO1388, РO1415, РO3516, РO5737, РO5957

Геронимівка, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1924, РO2672, 
РO5193, РO5890, РO5898

Гладківщина, с., Гельмязівський (ЗолотонісьO
кий) рOн, Черкаська обл. ф. РO3818, 
РO5653, РO5805, РO5920, РO5956
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Глибочок, с., Тальнівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1529, РO1544, 
РO1548, РO3457, РO3461

Глинча, с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO3413

Глиняна Балка, с., Шполянський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3228

Глушки, с., Корсунський рOн, Черкаський окр.
(КорсуньOШевченківський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO178, РO2990, РO3298

Гнилець, с., Вільшанський (ЗвенигородсьO
кий) рOн, Черкаська обл.  ф. РO3830, РO4873

Головківка, с., Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO805, 
РO904, РO927, РO932

Голов’ятине, с., Смілянський рOн, ШевченківO
ський (Черкаський) окр. (Черкаська обл.) 
ф. РO103, РO175, РO2937, РO2938, РO4312

Голяки, с., Канівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3416

Голяківка, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. (Веселівка) ф. РO4604, РO4888

Гончариха, с., Катеринопільський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO2953, РO5182O5185

Горбані, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (ПереяславOХмельницький рOн, КиївO
ська обл.) ф. РO1793, РO1798

Гордашівка, с., Тальнівський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1513, РO1550, 
РO1557, РO3460

Горобіївка, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3422, РO5697

Городецьке, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1370, РO1378

Городище, мOко, Черкаський пов., Київська
губ. (Городищенський рOн, ШевченківсьO
кий (Черкаський) окр., рOн ім. Г.І. ПетровO
ського, Київська обл.) (м., Черкаська обл.) 
ф. РO160, РO376, РO392, РO420, РO456, РO463,
РO1071, РO1073, РO1077, РO1754, РO1756O
1758, РO1767, РO1770, РO2355, РO2363, РO
2369, РO2373, РO2378, РO2428, РO2439, РO
2441, РO2444, РO2448O2450, РO2461, РO2772,
РO3445, РO3637, РO3640, РO3842, РO3843, РO
4172, РO4519, РO4521O4523, РO4649, РO4959O
4963, РO4965, РO4971, РO5198, РO5199, РO
5332, РO5334, РO5512O5516, РO5541, РO5542,
РO5593, РO5596, РO5837, РO5882, РO5938, 
РO5967

Городище, с., Жашківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл., у 1958 р. приєднане до 
м. Жашків) ф. РO3385, РO3885, РO3886

Городищенський рOн, Черкаський окр. (ЧерO
каська обл.) ф. РO85, РO160, РO388, РO1754O
1757, РO1759, РO1760, РO1767, РO1770, РO
2104O2110, РO2362, РO2376, РO2377, РO2379,
РO2381, РO2383, РO2384, РO2386, РO2387, 
РO2394, РO2395, РO2397, РO2425O2427, 
РO2436, РO2440, РO2454O2457, РO2460, РO
3246O3249, РO3442O3445, РO3451, РO3637, РO
3638, РO3641O3643, РO3646, РO3647, РO3750O
3754, РO3842, РO3862O3864, РO4171, РO4173,

РO4174, РO4177, РO4179, РO5333, РO5511, 
РO5517, РO5588, РO5594, РO5595, РO5780, 
РO5781

Городниця, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3681, РO5814

Городське, с., Градизький рOн, Полтавська обл.
ф. РO5358

Градизький рOн, Полтавська обл. ф. РO2887O
2894, РO2896O2901, РO2903, РO2912, РO3678,
РO3679, РO5358, РO5441O5443

Гребля, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4058, РO4920

Гречанівка, с., Шрамківський рOн, Полтавська
обл. (Драбівський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO5015, РO5016

Гречківка, с., Смілянський рOн, Київська обл.
ф. РO101

Григорівка, с., ПереяславOХмельницький рOн,
Київська обл. (Канівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO3708, РO4981, РO4983, РO5389

Грищинці, с., Канівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3410, РO5269, 
РO5270, РO5856, РO5972

Гродзеве, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3680, РO3689, РO3693, РO5714

Громи, с., Ладижинський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3682, РO3977, РO3978, РO5719

Грушківка, с., Кам’янський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3010,
РO3588, РO3602, РO3610

Грушківка, с., Мокрокалигірський рOн, КиївO
ська обл. (Катеринопільський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO1305

Грушківка, с., Чигиринський пов., КременO
чуцька губ. (Кам’янський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO2497

Гудзівка, с., Звенигородський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3828, РO4211

Гуляйгородок, с., Смілянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2935, РO4306

Гуляйка, с., Тальнівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1518, РO1532

Гуляйполе, с., Катеринопільський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO2956, РO5175, РO5176, 
РO5660

Гусакове, с., Звенигородський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3827, РO4108

Гусине, с., Градицький рOн, Полтавська обл. 
ф. РO5443

ГутаOСелицька, с., КорсуньOШевченківський
рOн, Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO
93, РO3310

ГутаOСтеблівська, с., КорсуньOШевченківO
ський рOн, Черкаська обл. ф. РO2983

Гущівка, с., Чигиринський рOн, КіровоградO
ська обл. (Вітове,  Черкаська обл.) ф. РO
894, РO915, РO2261, РO2392



978

Дар’ївка, с., Таганчанський рOн, ШевченO
ківський окр. (Мартинівка, Канівський рO
н, Черкаська обл.) ф. РO4457, РO5693

Дахнівка, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO393,
РO438, РO2478, РO3859, РO5395, РO5889, 
РO5901

Дацьки, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл. ф. РO110, РO117, РO3314, 
РO3345

Дача, х., Ковалівський рOн, Полтавська обл. 
ф. РO1787

Дашуківка, с., Лисянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO3047, РO4152, РO5641

Деменці, с., Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (с., рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3439

Демки, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(Придніпровське, Чорнобаївський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1197, РO1789, РO2057

Демки, с., Ковалівський рOн (Шрамківський
рOн), Полтавська обл. (Драбівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1808O1810, РO1975, 
РO2002, РO2005, РO2017, РO2023, РO5422O
5424, РO5426, РO5617

Деньги, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO680, РO764, 
РO4259, РO4279

Деренковець, с., Черкаський пов., Київська
губ. (КорсуньOШевченківський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO301, РO414, РO3288, 
РO3302, РO3307, РO3313

Дзензелівка, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4703, РO4716, РO4928

Дирдин, с., Городищенський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2104, РO2427, РO5588

Дібрівка, с. Звенигородський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3552, РO5156

Дібрівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO5838

Дібрівка, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO2125, РO4836

Дмитрівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO677, РO1843, 
РO3796

Дмитрушки, с., Уманський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1374, РO1382, 
РO4092, РO5713, РO5824

Добра, с., Маньківський рOн, Черкаська обл.
ф. РO4799, РO5201

Доброводи, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3683, РO3691, РO3692, РO5742, РO5811

Довгеньке, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1511, РO1553

Долинка, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO2138, РO5108

Домантове, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO688, РO737, 
РO766, РO4245, РO5066

Донбас, ф. РO159, РO424, РO799, РO800, РO802,
РO814, РO2066, РO2068, РO2069, РO2072

Драбів, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (смт, Драбівський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO707

Драбів, с., Золотоніський пов., Полтавська
губ. (смт, Драбівський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1216O1220, РO1224, РO1227, РO1230, 
РO1232O1234, РO1236O1238, РO1244, РO1259,
РO1261, РO1269, РO1275, РO1276, РO1691, 
РO1745, РO1748, РO1750, РO1829, РO1854O
1856, РO1864, РO3242, РO3245, РO4026O4028,
РO4031, РO4033, РO4297, РO4487, РO4488, 
РO4588, РO4591, РO4769, РO4770, РO5005, 
РO5007, РO5008, РO5011, РO5071O5073, 
РO5223, РO5298O5300, РO5344, РO5345, 
РO5427, РO5431, РO5539

Драбівка, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл.  ф. РO3299,РO4667, РO4671

Драбівка, с., Черкаський пов., Київська губ.
(КорсуньOШевченківський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO394

Драбівський рOн, Полтавська обл. (Черкаська
обл.) ф. РO674, РO1216O1220, РO1222, РO
1224, РO1227, РO1230, РO1232O1234, РO1236O
1265, РO1267O1286, РO1608, РO1674, РO1685,
РO1691, РO1714, РO1745, РO1775, РO1780, 
РO1783, РO1786, РO1788, РO1790, РO1801, 
РO1804, РO1813, РO1814, РO1822, РO1829, РO
1838, РO1852, РO1854O1856, РO1864, РO1865,
РO1975O1977, РO1979, РO1981O1984, РO1999,
РO2015, РO2089, РO3242, РO3243, РO3245, РO
3468, РO4024O4039, РO4244, РO4296, РO4298,
РO4487O4489, РO4588, РO4591, РO4769, РO
4770, РO5005, РO5007, РO5008, РO5011, РO
5012, РO5015, РO5018, РO5019, РO5023, РO
5071O5073, РO5223, РO5298O5305, РO5311O
5313, РO5316O5318, РO5321, РO5344, РO5345,
РO5403, РO5419, РO5420, РO5422, РO5423, РO
5427, РO5431, РO5432, РO5539, РO5560, РO
5610O5615, РO5762O5768, РO5772O5774, РO
5776, РO5930O5932, РO5934, РO5935

Драбівці, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO673, РO735, РO
752, РO762, РO1853, РO3814, РO3822

ДрабовоOБарятинське, с., Драбівський рOн,
Черкаська обл. ф. РO1222, РO1268

Дубина, х., Лисянський рOн,  Київська  обл.
(Черкаська обл.) ф. РO5379

Дубіївка, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Смілянський рOн, Шевченківський (ЧерO
каський) окр.) (Черкаський рOн, ЧеркасьO
ка обл.)  ф. РO294, РO304, РO395, РO2583, РO
3172

Дубова, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
2840, РO3985O3987, РO4089, РO5717, РO5731,
РO5741

Думанці, с., Черкаський рOн, Черкаська обл.
ф. РO80, РO3631, РO4992, РO5897, РO5912

Дунинівка, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Драбів, смт, Драбівський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO1258, РO1283, РO1788, 
РO4025, РO5006
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Єлизаветка, с., Мокрокалигірський рOн, КиївO
ська обл. ( Катеринопільський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1307, РO1309, РO1318,
РO3583, РO3584

Єрки, с., Катеринопільський рOн, Київська
обл. (смт,  Черкаська обл.) ф. РO540, РO
2966, РO2967, РO3565

Жаботин, с., Кам’янський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3014, РO3765

Жаб’янка, с., Лисянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO4379, РO5150

Жашків,  с., Жашківський рOн, Київська обл.
(м., Черкаська обл.) ф. РO1628, РO1629, РO
1631, РO2409, РO2640, РO3158, РO3161, РO
3162, РO3357O3359, РO3376, РO3377, РO3380,
РO3388, РO3389, РO3394, РO3395, РO3453, РO
3909O3911, РO3927, РO4356O4359, РO4361, РO
4363, РO4364, РO4546O4551, РO5526

Жашківський рOн, Київська обл. (Черкаська
обл.) ф. РO1617O1619, РO1621, РO1622, РO
1624, РO1625, РO1627, РO2640, РO3128O3135,
РO3138O3155, РO3157, РO3159, РO3160, РO
3164O3168, РO3173, РO3346O3349, РO3352O
3356, РO3360O3367, РO3370, РO3375, РO3378,
РO3379, РO3381O3387, РO3390O3392, РO3885O
3898, РO3902, РO3903, РO3906O3908, РO3923,
РO3924, РO3926, РO4908, РO5205, РO5207

Житники, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3132, РO3150

Жовнине, с., Золотоніський пов., Полтавська
губ. (Градизький рOн, Полтавська обл.)
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO2884,РO2891O2895, РO2912, РO3472

Жовтень, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Лисянка, смт, Лисянський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO3048, РO4155

Жорнокльови, с., Золотоніський пов., ПолO
тавська губ. (Драбівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1866, РO5010, РO5313

Журавка, с., Вільшанський рOн, Київська обл.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3443, РO3750, РO5597, РO5601

Журавка, с., Златопільський рOн, КіровоградO
ська обл. (Шполянський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO3202, РO3203

Журавка, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO2849, РO3207

Журжинці, с., Лисянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO3542, РO5154, РO5250

Завадівка, с., Кам’янський рOн, КіровоO
градська обл. (Жаботин,  Кам’янський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1015, РO3593, РO3595,
РO3605, РO4040

Завадівка, с., Завадівський рOн, ШевченO
ківський (Корсунський) окр. (КорсуньO
Шевченківський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO70, РO2981, РO3329

Завалля, с., Монастирищенський рOн,

Вінницька обл. (Монастирище, м., ЧерO
каська обл.) ф. РO2126, РO4825

Загородище, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO1182, РO2060, РO3747 

Залевки, с., Смілянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3267, РO5090

Залізки, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл., у 1958р. виключене з
облікових даних) ф. РO730

Залізнячка, с., Катеринопільський рOн,
Черкаська обл. ф. РO2965, РO3568

Заліське, с., Тальнівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1528, РO1531, РO
1535, РO3458

Зам’ятниця, с., Чигиринський рOн, Черкаська
обл., ф. РO816, РO3438

Запоріжжя, м., ф. РO1345
Заріччя, с., КорсуньOШевченківський рOн,

Черкаська обл.  ф. РO2996, РO5041, РO5325
Зарубинці, с., Монастирищенський рOн,

Черкаська обл. ф. РO2127, РO3199
Зарубинці, с., ПереяславOХмельницький рOн,

Київська обл. (Канівський рOн, Черкаська
обл., у 1976р. виключене з облікових
даних)  ф. РO3706, РO4979, РO4980

Заячківка, с., Бабанський рOн, Черкаська обл.
(Уманський рOн, обл.) ф. РO3079

Заячкаівка, с., Христинівський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO4764, РO5004

Звенигородка, м., Звенигородський пов.,
Київська губ. (Черкаська обл.) ф. РO138, РO
149, РO189, РO191, РO208, РO281, РO284, РO
287, РO358, РO484, РO767, РO1626, РO1659, РO
2410, РO2414, РO2683, РO2744, РO2765, РO
2769, РO2783, РO2790, РO2817, РO2819, РO
2829, РO3234, РO3486, РO3488, РO3489, РO
3500, РO3530, РO3836, РO3837, РO4099, РO
4103, РO4105O4107, РO4220, РO4260, РO4318,
РO4381, РO4383, РO4384, РO4395, РO4441, РO
4443, РO4455, РO4459, РO4515, РO4539O4541,
РO4543, РO4544, РO4687, РO4698, РO4853O
4855, РO4858, РO4875, РO4876, РO5225, РO
5228O5230, РO5552, РO5952, РO5953

Звенигородка, стOція, Звенигородський пов.,
Київська губ. (Єрки, смт, КатеринопільO
ський рOн,  Черкаська обл.) ф. РO506

Звенигородка, стOція, Уманський пов., КиївO
ська губ.  ф. РO2833

Звенигородський пов., Київська губ. (ЗвениO
городський рOн, Черкаська обл.) ф. РO149,
РO197, РO208, РO283, РO289, РO290, РO358, РO
361, РO362, РO481, РO484, РO490, РO498, РO
506, РO510, РO2475, РO2763, РO2780, РO2793,
РO2804, РO2806, РO2824, РO2846, РO4439

Звенигородський рOн, Корсунський окр.,
Київська губ. (Черкаська обл.) ф. РO512, РO
1637O1642, РO3434, РO3448, РO3473O3487, РO
3490, РO3497O3499, РO3501O3503, РO3552, РO
3826O3829, РO3831O3835, РO3838O3841, РO
4100, РO4101, РO4108, РO4111, РO4114, РO
4175, РO4198O4202, РO4206O4219, РO4221O
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4229, РO4542, РO4685, РO4688O4697, РO4852,
РO4856, РO4857, РO4859O4866, РO4870, РO
4874, РO5098, РO5099, РO5156, РO5226, РO
5227, РO5353, РO5401, РO5404O5406, РO5629,
РO5736, РO5745O5756, РO5820, РO5830O5835,
РO5951

Здобуток  Жовтня, сOще, Тальнівський рOн,
Черкаська обл. ф. РO5778

Зелена Діброва, с., Городищенський рOн,
Черкаська обл. ф. РO3752O3754

Зелений Ріг, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. (Жашківський рOн) ф. РO3368, РO3390,
РO3924

Зеленьків, с., Тальнівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1512, РO1547, РO
1560, РO3452

Златопіль, м., Чигиринський пов., КременO
чуцька губ. (Новомиргородський рOн,
Кіровоградська обл.) ф. РO1355, РO2917

Златопільський рOн, Кіровоградська обл.
(Черкаська обл., у 1959р. ліквідований) 
ф. РO2855, РO2856, РO3202, РO3203, РO3206,
РO3208, РO3214, РO3215

Змагайлівка, с., Черкаський рOн, Київська
обл. (Червона Слобода, Черкаський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1928, РO2346, РO2347,
РO2534, РO2535, РO3121, РO3126

Золотоніський окр., Полтавська губ. ф. РO979,
РO1661, РO1702, РO1706, РO1708O1711, РO
1714O1719, РO1721, РO1734, РO1735, РO1739,
РO1742,  РO1753, РO2262, РO3471

Золотоніський пов., Полтавська (КременчуO
цька) губ. (Золотоніський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO532, РO546, РO1662, РO1686, РO
1687, РO1696, РO1701, РO1721O1724, РO1726O
1730, РO1732, РO1736O1738, РO1740, РO1748,
РO1866, РO1868, РO2259, РO2547, РO3472

Золотоніський рOн, Полтавська губ. (ПолO
тавська обл.) (Черкаська обл.) ф. РO174, РO
628O630, РO635, РO671O673, РO675O691, РO
707, РO729O732, РO735, РO737O741, РO743O
753, РO757O760, РO762O766, РO768O770, РO
773, РO775O777, РO1672, РO1675, РO1676, РO
1699, РO1700, РO1717, РO1733, РO1744, РO
1746, РO1771, РO1773, РO1776, РO1779, РO
1802, РO1803, РO1805, РO1820, РO1828, РO
1830, РO1831, РO1834, РO1837, РO1840O1844,
РO1850, РO1851, РO1853, РO1861 РO2463, РO
2971O2974, РO2976, РO2977, РO3252, РO3253,
РO3793, РO3794, РO3796O3798, РO3801O3805,
РO3807, РO3811, РO3813O3815, РO3817, РO
3818, РO3821O3823, РO3825, РO4238O4243, РO
4245O4250, РO4252O4268, РO4274O4279, РO
4563, РO4772, РO4774, РO4780, РO4985, РO
5017, РO5020O5022, РO5024O5026, РO5058, РO
5063O5069, РO5286, РO5289, РO5363, РO5428,
РO5447, РO5653, РO5801, РO5802, РO5804O
5806, РO5808, РO5838, РO5949, РO5956

Золотоноша, м., Полтавська губ. (ЗолотоO
ніський пов., Кременчуцька губ.) (ЧеркаO

ська обл.) ф. РO 254, РO532, РO537, РO546, РO
618O624, РO626O630, РO633, РO635, РO647, РO
649, РO708, РO715, РO733, РO736, РO754O756,
РO1662, РO1663, РO1667O1670, РO1684, РO
1686, РO1689, РO1690, РO1696, РO1700O1703,
РO1705O1711, РO1714O1719, РO1721, РO1722,
РO1732O1743, РO1746, РO1747, РO1749, РO
1750, РO1752, РO1753, РO1820, РO1828, РO
1868, РO1869, РO2415, РO2421, РO2422, РO
2531, РO2533, РO2598, РO2960, РO3471, РO
3694, РO3795, РO3800, РO3808, РO3809, РO
4232, РO4269O4273, РO4567O4569, РO4721O
4723, РO4725O4728, РO4773, РO4775, РO4779,
РO5053, РO5054, РO5057, РO5061, РO5062, РO
5278O5282, РO5284, РO5287, РO5288, РO5292,
РO5428, РO5445, РO5537, РO5847, РO5907, РO
5908, РO5937, РO5949, РO5965

Золотоношка, с., Драбівський рOн, ПолтавO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1250, РO
1253, РO1256, РO1265, РO5930, РO5931

Зорівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO675, РO739, РO
741, РO4240O4243

Зюбриха, с., Монастирищенський рOн,
Черкаська обл. ф. РO2128, РO3179

Івангород, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4337, РO4765, РO4896O4898

Іванівка, с., Уманський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1359, РO1390, РO
5735, РO5815

Іванівка, с., Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO819, 
РO895, РO941, РO3755

Іваньки, с., Маньківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO4507, РO4510, 
РO4708, РO4926, РO4943, РO4944, РO5204

Іваньки, с., Уманський рOн, Київська губ.
(Маньківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
4446

Іваньків, с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO3414

Івахни, с., Монастирищенський рOн, ВінO
ницька обл. (Черкаська обл.) ф. РO3786, РO
5109, РO5783O5785

Івківці, с., Медведівський рOн, ШевченківO
ський (Черкаський) окр. (Чигиринський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO803, РO918, РO937,
РO970, РO1037

Ірдинь, сOще, Черкаський пов., Київська губ.
(с., Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
336, РO1881, РO3396

Іркліїв, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO1172, РO1173, РO1175O1178, РO1195, РO
1698, РO2038O2042, РO2044, РO2045, РO2052,
РO2255, РO4081, РO5356, РO5357, РO5360, РO
5364, РO5509, РO5603

Іркліївський рOн, Полтавська обл. (Черкаська
обл., у 1959р. ліквідований) ф. РO1172, РO
1175O1182, РO1184O1202, РO1205O1215, РO
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1671, РO1698, РO1704, РO1710, РO1717, РO
1789, РO1791, РO1795, РO1807, РO1811, РO
1812, РO1819, РO1823, РO1835, РO1848, РO
2038O2042, РO2044, РO2045, РO2050, РO2051,
РO2053O2058, РO2060O2063, РO2066, РO2069,
РO2070, РO2073, РO2252, РO2255, РO2492, РO
3262, РO3652, РO3653, РO3662, РO3671, РO
3675O3677, РO3735, РO3741, РO3743, РO3746,
РO3747, РO5356, РO5357, РO5603

Іскрене, с., Шполянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO2170, РO2288

Кавунівка, с., Мокрокалигірський рOн, КиївO
ська обл. (Шполянський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1297, РO1316, РO3213

Казань, м.  ф. РO150
Кайтанівка, с., Катеринопільський рOн, ЧерO

каська обл. ф. РO4012, РO4624
Каївка, с., Шрамківський рOн, Полтавська

обл. (Степанівка,  Драбівський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO5315

Калабурди, с., Чигиринський пов., КременO
чуцька губ.  ф. РO988

Калантаїв, с., Чигиринський рOн, КіровоградO
ська обл. (Черкаська обл., у 1960 р.  виO
клюOене з облікових даних) ф. РO 802, РO
926

Каленики, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO1792, РO4260, РO4268

Калинівка, с., Городищенський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO156, РO2384, РO4171

Калинова, с., Ротмистрівська вол.  ф. РO504
Кам’яний Брід, с., Лисянський рOн, Київська

обл. (Черкаська обл.)  ф. РO3064, РO3065, РO
4151

Кам’янка, мOко, Чигиринський пов., КременO
чуцька губ. (Кам’янський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (м., Черкаська
обл.) ф. РO969, РO976O978, РO991, РO994, РO
996, РO998, РO1008, РO1025, РO1028, РO1045,
РO1049, РO1057, РO1062, РO1345O1349, РO
1354, РO1356, РO1647, РO2403, РO2500, РO
2750, РO2798, РO3007, РO3021, РO3022, РO
3323, РO3324, РO3328, РO3333, РO3596, РO
3598, РO3599, РO4041O4044, РO4323, РO4334,
РO4527, РO4672O4679, РO5042, РO5043, РO
5045O5048, РO5231, РO5391, РO5502

Кам’янський рOн, Шевченківський (ЧеркасьO
кий) окр. (Кіровоградська обл.) (ЧеркаO
ська обл.) ф. РO129, РO174, РO257, РO969, РO
976, РO977, РO1014, РO1015, РO1017, РO1023,
РO1025, РO1026, РO1028, РO1039O1042, РO
1045, РO1341, РO2403, РO2521, РO2645, РO
2750, РO3006, РO3008O3020, РO3023, РO3325O
3327, РO3334O3342, РO3586O3608, РO3610, РO
3611, РO3764O3774, РO4040, РO4324, РO5557

Кам’януватка, с., Шполянський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO2269

Канів, м., Шевченківський (Корсунський)
окр., (Канівський рOн, Черкаський окр.) 

(Черкаська обл.) ф. РO66, РO71, РO155, РO
196, РO220, РO236, РO244, РO254, РO285, РO
291, РO397, РO408, РO425, РO448, РO473, РO
2147, РO2682, РO2739, РO2787, РO3433, РO
3435, РO3696, РO3698, РO3700, РO3701, РO
3709, РO4593, РO4594, РO4596, РO4739O4746,
РO4751, РO4972, РO4973, РO5196, РO5263, РO
5335O5337, РO5388, РO5510, РO5534, РO5551,
РO5691, РO5708, РO5868O5871, РO5929, РO
5946O5948, РO5973

Канівський пов., Київська губ. (Канівський рO
н, Черкаська обл.) ф. РO120, РO213, РO215,
РO217, РO225, РO286, РO428, РO449, РO491, РO
496, РO497, РO501, РO507, РO508, РO2496, РO
2547, РO2727, РO2731, РO2742, РO2755, РO
2764, РO4452, РO5633

Канівський рOн, Черкаський окр. (Черкаська
обл.) ф. РO89, РO244, РO425, РO514O518, РO
2402, РO2498, РO3405O3418, РO3420O3432, РO
3695, РO3697, РO3699, РO3702O3705, РO3708,
РO4597O4599, РO4748O4750, РO4974O4976, РO
5262, РO5265O5273, РO5338, РO5339, РO5389,
РO5390, РO5467O5469, РO5692O5702, РO5855O
5857, РO5859O5867, РO5924O5928, РO5971, РO
5972

Канівщина, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3821, РO4772

Кантакузівка, с., Ковалівський рOн, ПолтавO
ська обл. (Драбівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1695, РO1785, РO1824, РO1833, РO
1977, РO1994, РO2007, РO4029

Капустине, с., Шполянський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO2277, РO2278, РO
2854, РO3232

Капустинці, с., Ковалівський рOн, Полтавська
обл. (Яготинський рOн, Київська обл.) 
ф. РO1796, РO1847

Карашина, с., Корсунський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (КорсуньO
Шевченківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
102, 168, 4170

Катеринівка, с., Кам’янський рOн, ШевченO
ківський окр. (Кіровоградська обл.)
(Черкаська обл.) ф. РO987, РO3326, РO3767

Катеринопіль, с., Звенигородський пов.,
Київська губ. (смт, Катеринопільський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO289, РO2429, РO2806,
РO2957, РO2962, РO2963, РO2968O2970, РO
3562, РO3569, РO3570, РO3572O3578, РO3585,
РO4007O4011, РO4401, РO4402, РO4407, РO
4411, РO4600, РO4620, РO4626, РO4627, РO
4629, РO4630, РO4633, РO4634, РO5171, РO
5172, РO5174, РO5188, РO5496O5498, РO5658

Катеринопільський рOн, Уманський окр.
(Черкаська обл.) ф. РO292, РO423, РO540, РO
541, РO1304, РO1308, РO1311, РO1313O1315,
РO1318, РO1322, РO2429, РO2949O2959, РO
2961O2970, РO3563O3578, РO3580, РO3582O
3585, РO3613, РO3614, РO4012O4014, РO4020,
РO4023, РO4401, РO4402, РO4407O4411, РO
4600, РO4618O4627, РO4629, РO4630, РO4633,
РO4634, РO5119, РO5120, РO5171, РO5172, РO
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5174O5185, РO5188, РO5496O5498, РO5657, РO
5658, РO5660

Квітки, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO110, РO
2987,  РO3622O3624

Кедина Гора, с., Золотоніський рOн, Черкаська
обл. ф. РO678

Келеберда, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3427, РO5338

Київ, м. ф. РO278, РO496, РO2257, РO2812, РO
4067

Кинашівка, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. (Маньківка, смт, Маньківський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO4795

Кирилівка, с., Звенигородський пов., КиївO
ська губ. (Шевченкове, Звенигородський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO197, РO490

Киселівка, с., Звенигородський пов., Київська
губ. (Катеринопільський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO2780

Киселівка, с., Мокрокалигірський рOн, ШевO
ченківський (Корсунський) окр. (КатериO
нопільський рOн, Черкаська обл.) ф. РO372,
РO1315, РO3579O3581

Кислин, с., Буцький рOн, Черкаська обл.
(Маньківський рOн) ф. РO4803, РO5131

Китайська Народна Республіка  ф. РO5945
Кичинці, с., КорсуньOШевченківський рOн,

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO2995,
РO3627, РO3628

Кищенці, с., Маньківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO4797, РO4931, РO
5202, РO5203

Кірове, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO2999,
РO3290, РO3301, РO3332

Кітлове, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл., у
1960 р. виключене з облікових даних) ф. РO
1190

Кліщинці, с., Градизький рOн, Полтавська обл.
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO2885, РO2896O2898, РO3669, РO3679

Клюки, с., Оратівський рOн, Уманський окр.
ф. РO2775

Княжа, с., Звенигородський рOн, Київська губ.
(Черкаська обл.) ф. РO3833, РO4863, РO
4864, РO4866, РO5835

Княжа Криниця, с., Монастирищенський рOн,
Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. РO2129,
РO3198, РO4838

Княжики, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO2481, РO3189, РO5616, РO
5787, РO5788

Кобиляки, с., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3832, РO5745

Кобринова Гребля, с., Тальнівський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1536,
РO2873, РO3463

Кобринове, с., Тальнівський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1523, РO1552, РO
3459, РO3464

Ковалиха, с., Балакліївський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (Смілянський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO342, РO4304, 
РO5673

Ковалі, с., Канівський  пов., Київська губ. (КаO
нівський рOн, Черкаська обл.) ф. РO501, 
РO3408, РO4749

Ковалівка, с., Пирятинський  пов., ПолтавO
ська губ. (Ковалівський рOн, Полтавська
обл.) (Драбівський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO1683, РO1688, РO1725, РO1731, РO1774, РO
1965, РO1969, РO1973, РO2091, РO2093, РO
2094, РO4489, РO5014, РO5019

Ковалівський рOн, Полтавська обл. ф. РO1678,
РO1680, РO1683, РO1695, РO1715, РO1774, РO
1777, РO1781, РO1782, РO1784, РO1785, РO
1787, РO1794, РO1976, РO1797, РO1799, РO
1800, РO1806, РO1808O1810, РO1815O1817, РO
1821, РO1824O1827, РO1832, РO1833, РO1847,
РO1860, РO1862, РO1965, РO1969, РO1973, РO
1977, РO1987O1989, РO1994, РO2010, РO2012,
РO2019O2021, РO2023, РO2091, РO2560

Коврай, с., Гельмязівський (Золотоніський)
рOн, Черкаська обл. ф. РO2975, РO2976, 
РO3805, РO3819, РO3820

Коврайські Хутори, с., Золотоніський рOн,
Полтавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO
2971, РO4265O4267

Ковтуни, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO676, РO4255, РO
5063, РO5069

Ковтунівка, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1775,  РO5316

Кожарки, с., Чигиринський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (Черкаська
обл., у 1960р. виключене з облікових
даних) ф. РO811, РO922, РO971

Козарівка, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3699

Козацьке, с., Звенигородський пов., Київська
губ., (Звенигородський рOн, Корсунський
окр., Київська губ.) (Звенигородський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO149, РO283, РO512, 
РO3841, РO4207O4210, РO5406

Козачий Хутір, с., Христинівський рOн,
Київська обл. ф. РO5219

Колодисте, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2874, РO3462

Колодисте, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3507, РO4399, РO5732

Коломиці, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1257, РO1822, РO
4024, РO5419

Комарівка, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO4560,
РO4666, РO5034, РO5035

Комінтерн, сOще, Чорнобаївський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO1160

Конела, с., Жашківський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3148, РO3907

Конельська Попівка, с., Монастирищенський
рOн, Вінницька обл. (Жашківський рOн,
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Черкаська обл.) ф. РO3153, РO3350, РO3371O
3375

Конельські Хутори, с., Монастирищенський
рOн, Вінницька обл. (Жашківський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO3145, РO3369, РO3391

Кононівка, с., Ковалівський (Шрамківський)
рOн, Полтавська обл. (Драбівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1682, РO1816, РO1827,
РO1962, РO1979, РO2006, РO4298, РO5612

Кононча, с., Канівський рOн, Черкаська обл. ф.
РO3431, РO5467

Копійчана, с., Кам’янський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3594

Копіювата, с., Монастирищенський рOн,
Черкаська обл. ф.  РO3776, РO4436, РO4839,
РO4840, РO5617

Копіювате, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO4597, РO5390

Коржова, с., Бабанський рOн, Черкаська обл.
(Уманський рOн) ф. РO4644, РO5810

Коржова Слобода, с., Уманський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO3078, РO5813

Коржовий Кут, с., Бабанський рOн, Черкаська
обл. (Уманський рOн) ф. РO4094, РO4643

Коритня, с., Монастирищенський рOн, ВінO
ницька обл. (Черкаська обл.) ф. РO3176, РO
3177, РO3197, РO3778, РO4834

Корнилівка, с., Шевченківський пов.,
Київська губ. ф. РO274

Коробівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO687, РO731, РO
740, РO1834, РO2463, РO4274, РO4275, РO
4278, РO4774

Королівка, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3147, РO3360

Корошине, с., Мокрокалигірський рOн,
Черкаська обл. (Шполянський рOн) ф. РO
1299, РO1319

Корсунка, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1525, РO1569, РO3454

Корсунський рOн, Шевченківський (КорсунO
ський) окр. (КорсуньOШевченківський рO
н, Черкаська обл.) ф. РO88, РO91O93, РO95,
РO97, РO102, РO131, РO168, РO176, РO178, РO
222, РO240, РO414, РO415, РO475, РO2978O
2999, РO3001, РO3004, РO3279, РO3284O
3299,РO3301O3320, РO3329O3332, РO3345, РO
3622O3630, РO4170, РO4325O4327, РO4330, РO
4332, РO4557, РO4560, РO4562, РO4652, РO
4653, РO4656O4660, РO4662O4664, РO4666O
4669, РO4671, РO5034O5041, РO5293, РO5325,
РO5608, РO5609, РO5761, РO5775

Корсунь, м., Шевченківський (Корсунський)
окр., Київська губ. (Корсунський рOн,
Шевченківський (Черкаський) окр. (КорO
суньOШевченківський, Черкаська обл.) ф.
РO66, РO72, РO104, РO120, РO126, РO130, РO
132, РO135, РO145, РO162, РO182, РO185, РO
186, РO198, РO222, РO225, РO234, РO240, РO
279, РO288, РO315, РO398, РO421, РO428, РO
436, РO449, РO455, РO475, РO497, РO507, РO
508, РO526, РO720, РO1655, РO2142, РO2147,

РO2470, РO2598, РO2743, РO2753, РO2754, РO
2756, РO2768, РO2771, РO2792, РO2799, РO
2810, РO2817, РO2868, РO3002, РO3003, РO
3005, РO3250, РO3280O3283, РO3300, РO3321,
РO3322, РO3617O3621, РO4328, РO4329, РO
4331, РO4333, РO4440, РO4445, РO4462, РO
4464, РO4552O4556, РO4558, РO4559, РO4561,
РO4655, РO4661, РO4670, РO4783O4789, РO
5033, РO5295O5297, РO5322O5324, РO5559

Косарі, с., Кам’янський рOн, Кіровоградська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1040, РO3017, РO
3611, РO3773, РO5557

Косенівка, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3684, РO4095O4097, РO5237

Костянтинівка, с., Жашківський рOн, КиївO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3363

Костянтинівка, с., Смілянський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO2925, РO3846, РO
4124, РO5091, РO5093

Котлів, х., (с.), Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (х., Чорнобаївський рOн, Черкаська
обл., у 1960р. виключений з облікових
даних) ф. РO2073

Коханівка, с., Кам’янський рOн, Черкаська
обл., ф. РO3015, РO3770

Кочержинці, с., Уманський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1371, РO1673, РO
1391, РO5798

Кочубіївка, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1360, РO1379, РO3988, РO5819

Кошмак, с., Корсунський рOн, Черкаський
окр. (КорсуньOШевченківський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO178, РO2997, РO3308, 
РO4669

Красенівка, с., Чорнобаївський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1106, РO
1120, РO1132, РO1155, РO1157, РO1849, РO
3655, РO5410

Краснопілка, с., Уманський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1361, РO1386, РO3525

Краснопілля, с., Чигиринський пов., Київська
губ. (Чигиринський рOн, Кіровоградська
обл.) (Черкаська обл.) ф. РO809, РO914, РO
934, РO2734

Красноставка, с., Маньківський рOн, ЧеркасьO
ка обл. (Добра) ф. РO4800, РO5126

Крачківка, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4508, РO4938

Кривець, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4791, РO5127

Кривий Ріг, м.  ф. РO799
Криві Коліна, с., Тальнівський рOн, Черкаська

обл. ф. РO1534, РO1613, РO5854
Кривоносівка, с., Золотоніський рOн,

Полтавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO685,
РO743, РO1841, РO5064

Кривчунка, с., Жашківський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3141, РO3891O
3893

Кримки, с., Шполянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO2289, РO2645, РO3531
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Кримська АР  ф. РO80, РO624, РO1345
Криштопівка, с., Драбівський рOн, Полтавська

обл. (Черкаська обл.) ф. РO1251, РO1277, РO
1804, РO5764, РO5765

Кропивна, с., Золотоніський  пов., Полтавська
губ. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO686, РO7474, РO773, РO1727, РO3802

Крупське, с., Золотоніський рOн, Черкаська
обл. ф. РO746, РO776

Крутьки, с., Іркліївський рOн, Черкаська обл.
(Чорнобаївський рOн, обл.) ф. РO1207, РO
2065, РO3663

Ксаверове, с., Балакліївський рOн, ШевченO
ківський окр. (Городищенський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO67, РO447

Ксаверове, с., Городищенський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2108, РO3444

Кузьмина Гребля, с., Уманський пов., КиївO
ська губ. (Христинівський рOн,  Черкаська
обл.) ф. РO2805, РO2812, РO3879, РO3965, РO
4458, РO4756

Куликівка, с., Кам’янський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3011, РO3589

Кумейки, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO59, РO164, РO549, РO
552, РO555, РO2331, РO3632

Курилівка, с., Канівський  пов., Київська губ.
(Канівський рOн, Черкаська обл.) ф. РO286,
РO496

Кути, с., Маньківський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO4804, РO4933

Куцівка, с., Ротмистрівський рOн, Київська
обл. (Смілянський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO4134, РO5081, РO5097

Кучківка, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3043, РO4148

Ладижинка,  с., Уманський пов., Київська губ.
(Ладижинський рOн, Черкаська обл.)
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
2417, РO2794, РO3509, РO3514, РO3517, РO
3961, РO3963, РO3967O3972, РO4082, РO4084,
РO4086, РO4088, РO4091, РO4387, РO4390, РO
4647, РO4988, РO5434, РO5822, РO5829

Ладижинський рOн, Київська обл. (Черкаська
обл., у 1959 р. ліквідований) ф. РO2417, РO
2782, РO3081, РO3083, РO3086, РO3087, РO
3090, РO3097, РO3099O3101, РO3105, РO3107,
РO3504, РO3514, РO3515, РO3961, РO3963, РO
3965, РO3967O3972, РO3074, РO3975, РO3977,
РO3978, РO4056, РO4057, РO4082, РO4084, РO
4086, РO4088, РO4091, РO4093, РO4387, РO
4390, РO4458, РO4641, РO4757, РO4887, РO
4988, РO5434, РO5720O5725, РO5727, РO5729,
РO5730, РO5738, РO5740, РO5743, РO5744, РO
5822, РO5826

Лазірці, с., Канівський рOн, Черкаський окр.
(Черкаська обл.) ф. РO518, РO3702

Лащова, с., Тальнівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1568, РO2875, РO
3456, РO3465, РO3466

Лебедин, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Чигиринський пов., Кременчуцька губ.) 

(Шполянський рOн, Черкаська обл.) ф. РO303,
РO529, РO985, РO1006, РO2158, РO2282, 
РO2283, РO3209, РO3224, РO3955, РO4518

Лебедівка, с., Кам’янський рOн, Черкаський
окр. (Черкаська обл.) ф. РO1026, РO3325, 
РO3769

Левківка, с., Уманський пов., Київська губ. 
ф. РO2777

Левченкове, с., Драбівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO5432, РO5560

Легедзине, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Тальнівський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
2878, РO3712, РO3717O3721, РO3732

Леміщиха, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3164, РO3381

Ленінград, м., (СанктOПетербург, м.) ф. РO
2060, РO2068, РO3075

Ленінське, с., Чорнобаївський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3261, РO3664, РO3665

Леськи, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Черкаський рOн, Черкаський окр., КиївO
ська губ., Леськівський рOн, Черкаський
окр., Київська губ.) (Черкаський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO73, РO107, РO297, РO313, РO
386, РO417, РO1946, РO2582, РO5886, РO5888

Леськове, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO2130, РO2467, РO3190, 
РO3192, РO5622

Летичівка, с., Монастирищенський рOн, УманO
ський окр. (Черкаська обл.) ф. РO2119, 
РO2489, РO3777, РO4835

Лизогубівка, с., (х.), Ковалівський рOн, ПолO
тавська обл. (Яворівка, с., Драбівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1800, РO2019, РO5319

Липівське, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл. у 1958р.  виключене з
облікових даних) ф. РO769

Лип’янка, с., Златопільський рOн, Черкаська
обл. (Шполянський рOн, обл.) ф. РO2847, 
РO3214, РO3215, РO3229

Лисича Балка, с., Катеринопільський рOн,
Черкаська обл. ф. РO2950, РO4014, РO4015

Листвина, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO2980,
РO3295

Лисянка, мOко, Звенигородський пов., КиївO
ська губ. (Лисянський рOн, Корсунський
окр., Київська губ.) (смт, Лисянський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO296, РO362, РO2804, РO
3024O3027, РO3029, РO3031O3033, РO3045, РO
3046, РO3060, РO3063, РO3534, РO3553, РO
3554, РO4158, РO4259, РO4161, РO4290O4293,
РO4365, РO4366, РO4369, РO4371, РO4372, РO
4375O4378, РO4535, РO5162O5167, РO5247

Лисянський рOн, Корсунський окр., Київська
губ. (Черкаська обл.) ф. РO174, РO296, РO
472, РO544, РO2728, РO3027, РO3028, РO3030O
3058, РO3061O3065, РO3533O3551, РO3553, РO
3554, РO4146O4156, РO4158O4163, РO4290O
4294, РO4365, РO4366, РO4369, РO4371, 
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РO4372, РO4375O4379, РO4535O4538, РO5144O
5146, РO5148O5155, РO5157O5167, РO5169, РO
5170, РO5243O5251, РO5375O5382, РO5387, РO
5641O5644

Литвинець, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3409, РO4748, РO4750

Литвинівка, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3906, РO3926

Лихоліти, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1179, РO1194, РO1704, РO2071

Ліпляве, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Канівський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
1845

Ліпляве, с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO3424, РO4599, РO5264, РO5268

Лісове, с., Буцький рOн, Черкаська обл. (ТальO
нівський рOн) ф. РO2876, РO3729, РO3731

Ліщинівка, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO4049, РO4882

Лозівок, с., Мошенський рOн, ШевченOківO
ський (Черкаський) окр.) Черкаський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO329, РO3170, РO3254,
РO5883

Лозуватка, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO2266, РO2850

Ломувате, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Черкаський рOн, Черкаська обл., у 1964р.
виключене з облікових даних) ф. РO45, РO
46, РO169, РO502, РO2538, РO4957, РO5189

Лоташеве, с., Катеринопільський (ТальнівсьO
кий) рOн, Черкаська обл. ф. РO2877, РO5120,
РO5121

Лубенці, с., Кам’янський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3013, РO3591

Лузанівка, с., Кам’янський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3327,
РO3768, РO3772

Лукашівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO690, РO745

Лукашівка, с., Монастирищенський рOн, ВінO
ницька обл. (Черкаська обл.) ф. РO3185, 
РO3781O3784

Лукашівка, с., Чорнобаївський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1104, 
РO1144, РO1149, РO1150, РO3737, РO3738

Луківка, с., Катеринопільський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3567, РO5180

Луковиця, х., ПереяславOХмельницький рOн,
Київська обл. (Канівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO4978

Любашівка, с., Ладижинський рOн, Київська
обл. (Юрківка, Уманський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO3105, РO3504

Лящівка, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1201, РO1203, РO1791, РO1807, РO2059

Львівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4254

Майданецьке, с., Уманський пов., Київська
губ. (Тальнівський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1522, РO1551, РO1561, РO1571, РO1582,
РO2761, РO3730

Майданівка, с., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3478, РO4696, РO5746

Макіївка, с., Смілянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO2923, РO5080

Макіївка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1675, РO3815

Максимівка, с., Уманський пов., Київська губ.
(Ладижинський рOн, Черкаська обл.)
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
2738, РO2782, РO3090

Мала Бурімка, с., Чорнобаївський рOн,
Черкаська обл. ф. РO1107, РO1131, РO3666,
РO3668, РO3674

Мала Іванівка, с., Христинівський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO4999

Мала Маньківка, с., Маньківський рOн, КиївO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO4704, 
РO4924, РO4970

Мала Севастьянівка, с., Христинівський рOн,
Черкаська обл. ф. РO4340, РO5212, РO5213,
РO5220

Мала Смілянка, с., Смілянський рOн, КиївO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3266, 
РO4822, РO4823, РO5085

Мале Старосілля, с., Смілянський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO156, РO2707, РO3845, 
РO3849, РO3852

Малий Бузуків, с., Смілянський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO2936, РO4305

Малі Канівці, с., Чорнобаївський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1115, РO
1138, РO1145, РO1148

Маньківка, смт, Маньківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4503O4506, РO4711, РO4713, РO
4715, РO4717, РO4794, РO4807O4809, РO4811,
РO4813, РO4921, РO4922, РO4932, РO4945, РO
4950, РO4952, РO5125, РO5139, РO5140, РO
5142, РO5232, РO5233, РO5393, РO5503O5505,
РO5555, РO5646O5648

Маньківський рOн, Уманський окр. (ЧерO
каська обл.) ф. РO2825, РO3136, РO3137, РO
3156, РO3368, РO3393, РO3899O3901, РO3905,
РO3925, РO4380, РO4503O4510, РO4702O4711,
РO4713, РO4715, РO4716, РO4718, РO4719, РO
4791O4802, РO4804, РO4806O4809, РO4811, РO
4813, РO4921O4926, РO4928O4935, РO4938, РO
4942O4948, РO4950O4953, РO4969, РO4970, РO
5123O5128, РO5130, РO5131, РO5136O5142, РO
5201O5204, РO5206, РO5232, РO5233, РO5393,
РO5503O5505, РO5555, РO5646O5648

Марійка, с., Жашківський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3383, РO3887

Мар’їноOГородище, с., Черкаський пов.,
Київська губ. ф. РO4450

Маркизівка, с., Золотоніський рOн, Черкаська
обл. ф. РO5806

Мартинівка, с., Канівський пов., Київська губ.
(Канівський рOн, Черкаська обл.) ф. РO213,
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РO2498, РO2736, РO3430, РO5694O5696
Мар’янівка, с., Лисянчький рOн, Черкаська

обл. ф. РO3061, РO4538
Мар’янівка, с., Чорнобаївський рOн, ЧерO

каська обл. ф. РO1113, РO1142
Мар’янівка, с., Шполянський рOн, Черкаська

обл. ф. РO2160, РO2273
Маслове, с., Златопільський рOн, Черкаська

обл. (Шполянський рOн) ф. РO2856, РO3206
Матвіївка, с., Градизький рOн, Полтавська обл.

(Золотоніський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3678, РO5441

Матвіївка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO737, РO1776

Матвіївка, с., Чигиринський пов., КременO
чуцька губ. (Чигиринський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO804, РO924, РO1044

Матвіїха, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO3790, РO4842

Матусів, с., Черкаський пов., Кременчуцька
губ. (Матусівський рOн, Черкаський окр.)
(Шполянський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
74, РO123, РO243, РO2159, РO2165, РO2275, РO
2285O2287, РO3204, РO3222, РO3953, РO3954,
РO4183, РO4196

Медведівка, с., Чигиринський пов., КременO
чуцька губ. (Медведівський рOн, ЧеркаO
ський окр.) (Чигиринський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO83, РO529, РO784, РO821, РO913, РO
974, РO995, РO1032, РO1047, РO2474

Медведівський рOн, Черкаський окр. ф. РO83,
РO529, РO970, РO1032, РO1037, РO1038, РO
1047

Медувата, с., Монастирищенський рOн, ВінO
ницька обл. (Жашківський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO2131, РO3351

Межигірка, с., Златопільський рOн, Черкаська
обл. (Шполянський рOн) ф. РO2855, РO3216

Межиріч, с., Богуславський (Канівський)
пов., Київська губ. (Канівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO306, РO3704, РO5467,
РO5925O5927

Мелесівка, х., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Зорівка, с.,  Черкаська обл.) ф. РO4246

Мельники, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO1211, РO1212, РO1214, РO2067, РO3742,
РO3743

Мельники, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3429, РO5700

Мельники, с., Смілянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO98

Мельники, с., Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO810, РO
897, РO916, РO935

Мельниківка, с., Ротмистрівська вол. (СмілянO
ський рOн, Черкаська обл.) ф. РO504, РO3847

Мехедівка, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1260, РO1801, РO
1852, РO3243, РO4034, РO4036, РO4037

Мизинівка, с., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3476, РO5747

Миколаївка, с., Смілянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3268, РO5092

Миколаївка, с., Стеблівський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (КорсуньO
Шевченківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
171, 4658

Мирошниківка, с., КорсуньOШевченківський
рOн, Черкаська обл.  ф. РO2991

Митлашівка, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1245, РO1278, РO
4030, РO4035, РO4039, РO5762

Митьки, с., Іркліївський  рOн, Полтавська обл.
(Новоукраїнка, Чорнобаївський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1187, РO1191, РO1848,
РO2066, РO3735

Михайлівка, с., Михайлівський рOн, ЧерO
каський окр., Київська губ. ф. РO157, РO973

Михайлівка, с., Драбівський  рOн, Полтавська
обл.  (Черкаська обл.) ф. РO1248, РO1267, РO
1282, РO1284

Михайлівка, с., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3479, РO4229

Михайлівка, с., Кам’янський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1023, РO3586

Михайлівка, с., Канівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO5468

Михайлівка, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1180, РO1819

Мицалівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO679, РO750, РO
1842, РO5808

Мірошниківка, с., КорсуньOШевченківський
рOн, Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO
3626

Мліїв, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO85, РO312, РO2105, РO2109, РO2386, РO
3442, РO3751, РO5511, РO5595

Мойсинці, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.,
у 1960 р. виключене з облікових даних)  
ф. РO1186, РO1189, РO2053, РO3671

Мойсинці, с., Золотоніський пов., Полтавська
губ.  ф. РO1687

Мойсівка, с., Шрамківський рOн, Черкаська
обл. (Драбівський рOн) ф. РO1673, РO1999,
РO5301

Мокра Калигірка, с., Мокрокалигірський рOн,
Шевченківський (Черкаський) окр. (КатеO
ринопільський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
75, РO242, РO1304, РO1313, РO1323, РO1330, РO
1331, РO1333, РO1335, РO4403O4406, РO4628,
РO4631, РO4632, РO5186, РO5187, РO5496

Мокрокалигірський рOн, Шевченківський (КорO
сунський) окр. (Черкаська обл., у 1957 р.
ліквідований)  ф. РO75, РO242, РO364, РO372,
РO1297, РO1298, РO1301O1303, РO1305O1307,
РO1309, РO1312, РO1316, РO1319, РO1323, РO
1330, РO1331, РO1333, РO1335, РO3231, РO
3579, РO3581, РO4403O4406, РO4628, РO4631,
РO4632, РO5186, РO5187, РO5651, РO5652
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Молодецьке, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4706, РO5128

Монастирище, мOко,  Монастирищенський рO
н, Уманський окр. (м., Черкаська обл.) ф.
РO2113, РO2116, РO2117, РO2119O2121, РO
2132, РO2248, РO2746, РO3186O3188, РO4061O
4065, РO4068, РO4070, РO4076, РO4431O4435,
РO4438, РO4637, РO4638, РO4651, РO4845O
4848, РO4850, РO5110O5112, РO5349O5351, РO
5525, РO5941

Монастирищенський рOн, Уманський окр.
(Черкаська обл.) ф. РO1615, РO2115O2131,
РO2133O2138, РO2140, РO2244O2247, РO2408,
РO2467, РO2481, РO2484, РO2489, РO2823, РO
3174O3179, РO3182O3185, РO3189O3200, РO
3350, РO3351, РO3369, РO3371O3373, РO3775O
3792, РO4062O4068, РO4070O4074, РO4432, РO
4434O4438, РO4637O4640, РO4651, РO4816, РO
4825, РO4830O4848, РO4850, РO4851, РO4920,
РO5107O5112, РO5349O5351, РO5525, РO5616O
5623, РO5783, РO5785O5788, РO5941

Моргунове, с., Звенигородський пов., КиївO
ська губ. (Городищенський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO87

Моринці, с., Вільшанський рOн, Київська обл.
(Звенигородський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO3829, РO4869O4872, РO5830

Моринці, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO2984,
РO3284

Москаленки, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1199, РO1215, РO1795, РO2074, РO3649

Москва, м.  ф. РO524, РO2547, РO5905
Мохнач, с., Чорнобаївський рOн, Полтавська

обл. (Черкаська обл.) ф. РO1114, РO1129, РO
1134, РO1818, РO3667

Мошни, с., Мошенський рOн, ШевченківO
ський (Черкаський) окр. (Черкаський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO76, РO157, РO236, РO
330, РO369, РO399, РO461, РO504, РO1945, РO
2339, РO2351, РO3401, РO3404, РO3860, РO
5372, РO5682, РO5683

Мошенський рOн, Шевченківський (ЧерO
каський) окр. (Черкаський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO76, РO157, РO329, РO343, РO344, РO
407, РO461

Мошногір’є, урочище, Черкаський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3127

Мошурів, с., Тальнівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1527, РO1530, РO
1538, РO1570, РO3726

Мудрівка, с., Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл., у 1964р.
виключене з облікових даних)  ф. РO796, РO
917, РO1048

Мурзинці, с., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO3501, РO4217

Мутихи, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл. у
1960р. виключене з облікових даних) ф. РO
2058, РO3677

Набоків, с., Городищенський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1755, РO2397

Набутів, с., Канівський пов., Київська губ.
(КорсуньOШевченківський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO2496, РO2773, РO4330, РO4557

Нагірна, с., Жашківський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1624, РO3168, РO3349

Надточаївка, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO2162, РO2276

Налісне, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл., у
1960 р. виключене з облікових даних) ф. РO
1184, РO2051

Неморож, с., Звенигородський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.)  ф. РO3499, РO4215, 
РO4216, РO4218, РO4223

Нестерівка, с., Маньківський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4798, РO4929, РO
4946, РO4948

Нетеребка, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл. ф. РO92, РO3330, РO3331

Нехайки, с., Ковалівський (Шрамківський)
рOн, Полтавська обл. (Драбівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1678, РO1799, РO1806,
РO1981, РO2010, РO2018, РO2020, РO5415, РO
5417, РO5418, РO5611, РO5773

Нехворощ, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO162, РO
401, РO415, РO3285

Нечаєве, с., Златопільський (Шполянський)
рOн, Черкаська обл.  ф. РO3208, РO3233

Нечаївка, с., Черкаський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1893,РO 2334

Німеччина  ф. РO50, РO54, РO58O60, РO77, РO78,
РO496, РO503, РO534, РO539, РO624, РO647,
РO673O678, РO680, РO682, РO687, РO791, РO
793, РO794, РO805O807, РO809, РO810, РO812,
РO813, РO815, РO822, РO823, РO891, РO909, РO
1106, РO1109, РO1111, РO1115, РO1242, РO
1251, РO1252, РO1351O1353, РO1378O1380, РO
1389, РO1392, РO1509, РO1512, РO1519, РO
1591, РO1627, РO1628, РO1637, РO1674, РO
1786, РO1790, РO1805, РO1806, РO1814, РO
1837, РO1840O1842, РO1846, РO1847, РO1851,
РO1854, РO1925, РO1926, РO1963, РO1975,
РO1982, РO1984, РO2010, РO2038, РO2052, РO
2054, РO2063, РO2065, РO2066, РO2068O2070,
РO2072, РO2166, РO2245, РO2317, РO2333, РO
2334, РO2397, РO2398, РO2417, РO2420, РO
2425, РO2454, РO2456, РO2460, РO2690, РO
2782, РO2871, РO2978, РO2986, РO2991, РO
2954, РO2998, РO3005, РO3012, РO3015, РO
3073, РO3076, РO3083, РO3086, РO3087, РO
3248, РO3328, РO3333, РO3385, РO3396, РO
3411, РO3420, РO3473, РO3490, РO3505, РO
3507, РO3545O3547, РO3550, РO3680, РO3681,
РO3683, РO3709, РO3775, РO3830, РO3833,
РO3839, РO3841, РO3851, РO3852, РO3872, РO
4171, РO4296, РO4336, РO4508, РO4643, РO
4703, РO4704, РO4711, РO4782, РO4794, РO
5075, РO5441, РO5668

Нова Буда, с., КорсуньOШевченківський рOн,
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Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3289
Нова Гребля, с., Жашківський рOн, Черкаська

обл.  ф. РO3135, РO3139
Нова Гребля, с., Золотоніський рOн, Черкаська

обл.  ф. РO765
Нова Дмитрівка, с., Золотоніський рOн,

Полтавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO689,
РO1850, РO4248O4250, РO4985

Нове Життя, с., Чорнобаївський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO1140, РO3260, РO3673

Нова Ярославка, с., Мокрокалигірський рOн,
Київська обл. (Шполянський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO5651

Нове Місто, с., Монастирищенський рOн,
Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. РO3791,
РO4072, РO4837, РO5618

Новомиколаївка, хут., Шрамківський рOн,
Полтавська обл. (Драбівський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO5421, РO5932

Новоселиця, с., Золотоніський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO753

Новоселиця, х., Золотоніський рOн, полтавO
ська обл. (Вознесенське, с., Золотоніський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO1802

Новоселиця, с., Катеринопільський рOн,
Черкаська обл. ф. РO2949, РO3613

Новоселиця, с., Чигиринський рOн, Черкаська
обл. ф. РO812, РO905

Новоселиця, с., Чорнобаївський рOн, ПолтавO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1109, 
РO1158, РO1712, РO1739

Новоселиця, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3612

Новосілка, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3175, РO3182

Новоукраїнка, с., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл. (Тарасівка) ф. РO3482, РO4862

Новоукраїнка, с., Чорнобаївський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3736, РO4514

Носачів, с., Ротмистрівський рOн, Черкаський
окр., Київська губ. (Смілянський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO156, РO3265, РO3848,
РO5086, РO5088, РO5089

Озерище, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Канівський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3419, РO5922, РO5924

Озірна, с., Звенигородський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3834, РO4219, РO4221, РO4222, 
РO4685, РO4687, РO5951

Оксанина, с., Бабанський рOн, Черкаська обл.
(Уманський рOн) ф. РO3685, РO3980O3983O
3984, РO3715

Олександрівка, с., Жашківський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3382, РO3898

Олександрівка, с., Кам’янський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO4324

Олімпіадівка, с., Драбівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1247, РO1280

Олянине, с., Кам’янський рOн, Кіровоградська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3012, РO3597, РO
3606

Онопріївка, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1517, РO1546, РO3725

Орадівка, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4605, РO5342

Орли, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3539, РO5148

Орловець, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO141, РO156, РO275, РO2387, РO2454, 
РO2460, РO3862O3864, РO4173

Осітна, с., Ладижинський (Христинівський)
рOн, Черкаська обл.  ф. РO4757, РO4767, РO
4887

Остапівка, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO5317, РO5318

Острівець, с., Бабанський (Уманський) рOн,
Черкаська обл.  ф. РO3686, РO3976, РO5716

Острожани, с., Жашківський рOн, Київська
обл, (Черкаська обл.) ф. РO3142, РO3365, РO
3378, РO3379

Охматів, с., Жашківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3352, РO3353, 
РO3367, РO3923

Павлівка, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3143, РO3890

Павлівка, с., Звенигородський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3502

Павлівка Друга, с., Тальнівський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO1554, РO2879

Павлівка Перша, с., Тальнівський рOн, КиївO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1519, РO
1540, РO1563, РO3724

Паланка, с., Уманський рOн Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1369, РO1384, РO5809

Паланочка, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4709, РO4930

Пальмира, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Вознесенське, Золотоніський рOн,
Полтавська обл.) ф. РO775

Пальчик, с., Катеринопільський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO541, РO3564, РO
5179, РO5181

Папужинці, с., Тальнівський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1521, РO1555, РO
1612, РO3723

Пастирське, с., Новомиргородський рOн,
Кіровоградська обл. (Смілянський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO5670

Пастирське, с., Смілянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO4826, РO5672, РO5674

Пединівка, с., Вільшанський рOн, Київська
обл. (Звенигородський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO3826, РO4109O4111

Пекарі, с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO5262

Пеніжкове, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3877, РO4755

Первомайське, с., Черкаський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO2577, РO2586

Переможинці, с., КорсуньOШевченківський
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рOн, Черкаська обл. ф. РO2985, РO3305, РO
3306, РO5761

Перервинці, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1239, РO1242, РO
1254, РO1285, РO1813, РO1838, РO4038

ПереяславOХмельницький рOн, Київська обл.
ф. РO3706, РO3707, РO4978O4983

Перше Травня, х., Шрамківський рOн, ПолO
тавська обл. (с., Драбівський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO5437

Першотравневе, с., Іркліївський рOн, ПолO
тавська обл. (Чорнобаївський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO1208, РO1209, РO2063

Петраківка, с., Катеринопільський рOн, КиївO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO2951, РO
3571, РO4618, РO4619, РO4621, РO4622

Петрики, с., Вільшанський рOн, Київська обл.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3248, РO3753, РO5599, РO5780, РO5782

Петрівка, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3792

ПетрівкаOПопівка, с., Лисянський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3551, РO5246

Петрівська Гута, с., Лисянський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3550, РO5151

Петровського, с., Драбівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO5766 рOн ім. Г.І. Петровського,
Шевченківський (Черкаський) окр.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO161, РO463

Петровського, х., Шрамківський рOн, ПолO
тавська обл. (с., Драбівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO5414

Петровського, с., Золотоніський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3798

Петропавлівка, с., Городищенський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1759,
РO1760, РO2457, РO3638, РO5333

Петропавлівка, х., Ковалівський рOн, ПолO
тавська обл. (Степанці, Драбівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1826, РO2021, РO5314

Петрушки, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл. ф. РO97, РO3296, РO3297

Пилява, с., Таганчанський рOн, ШевченківO
ський окр. (Канівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO2828, РO3418

Пирогівці, с., Хмельницька обл.  ф. РO5667
Писарівка, с., Лисянський рOн, Черкаська обл,

ф. РO5159
Пищальники, с., Канівський рOн, Черкаський

окр. (Черкаська обл.) ф. РO514, РO517
Пищики, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.

(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл., у
1960р. виключене з облікових даних)  ф. РO
1213, РO1835, РO2055

Підставки, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO1839, РO3252, РO3801, РO4252, РO5800

Піковець, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1367, РO1389

Пішки, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO497, 

РO3286, РO3287, РO4327, РO4668
Піщане, с., Золотоніський  пов., Полтавська

губ. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO682, РO1723, РO1805, РO4261O4264

Піщане, с., Піщанський рOн, Черкаський окр.
(Золотоніський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1694

Піщана, с., Катеринопільський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4020, РO5119

Плескачівка, с., Смілянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2924, РO2928, РO2929

Плешкані, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO4251, РO5065, РO5921

Плужники, х., Ковалівський рOн, Полтавська
обл.  ф. РO1794

Пляківка, с., Кам’янський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3335, РO3338

Побійна, с., Жашківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3166, РO3361, РO3362

Погибляк, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3549, РO5380, РO5381

Погреби, с., Ковалівський (Шрамківський)
рOн, Полтавська обл. (Драбівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1674, РO1679, РO1681,
РO1797, РO1825, РO1987, РO1997, РO5302, РO
5763, РO5767, РO5776

Подібна, с., Маньківський рOн, Черкаська обл.
ф. РO4806, РO5124

Подільський, х., Золотоніський рOн, ПолO
тавська обл. (Подільське, с., Черкаська
обл.) ф. РO1676, РO4780, РO5802

Полковниче, с., Маньківський рOн, Київська
обл. (Іваньки,  Черкаська обл.) ф. РO4710,
РO4942

Половинчик, с., Монастирищенський рOн,
Черкаська обл. ф. РO2134, РO3200, РO4067

Полствин, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3420, РO5692, РO5701

Полтава, м.  ф. РO2068, РO2073
Полуднівка, с., Чигиринський рOн, Черкаська

обл. ф. РO808, РO921
Полянецьке, с., Уманський рOн, Черкаська

обл. ф. РO1366, РO1381
Польська Народна Республіка (Польща) ф.

РO80, РO624, РO628, РO677, РO1088, РO1173,
РO1176, РO2072, РO2631, РO4141, РO4923

Попівка, с., Балакліївський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (Смілянський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO156, РO270

Попівка, с., Вільшанський рOн, Київська обл.
(Звенигородський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3473, РO4867, РO4868, РO5748

Попівка, с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO3423, РO4598

Попівка, с., Маньківський рOн, Черкаська обл.
ф. РO4707, РO4951

Попівка, с., Ротмистрівський рOн, Київська
обл. (Смілянський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO2921, РO2931O2933

Попудня, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3779, РO3787
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Порадівка, с., Лисянський рOн, Черкаська обл.
(Боярка) ф. РO3054, РO3055, РO3533

Посухівка, с., Ладижинський рOн, Черкаська
обл. (Уманський рOн) ф. РO3086, РO3097

Потапці, с., Канівський рOн, Черкаська обл. ф.
РO515, РO5928

Поташ, с., Канівський рOн, Черкаська обл. ф.
РO3703

Поташ, с., Маньківський рOн, Уманський окр.
(Черкаська обл.) ф. РO2825, РO5123

Поташ, с., Тальнівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO1515, РO1565

Поташня, с., Канівський пов., Київська губ.
(Канівський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
2731, РO2764, РO5855

Потоки, с., Катеринопільський рOн, УманO
ський окр. (Черкаська обл.) ф. РO292, 
РO3563, РO5178

Почапинці, с., Лисянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2728, РO3537, РO4447, РO5248, 
РO5375

Придніпровське, с., Чорнобаївський рOн,
Черкаська обл. ф. РO3259, РO3670

Притика, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. (Углувата) ф. РO4611

Прохорівка, с., Гельмязівський рOн, ПолO
тавська обл. (Канівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1778, РO1857, РO4977

Прохорівка, с., Золотоніський пов., ПолO
тавська губ ( Канівський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1730, РO3405, РO4976, РO5859

Прутильці, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO2998,
РO3292

Пугачівка, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1618, РO1622, РO1627

Пугачівка, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1375, РO1380

Пшеничники, с., Канівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3428

Радиванівка, с., Кам’янський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3019, РO3600

Радчиха, с., Катеринопільський рOн, ЧерO
каська обл.  ф. РO4409, РO4625

Райгород, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Кам’янський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
108, РO307, РO1042, РO3018, РO3592, РO3774

Рацеве, с., Чигиринський рOн, Кіровоградська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO820, РO938, РO
1353, РO4004O4006

Ребедайлівка, с., Кам’янський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1017, РO3590

Ревбинці, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO1181, РO1192, РO2064, РO3748 

Ревівка, с., Кам’янський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3334, РO3339

Рексине, с., Чигиринський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. ф. РO1050, 
РO1342

Рецюківщина, с., Драбівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1685, РO5614

Решітки, х., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Канівський рOн, Черкаська обл., у
1971 р. виключене з облікових даних) ф. РO
5922

Рижавка, с., Уманський пов., Київська губ.,
(Ладижинський рOн, Київська обл.) 

(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO2760, РO
3100, РO3101, РO3107, РO3515, РO3687, РO
5743, РO5744, РO5812

Рижанівка, с., Звенигородський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3831, РO4198O
4202

Ризине, с., Звенигородський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3477, РO4686, РO4697, РO4701, 
РO5749

Рідкодуб, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Семенівка, Черкаська обл.) ф. РO5376

Ріпки, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO69, РO4294, РO5251,
РO5382, РO5642

Роги, с., Маньківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO4702, РO4947, РO5141

Рогова, с., Бабанський (Уманський) рOн,
Черкаська обл.  ф. РO3088, РO3979

Родниківка, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1392, РO4642, РO5960

Рождественське, с., Драбівський рOн,
Полтавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO
1255, РO5772

Розкошівка, с., Буцький рOн, Черкаська обл.,
(Маньківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
4380, РO5147, РO5649

Розсішки, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4603, РO4886, РO4899

Розсохуватка, с., Катеринопільський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO2959,
РO2961, РO4013

Розсошинці, с., Чигиринський рOн, КіроO
воградська обл. (Черкаська обл.) ф. РO794,
РO945

Романівка, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1526, РO1545

Ропотуха, с., Ладижинський рOн, Київська
обл. (Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3688, РO5725, РO5727, РO5818, РO5826

Ротмистрівка, с., Черкаський пов., Київська
губ. (Ротмистрівський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (Смілянський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO78, РO109, РO153,
РO156, РO218, РO2948, РO4127, РO4129, РO
4141, РO4309, РO4421O4425, РO4429, РO4573,
РO5095, РO5096, РO5671, РO5678

Ротмистрівський рOн, Шевченківський (ЧерO
каський) окр. (Черкаська обл., у 1957 р.
ліквідований) ф. РO78, РO153, РO156, РO165,
РO218, РO2933, РO2934, РO2948, РO4309, РO
4421O4425, РO4429, РO4573, РO5086, РO5088,
РO5095O5097

Рубаний Міст, с., Буцький (Лисянський) рOн,
Черкаська обл.  ф. РO4154, РO5134, РO5384
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Рублівка, с., Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO931

Рудка, х., Буцький рOн, Київська обл. (с., МаO
ньківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO5135

Русалівка, с., Буцький рOн, Київська обл.
(Маньківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
4796, РO4939, РO4940, РO4953, РO5650

Руська Поляна, с., Черкаський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO2341, РO2343, РO
2344, РO2632, РO4121, РO4991, РO5914

Сабадаш, с., Жашківський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3386, РO3888, РO3889

Савківка, с., Чорнобаївський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1116, РO1123, РO
1128, РO1836

Сагунівка, с., Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO795, РO901, РO4955, РO5190

Самгородок, с., Смілянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO100, РO3275 

Самовиця, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.,
у 1960 р. виключене з облікових даних) 
ф. РO2061, РO3676

Саморідня, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO5608

Санжариха, с., Смілянський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4820, РO4827

Сарни, с., Монастирищенський рOн, УманO
ський окр. (Черкаська обл.) ф. РO1615, РO
2245, РO3785, РO4830O4833, РO4851

Сатанівка, с., Монастирищенський рOн, ВінO
ницька обл. (Черкаська обл.) ф. РO2247, РO
4816

Сахнівка, с., Шевченківський (Корсунський)
пов., Київська губ., (Таганчанський рOн,
Корсунський окр.) (КорсуньOШевченO
ківський рOн,  Черкаська обл.) ф. РO166, 
РO401, РO3629, РO4652, РO5609

Свидівок, с., Черкаський  рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO64, РO4303, РO5887

Свинарка, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3080, РO3098, РO3690, РO5218

Свічківка, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1241, РO1262, РO
1272O1274

Сегединці, с., Вільшанський рOн, Черкаська
обл. (Городищенський рOн) ф. РO5197, 
РO5781

Селищанський, х., Шевченківський окр.,
Київська губ, ф. РO2749

Селище, с., Канівський рOн, Черкаська обл. (у
1971р. виключене з облікових даних) ф. РO
3407, РO5272

Селище, с., Шевченківський (Корсунський)
пов., Київська губ. (КорсуньOШевченківO
ський рOн, Черкаська обл.) ф. РO110, 
РO3001, РO3312, РO4332

Семенівка, с., Ковалівський рOн, Полтавська

обл. (Кантакузівка, Драбівський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO1989, РO5933

Семенівка, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3547, РO5377, РO
5378, РO5644

Сердегівка, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO151, РO2161, РO2284

Сердюківка, с., Черкаський пов., Київська
губ., (Ротмистрівський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (Смілянський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO165, РO503, 
РO2930, РO3850

Сигнаївка, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2166, РO2279

Сидорівка, с., Стеблівський рOн, ШевченO
ківський окр. (КорсуньOШевченківський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO384, РO2869, 
РO2978, РO3311

Синиця, с., Ладижинський рOн, Київська обл.
(Христинівський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO4055O4057, РO5000

Синявка, с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO5265O5267

Синьооківка, с., Золотоніський рOн, ЧеркасьO
ка обл. ф. РO2973, РO3794

Ситники, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл. ф. РO88, РO3309, РO3320

Сичівка, с., Христинівський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4493, РO4763, РO
4889, РO4890

Скаливатка, с., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3485, РO4695

Скибин, с., Жашківський  рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3128O3131, РO3144

Скориківка, с., Золотоніський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO672, 
РO738, РO4253, РO4256

Скородистик, с., Іркліївський рOн, Полтавська
обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO1198, РO1202, РO1205, РO2069, РO3744,
РO3746

Скотареве, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO2169, РO2268

Скрипчинці, с., КорсуньOШевченківський рO
н, Черкаська обл. ф. РO2979

Слюзчина Слобідка, с., Золотоніський рOн,
Полтавська обл. (Антипівка, Черкаська
обл.) ф. РO759, РO1844, РO2972

Сміла, мOко, Черкаський пов., Київська губ.
(м., Черкаська обл.) ф. РO5, РO79, РO111, РO
159, РO207, РO224, РO233, РO247, РO254, РO
277, РO317, РO319, РO324, РO327, РO328, РO
331O333, РO337, РO339, РO347, РO366, РO367,
РO371, РO376, РO379, РO381, РO382, РO385, РO
387, РO402, РO422, РO426, РO437, РO452, РO
454, РO457, РO483, РO488, РO538, РO2401, РO
2491, РO2518, РO2598, РO2621, РO2669, РO
2688O2698, РO2700O2702, РO2708O2711, РO
2713O2715, РO2735, РO2745, РO2786, РO2822,
РO2866, РO2939O2942, РO2944, РO2946, РO
2947, РO3263, РO3269, РO3272O3274, РO3844,
РO3856, РO3857, РO4122, РO4123, РO4130, РO
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4133, РO4138, РO4142O4144, РO4310, РO4311,
РO4367, РO4400, РO4416O4418, РO4420, РO
4426, РO4427, РO4430, РO4465, РO4496O4499,
РO4526, РO4571, РO4574, РO4579, РO4737, РO
5074, РO5076, РO5077, РO5079, РO5354, РO
5355, РO5365, РO5523, РO5553, РO5575, РO
5669, РO5850, РO5852, РO5942, РO5970

Смілянський рOн, Шевченківський (ЧерO
каський) окр. (Черкаська обл.) ф. РO96, РO
98, РO100, РO101, РO103, РO159, РO167, РO
175, РO177, РO231, РO294, РO323, РO363, РO
385, РO389, РO395, РO2707, РO2725, РO2920O
2932, РO2935O2938, РO3125, РO3264O3268, РO
3275O3277, РO3436, РO3845O3853, РO4124, РO
4127, РO4129, РO4132, РO4134, РO4137, РO
4139, РO4141, РO4304O4307, РO4312, РO4419,
РO4584, РO4817O4824,РO4826O4828, РO5080O
5085, РO5087, РO5089O5094, РO5671O5678, РO
5885, 5891, РO5892, РO5894O5896

Смільчинці, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO4163, РO5152, РO5157

Снігурівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4276

Собківка, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1364, РO1393, РO5825, РO5959

Соболівка, с., Мокрокалигірський рOн, КиївO
ська обл. (Шполянський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1302, РO1320, РO3218

Сокирна, с., Драбівський рOн, Полтавська обл.
ф. РO1790

Соколівка, с., Маньківський рOн, Черкаська
обл. (Жашківський рOн) ф. РO3155, РO3393,
РO3903, РO3904

Соколівочка, с., Тальнівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO1524, РO1542

Сорокотяга, с., Жашківський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1621, РO1625, РO
3149, РO3392

Сотники, с., Корсунський рOн, ШевченківO
ський (Корсунський) окр. (КорсуньO
Шевченківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
176, РO2988, РO3303

Софіївка, с., Гельмязівський рOн, Полтавська
обл. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO3816, РO5910, РO5919

Софіївка, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO558, РO563, РO5685,
РO5686

Сталінівка, с., Шрамківський рOн, Полтавська
обл. (Яворівка, Драбівський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO2016

Станіславчик, с., Черкаський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO554, РO3123

Станіславчик, с., Шполянський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO2859, РO3226

Стара Буда, с., Звенигородський рOн, КиївO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3490, РO
5736, РO5750, РO5756

Старе, с., Іркліївський рOн, Черкаська обл.
(Чорнобаївський рOн,  у 1960р. виключене
з облікових даних) ф. РO3262, РO3653

Старий Коврай, с., Іркліївський рOн, ПолO

тавська обл. (Чорнобаївський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO1204, РO1823, РO2049,
РO2068, РO5100

Старі Бабани, с., Уманський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1368, РO1377, РO
1385, РO5817

Старосілля, с., Городищенський рOн, ЧеркасьO
кий окр. (Черкаська обл.) ф. РO388, РO2110,
РO2377

Старосілля, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO112

Старостинці, с., Сквирський пов., Київська
губ. ф. РO5399

Стеблів, мOко, Канівський пов., Київська губ.,
(Стеблівський рOн, Шевченківський (ЧерO
каський) окр. (с., КорсуньOШевченківO
ський рOн, Черкаська обл.) ф. РO81, РO154,
РO217, РO245, РO276, РO3004, РO4325, РO
4326, РO4452, РO4657, РO4662O4664, РO5038,
РO5039, РO5293, РO5775

Стеблівський рOн, Шевченківський (ЧерO
каський) окр. ф. РO81, РO131, РO154, РO171,
РO172, РO174, РO245, РO257, РO384

Стебне, с., Звенигородський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3835, РO4857, РO
4859, РO5831

Степанецьке, с., Канівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3697

Степанівка, с., Ковалівський рOн, Полтавська
обл. (Драбівський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO1983, РO2012, РO2022, РO5303, РO5304

Степанки, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO60, РO559, РO2342, 
РO5191

Степанці, с., Канівський пов., Київська губ.,
(Степанецький рOн, Шевченківський
(Корсунський окр.) (Канівський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO152, РO359, РO2727, 
РO3425, РO4975, РO5860O5866

Степівка, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO4066, РO4844

Степківка, с., Ладижинський (Уманський) 
рOн, Черкаська обл. ф. РO3087, РO3108

Стецівка, с., Звенигородський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3838, РO4688O
4690, РO5751

Стецівка, с., Чигиринський рOн, КіровоградO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO807, РO925,
РO936, РO3440, РO5636

Стійкове, с., Катеринопільський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO2952

Студенець, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3421

Ступичне, с., Мокрокалигірський рOн, КиївO
ська обл. (Шполянський (КатеринопільO
ський) рOн, Черкаська обл.) ф. РO1298, РO
1303, РO1311, РO3614

Ступичне, с., Шполянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3615

Суботів, с., Чигиринський пов., Кременчуцька
губ. (Чигиринський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO800, РO826, РO893, РO984, РO999, РO1352
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Сунки, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Смілянський рOн, Черкаська обл.) ф. РO96,
РO113, РO305, РO323, РO4818, РO5082, РO5084

Суха Калигірка, с., Катеринопільський рOн,
Черкаська обл. ф. РO1308, РO1322

Сухини, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO2993,
РO3291, РO3293, РO3294

Сушки, с.,  Гельмязівський (Канівський) рOн,
Черкаська обл.  ф. РO1677, РO4747

Сушківка, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3103, РO3104, РO3511, РO5712, РO5823

Таганрог, м.  ф. РO5628
Таганча, мOко, Богуславський пов., Київська

губ., (Таганчанський рOн, Шевченківський
окр.) (с., Канівський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO238, РO293, РO403, РO2742, РO2755, РO
3426, РO5699, РO5867

Талалаївка, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO4606, РO5221

Талдики, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Худяки, Черкаська обл.) ф. РO63, РO562, РO
2345

Тальне, м., Київська губ. (Черкаська обл.) 
ф. РO1556, РO1558, РO1562, РO1566, РO1591O
1596, РO1599, РO1600, РO2400, РO2482, РO
2488, РO2759, РO2826, РO3532, РO3715, РO
3727, РO3728, РO4022, РO4349, РO4350, РO
4352O4355, РO4781, РO4782, РO5113O5117, РO
5238, РO5439, РO5440, РO5544O5546, РO5679,
РO5680, РO5789, РO5790, РO5796, РO5797, РO
5858, РO5872, РO5881, РO5936, РO5968

Тальнівський рOн, Київська обл. (Черкаська
обл.) ф. РO1509O1536, РO1538O1555, РO1557,
РO1559O1561, РO1563O1565, РO1567O1571, РO
1582, РO1612, РO1613, РO2871, РO2873O2879,
РO3452, РO3454O3466, РO3711, РO3723O3726,
РO3729, РO3730, РO3732, РO4021, РO5121, РO
5122, РO5778, РO5854

Тальянки, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Тальнівський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3711, РO3714, РO3716, РO3722, РO4021

Танське, с., Бабанський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3084, РO5710, РO5711, РO5816

Тарасівка, с., Звенигородський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3483, РO4860, РO
4861, РO5752, РO5753

Тарасівка, с., Монастирищенський рOн,  ЧерO
каська обл.  ф. РO3174

Тарасівка, с., Чигиринський рOн, КіровоградO
ська обл. (Черкаська обл., у 1960 р. виклюO
чене з облікових даних) ф. РO818, РO3441

Тарасівка, с., Чорнобаївський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO1108, РO1141

ТарасоOГригорівка, с., Чигиринський рOн,
Черкаська обл. ф. РO940, РO2906

Тараща, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл. ф. РO110, РO2989, РO3304

Тарнава, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3184, РO3195, РO5619

Ташлик, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Смілянський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
302, РO2922, РO3276, РO3277, РO4828

Теклине, с., Смілянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO4419, РO5094

Текуча, с., Ладижинський рOн, Київська обл.
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3505, РO5718, РO5720O5723, РO5738, РO5739

Телепине, мOко, Чигиринський пов., Київська
губ. (с., Кам’янський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO987, РO1000, РO1002, РO1007, РO1010,
РO1035, РO1616, РO3006, РO3016, РO3601, РO
3607

Теолин, с., Монастирищенський рOн, ВінO
ницька обл. (Черкаська обл.) ф. РO2135, РO
4841

Терешки, с., Шполянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO2167, РO2265, РO
4184, РO5665

Терлиця, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3775, РO4073

Тернівка, с., Смілянський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (Черкаська
обл.) ф. РO156, РO389, РO3853, РO5083

Тетерівка, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3133, РO3157, РO3348

Тимошівка, с., Кам’янський рOн, Черкаський
окр. (Черкаська обл.) ф. РO1028, РO2521, РO
3340, РO3341

Тимошівка, с., Маньківський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4718, РO4969

Тимченки, с., Градизький рOн, Полтавська обл.
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO2886, РO2899O2902

Тинівка, с., Жашківський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3366, РO3384, РO5205

Тихий Хутір, с., Жашківський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3151, РO4908

Тихонівка, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3044

Тіньки, с., Чигиринський рOн, Черкаська обл.
ф. РO813, РO929, РO5635

Товмач, с., Шполянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO2267, РO2280, РO2853

Товста, с., Вільшанський рOн, Київська обл.
(Городищенський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3644O3647

Товсті Роги, с., Лисянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3541, РO5243

Томашівка, с., Уманський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3512, РO5733

Топилівка, с., Чигиринський рOн, Черкаська
обл. ф. РO815, РO899, РO1048

Топильна, с., Шполянський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (Черкаська
обл.) ф. РO170, РO2858, РO3230

Трахтемирів, с., ПереяславOХмельницький рO
н, Київська обл. (Канівський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO3707, РO4982

Триліси, с., Чигиринський пов., КременO
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чуцька губ. (Олександрівський рOн, КіроO
воградська обл.) ф. РO997, РO1009

Трихуторівка, с., Вільшанський рOн, Київська
обл. (Городищенський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO5598

Тростянець, с., Канівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3411, РO5971

Трощин, с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO3415

Трушівці, с., Чигиринський пов., КременO
чуцька губ. (Чигиринський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO542, РO814, РO912, РO919, РO1048,
РO5637

Тубільці, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO561, РO2587, РO3560

Углуватка, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4052, РO4053, РO4609

Угорщина  ф. РO496, РO1667
Удич, ст., Уманський пов., Київська губ  ф. РO

2781
Уманський рOн, Київська губ. (Черкаська

обл.) ф. РO1359O1362, РO1364O1393, РO1415,
РO1500, РO1605, РO1610, РO2751, РO2840, РO
3077, РO3078, РO3084, РO3091, РO3106, РO
3108, РO3505O3513, РO3516, РO3517, РO3525,
РO3680O3688, РO3868, РO3966, РO3988, РO
3989, РO4092, РO4399, РO4446, РO4642, РO
4646O4648, РO5237, РO5712O5719, РO5726, РO
5728, РO5732O5735, РO5737, РO5739, РO5742,
РO5798, РO5809, РO5811O5819, РO5823O5825,
РO5827, РO5829, РO5957, РO5959O5961

Умань, м., Київська губ. (Черкаська обл.) ф. РO
149, РO345, РO977, РO1063, РO1363, РO1407,
РO1416O1418, РO1420O1422, РO1426, РO1427,
РO1430, РO1439, РO1440, РO1442O1446, РO
1448, РO1449, РO1461, РO1465, РO1467, РO
1472, РO1474, РO1484, РO1487, РO1493, РO
1497, РO1500, РO2143, РO2199O2201, РO2207,
РO2211, РO2215, РO2216, РO2219, РO2224, РO
2227, РO2228, РO2257, РO2399, РO2412, РO
2413, РO2477, РO2495, РO2522, РO2525, РO
2597, РO2681, РO2729, РO2733, РO2737, РO
2740, РO2747, РO2758, РO2762, РO2767, РO
2774, РO2775, РO2778, РO2784, РO2788, РO
2789, РO2791, РO2796, РO2800, РO2809, РO
2813, РO2816, РO2818, РO2823, РO2827, РO
2835, РO2839, РO2861, РO2867, РO2881, РO
2907, РO3069O3075, РO3109O3114, РO3496, РO
3518O3524, РO3526, РO3529, РO3633, РO3634,
РO3636, РO3866, РO3867, РO3869O3871, РO
3962, РO3995, РO3997, РO4345O4347, РO4385,
РO4388, РO4389, РO4392, РO4394, РO4396, РO
4398, РO4453, РO4456, РO4460, РO4525, РO
4529O4531, РO4533, РO4699, РO4700, РO4878,
РO4989,РO5049, РO5050, РO5200, РO5236, РO
5348, РO5368, РO5409, РO5449O5451, РO5455O
5459, РO5461O5463, РO5499, РO5538, РO5548,
РO5572, РO5581, РO5624, РO5654O5656, РO
5757, РO5853, РO5880, РO5940, РO5966

Устинівка, с., Шполянський рOн, Київська
обл. (Васильків,  Черкаська обл.) ф. РO2270

Ухожа, с., Христинівський рOн, Київська обл.
(Шельпахівка,  Черкаська обл.) ф. РO4047,
РO4608

Федюківка, с., Лисянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO3028, РO5249

Флярківка, с., Кам’янський рOн, КіровоO
градська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3336,
РO3766

Франківка, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Кам’яний Брід, Черкаська обл.) ф. РO3062,
РO4147

Франківка, с., Чорнобаївський рOн, ПолтавO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1105, 
РO1154, РO1846, РO3659

Фурманка, с., Уманський пов., Київська губ.,
(Ладижинський рOн, Черкаська обл.)
(Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3083, РO5398, РO5734

Халаїдове, с., Монастирищенський рOн,
Черкаська обл. ф. РO2136, РO3193, РO3194

Харків, м.  ф. РO4456
Харківка, с., Маньківський рOн, Черкаська

обл. ф. РO4705, РO4925
Харченкове, с., Лисянський рOн, Київська обл.

(Боярка, Черкаська обл.) ф. РO3057
Хацьки, с., Черкаський рOн, Черкаська обл. 

ф. РO223, РO3163, РO3400, РO5891, РO5892
ХвильовоOСорочин, х., Золотоніський рOн,

Полтавська обл. (с., Черкаська обл.) ф. РO4258
Хейлове, с., Монастирищенський рOн, ЧерO

каська обл. ф. РO4843
Хижинці, с., Лисянський рOн, Черкаська обл.

ф. РO3543, РO5153, РO5158
Хижня, с., Маньківський рOн, Київська обл.

(Жашківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3140, РO3899O3902

Хильки, с., Стеблівський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (КорсуньO
Шевченківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
172, РO4653, РO5037

Хмирівка, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Черкаська обл. (Заріччя) ф. РO5036, 
РO5040

Хлипнівка, с., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3839, РO5754

Хлистунівка, с., Черкаський пов., КременO
чуцька губ. (Городищенський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO114, РO2106, РO2107, 
РO2376, РO2440, РO4179

Хмільна с., Канівський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO4592, РO5469, РO5857

Ховківка, с., Шполянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO2272

Холодний, сOще, Смілянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO4584

Хомівщина, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO5305

Хотин, м.,  Чернівецька обл. ф. РO199
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Хрести, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл., у 1964р. виключене  з
облікових даних)  ф. РO751, РO768, РO3793

Хрестителеве, с., Чорнобаївський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO1110, РO1147, 
РO1151, РO1152, РO3733, РO3734, РO5361

Хрещатик, с., Мошенський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. (Черкаський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO343, РO553, РO
2584, РO4956

Христинівка, с., Уманський пов., Київська
губ. (м., Черкаська обл.) ф. РO2596, РO2838,
РO2909, РO3872O3874, РO4054, РO4280O4283,
РO4336, РO4338, РO4339, РO4444, РO4490O
4492, РO4613O4616, РO4760O4762, РO4884, РO
4885, РO4909, РO5001, РO5209O5211, РO5215O
5217, РO5340, РO5341, РO5343, РO5465, РO
5466, РO5709, РO5906

Христинівка, с., Уманський пов., Київська
губ. ф. РO2730, РO2751, РO2820

Христинівський рOн, Черкаська обл. ф. РO
3180, РO3181, РO3374, РO3875O3880, РO4046O
4053, РO4055, РO4058O4060, РO4075, РO4284,
РO4337, РO4340, РO4493, РO4603O4612, РO
4755, РO4758, РO4759, РO4763O4767, РO4881O
4883, РO4886, РO4888O4901, РO4910O4919, РO
4998O5000, РO5002O5004, РO5208, РO5212O
5221, РO5342, РO5784

Хрущівка, с., Золотоніський рOн, Полтавська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO683, РO760, РO
1837, РO3803

Худоліївка, с., Чигиринський рOн, Черкаська
обл. ф. РO817, РO898, РO912, РO1048

Худяки, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO58,
РO90, РO163, РO273, РO485, РO2354, РO5688

ХутірOХмільна, с., Канівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3705

Хутори, с., Черкаський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO2333, РO2352, 
РO4736, РO5254, РO5879, РO5884

Цвіткове, ст., Київська губ. (сOще, ГородиO
щенський рOн, Черкаська обл.) ф. РO2797

Цвіткове, смт, Городищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3249

Циберманова Гребля, с., Монастирищенський
рOн, Уманський окр. ф. РO2122, РO2137

Цибулів, мOко, Цибулівський (МонастириO
щенський) рOн, Уманський окр. (смт, МоO
настирищенський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO2118, РO2140, РO2243, РO2244, РO2246,
РO2408, РO2484O2486, РO3180, РO3181, РO
3196, РO4437, РO4639

Цибулівський рOн, Уманський окр. (МонаO
стирищенський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
2243, РO2485, РO2486

Чайківка, с., Христинівський рOн, Черкаська
обл. ф. РO4050, РO4612

Чапаєвка, с., Золотоніський рOн, Черкаська
обл. ф. РO681, РO729, РO3807

Чапаєвка, с., Монастирищенський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO2133, РO3780

Чапаєвка, с., Шрамківський рOн, Полтавська обл.
(Драбівський рOн, Черкаська обл., у 1981 р.
виключене з облікових даних) ф. РO5013

Чаплинка, с., Лисянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3035O3037, РO4149

Чемериське, с., Буцький (Звенигородський)
рOн, Черкаська обл.  ф. РO5402

Червоне, х., Звенигородський рOн, Київська
обл. (Звенигородка, м., Черкаська обл.) 
ф. РO4856

Червона Дача, х., Шрамківський рOн, ПолO
тавська обл. (с., Драбівський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO5320

Червона Слобода, с., Черкаський пов., Київська
губ. (Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO13,
РO272, РO556, РO560, РO1949, РO3124, РO4119,
РO5195, РO5253, РO5689, РO5915

Червоне, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(сOще, Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.,
у 1964р. виключене з облікових даних) 
ф. РO1671

Червоне, с., Тальнівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1520, РO1567

Червоний, х., Звенигородський рOн, ЧерO
каська обл. (Звенигородка, м.) ф. РO5098

Червоний Кут, с., Жашківський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO3152

Червоний Хутір, с., Ротмистрівський рOн,
Київська обл. ф. РO2934

Червоногірка, с., Іркліївський рOн, ПолтавO
ська обл. (Чорнобаївський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1206

Червоносілля, с., Іркліївський рOн, ПолO
тавська обл. ф. РO2062

Червонохижинці, с., Іркліївський рOн, ПолO
тавська обл. (Чорнобаївський рOн, ЧерO
каська обл.) ф. РO1188, РO1811, РO2054

Черепин, с., Черкаський пов., Київська губ.
(КорсуньOШевченківський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO429, РO2982, РO3625, РO3630

Черкаси, м., Шевченківський (Черкаський)
окр. (Черкаська обл.) ф. РO1O12, РO14O21, РO
23O37, РO39, РO40, РO42O44, РO48O57, РO65, РO
80, РO121, РO127O129, РO131, РO133, РO134,
РO136, РO142O144, РO147, РO150, РO158, РO
173, РO174, РO180, РO183, РO184, РO187, РO
188, РO192O194, РO199O206, РO209O212, РO
216, РO219, РO221, РO226O230, РO232, РO235,
РO237, РO246, РO248, РO252O268, РO278, РO
282, РO309, РO316, РO318, РO320O322, РO325,
РO334, РO336, РO340, РO341, РO345, РO348, РO
350, РO354O357, РO370, РO374O378, РO380, РO
383, РO390, РO391, РO405, РO410O412, РO416,
РO424, РO427, РO430, РO433O435, РO439O442,
РO444, РO446, РO450, РO453, РO458O460, РO
462, РO464O471, РO474, РO477, РO479, РO487,
РO489, РO494, РO495, РO504, РO505, РO511, РO
522, РO525, РO527, РO527, РO533, РO534, РO
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545, РO564, РO568, РO579O581, РO583, РO584,
РO586O590, РO602, РO604, РO610, РO613, РO
859, РO863, РO1064, РO1419, РO1636, РO1645,
РO1660, РO1872, РO1873, РO1875, РO1890O
1892, РO1901, РO1904, РO1906,  РO1907, РO
1909, РO1911, РO1912, РO1918, РO1930, РO
1932, РO1934, РO1937, РO1951, РO1952, РO
2141, РO2144, РO2146, РO2193, РO2258, РO
2261, РO2326O2328, РO2331, РO2332, РO2407,
РO2416, РO2423, РO2464O2466, РO2469, РO
2471, РO2475, РO2476, РO2478, РO2480, РO
2490, РO2493, РO2494, РO2501, РO2504, РO
2505, РO2507O2517, РO2519, РO2520, РO2528,
РO2529, РO2539O2545, РO2548O2550, РO2552O
2558, РO2561O2573, РO2578O2580, РO2588, РO
2589, РO2591O2593, РO2595, РO2598, РO2600O
2604, РO2608O2612, РO2614O2620, РO2622O
2628, РO2630, РO2631, РO2633O2635, РO2637O
2639, РO2641, РO2642, РO2644, РO2646O2650,
РO2652O2656, РO2659, РO2661, РO2663O2668,
РO2670, РO2671, РO2673O2679, РO2684O2687,
РO2703O2706, РO2721O2723, РO2726, РO2732,
РO2766, РO2779, РO2801, РO2803, РO2811, РO
2821, РO2830, РO2836, РO2841, РO2842, РO
2870, РO2882, РO2908, РO2911, РO2913, РO
2915, РO2916, РO2918, РO2919, РO3059, РO
3115, РO3117O3120, РO3122, РO3169, РO3201,
РO3236O3241, РO3251, РO3255O3257, РO3278,
РO3469, РO3470, РO3491, РO3494, РO3495, РO
3528, РO3616, РO3648, РO3710, РO3745, РO
3749, РO3756, РO3760, РO3762, РO3763, РO
3881O3884, РO3998, РO4016O4019, РO4098, РO
4164O4166, РO4168, РO4178, РO4181, РO4182,
РO4189O4191, РO4193O4195, РO4197, РO4285,
РO4286, РO4289, РO4295, РO4299, РO4313, РO
4315O4317, РO4319O4321, РO4335, РO4341O
4344, РO4382, РO4454, РO4468O4472, РO4474O
4486, РO4494, РO4495, РO4502, РO4511, РO
4524, РO4528, РO4534, РO4577, РO4578, РO
4580O4583, РO4585O4587, РO4589, РO4595, РO
4635, РO4636, РO4729, РO4731, РO4734, РO
4735, РO4738, РO4752O4754, РO4829, РO4877O
4880, РO4902O4905, РO4954, РO4958, РO4966,
РO4984, РO4986, РO4987, РO4994, РO5027O
5032, РO5075, РO5194, РO5239O5242, РO5261,
РO5274O5276, РO5369O5371, РO5373, РO5396,
РO5397, РO5438, РO5448, РO5454, РO5471O
5473, РO5475, РO5477O5481, РO5483, РO5484,
РO5486, РO5488O5492, РO5494, РO5500, РO
5501, РO5507, РO5520O5522, РO5524, РO5533,
РO5535, РO5536, РO5554, РO5556, РO5558, РO
5562O5565O5571, РO5573, РO5576O5580, РO
5582O5585, РO5587, РO5589O5592, РO5600, РO
5602, РO5604O5607, РO5625, РO5626, РO5630,
РO5632, РO5638O5640, РO5659, РO5662, РO
5703O5705, РO5707, РO5757O5759, РO5793O
5795, РO5828, РO5836, РO5840O5843, РO5845,
РO5846, РO5848, РO5851, РO5875O5878, РO
5893, РO5900, РO5902, РO5903, РO5939, РO
5943, РO5944, РO5954, РO5963, РO5964, РO
5969, РO5974O5976, РO5978

Черкаси, ст., ф. РO4, 52

Черкаський пов., Київська губ. (Черкаський
рOн, Черкаська обл.) ф. РO105O109, РO111,
РO112, РO114, РO116, РO122, РO123, РO141, РO
163, РO164, РO192, РO272, РO273, РO275, РO
277, РO298O305, РO307, РO312, РO313, РO365,
РO376, РO379, РO392O396, РO405, РO406, РO
420, РO456, РO457, РO471, РO477, РO483, РO
485, РO499, РO502O504, РO524, РO986, РO
1616, РO2147, РO2551, РO2741, РO2757, РO
2785, РO2863, РO4450

Черкаський рOн, Черкаський окр., Київська
губ. (Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
13, РO22, РO25, РO41, РO45O47, РO49, РO50, РO
52, РO53, РO58O64, РO80, РO90, РO143, РO223,
РO236, РO237, РO264, РO297, РO326, РO330, РO
354, РO369, РO386, РO413, РO417, РO438, РO
467, РO534, РO549O563, РO583, РO624, РO
1614, РO1666, РO1881, РO1893, РO1924O1926,
РO1928, РO1945, РO1946, РO1949, РO1954, РO
1955, РO2331, РO2333, РO2334, РO2338, РO
2339, РO2341O2354, РO2534, РO2535, РO2537,
РO2538, РO2547, РO2575O2577, РO2582O2587,
РO2632, РO2672, РO3121O3124, РO3126, РO
3127, РO3170O3172, РO3254, РO3396, РO3397,
РO3400, РO3401, РO3404, РO3437, РO3559, РO
3560, РO3631, РO3632, РO3859, РO3860, РO
4116, РO4119, РO4121, РO4193, РO4736, РO
4955O4957, РO4991, РO4992, РO5189O5193, РO
5195, РO5252O5255, РO5372,  РO5395, РO5626,
РO5681O5690, РO5879, РO5883, РO5884, РO
5886O5890, РO5897, РO5898, РO5911O5915

Чернече, с., (х.), Чигиринський рOн, КіровоO
градська обл. (с., Черкаська обл.) ф. РO
2503, РO3066

Чернещина, с., Драбівський рOн, Полтавська
обл. (Золотоніський рOн, Черкаська обл.)
ф. РO1243, РO1780, РO4244

Черниші, с., Канівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO516, РO5928

Черповоди, с., Ладижинський рOн, Київська
обл. (Уманський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
3508, РO4093, РO4641, РO4648

Чеснівка, с., Лисянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3535, РO5170

Чеснопіль, с., Тальнівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1514, РO1533, РO
1559, РO3455

Чехівка, с., Іркліївський рOн, Полтавська обл.
(Чорнобаївський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO1185, РO2070, РO3662

Чехословаччина  ф. РO4141
Чигирин, м., Чигиринський пов., Київська

губ. (Черкаська обл.) ф. РO529, РO539, РO
543, РO782, РO783, РO791, РO829, РO830, РO
848, РO849, РO851, РO852, РO854, РO856, РO
857, РO866, РO871O874, РO877, РO880, РO883,
РO884, РO886, РO887, РO889O892, РO965, РO
966, РO1001, РO1024, РO1036, РO1043, РO
1051, РO1053, РO1055, РO1058O1060, РO1340,
РO1350, РO1351, РO1357, РO1646, РO1648, РO
2145, РO2405, РO2502, РO2503, РO2523, РO
2527, РO2536, РO2834, РO2865, РO2905, РO
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3068, РO3235, РO3757O3759, РO3761, РO3806,
РO4000O4002, РO4300O4302, РO4414, РO4415,
РO4576, РO4601, РO4996, РO4997, РO5428, РO
5528O5531, РO5760, РO5779

Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (ЧиO
гиринський рOн, Черкаська обл.) ф. РO442,
РO529, РO542, РO974, РO978, РO983O985, РO
987O991, РO994O1002, РO1004, РO1006O1010,
РO1025, РO1036, РO1043, РO1044, РO1049, РO
1051, РO1053, РO1055, РO1057, РO1646, РO
1647, РO2474, РO2497, РO2734, РO2776, РO
2834, РO2917

Чигиринський рOн, Шевченківський (ЧерO
каський) окр. (Черкаська обл.) ф. РO539, РO
783, РO784, РO792O823, РO825, РO826, РO832,
РO893O929, РO931O941, РO943, РO945, РO971,
РO1015, РO1050, РO1342, РO1352, РO1353, РO
2261, РO2392, РO2473, РO2906, РO3066, РO
3067, РO3438O3441, РO3755, РO4004O4006, РO
5528, РO5529, РO5532, РO5634O5637

Чижівка, с., Звенигородський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO3840, РO4224O
4226, РO5755

Чичиркозівка, с., Звенигородський рOн,
Черкаська обл. ф. РO3497, РO4865

Чмирівка, с., Чигиринський рOн, КіровоградO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO792, РO933

Чорна Кам’янка, с., Буцький рOн, Київська
обл. (Маньківський рOн, Черкаська обл.) ф.
РO4793, РO4935, РO4936

Чорнобай, с., Чорнобаївський рOн, ЗолотоніO
ський окр. (смт, Черкаська обл.) ф. РO1084,
РO1087, РO1088, РO1091, РO1092, РO1112, РO
1122, РO1125, РO1136, РO1137, РO1166, РO
1693, РO1697, РO1744, РO1863, РO2420, РO
3650, РO3660, РO3661, РO3672, РO4080, РO
4512, РO4513, РO 4967, РO4968, РO4993, РO
5103O5105, РO5256O5260, РO5359, РO5362, РO
5366, РO5367, РO5508, РO5873

Чорнобаївський рOн, Золотоніський окр.
(Полтавська обл.) (Черкаська обл.) ф. РO
1084, РO1086O1088, РO1091O1094, РO1104O
1161, РO1166, РO1173, РO1203, РO1204, РO
1693, РO1697, РO1702, РO1712, РO1818, РO
1836, РO1846, РO1849, РO1863, РO2049, РO
2052, РO2059, РO2064, РO2065, РO2067, РO
2068, РO2071, РO2072, РO2074, РO2420, РO
2883O2886, РO2895, РO2902, РO3258O3261, РO
3649O3651, РO3654O3661, РO3663O3670, РO
3672O3674, РO3733, РO3734, РO3736O3740, РO
3742, РO3744, РO3748, РO4078, РO4080, РO
4081, РO4512O4514, РO4967, РO4968, РO4993,
РO4995, РO5100O5105, РO5256O5260, РO5359O
5362, РO5364, РO5366, РO5367, РO5407, РO
5410, РO5508, РO5509, РO5873

Чорнявка, с., Уманський рOн, Київська обл. 
ф. РO1365

Чорнявка, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Черкаський рOн, Черкаська обл.) ф. РO406,
РO417, РO2575, РO3559, РO5681, РO5897, 
РO5911, РO5913

Чорнявка, с., Чигиринський рOн, КіровоградO
ська обл. ф. РO793, РO898

Чубівка, с., Смілянський рOн, Черкаська обл.
ф. РO5885, РO5897

Чумчак, х., Драбівський рOн, Полтавська обл.
(Білоусівка, с.,  Черкаська обл.) ф. РO 1814,
РO5420

Шабастівка, с., Монастирищенський рOн,
Черкаська обл. ф. РO3788, РO4071, РO5623

Шабельники, с., Золотоніський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO671, РO
770, РO777, РO5804

Шабельники, с., Черкаський пов., Київська
губ. (Чигиринський рOн, Черкаська обл., у
1960 р. виключене з облікових даних) ф. РO
986

Шабельники, с., Чигиринський пов., КременO
чуцька губ. (Чигиринський рOн, Черкаська
обл. у 1960 р. виключене з облікових
даних) ф. РO822, РO825, РO923, РO928, РO
989, РO1004, РO2473

Шарин, с., Ладижинський (Уманський) рOн,
Черкаська обл.  ф. РO3081, РO5724

Шарнопіль, с., Монастирищенський рOн,
Черкаська обл. ф. РO3183, РO3191, РO5620

Шаулиха, с., Тальнівський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1509, РO1539, РO
1541, РO5122

Шевченка, х., Смілянський рOн, Черкаська
обл. (с.) ф. РO2926, РO2927

Шевченкове, с., Вільшанський рOн, Київська
обл. (Звенигородський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO3474, РO4203O4206, РO5226, РO
5227, РO5353

Шевченкове, с., Уманський окр., Київська губ.
ф. РO2748

Шелепухи, с., Черкаський пов., Київська губ.
(Мошенський рOн, Шевченківський (ЧерO
каський) окр.) (Черкаський рOн, ЧеркаO
ська обл.) ф. РO116, РO164, РO344, РO550, РO
1666, РO5252, РO5687

Шельпахівка, с., Христинівський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO4046,
РO РO4048, РO4607

Шендерівка, с., Канівський (ШевченківсьO
кий) пов., Київська губ. (КорсуньOШевO
ченківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO91,
РO117, РO215, РO4656, РO4659, РO4660, РO
5633

Шестеринці, с., Лисянський рOн, Черкаська
обл. ф. РO3538, РO4536

Шостакове, с., Катеринопільський рOн,
Черкаська обл. ф. РO2964, РO4410

Шпола, мOко, Звенигородський пов., Київська
губ. (Шполянський рOн, Шевченківський
(Корсунський) окр.) (м., Черкаська обл.)
ф. РO118, РO151, РO181, РO239, РO254, РO271,
РO349, РO361, РO451, РO1065, РO2173, РO
2182, РO2188, РO2192, РO2271, РO2290O2292,
РO2295, РO2297, РO2299, РO2300, РO2307, РO
2308, РO2317, РO2318, РO2323, РO2325, РO
2479, РO2785, РO2843O2845, РO2848, РO2851,
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РO3211, РO3212, РO3947, РO3948, РO3950O
3952, РO3956, РO3957, РO4185, РO4322, РO
4516, РO4517, РO4681O4683, РO5078, РO5224,
РO5374, РO5706

Шполянський рOн, Корсунський окр. (ЧерO
каська обл.) ф. РO86, РO151, РO170, РO239, РO
1016, РO1299, РO1310, РO1317, РO1320, РO
1321, РO2158O2167, РO2169, РO2170, РO2265O
2270, РO2272O2289, РO2297, РO2847, РO2849,
РO2850, РO2852O2854, РO2857O2859, РO3204,
РO3205, РO3207, РO3209, РO3210, РO3213, РO
3216O3230, РO3232, РO3233, РO3531, РO3612,
РO3615, РO3953O3955, РO4015, РO4183, РO
4184, РO4186, РO4196, РO4518, РO5224, РO
5665

Шрамківка, с., Ковалівський  (ШрамківсьO
кий) рOн, Полтавська обл. (смт, ДрабівO
ський рOн, Черкаська обл.) ф. РO1784, РO
1832, РO1860, РO1862, РO1961, РO1963, РO
1964, РO1968, РO1970O1972, РO1984, РO1986,
РO2004, РO2014, РO2089, РO3244, РO4314, РO
4590, РO5009, РO5346, РO5347, РO5430, РO
5506, РO5561, РO5610, РO5769O5771, РO5777

Шрамківський рOн, Полтавська обл. (ЧерO
каська обл., у 1959 р. ліквідований) ф. РO
1606, РO1607, РO1673, РO1679, РO1681, РO
1682, РO1961O1964, РO1968, РO1970O1972, РO
1986, РO1997, РO2002, РO2004O2007, РO2009,
РO2014, РO2016O2018, РO2022, РO2093, РO
2094, РO3244, РO4590, РO5009, РO5014, РO
5016, РO5306O5307, РO5314, РO5315, РO5319,
РO5320, РO5346, РO5347, РO5412, РO5414, РO
5415, РO5417, РO5418, РO5421, РO5424, РO
5426, РO5430, РO5506, РO5561, РO5769O5771,
РO5777, РO5933

Шубині Стави, с., Буцький рOн, Київська обл.
(Лисянський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
4153, РO4538, РO5383, РO5385, РO5386

Шукайвода, с., Христинівський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4759, РO4766, 
РO4910O4914

Шуляки, с., Жашківський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO3173, РO3355, РO3356

Шушківка, с., Лисянський рOн, Черкаська
обл.  ф. РO3034, РO4150

Щербанівка, с., Звенигородський рOн, КиївO
ська губ. ф. РO2824

Щербинівка, с., Золотоніський рOн, ПолO
тавська обл. (Черкаська обл.) ф. РO1672, 
РO1831

Юрківка, сOще, Звенигородський рOн, КиївO
ська обл. (Черкаська обл.) ф. РO3484, 
РO4691O4694, РO5832

Юрківка, с., Уманський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO3106, РO3513, РO3961

Юрпіль, с., Буцький рOн, Київська обл.
(Маньківський рOн, Черкаська обл.) ф. РO
4792, РO4937

Юрчиха, с., Кам’янський рOн, Черкаська обл.
ф. РO3008, РO3023

Юстиноград, с., Маньківський рOн, Київська
обл. (Соколівка, Жашківський рOн,
Черкаська обл.) ф. РO3156, РO3905

Яблунів, с., Канівський рOн, Черкаська обл.  
ф. РO3417, РO5698, РO5702

Яблунівка, с., КорсуньOШевченківський рOн,
Київська обл. (Черкаська обл.) ф. РO95, 
РO3315

Яблунівка, с., Лисянський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл. ) ф. РO3040O3042, РO4146

Яблунівка, с., Смілянський рOн, ШевченO
ківський (Черкаський) окр. ф. РO167, РO177

Яблунівка, с., Черкаський пов., Київська губ.
(КорсуньOШевченківський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO119, РO299, РO376

Яворівка, с., Драбівський рOн, Черкаська обл.
ф. РO1982, РO5321

Ягубець, с., Христинівський рOн, Київська
обл. (Черкаська обл.) ф. РO4284, РO4881, 
РO4916O4918

Ямки, с., Кам’янський окр. ф. РO1028
Ямпіль, с., Катеринопільський рOн, Черкаська

обл. ф. РO4408, РO4618, РO4623
Яничі, с., Чигиринський рOн, Кіровоградська

обл. (Іванівка, Черкаська обл.) ф. РO902, 
РO943

Яроватка, с., Уманський рOн, Київська обл.
(Черкаська обл.) ф. РO1383, РO3091

Ярове, с., Кам’янський рOн, Черкаська обл. 
ф. РO3337, РO3587

Ярославка, с., Мокрокалигірський рOн, КиївO
ська обл. (Шполянський рOн, Черкаська
обл.) ф. РO1310, РO2857, РO5652

Ярошівка, с., Катеринопільський рOн, ЧерO
каська обл. ф. РO423, РO2954, РO3582, 
РO4023

Ясинуватка, с., Кам’янський рOн, Черкаський
окр. ф. РO1028, РO1341

Яснозір’я, с., Черкаський рOн, Черкаська обл.
ф. РO413, РO3171

Ятранівка, с., Ладижинський рOн, Київська
обл. (Уманський рOн, Черкаська обл.) 
ф. РO3510, РO5728O5730, РO5740
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