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ПЕРЕДМОВА 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Державний архів Черкаської області упродовж багатьох десятиліть пройшов 

непростий шлях становлення і став авторитетною, добре знаною в Україні і за її межами 

архівною установою. За період його існування створено потужну джерельну базу для 

вивчення історії Черкащини та завдяки звитяжній праці черкаських архівістів розбудовано 

важливий центр ретроспективної інформації Черкаського краю. 

 Становлення архівної справи на Черкащині започатковано створенням у квітні 1919 

р. Центрального народного архіву у складі Народного будинку культури. Того ж року 

розпочався процес концентрації архівних фондів. Постанови комісаріату народної освіти 

Черкащини, Черкаського повітового ревкому, Чигиринського повітового ревкому 

доручали культурно-просвітницькій комісії спільно з земельною управою взяти на облік 

бібліотеки та історичні пам’ятки колишніх власників економій, передусім у маєтках 

Раєвських, Давидових, Терещенка, Безрадецького, знайти приміщення і компетентних 

спеціалістів для упорядкування документів. Невеликі за обсягом архіви ліквідованих 

установ перевозилися до приміщення архівної секції, великі архівні зібрання залишалися у 

приміщеннях ліквідованих установ і перебували під її контролем. На початку 1920-х рр. 

на Черкащині було створено повітові архівні комісії, першою з яких стала організована в 

травні 1921 р. Золотоніська постійна архівна комісія. З утворенням округів на Черкащині 

було створено окружні комітети охорони пам'яток старовини, мистецтва і природи, які 

функціонували до січня 1925 р. Разом з основними завданнями – обстеженням стану 

пам'яток старовини, мистецтва і природи, будинків, палаців, церков, синагог, могил, 

городищ і фортець, взяття їх на облік і під охорону Всеукраїнського Археологічного 

комітету (ВУАК) при Всеукраїнській академії наук, комітети проводили значну роботу з 

комплектування місцевих музеїв цінними експонатами, що передавалися до створюваних 

архівів. Особливу цінність мали родові архіви Бобринського, Бутурліна, Браницької,  

Балашева, Воронцова, Голіцина, Давидова, Дудченка, Енгельгардта, Куракіна, Лопухіних, 

Потоцького, Раєвського, Радзивілла, Терещенка, Трубецького, Шувалова та ін. 

 23 червня 1924 р. Президія Черкаського окрвиконкому ухвалила організувати 

окружний архів при Секретаріаті Окрвиконкому "з нового бюджетного року". В перші 

роки діяльності в архіві було сконцентровано не тільки архівні документи, а й цінні 

друковані матеріали – листівки, відозви, об'яви, накази. 

 Згідно з рішеннями Першого з'їзду архівних робітників (8-13 травня 1926 р.) та 

відповідно до "Інструкції архівним кореспондентам" (1927 р.) при кожному окружному 

архівному управлінні на засадах добровільності й безоплатності роботи було створено 

мережу архівних кореспондентів, які займалися популяризацією архівної справи, виявляли 

архівні документи та інформували архівні установи про стан архівів на місцях. 

 На початку 1930-х рр., згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 2 вересня 

1930 р. "Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу систему управління" на базі 

окружних архівів було створено Уманський, Золотоніський, Корсунський, Черкаський 

окрархи, Черкаський і Уманський місцевархи при міських Радах, які керували архівною 

справою як в колишніх окружних центрах, так і в районах, що входили до складу округів. 

У Черкасах було створено місцеве архівне у правління, а в 1932 р. на його базі – 

державний історичний архів.  

Найбільш активно комплектувалися державні історичні, районні та міські архіви 
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протягом 1932-1938 рр.  

ВУЦВК і РНК УСРР 20 червня 1932 р. прийняли постанову "Про Центральне 

архівне управління УСРР, його місцеві органи та установи, що є при ньому та при його 

місцевих органах". Обласним архівним управлінням підпорядковувались обласні 

історичні архіви і державні історичні архіви, які існували на базі колишніх місцевих 

архівних управлінь. Черкаський державний історичний архів став підпорядковуватися 

Київському обласному архівному управлінню. Вирішенню питань архівного будівництва 

в регіоні сприяло удосконалення структури ЦАУ УСРР та збільшення асигнувань на 

утримання архівних установ, бюджет яких з 1936 р. порівняно з 1935 р. збільшився майже 

втричі.  

Істотні зміни в систему архівних установ вніс Указ Президії Верховної Ради СРСР 

від 16 квітня 1938 р. про передачу управління архівами і мережі архівних установ 

Народному комісаріату внутрішніх справ СРСР (НКВС СРСР). У березні 1939 р. 

Черкаський історичний архів перейшов у відання Черкаського управління НКВС УРСР, 

що мало неоднозначний вплив на розвиток архівістики. Певні позитивні зрушення 

відбулися в розробленні методичної бази діяльності державних архівів, зокрема обліку та 

описування архівних документів, забезпеченні збереженості документів. Водночас було 

значно обмежено доступ до документів (роботу читальних залів було практично згорнуто) 

та публікаторську діяльність, розпочалося складання секретних річних звітів про роботу 

державних архівів. У 1941 р. Черкаський та Уманський державні історичні архіви було 

перетворено на філіали Київського облдержархіву. 

 На 1 січня 1941 р. в Черкаському філіалі зберігалося 2072 фонди на 289189 справ, а 

на початок Великої Вітчизняної війни в архівах Черкащини було сконцентровано близько 

800 тис. документів за ХУІІІ ст. – 1936 р. 

 Архіви Черкащини значно постраждали під час Другої світової війни. Було 

знищено сотні тисяч архівних документів, багато літератури, газет та ін. Зокрема, 

втрачено 1626 фондів 277714 справ, що зберігалися в Черкаському філіалі Київського 

обласного державного архіву за 1795-1936 рр. Всі документи архівосховища по вул. 

Урицького, 7 згоріли 29-31 серпня 1941 р.; повністю було знищено документи 

архівосховища по вул. Комсомольській, 21; документи, що зберігалися в сховищі по вул. 

Леніна, 3, були розграбовані Черкаською поліцією. Практично повністю було знищено 

довідковий апарат філіалу. Окупанти знищили й розграбували 3,2 тис. книг науково-

довідкової бібліотеки ХІХ – початку ХХ ст., серед яких було багато раритетів. Вартість 

цих книг оцінена в сумі 96000 крб. Загальна сума збитків, нанесених Черкаському філіалу, 

становила 211,4 тис. крб.  

Через тиждень після звільнення міста від окупантів, 22 грудня 1943 р., відновив 

свою діяльність Черкаський філіал Київського облархіву. Основним завданням архівістів 

у 1943-1945 рр. було збирання документів установ і організацій окупаційної влади, 

забезпечення їх зберігання та оперативного використання. У перше повоєнне десятиліття 

не тільки відновлювалася мережа державних архівів, але й збиралися та опрацьовувалися 

архівні документи, проводилася робота з комплектування архівних установ документами, 

що відклалися в діяльності установ, організацій, підприємств, які діяли на окупованій 

території. До 1950 р. Черкаський філіал закінчив реевакуацію документів та розпочалося 

приймання до архіву документів ліквідованих установ. 

 До середини 1950-х рр. було вирішено ряд невідкладних питань, пов’язаних із 

поновленням роботи і створенням районних архівів, наданням їм приміщень, 

комплектуванням архівів документами окупаційного періоду, ліквідованих установ, 

реевакуацію документів, передаванням непрофільних документів іншим областям. 

 Із створенням у 1954 р. Черкаської області було засновано державний архів області. 

На 1 січня 1954 р. у двох будинках філіалу площею 307 кв. м. зберігалося 36384 

справи 909 фондів. 

Для здійснення організаційно-методичного керівництва та контролю за роботою 
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державних архівів області при обласному Управлінні внутрішніх справ 16 травня 1954 р. 

було створено архівний відділ. 

 У серпні 1954 р., згідно з постановою Секретаріату ЦК КПРС, було створено 

Партійний архів Черкаського обкому КПУ. Партійний архів здійснював свою діяльність 

під керівництвом Інституту історії партії ЦК КПУ й розпочав її з "інструкторсько-

обмежувальної та методичної роботи" низки районних і міських комітетів партії і 

комсомолу, здійснюючи практичну допомогу у підготовці документів до передавання в 

архів. 

 З 1957 р. активізувалась робота з використання документів. У 1957 – 1962 рр. 

облдержархівом спільно з партархівом були видані збірники документів – "Трудящі 

Черкащини в боротьбі за владу Рад", "Черкащина в період відбудови народного 

господарства", "Развитие социалистического сельского хозяйства Черкащини" та ін. 

Науковими співробітниками готувались статті, публікації, радіопередачі, ініціативні 

документні інформації, виставки архівних документів, фотогазети та фотовиставки, 

проводились лекції та бесіди з трудящими та учнівською молоддю. 

 У червні 1960 р. архівні установи (крім партархіву) були передані з системи МВС у 

безпосереднє підпорядкування виконавчих комітетів Рад депутатів трудящих. І тоді ж, 

облдержархів розпочав роботу з ремонту і реставрації, відновлення згасаючих текстів, 

картонування документів 

 У 1960-і роки зроблено великий крок уперед у справі поліпшення якісного складу 

архівних фондів. Були переглянуті списки № 1 – джерел комплектування архівних установ 

області, число їх зменшилось у 1,6 разів. Протягом 1961 – 1965 рр. облдержархівом, 

районними та міськими архівами повернуто установам більше 100 тис. справ довідкового 

значення. 

 З 1963 р. в обласному державному архіві розпочалася планова систематична 

каталогізація документів. У 1967 – 1968 рр. науково-довідкова бібліотека облдержархіву 

поповнилась більш ніж тисячею книг та журналів, що були відібрані із дублетного фонду 

бібліотек ім. Салтикова-Щедріна та Центрального державного історичного архіву СРСР в 

Ленінграді. Вперше у червні 1968 р. архівним відділом облвиконкому та обласним 

державним архівом була організована науково-практична конференція, яка 

присвячувалась 50-річчю архівної справи. 

 Найбільш активним періодом комплектування обласного державного архіву стали 

1970-і роки. Пожвавилася робота з приймання документів особового походження, в 3,1 

рази зросла кількість фотодокументів. У другій половині 1970-х років до облдержархіву 

вперше надійшли фонодокументи, до 1980 р. їх було прийнято 165 од.зб.  

У 1972 р. розпочала працювати зональна лабораторія мікрофільмування 

документів, яка обслуговувала також Кіровоградський та Херсонський облдержархіви. 

 Значні зміни в діяльності архівних установ Черкащини відбулися в 1980-і роки. 

Згідно з рішенням Черкаської обласної Ради народних депутатів від 14 жовтня 1988 р. 

архівний відділ облвиконкому було ліквідовано, функції відділу щодо керівництва 

розвитком архівної справи в області, контролю за діяльністю райміськдержархівів, а 

також його штат перейшли до держархіву області. 

 У 1976 – 1983 рр. в обласному держархіві діяв науково-теоретичний семінар, на 

якому розглядалися актуальні питання оптимізації фондового складу документів. 

 У 1980-і роки в державному архіві розроблена схема та здійснено згідно з нею 

розміщення фондів у архівосховищах; розпочато створення систематичного каталогу за 

новою Схемою єдиної класифікації. До держархіву області вперше надійшли 

кінодокументи (4 одиниці обліку) та науково-технічна документація (3070 одиниць 

зберігання). 

 У 1989 р. було видано Путівник по Державному архіву Черкаської області, у 1999 

р. доповнення до путівника. 

 Новий етап розвитку архівної справи на Черкащині розпочався з 1991 р. з 
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відновлення державної незалежності України. Держархів поповнюється новими 

документами. 

 Згідно з постановою Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. та рішенням 

облвиконкому від 13 вересня 1991 р. партійний архів Черкаського обкому партії був 

ліквідований, його документація (299,2 тис. од.зб. 1897 фондів), будівля, майно та штати 

передані держархіву області.  

Відповідно до Указу Президії Верховної ради України "Про передачу архівних 

документів Комітету державної безпеки України до державних органів республіки" (1991), 

було упорядковано і прийнято до держархіву області 10,9 тис. припинених позасудових 

кримінальних справ та 30,6 фільтраційних справ на 89730 осіб. 

 У 1995 – 2007 рр. від відділів РАЦС обласного і міськрайонних управлінь юстиції 

надійшло 7,5 тис. книг реєстрації актів цивільного стану за 1765 – 1933-і роки. 

 Вперше в історії України у грудні 1993 р. Верховна Рада України ухвалила Закон 

"Про Національний архівний фонд і архівні установи", а у грудні 2001 р. була прийнята 

постанова Верховної Ради України "Про внесення змін до Закону України "Про 

Національний архівний фонд і архівні установи", які стали основними регуляторами 

суспільних відносин у цій важливій галузі. 

 Держархів області продовжує активно функціонувати. 

 До найсуттєвіших здобутків сучасного етапу розвитку архівної справи слід 

віднести й демократизацію архівної справи, розсекречення документної інформації, що 

створило сприятливі умови для роботи дослідників. Значно розширилися масштаби й 

напрямки використання соціально-правових запитів громадян. За останні 18 років 

держархівом області виконано понад 100 тисяч запитів громадян та установ. У 2,2 рази 

зросла кількість запитів до архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад. 

 У 1999 р. архів відзначив 80-річчя від дня створення, у 2004 р. – 85-річчя та у 2009 

р. – 90-річчя. В урочистих зборах брали участь численні представники установ, 

підприємств, організацій області. 

Протягом 1994-2000 рр. поступово здійснювалася комп’ютеризація всіх основних 

процесів діяльності архіву. З січня 2000 р. запроваджена електронна інформаційно-

пошукова система, за допомогою якої ведеться електронний облік звернень громадян та 

контроль за вирішенням порушених в них питань.  

В держархіві зусиллями багатьох поколінь архівістів сформовані архівні фонди 

Державного архіву Черкаської області. Найдавніший документ – купча кріпость на 

сінокісний луг над р. Тясмин у Черкаському старостві, що зберігається у фонді 

Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря і датується 1710 роком.  Серед 

матеріалів архіву періоду до 1917 р. – документи міських магістратів, земських повітових 

та сирітських судів, повітових рекрутських присутствій, повітового комісарства, 

квартирних комісій, поліцейських управлінь, церков, монастирів, костьолів, духовних 

правлінь, благочинних, місцевих органів влади та управління, предводителів дворянства, 

дворянських опік, міських дум та магістратів,  управ, установ юстиції та поліції, заводів, 

фабрик, землевпорядних комісій, лісництв, поміщицьких володінь, поштово-телеграфних 

контор, маклерів, складів, казначейств, акцизних та кредитних товариств, навчальних 

закладів, про стан тваринництва, розвиток міст, комунального господарства, торгівлі, 

списки заводів, фабрик, кустарних промислів, Всеросійських переписів, охорони здоров’я, 

соціальні процеси та ін. Значна частина документів зосереджена у фондах періоду після 

1917 р.  – установ, підприємств, організацій Черкащини. 

Серед цінних документів можна назвати метричні записи про народження класика 

української літератури І.С. Нечуя-Левицького, членів родини визначних вчених і 

промисловців Симиренків, генерал-хорунжого армії УНР Георгія Тютюнника, адмірала, 

навколосвітнього мореплавця, героя Кримської війни 1853−1856 рр., першого військового 

губернатора Камчатки В.С. Завойка, запис про шлюб графині О.І. Шувалової, уставна 

грамота М.М.Раєвського, грамота про нагородження активного діяча Кам’янської управи, 
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члена Північного товариства декабристів В.Л. Давидова Золотою шаблею за хоробрість, 

проявлену у Вітчизняній війні 1812 р., нагородні свідоцтва та листи родини Давидових, 

відомості про родичів Т.Г. Шевченка, опис чарки Т.Г. Шевченка, подарованої йому В.А. 

Цибульським, про майнові права графині Софії Потоцької, про родину В.Д. Груші 

(прадіда М.С. Грушевського), опис кількості населення і населених пунктів Черкаського 

повіту за 1795 р.,  план м. Черкаси 1815 р., план Будинку культури м. Черкаси за 1919 р., 

відомість про ціни на товари та послуги у м. Черкаси за 1893-1894 рр., документи про 

діяльність фірми Яхненків-Симиренко, привілей («Жалувана грамота») Речі Посполитої 

вільному місту Черкаси за 1791 р., зображення першого герба м. Черкаси, автографи В.А. 

Симоненка, генерал-полковника авіації тричі героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба, 

Героя Радянського Союзу Ф.М. Зінченка, генерал-фельдмаршала графа Суворова, 

академіків А.Кримського, О. Новицького, В. Липського, П. Куліша родини Давидових, 

політичного діяча В.Винниченка, українського письменника Івана Ле, М.О. Максимовича, 

графа Раєвського, графа И.И. Воронцова-Дашкова, графа Ф.Потоцького, відозви 

командирів холодноярських повсталих загонів Івана Сірка та отамана Уварова, Указ 

Президії Верховної Ради СРСР від 7 січня 1954 р. «Про утворення у складі Української 

РСР Черкаської області», інвентарна книга володінь дійсного таємного радника В.В. 

Єнгельгардта та інші, сконцентровано значний комплекс документів періоду ХУІІІ ст. до 

теперішнього часу.  

 Переважна більшість документів держархіву області зосереджена в фондах 

радянського періоду. Серед документів радянського періоду значну частину становлять 

фонди органів державної влади та управління. 

 Інформаційна база періоду Української революції 1917-1920 рр. незначна – 

розсекречені 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 1920-х рр. Черкаської окружної та Богуславської 

повітової рад Української автокефальної православної церкви і канцелярії єпископа 

Черкаської єпархії. 

 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 

підприємств, учбових закладів, Черкаського головного українського лісництва. 

 Важливий, великий за обсягом комплекс документів складають фонди громадських 

об'єднань та організацій, де зосереджені документи Черкаських обкомів Компартії 

України та комсомолу, райкомів КПУ і ЛКСМУ, 1,7 тис. первинних партійних 

організацій. 

 Переважну частину фондів особового походження складають документи 

громадсько-суспільної та творчої діяльності відомих вчених – Артеменка М.М., 

Олександрука А.К., Оніпченко В.П., Преснякова О.П., Рубіна С.С., родини Симиренків; 

українських культурних діячів, письменників Варавви Г.П., Варавви О.П., Старова С.М.; 

політичних, громадських та релігійних діячів – Ліхцова М.С., Радомського С.С., 

Сизоненко Г.С., Сизоненка Ф.Я., Шарапанюка І.М., Яцковського К.Я.; Героїв Радянського 

Союзу - Гончаря Г.М., Субботіна С.П.; Героя Соціалістичної Праці Дубковецького Ф.І.; 

журналістів – Гончаренка В.А., Найдена (Воротилова) С.П., Недолі-Гончаренка Л.В., 

Степанця В.С.; фотокореспондента Волчкова І.М.; режисера Смолянського Ю.В.; 

самодіяльних художників - Гайдука І.М., Ширінкіна М.І.; поетів Матюхіна П.М., Негоди 

М.Т., Симоненка В.А.; лікаря Гудими І.О.; дослідника свого роду Вакки Б.О.; архівіста 

Якименка Г.М.; краєзнавців – Брайченка М.С., Городинця І.С., Комарницького М.Ф., 

Онищенка (Любченка) В.С., Пономаренка М.Ф., Портянка О.А, Сердюка А.В., Храбана 
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Г.Ю.; голови Черкаського обласного геральдичного товариства Толкушина О.Г. та інших, 

в яких відклалися особисті документи: листування, спогади, рукописи, фотографії тощо. 

 В архіві створено колекції про відомих людей Черкащини, учасників Великої 

Вітчизняної війни, голод 1932-33, 1946-47 рр., про участь радянських 

військовослужбовців – уродженців, жителів області у військових діях за межами СРСР 

після ІІ Світової війни, краєзнавців Черкащини; спогади Героїв Радянського Союзу і 

кавалерів Ордена Слави, про репресії 1930-х початку 1950-х років на території 

Черкащини, перебування в концентраційних таборах, на примусових роботах в Німеччині. 

 Науково-технічна документація представлена науково-дослідною та проектною 

документацією головного архітектора м. Черкаси, науково-дослідних проектних 

інститутів, Черкаського заводу "Фотоприлад", Корсунь-Шевченківського 

верстатобудівного заводу, обласної станції хімізації сільського господарства. 

 На сучасному етапі державний архів Черкаської області зберігає близько 8 тис. 

фондів обсягом понад  1,13 млн. справ. 

 Науково-довідкова бібліотека архіву налічує понад 10 тис. книг та брошур, 

комплектується вона також журналами та газетами.  

 Мета цього путівника – ознайомлення користувачів зі складом і змістом фондів, які 

зберігаються в Державному архіві Черкаської області, полегшення пошуку 

ретроспективної інформації. 

 Путівник складається з трьох основних частин та двох додаткових розділів. Перша 

частина містить характеристики фондів установ періоду до 1917 р., друга – після 1917 р., а 

також фондів особового походження, колекцій документів, мікрофотокопій, кіно -, фото -, 

фоно-, відеодокументів, третя – характеристики фондів періоду фашистської окупації під 

час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Всі три частини путівника поділяються на 

основні розділи за галузевою ознакою, а особові фонди – за алфавітом.  

До додаткових розділів відносяться додатки: довідки про науково-довідкову 

бібліотеку та адміністративно-територіальний поділ Черкащини, а також науково-

довідковий апарат: список скорочених слів, географічний, іменний, предметно-

тематичний покажчики. 

 До путівника увійшли характеристики всіх фондів, документи яких зберігаються у 

держархіві області. 

 Характеристика фонду містить повну останню назву фондоутворювача, номер 

фонду, під яким він значиться в архіві (перед цифровим позначенням фондів установ, які 

діяли в радянський період, стоїть літера "Р", фондів колишнього партійного архіву – "П", 

періоду незалежності України – без літерних позначень), кількість одиниць зберігання, 

крайні дати документів, наявність науково-довідкового апарату (описів, каталогів). 

 До основної частини характеристики фонду долучена коротка історична довідка 

про час існування, функції, підпорядкованість фондоутворювача і анотація, яка розкриває 

зміст документів. 

 На фонди установ, однорідних за характером своєї діяльності і змістом документів 

(повітові, волосні, окружні, обласні, районні), складені групові характеристики, в яких 

зазначається узагальнена назва фондоутворювачів, кількість фондів, загальний обсяг 

документів, їхні крайні дати, а також наявність науково-довідкового апарату, а також 

загальна історична довідка та анотація документів фондів. 

 Наприкінці групової характеристики подається перелік фондів і довідкові дані на 

кожний фонд, включений до групової характеристики. З метою скорочення об’єму 

путівника повне найменування фондоутворювача не повторюється, лише подається його 

географічна ознака. З цією ж метою не подаються переліки сільських та селищних рад, 

колгоспів та деяких інших установ. 

 На найбільш цінні документи подана анотація із зазначенням пошукових даних 

(номер фонду, опису, одиниці зберігання, роки). 

 Невідповідність дат діяльності фондоутворювача з крайніми датами документів 
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пояснюється наявністю у фонді документів установ – попередників, про що обумовлено в 

історичній довідці. При відсутності законодавчого акту про створення чи ліквідацію 

фондоутворювача в історичній довідці використані відомості із наявних документів 

фонду. Даних про припинення діяльності установи, підприємства чи організації в період 

тимчасової окупації території області фашистськими загарбниками не подається через їх 

відсутність. 

 Всі дати у путівнику до лютого 1918 р. подаються за старим стилем, а з лютого 

1918 р. – за новим. 

 У підготовці путівника брали участь співробітники держархіву області. 

Характеристики на фонди установ періоду до 1917 р. складали директор архіву Т.А. 

Клименко та заступник директора М.З. Бєлік, установ після 1917 р. – начальники відділів 

В.О. Мельник, О.М. Пурис та Н.В. Шипович, головний спеціаліст К.Б. Скринська. 

 Передмову  склала – директор архіву Т.А. Клименко. 
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ФОНДИ УСТАНОВ 

ДО 1917 РОКУ 

___________________________________________ 
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РОЗДІЛ  І 
 
 
МІСЦЕВІ АДМІНІСТРАТИВНІ  І ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ 

УСТАНОВИ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОСНІ ПРАВЛІННЯ 

 

Фондів 43,  1701 од.зб., 1838–1922 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені на основі царського указу «О разделении казенных селений на волости и 

о порядке их внутреннего управления»  від 7 серпня 1797 р. як органи станового 

самоуправління козаків  і казенних селян. Після селянської реформи 1861 р. стали 

також органами селянського управління і для селян, які вийшли із кріпосної 

залежності. 

Здійснювали стягнення окладних зборів, набір рекрутів, збір  статистичних 

відомостей; вирішували дрібні адміністративно-господарські  питання. 

Відповідно до закону Тимчасового уряду від 21 травня 1917 р. були скасовані; їх 

адміністративні, фінансові, господарські функції передані створюваним волосним 

земствам, які ліквідовані на основі декрету Робітничо-селянського Уряду України 

«Про організацію влади на місцях» від 1919 р. 

У фондах В’язівського і Шендерівського волосних правлінь є документи волосних 

виконкомів за 1920–1922 рр. 

 

 Циркуляри Золотоніського повітового у селянських справах  присутствія, 

повітових справників, комісарів мирових посередників з земельного і продовольчого 

питань про: стягнення мита за право торгівлі, порядок розв’язання земельних суперечок 

між українськими козаками (ф. 477), призначення  торгів з продажу оброчних земельних 

ділянок і угідь, збори грошей з селянських громад, пошлин за утримання поштових 

станцій (ф.ф. 18, 477); про доставляння знайдених предметів старини в археологічну 

комісію (ф. 477); про звільнення від тілесних покарань ратників ополчення (ф. 477),  про 

прививку проти віспи, боротьбу з хворобами. 

 Ухвали волосних і сільських сходів. 

 Книги вказівок і розпоряджень волосних старшин. 

 Звіти про хлібні громадські запаси, прибуток і видаток грошових сум, економічний 

стан сіл, розміри посівних площ та характер селянських відхожих промислів. 

 Документи про виконання державними селянами натуральних повинностей, ремонт 

доріг, охорону казенних лісів. 

 Уставні грамоти сільських товариств. 

 Відомості, листування про ціни на зернові культури та орендні ціни на землю, 

відкриття церковнопарафіяльних шкіл, стан шкільної справи в Корсунській волості (ф. 

18),  видання сільськими товариствами насіннєвих позик. Відомості про кількість 

населення по кожному стану, кількість дворів і жителів по селах Мойсенської (ф. 477), 

Корсунської (ф. 18) волостей, кількість худоби, число промислових і торгівельних 

установ, кількість державних селян, які перебували на підробітках в інших губерніях. 

 Листування з губернськими казенними палатами, повітовими земськими управами, 
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мировими посередниками, повітовими казначействами про проведення виборчої кампанії 

з виборів до ІІІ-ої Державної думи, заготівлю продовольства для армії, встановлення 

млинів на р. Дніпро, асигнування коштів на утримання училищ, забезпечення 

викладацькими кадрами, будівництво та ремонт церков. 

 Прибутково-видаткові книги.  Окладні книги державного поземельного податку. 

Особові рахунки платників податків. 

 Посімейні списки козаків та громадян на отримання продовольчих і насіннєвих 

позик із хлібних магазинів. Списки власників торгівельних і промислових установ 

Мойсенської волості із зазначенням типу підприємства. Подвірні списки селян, власників 

надільної землі (із зазначенням розміру подвірного землеволодіння). 

 

Звенигородського  повіту: 

 

Багачівське, ф.31, 2 од.зб., 1872–1881 рр.    

Вільшанське, ф.23, 10 од.зб., 1872–1919 рр. 

Мокрокалигірське, ф.20, 9 од.зб., 1891–1915 рр. 

Неморозьке,  ф.29, 2 од.зб., 1912–1919 рр. 

Стецівське, ф.22, 6 од.зб, 1865–1914 рр. 

Чижівське, ф.400, 2 од.зб, 1912 р. 

Шполянське,  ф.21, 8 од.зб, 1874–1913 рр. 

 

Золотоніського повіту: 

 

Васютинське,  ф.800, 2 од.зб, 1845–1847 рр. 

Великобурімське, ф.480, 1 од.зб, 1882–1883 рр. 

Вереміївське, ф.760, 25 од.зб, 1838–1870 рр. 

Гельмязівське, ф.478, 134 од.зб, 1890–1919 рр. 

Жовнинське,  ф.922, 3 од.зб, 1844–1846 рр. 

Іркліївське, ф.799, 9 од.зб, 1841–1862 рр. 

Мельниківське, ф.825, 3 од.зб, 1861 р. 

Мойсинське,  ф.477,  414 од.зб, 1861–1917 рр. 

 

Канівського повіту: 

 

Корсунське,  ф.18, 834 од.зб, 1861–1919 рр. 

Курилівське, ф.24, 25 од.зб, 1863–1916 рр. 

Македонське, ф.782, 6 од.зб, 1901–1922 рр. 

Миколаївське, ф.758, 1 од.зб, 1861–1898 рр. 

Пшеничниківське, ф.427, 2 од.зб, 1864–1916 рр. 

Селищанське, ф.426, 2 од.зб, 1917–1918 рр. 

Сидорівське,  ф.28, 6 од.зб, 1862–1873 рр. 

Таганчанське, ф.33,  2 од.зб, 1908–1909 рр. 

Шендерівське, ф.19,  95 од.зб, 1864–1922 рр. 

 

Переяславського повіту: 

 

Дем’янецьке, ф.930, 6 од.зб, 1861–1875 рр. 

Єрковецьке, ф.761, 19 од.зб, 1905–1917 рр. 

Ковалинське, ф.883, 1 од.зб, 1842–1846 рр. 

 

Пирятинського повіту: 
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Капустинецьке, ф.781, 7 од.зб, 1873–1920 рр. 

Уманського повіту: 

 

Посухівське, ф.897, 3 од.зб, 1914–1917 рр. 

Тальнівське, ф.784, 1 од.зб, 1915 р. 

 

Черкаського повіту: 

 

Вергунівське, ф.32, 4 од.зб, 1899–1904 рр. 

В’язівське, ф.25, 11 од.зб, 1901–1920 рр. 

Городищенське, ф.34, 13 од.зб, 1873–1917 рр. 

Завадівське, ф.429, 2 од.зб, 1877–1881 рр. 

Леськівське, ф.808, 2 од.зб, 1873 р. 

Ломуватське, ф.35, 12 од.зб, 1854–1919 рр. 

Орловецьке,  ф.27, 4 од.зб, 1880–1914 рр. 

Прусянське,  ф.759, 1 од.зб, 1915 р. 

Ротмистрівське, ф.26, 3 од.зб, 1917–1919 рр. 

Смілянське, ф.30, 3 од.зб, 1865–1900 рр. 

Цесарсько-Слобідське, ф.821, 2 од.зб, 1870–1871 рр. 

 

Чигиринського повіту: 

 

Головківське, ф.813, 2 од.зб, 1883 р. 

Шабельницьке, ф.929, 2 од.зб, 1916 р. 

 

СІЛЬСЬКІ УПРАВИ (УПРАВЛІННЯ), ТОВАРИСТВА 

 

Фондів  66, 603 од.зб, 1841–1924 рр.  Описи. 

 

Створені в 1838–1840 рр. як органи самоуправління козаків і казенних селян, а в 

1861 р. перетворені в органи загальноселянського самоуправління. 

Підпорядковувались волосним правлінням. Складалися із сільського сходу та 

сільського старости, який обирався сільським сходом. 

Відали виборами сільських посадових осіб, розкладкою податків, розприділенням 

общинної землі, встановленням опіки і підтриманням порядку в селах, вирішенням 

дрібних адміністративно-господарських питань. Були додатковою ланкою до 

урядового адміністративно-поліцейського апарату, полегшуючого справу 

управління селянами, стягування з них податків та повинностей, комплектування 

армії, вирішення поземельних суперечок.  

Ліквідовані у 1920 р. 

 

 Циркулярні розпорядження Київського губернатора про видавання свідоцтв на 

право купівлі земельної власності, припинення переселення селян на інші землі, боротьбу 

з епізоотією (ф. 41). 

 Уставні грамоти. 

 Протоколи і ухвали сільських сходів. Засвідчувальні ухвали на подвірні ділянки. 

 Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів. 

 Відомості про жителів с. Худяки Черкаського повіту, які загинули на війні  

(1917, ф.78); про додаткові ціни на хліб, сіно та інше (1855, ф.805). 

 Книги обліку словесних скарг, сиріт та належного їм майна, стягнень та покарань, 

які накладалися на посадових осіб, селян, що виїжджали на інші місця проживання. 
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 Окладні книги. Податні описи, зошити. Податкові книги. Прибутково-видаткові 

книги. Книги запису особових рахунків платників податків, натуральних повинностей, 

грошових стягнень з державних селян. Розкладка викупних платежів за землю у графів 

Бутурліних (1891, ф.62). 

 Подвірні описи про стан державного майна та майна державних селян, кількість 

землі, худоби та рільницького знаряддя державних селян. 

 Подвірні списки домогосподарів, козаків і казенних селян. Посімейні списки селян. 

Списки домогосподарів із зазначенням розмірів земельних наділів (ф.41). 

 

Звенигородського повіту: 

 

Вільховецька, ф.77, 2 од.зб, 1913–1918 рр. 

Воронівське сільське управління, ф.71, 3 од.зб., 1886-1888 рр. 

Журавська, ф.73,  4 од.зб, 1862-1893, 1898 рр. 

Зеленодібрівська, ф.72, 1 од.зб, 1891–1905 рр. 

Моринецьке сільське управління, ф.788, 1 од.зб, 1862–1893 рр. 

Петриківське   -"-            -"-          , ф.69, 3 од.зб., 1885-1893 рр. 

Терешківська, ф.84, 9 од.зб, 1893–1916 рр. 

Топильнянське сільське управління,  ф.327, 2 од.зб, б.д. 

Чернишівське        -"-            -"-        , ф.326, 1 од.зб, 1915 р. 

Юрківська, ф.70, 2 од.зб, 1898, 1906–1914 рр. 

Ярошівська, ф.83, 1 од.зб, 1865–1888 рр. 

 

Золотоніського повіту: 

 

Богушківське сільське управління, ф.819, 22 од.зб, 1843–1860 рр. 

Вереміївське        -"-          -"-         , ф.805, 26 од.зб, 1841–1860 рр. 

Кропивнянське сільське товариство, ф.794, 3 од.зб, 1847–1862 рр. 

        -"-                   -"-       управління, ф.792, 6 од.зб., 1845,1851,1858,1861 рр. 

Лихолітське сільське управління, ф.797, 9 од.зб, 1843–1860 рр. 

Маліївське сільське товариство, ф.815, 1 од.зб, 1865 р. 

Мельниківське сільське управління, ф.824, 23 од.зб, 1841–1860 рр. 

Мельниківське сільське товариство, ф.806, 1 од.зб, 1844 р. 

Скородистське сільське управління, ф.814, 3 од.зб, 1844,1856–1864 рр. 

 

Канівського повіту: 

 

Беркозівська, ф.46, 1 од.зб, 1901–1905 рр. 

Бобрицька, ф.42, 2 од.зб, 1876–1884 рр. 

Будо-Бровахівська, ф.61, 10 од.зб, 1891–1897, 1902, 1910–1916 рр. 

Виграївська, ф.45, 1 од.зб, 1916 р. 

Голяківська, ф.39, 7 од.зб, 1891–1920 рр. 

Гуто-Стеблівська, ф.56, 8 од.зб, 1870–1903, 1907 рр. 

Карашинська, ф.64, 79 од.зб, 1866,1870,1871,1881–1889,1899–1920 рр. 

Квітківська, ф.59, 2 од.зб, 1913, 1918 рр. 

Комарівська, ф.52, 6 од.зб, 1873–1915 рр. 

Корсунська, ф.80, 10 од.зб, 1870–1886, 1894, 1903–1915 рр. 

Листвинська, ф.58, 1 од.зб, 1884 р. 

Мельниківська, ф.65, 22 од.зб, 1876,1887–1899, 1906–1918 рр. 

Моринецька, ф.48, 5 од.зб, 1862–1879, 1894, 1917 рр. 

Набутівська, ф.57, 2 од.зб, 1888–1889  рр. 

Нехворощанська, ф.49, 3 од.зб, 1880, 1881,1896,1897,1907 рр. 
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Новобудянське сільське управління, ф.51, 6 од.зб., 1888-1907 рр. 

Пішківська, ф.50, 11 од.зб, 1862–1869, 1893, 1907–1920 рр. 

Петрушківське сільське управління, ф.67, 75 од.зб., 1865-1921 рр. 

Поташнянська, ф.62, 6 од.зб, 1889,1891,1899,1916–1919 рр. 

Саморіднянська, ф.68, 6 од.зб, 1871–1883,1890,1900–1905 рр. 

Сидорівська, ф.38, 32 од.зб, 1885–1916 рр. 

Синявська, ф.44, 2 од.зб, 1914–1918 рр.  

Ситниківська, ф.41, 29 од.зб, 1862–1921 рр. 

Склименцівська, ф.82, 10 од.зб, 1870–1915 рр. 

Скрипчинецька, ф.40, 14 од.зб, 1861–1910 рр. 

Стеблівська, ф.66, 26 од.зб, 1861–1869, 1879–1915 рр. 

Стеблівсько-Миколаївська, ф.53, 13 од.зб, 1883–1916 рр. 

Степанецька, ф.43, 1 од.зб, 1914 р. 

Туркинецька, ф.55, 1 од.зб, 1912 р. 

Хильківська, ф.81, 10 од.зб, 1870–1890, 1896–1912 рр. 

Хирівська, ф.54, 4 од.зб, 1876,1883,1884,1909,1917–1919 рр. 

Шендерівська, ф.60, 20 од.зб, 1870–1919 рр. 

 

Олександрійського повіту Херсонської губернії: 

 

Матронівське сільське управління, ф.547, 1 од.зб, 1904–1912 рр. 

 

Черкаського повіту: 

 

Березняківська, ф.36, 8 од.зб, 1862–1918 рр. 

Бузуківська, ф.63, 8 од.зб, 1911–1919 рр. 

Думанцівська, ф.37, 6 од.зб, 1912–1917 рр. 

Лузанівська, ф.75, 5 од.зб, 1906–1912 рр. 

Талдицька, ф.79, 3 од.зб, 1905,1906,1911,1917 рр. 

Тернівська, ф.47, 1 од.зб, 1911–1912 рр. 

Худяківська, ф.78, 5 од.зб, 1916–1919 рр. 

Царсько-Слобідська, ф.76, 2 од.зб, 1913–1914 рр. 

Яблунівська, ф.74, 2 од.зб, 1900–1908 рр. 

 

Чигиринського повіту: 

 

Сагунівське сільське управління, ф .659, 8 од.зб,1888–1894,1905–1922 рр. 

Суботівське     -"-             -"-        , ф.654, 3 од.зб, 1904–1924 рр. 

Шабельницьке –"-            -"-        , ф.658, 2 од.зб, 1874–1877 рр. 

 

Невідомий повіт: 

 

Покровське сільське управління, ф.828, 1 од.зб, 1882 р. 

 

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ СХОД 

 

Ф. 811,  1 од.зб, 1907 р. Опис. 

 

Сільський сход скликався за розпорядженням волосного старшини. Головував на 

сході сільський староста. 

До функцій сільського сходу належало: виділення землі окремим селянам з фонду 
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загального користування, видавання допомоги з мирських громадських прибутків, 

призначення опікунів над майном та сиротами, розгляд списків осіб, що підлягали 

військовій повинності та ін. 

 

Книга записів ухвал сільського сходу. 

 

ВЕРЕМІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА КОЗАЦЬКА УПРАВА 

 

Ф. 919, 7 од.зб, 1841–1849, 1860, 1868–1870 рр. Опис, каталоги. 

 

Сільська козацька управа була становим виборним органом самоуправління козаків 

і являла собою один із залишків козацького звичаєвого права. 

Підпорядковувалася Золотоніському окружному управлінню державного майна, 

утвореному в 1838 р. 

Займалася вирішенням адміністративно-господарських, поземельних та інших 

питань, підтриманням порядку у селі, набором рекрутів тощо. 

 

 Приписи волосного правління про проведення геодезичних зйомок по лівому березі 

р. Дніпро (1843). 

 Скарги козаків, священика та інших осіб і ухвали козацької громади по їх розгляду. 

 Справи про переселення та припинення переселення козаків і державних селян до 

Кавказької області; огляд меж лісів і земель державного майна, якими володіла 

Вереміївська козацька громада. 

 Подвірний опис стану козаків і державних селян за 1841–1846 рр. (є відомості про 

кількість земель, худоби, реманенту;  рід занять). 

 

МИРОВІ ПОСЕРЕДНИКИ 

 

Фондів  10,  2110 од.зб, 1862–1919 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені на основі «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» від 19 лютого 1861 р. 

Мирові посередники відносились до відомства Міністерства внутрішніх справ, 

безпосередньо підпорядковувалися з’їзду мирових посередників. Діяли на певній 

дільниці (здебільшого 2 на повіт). Призначалися губернатором із числа місцевих 

поміщиків. 

Здійснювали нагляд за діяльністю волосних і сільських правлінь. В їх функції 

входило ведення уставних грамот, розв’язання земельних суперечок, розгляд скарг. 

Інститут мирових посередників ліквідований декретом РНК України від 19 лютого 

1919 р. 

 

 Постанови з’їздів мирових посередників про розділ землі (1917), мирового 

посередника 2-ої дільниці Черкаського повіту  про затвердження ухвал Ротмистрівського 

сходу на право користування надільною землею (1911, ф.718). 

 Відомості про склад і діяльність мирових посередників, кількість  населення, землі 

та селянських дворів в селах Звенигородського (1895, ф.722) та Уманського (1894, ф.766) 

повітів. 

 Списки власників маєтків і селян, які отримали засвідчувальні ухвали на надільну 

землю із зазначенням їх кількості (1912, ф.718). Список власників маєтків у 

Звенигородському повіті станом на 01.01.1895 (ф.722). 
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 Уставні грамоти, викупні акти і подвірні списки жителів с. Коротине 

Звенигородського повіту, маєтків поміщиків Заблоцьких і Орлових (1864–1891, ф.455). 

Уставна грамота с. Мельниківка Черкаського повіту, колишнього володіння поміщика 

Золотарьова (1862, ф.718). 

 Таблиці точного обрахування площі селянської землі по селах Чигиринського 

повіту (1876-1878, ф.891); геодезичний опис землі  с. Кобринова Гребля Уманського 

повіту (1870, ф. 766). 

 Акти про відведення ділянок землі, які викуповувалися чиншовиками Уманського 

повіту (ф.721). Акти, посвідчення, списки жителів м-ка Корсунь, с. Виграїв та інших 

населених пунктів Канівського повіту, які потребували продовольчої допомоги і 

насіннєвої позики (1907–1908, ф.362). 

 Справи про видавання селянам волостей Черкаського повіту засвідчувальних актів 

на право користування надільною землею (1910–1916, ф.717); скарги селян на неправильні 

постанови і рішення про розмежування землі, обкладання податками; звинувачення селян 

с. Тараньки Звенигородського повіту у нанесенні побоїв старості за їх притиснення (1866–

1870, ф.785); ходатайство селян про засвідчення права власності на землю (1900–1919). 

 

 

Звенигородського повіту, ф.455, 2 од.зб., 1864–1891 рр. 

1-ої дільниці Звенигородського повіту, ф.722, 3 од.зб., 1895–1896 рр. 

2-ої дільниці Звенигородського повіту, ф.785, 2 од.зб., 1866–1870, 1896 рр. 

2-ої дільниці Канівського повіту, ф.362, 3 од.зб., 1907-1908,1914-1919 рр. 

1-ої дільниці Уманського повіту, ф.766, 4 од.зб., 1870, 1886–1893 рр. 

2-ої дільниці Уманського повіту, ф.721, 3 од.зб., 1892–1896 рр. 

1-ої дільниці Черкаського повіту, ф.717, 1507 од.зб., 1888–1916 рр. 

2-ої дільниці Черкаського повіту, ф.718, 540 од.зб., 1862, 1911–1918 рр. 

1-ої дільниці Чигиринського повіту, ф.891, 43 од.зб., 1876–1878,1913–1917 рр. 

2-ої дільниці Чигиринського повіту, ф.719, 3 од.зб., 1916 р. 

 

ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКИЙ З’ЇЗД МИРОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 

 

Ф.710,  32 од.зб., 1871–1878, 1905–1918 рр. Опис. 

 

Мирові посередники і їх з’їзди створені на основі: «Положения о крестьянах,  

вышедших из крепостной зависимости» від 19 лютого 1861 р. З’їзди були 

апеляційними інстанціями з розгляду скарг селян на діяльність мирових 

посередників, волосних і сільських посадових осіб. До їх складу входили мирові 

посередники одного чи декількох повітів губернії, головами були повітові  

предводителі дворянства. 

Інститут мирових  посередників ліквідований декретом РНК України від 19 лютого 

1919 р.  

 

 Циркуляри Міністерства фінансів про порядок стягнення недоїмки продовольчого 

податку (1909), Київського губернатора про евакуацію за обставинами військового часу 

(1916), Київського губернського у справах присутствія про виконання рішень волосних, 

сільських судів. 

 Протокол засідання з’їзду мирових посередників про порядок викупу фруктових 

садів у Мошногородищенському маєтку Балашової (1905). 

 Відомості про склад і діяльність мирових посередників (1918). 

 Реєстр вихідних документів з коротким викладенням їх змісту (1917). 

 Справи про передавання повітовим продовольчим комітетам справ з питань 
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продовольства, кредитів і капіталів (1917);  за скаргами селян про неправомірні 

розпорядження з питань відведення земель та розділ спадкових земель; про видавання 

селянам засвідчувальних ухвал сільського сходу на право власності на землю; про 

забезпечення наділом та приміщеннями церковного притчу с. Вербівка Черкаського 

повіту (1871–1878). 

 

ПОВІТОВІ  ВИБОРЧІ КОМІСІЇ У СПРАВАХ ВИБОРІВ ДО І–ІV  

ДЕРЖАВНИХ ДУМ 

 

Фондів  19,  320 од.зб.,  1905–1912 рр.  Описи. 

 

Створювались на основі виборчих законів від  

6 серпня 1905р. та 3 червня 1907р. на початку  кожної виборчої кампанії і 

ліквідовувалися з її закінченням. Повітові комісії з виборів  до Державної думи 1-го  

скликання засновані у кінці 1905 р.,  

2-го скликання – у кінці 1906 р., 3-го скликання – у червні 1907 р.,  

4-го скликання – у серпні 1912 р.  Складалися з представників адміністративно-

поліцейських, судових та станових установ повіту. 

Здійснювали адміністративний нагляд за підготовкою і перебігом виборів з метою  

забезпечення класового та майнового принципів виборчої системи, відали 

перевірянням списків виборців, розглядом скарг і заяв про порушення в ході 

підготовки та проведення виборів. 

Підпорядковувались  губернській комісії з виборів до Державної думи. 

 

 Положення з виборів до 1-ої Державної думи (ф.747). 

 Журнали засідань повітових комісій (ф.ф.687, 688, 747–752), мотивовані 

ухвалювання до журналів засідань (ф.ф.687, 751, 752). 

 Доповіді голів повітових комісій про створення окремих попередніх з’їздів дрібних 

землевласників та міських виборців (1907, ф.ф.747, 748). 

 Ухвали волосних сходів про вибори уповноважених на з’їзди від волостей. 

 Справи про організації та проведення виборів, складання списків виборців, 

клопотання, заяви різних осіб про внесення їх у виборчі списки, про виключення із 

списків  осіб, які втратили земельний і віковий ценз, про надання виборчого цензу, 

передачу  виборчих прав близьким родичам, про вибори в Київські виборчі збори 

виборців від з’їздів уповноважених волостей, про вибори на попередніх з’їздах у повітові 

виборчі з’їзди уповноважених волостей. Припис Київського губернатора про відміну 

виборів уповноважених від робітників Шполянського та Вільшанського цукрових заводів 

Звенигородського повіту (1912, ф.752). 

 Скарги виборців на неправильне проведення виборів на повітових і волосних 

з’їздах, виправлення у виборчих списках. 

 Списки виборців, священнослужителів, дрібних власників; власників із 

зазначенням кількості землі у Чигиринському повіті, які мають право брати участь у 

виборах (1907,1911 , ф.749); землевласників, які мають право бути обраними у члени 

державної ради по Чигиринському повіту та осіб, які мають право брати участь у обранні 

членів ради (1909–1910, ф.688); виборців християн і осіб єврейської національності по 1-

му і 2-му Уманському міському виборчому з’їзду (1907, ф.699). 

 

Звенигородська  повітова комісія у справах виборів до Державної думи, ф.690, 3 

од.зб., 1909–1910 рр. 

Звенигородська повітова комісія у справах виборів до 1-ої Державної думи, ф.751, 

10 од.зб., 1905–1906 рр. 
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Звенигородська повітова комісія у справах виборів до 3-ої Державної думи, ф.687, 

22 од.зб., 1906–1907, 1910 рр. 

Звенигородська повітова комісія у справах виборів до 4-ої Державної думи, ф.752, 

12 од.зб., 1912 р. 

Канівська повітова комісія у справах виборів до 1-ої Державної думи, ф.744, 31 

од.зб., 1905–1906 рр. 

Канівська повітова комісія у справах виборів до 2-ої Державної думи, ф.743, 12 

од.зб., 1906–1907 рр. 

Канівська повітова комісія у справах виборів до 3-ої Державної думи, ф.745, 26 

од.зб., 1907, 1911 рр. 

Канівська повітова комісія у справах виборів до 4-ої Державної думи, ф.746, 41 

од.зб., 1912 р. 

Уманська повітова комісія у справах виборів до 3-ої Державної думи, ф.699, 6 

од.зб., 1907 р. 

Уманські повітові комісії у справах виборів до 2-ої і 4-ої Державної дум, ф.708, 3 

од.зб., 1906, 1912 рр. 

Черкаська повітова комісія у справах виборів до Державної думи,  

ф.689, 3 од.зб., 1906–1910 рр. 

Черкаська повітова комісія у справах виборів до 2-ої Державної думи, ф.698, 2 

од.зб., 1906 р. 

Черкаська повітова комісія у справах виборів до 3-ої Державної думи, ф.709, 3 

од.зб., 1907 р. 

Черкаська повітова комісія у справах виборів до 4-ої Державної думи, ф.700, 46 

од.зб., 1912 р. 

Чигиринська повітова комісія у справах виборів до Державної думи,  

ф.688, 3 од.зб., 1909–1910 рр. 

Чигиринська повітова комісія у справах виборів до 1-ої Державної думи, ф.747, 40 

од.зб., 1905–1906 рр. 

Чигиринська повітова комісія у справах виборів до 2-ої Державної думи, ф.748, 23 

од.зб., 1906–1907 рр. 

Чигиринська повітова комісія у справах виборів до 3-ої Державної думи, ф.749, 20 

од.зб., 1907, 1911 рр. 

Чигиринська повітова комісія у справах виборів до 4-ої Державної думи, ф.750, 14 

од.зб., 1912 р. 

 

УПРАВЛІННЯ ПОВІТОВИХ ВІЙСЬКОВИХ НАЧАЛЬНИКІВ 

 

Фондів 5,  46 од.зб., 1895–1917 рр. Описи, каталоги. 

 

Управління повітових військових начальників – виконавча інстанція та нижча 

інстанція місцевого військового управління. Розпорядча функція належала до 

начальників місцевих бригад, яким і підпорядковувався повітовий військовий 

начальник. 

До функцій начальника входило: у мирний час – виконання обов’язків місцевого 

коменданта у пункті свого перебування, збирання військово-адміністративних 

відомостей по повіту та інше, у військовий час – прийняти на себе всі 

розпорядження для можливо швидкої мобілізації армії. 

 

Копія постанови Канівської міської думи про відведення  ділянки міської землі під 

влаштування порохового складу (1910, ф.461). 

 Накази по управлінню (ф.ф.546, 868). 
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 План і розрахунок казарми місцевих військ (1897, ф.461).  

Справи про політичну пропаганду у військах (1895–1917, ф.863); про звинувачення 

рядових та унтер-офіцера піхотних полків. 

 Послужні списки рядових піхотних полків. Списки службовців на виплату 

жалування (1918, ф. 869). 

 Прохання селянки с. Виграїв Канівського повіту про видавання документів на 

право отримання грошової  допомоги (ф.461). 

 

Управління Канівського повітового військового начальника,  

ф.461, 2 од.зб., 1896–1910 рр. 

Управління Канівського повітового військового начальника,  

ф.869,  4 од.зб., 1916–1918 рр. 

Управління Уманського повітового військового начальника,  

ф.863, 7 од.зб., 1895–1917 рр. 

Управління Черкаського повітового військового начальника,  

ф.868, 13 од.зб., 1916–1917 рр. 

Управління Чигиринського повітового військового начальника,  

ф.546, 20 од.зб., 1915–1917 рр. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

ОРГАНИ СТАНОВОГО І ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

МІСЬКІ УПРАВИ 

 

Фондів 3, 39 од.зб., 1881–1919 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені на підставі «Городового положения» від 16 червня 1870 р. Були постійно-

діючими виконавчими органами міських дум. Складалися із міського голови та 

членів – представників дворян, купців та буржуазної інтелігенції. 

Члени управи обирались гласними міської думи та відали окремими напрямками 

роботи (столами), займались господарськими питаннями, благоустроєм міст, 

розвитком міської торгівлі та промисловості, у їх віданні були міські землі, 

нерухоме майно, міське будівництво. 

Міські управи ліквідовані у 1919 р. 

 

 Циркуляри Головного управління пошт і телеграфів про улаштування телефонів і 

телеграфів (ф.358); циркулярні листи ради меліоративних з’їздів про розвиток добування 

торф’яного палива (ф.358). 

 Постанови і ходатайства міської управи і листування з будівельними залізничними 

товариствами та Київським губернатором про проведення Уманської залізничної вітки та 

інших залізничних ліній біля м. Звенигородка (1889–1902, ф.358). Листування міської 

управи з різними установами про будівництво колодязів (ф.358); з Київським 

губернатором з питань бюджету міста та утримання міської поліції (1910–1911, ф.358). 

 Протоколи засідань комісії з розподілення ділянок землі (1918, ф.145). Постанови 

міської управи, заяви жителів та договори з ними про здавання в орендне користування 

ділянок міської землі. 

 Справи про здавання будинку у орендне користування під Канівське однокласне 

училище (1916–1918, ф.145); за клопотанням повітового земства про дозвіл улаштування 

по вулицях міста телефонної мережі (1913–1914, ф.358). 

 Кошториси прибутків та витрат (ф.ф.358, 711). 

 Іменні списки бажаючих орендувати ділянки міської землі під будівлі. Список 

новобранців 1896 року народження, які призивалися у достроковий призив 1917 р. (ф.145). 

Списки орендарів кам’яних і дерев’яних лавок (1910–1911, ф.358). 

 Протоколи засідань виборчих комісій по дільницях та списки виборців з виборів 

гласних до думи, гласних міської думи та кандидатів у гласні думи. 

 

Звенигородська, ф.358, 7 од.зб., 1881–1918 рр. 

Канівська, ф.145, 8 од.зб., 1916–1919 рр. 

Уманська, ф.711, 24 од.зб., 1917 р. 

 

МІЩАНСЬКІ УПРАВИ 

 

Фондів 37,  605 од.зб., 1878–1916 рр. Описи, каталоги. 
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Створені на основі указу Сенату «О городовом управлении» від 16 червня 1870 р. 

Створення міщанських управ було однією із складових реформи 60–70 років, яка 

проводилась з метою запровадження в Росії деяких елементів буржуазної 

державності. 

Були становими виборними установами управління справами міщан – податного 

стану, який складався з різних категорій міських жителів, так званої дрібної 

буржуазії міст. Займалися розкладкою і стягненням податків, обліком міщанського 

населення; складали списки міщан, які підлягали військовій  повинності. 

Підпорядковувались міським думам. 

Ліквідовані зі зміною державного устрою. 

 

 Листування з повітовими поліцейськими управліннями, лікувальними установами 

про зарахування міщан до міщанських товариств та перерахування в інші товариства, 

порядок складання та зміни посімейних списків, розкладку, громадських та свічкових 

зборів, сплату грошей та стягнення недоїмок за лікування міщан. 

 Книга ухвал зборів міщан Матусівського товариства (1909, ф.738). Книги запису 

вхідних та вихідних документів. 

 Відомості про державний податок з нерухомого майна. 

 Прохання міщан про надання їм допомоги (1888, ф.731). 

 Книги обліку прибутків та видатків грошових зборів, стягнених на громадські 

потреби, пересильних сум, свічкових та «коробочних» зборів. 

 Розкладні відомості податків та земських зборів з нерухомого майна міщан. 

Окладні книги. Податні зошити. 

 

Звенигородського повіту: 

 

Вільшанська, ф.733, 25 од.зб., 1910–1915 рр. 

Звенигородська, ф.727, 10 од.зб., 1909–1915 рр. 

Катеринопільська, ф.726, 22 од.зб., 1909–1915 рр. 

Лисянська, ф.845, 18 од.зб., 1909–1915 рр. 

Мокрокалигірська, ф.842, 24 од.зб., 1909–1915 рр. 

Рижанівська, ф.852, 14 од.зб., 1909–1915 рр. 

Шполянська,  ф.854, 10 од.зб., 1909–1914 рр. 

 

Канівського повіту: 

 

Канівська, ф.735, 9 од.зб., 1908–1910, 1914–1916 рр. 

Корсунська, ф.849, 17 од.зб., 1908–1913 рр. 

Стеблівська, ф.728, 17 од.зб., 1909–1914 рр. 

Таганчанська, ф.729, 24 од.зб., 1908–1915 рр. 

Шендерівська, ф.10, 22 од.зб., 1901, 1902, 1909–1915 рр. 

 

Липовецького повіту: 

 

Монастирищенська, ф.848, 12 од.зб., 1908–1911 рр. 

Юстинградська, ф.924, 31 од.зб., 1908–1915 рр. 

 

Таращанського повіту: 

 

Жашківська, ф.846, 15 од.зб., 1909, 1911, 1915 рр. 
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Уманського повіту: 

 

Буцько-Ладижинська, ф.927, од.зб. 6 од.зб., 1907, 1910, 1912 рр. 

Дубівська, ф.877, 4 од.зб., 1911 р. 

Іваньківська,  ф.851, 23 од.зб., 1908–1915 рр. 

Тальнівська,  ф.732, 19 од.зб., 1908–1915 рр. 

Уманська, ф.731, 11 од.зб., 1888, 1908–1915 рр. 

 

Черкаського повіту: 

 

Буртянська, ф.820, 8 од.зб., 1909, 1912 рр. 

В’язівська, ф.739, 16 од.зб., 1908–1911 рр. 

Городищенська, ф.843, 24 од.зб., 1908–1914 рр. 

Жаботинська, ф.737, 12 од.зб., 1908–1915 рр. 

Матусівська, ф.738, 13 од.зб., 1909, 1915 рр. 

Межиріцька,  ф.740, 11 од.зб., 1911–1915 рр. 

Мошенська, ф.741, 6 од.зб., 1909 р. 

Орловецька, ф.736, 35 од.зб., 1903–1910 рр. 

Ротмистрівська, ф.850, 21 од.зб., 1908–1915 рр. 

Смілянська, ф.730, 2 од.зб., 1908 р. 

Худяківська, ф.734,  21 од.зб., 1908–1914 рр.  

Черкаська, ф.9, 12 од.зб., 1878–1914 рр. 

 

Чигиринського повіту: 

 

Кам’янська, ф.655,  41 од.зб., 1883–1916 рр. 

Криловська, ф.796, 9 од.зб., 1904, 1908, 1909 рр. 

Медведівська, ф.801, 17 од.зб., 1908–1911 рр. 

Телепинська, ф.795, 12 од.зб., 1909–1911 рр. 

Чигиринська, ф.798, 12 од.зб., 1909–1916 рр. 

 

СМІЛЯНСЬКА СПРОЩЕНА РЕМІСНИЧА УПРАВА 

 

Ф. 11,  13 од.зб., 1852-1873 рр. Опис, каталог. 

 

Ремісничі управи створювались на підставі «Грамоты на права и выгоды городам 

Российской империи» від 1785 р. як станові органи ремісників. Обирались 

ремісниками кожного цеху на особливому ремісничому сході – у складі старшини і 

двох товаришів. 

Управа проводила облік усіх майстрів, підмайстрів, учнів певної професії, 

турбувалась потребами даного ремесла, розбирала дрібні суперечки, проводила 

екзамени на майстрів і підмайстрів та інше. 

Після 1861 р. йшов процес завершення еволюції станів у класи буржуазного 

суспільства. З поширенням міської реформи 1870 р. ремісничі управи, як і інші 

станові органи міського самоуправління, ліквідовувались. 

 

Фінансовий звіт (1868 ). 

Прибутково-видаткові книги цехового збору. 

Список ремісників Ротмистрівського кравецького цеху.  
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ПОВІТОВІ ЗЕМСЬКІ УПРАВИ 

 

Фондів 6,  1217 од.зб., 1865–1919 рр. Описи, каталоги, географічний покажчик. 

 

Створені на основі «Положения о земських губернських и уездных учреждениях» 

від 1 січня 1864 р.  

Були виконавчими органами повітових земських зібрань. Перебували у віданні 

Міністерства  внутрішніх справ. 

Їх функції зводились до проведення статистичних досліджень, будівництва і 

утримання шкіл, організації медичного обстеження населення, до підтримання 

упорядкованості місцевих доріг та інше.  

Ліквідовані зі зміною державного устрою. 

 

 Журнали засідань повітових земських зборів і засідань управ (1911, 1913–1919, 

ф.ф.4, 6, 324, 548). Протоколи засідань земських управ (1917–1919, ф.ф.6, 548), загальних 

зборів сільськогосподарських товариств (1915–1916, ф.6), засідань дільничних виборчих 

комісій з виборів гласних в земську управу (1917, ф.ф.324, 756), повітові і волосні земства 

(1918, ф. 324). 

 Звіти про діяльність Черкаської повітової земської управи (1911–1925, ф.6). 

 Звіти, зведення, відомості, листування про розвиток сільського господарства, 

відкриття в Черкаському повіті сільськогосподарських курсів (1918, ф.6), розвиток 

тваринництва, птахівництва, бджільництва, шовківництва, садівництва, створення 

сільськогосподарських прокатних станцій (1919, ф.6), організацію метеорологічних 

станцій і дощомірних пунктів (1912–1916, ф.ф.4, 6). 

 Статистичні відомості про стан сільського господарства по волостях 

Чигиринського повіту (1918–1919, ф.548), урожайність зернових культур в 

Звенигородському повіті (1913–1916, ф.4), урожай на селянських землях по волостях і 

селах Звенигородського повіту (1913, 1916, 1918, ф.4), про посівні площі, 

землезабезпеченість по угіддях, формах та видах землекористування; кількість землі у 

приватних власників по Золотоніському повіті (1918, ф. 476), про ціни на худобу, хліб та 

сільськогосподарські продукти (1913–1915, ф.4). 

 Протоколи засідань лікарсько-санітарної ради Чигиринського земства (1919). Звіти, 

зведення про мережу, утримання та санітарний стан земської лікарні (1916), 

фельдшерських пунктів по Чигиринському повіту (1917–1918, ф. 548). 

 Доповіді, звіти, листування про будівництво і відкриття шкіл, бібліотек, 

учительської семінарії в с. Кирилівка Звенигородського повіту (1918–1919, ф.4), про стан і 

діяльність земських шкіл, успішність та поведінку учнів. Списки шкіл, земських училищ, 

учителів (1906–1919, ф.ф.4, 6, 476, 548), селянських сільськогосподарських бібліотек 

(1916, ф.6). 

 Донесення, листування, кошториси, договори, акти про утримання і ремонт доріг, 

мостів, інших дорожніх споруд. 

 Зведені відомості, відомості про розприділення земельної власності за категоріями 

власників, кількість господарств по волостях, розміри земельних володінь, дохідність 

земель, нерухоме майно; наявність продуктів у населення (1916, ф.324), про ціни на 

продовольчі продукти і фураж (1914, 1916–1917, ф.548), запаси хліба (1916, ф.4), про 

кількість землі в селах Золотоніського повіту, яка за межовими документами належала 

Міністерству імператорського двору, а також  до володінь козаків і селян (1888–1889), про 

надільні землі селянських і сільських товариств (1889–1914, ф.476). 

 Заповнені бланки Всеросійського сільськогосподарського перепису по селах 

Звенигородського повіту (1916–1917, ф.4). Поквартальні картки перепису населення  
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м. Золотоноша (1917) і міського нерухомого майна, торгівельних приміщень (1910–1919, 

ф. 476). Статистичні відомості про чисельність населення. 

 Списки промислових підприємств та їх власників (1914–1916), сіл Золотоніського 

повіту (1892–1895, ф.476).  

 

Звенигородська, ф.4, 128 од.зб., 1900–1919 рр. 

Золотоніська, ф.476, 780 од.зб., 1865–1919 рр. 

Канівська, ф.324, 32 од.зб., 1910–1918 рр. 

Уманська, ф.756, 14 од.зб., 1915–1917 рр. 

Черкаська, ф.6, 188 од.зб., 1890–1919 рр. 

Чигиринська, ф.548, 75 од.зб., 1906–1919 рр. 

 

УМАНСЬКА ПОВІТОВА ЗЕМСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМІСІЯ 

 

Ф. 901, 3 од.зб., 1915-1916 рр. Опис. 

 

Земська продовольча комісія заснована за циркулярною пропозицією Київського 

губернатора від 9 листопада 1915 р. для урегулювання питання з підвезення 

предметів першої необхідності. 

Складалася з голови комісії – голови повітової земської управи, заступників – 

голови повітових міст та членів комісії – гласний повітового земства, мировий 

посередник, представник місцевих кооперативів та повітовий агроном. З 1916 р. 

склад комісії було розширено з включенням до неї всього складу земської управи, 

податного інспектора. 

До її функцій входило:  пошук та закупівлі продуктів харчування за доступними 

цінами, вирішення проблеми з обсіменіння полів та уточнення кількості 

продовольчих продуктів, необхідних для забезпечення місцевості. 

 

 Обов’язкові постанови, циркуляри уповноваженого продовольчої наради. 

 Протоколи засідань Київської губернської наради. 

 Витяг з протоколу Київської губернської продовольчої управи про створення при 

губернській нараді особливої секції по обсіменінню полів (1915–1916). 

 Постанови, протоколи засідань та інші документи про постачання населення 

продуктами і предметами першої необхідності. 

 Заяви про прийняття і звільнення. 

 Списки членів продовольчих підкомісій (1916).  

 

ЧЕРКАСЬКА ПОВІТОВА ЗЕМЕЛЬНА УПРАВА 

 

Ф. 915, 15 од.зб., 1917–1918 рр. Опис, каталоги. 

 

Черкаський повітовий земельний комітет і його виконавчий орган – повітова 

земельна управа – були створені 3 червня 1917 р. 

Виконували функції в масштабі повіту, аналогічні функціям губернського 

земельного комітету – облік приватновласницьких земель і лісів, затвердження 

планів лісового господарства, вирішення суперечок, які виникали в області 

земельних відносин. 

Ліквідовані весною 1918 р. гетьманською владою. 

 

 Циркуляри Центральної Ради, управління землеробства і  державного майна, 
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повітової земельної управи про проведення земельної реформи на місцях (1917). 

Пояснення Універсалу Центральної Ради про націоналізацію землі (1917). 

 Протоколи з’їзду Черкаського повітового земельного комітету, засідань повітової 

земельної управи, повітового земельного комітету, загальних зборів жителів сіл повіту. 

 Телеграма Мошногородищенського маєтку про незадоволення і самочинства 

населення у волостях повіту (1917). 

 Статистичні відомості про приватновласницькі і монастирські землі повіту. 

Відомості про малоземельні і безземельні селянські господарства повіту, волосних 

народних управ про стан селянських і приватновласницьких господарств, кількість 

переселенців. 

 Кошторис витрат і прибутків повітового земського комітету (1918). 

 Вимогові відомості на утримання особового складу і канцелярії повітової земельної 

управи, на виплату жалування службовцям волосних земських управ. 

 Іменний список службовців і працівників управи і земельного комітету (1917). 

 

ПРОДОВОЛЬЧІ УПРАВИ 

 

Фондів 3,  69 од.зб., 1916–1919 рр. Описи. 

 

Продовольчі управи були створені постановою Тимчасового уряду від 30 березня  

1917 р. для обліку заготівель та розприділення продовольства серед населення. У 

цьому ж році вони були ліквідовані. 

До формування та зміцнення органів, які відали продовольчим питанням, у якості 

технічного апарату у справі продовольчого забезпечення під керівництвом і 

контролем Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 

використовувались на початку і старі продовольчі управи, які у подальшому були 

ліквідовані з повною заміною їх новими продовольчими органами. 

 

 Постанови, циркулярні розпорядження, накази Тимчасового уряду, губернського 

продовольчого комітету, Головного управління у справах місцевого господарства, 

губернського комісара Тимчасового уряду, Головного комітету з постачання армії Росії 

про організацію і хід забезпечення населення та військових частин продовольством, 

фуражем, паливом і предметами першої необхідності, про використання праці 

військовополонених у сільському земському і громадському господарствах,  організацію 

продовольчої справи (1916–1918, ф.847). 

 Інструкції Уманського повітового продовольчого комітету про порядок закупівель і 

переробки зерна, встановлення цін (1917, ф.847). Тимчасове  положення про волосні 

продовольчі комітети (ф.847). Положення, протоколи засідань Уманського повітового 

продовольчого комітету  про організацію продовольчої справи у волостях (1917, ф.857). 

 Протоколи засідань губернської продовольчої управи, повітової земської управи, 

повітової продовольчої комісії, волосних продовольчих комітетів і управ, повітової 

харчової управи (1917–1919, ф.847). 

 Кошториси витрат Уманського повітового продовольчого комітету та управи 

(1917–1918, ф.847). 

 Особові справи (1917–1918, ф.847). Списки службовців Уманської повітової 

харчової управи (1917-1918, ф.847). 

 

Канівська повітова продовольча управа, ф.912, 1 од.зб., 1918 р. 

Мошурівська волосна продовольча управа, ф.857, 1 од.зб., 1917 р. 

Уманська повітова харчова управа, ф.847, 67 од.зб., 1916–1919 рр. 
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МІСЬКІ ДУМИ 

 

Фондів 4,  2186 од.зб., 1801–1920 рр. Описи, каталоги. 

 

Створювались на основі «Грамоты на права и выгоды городам Российской 

империи» 1785 р. як розпорядчі органи міського станового самоуправління. 

Перебували у віданні Міністерства внутрішніх справ, діяли під наглядом 

губернатора. 

Думи відали питаннями благоустрою, продовольчої справи, розвитку торгівлі і 

промислів, захисту станових прав, нагляду за порядком на базарах, торгах та інше. 

У 1872 р. з введенням «Городского положения» від 16 червня 1870 р. станові чи 

шестигласні думи були перетворені в цензові; виконавчі і господарсько-розпорядчі 

функції були передані міським управам. 

Ліквідовані декретом Тимчасового уряду від 15 січня 1919 р. 

 

 Журнали і протоколи засідань міських дум (ф.ф.8, 550), Черкаської міської  

управи (ф.8). 

 Листування про представлення в Київський статистичний комітет копії грамоти, 

жалуваної м. Черкаси у 1791 р. польським королем  Станіславом Августом (ф.8). 

 Доповіді, рапорти про благоустрій м. Черкаси (1882–1898, ф.8), стан промисловості 

і сільського господарства, асигнування коштів на агрономічні заходи  

(1910–1911, ф.8), будівництво Черкаської міської лікарні (1834–1836, ф.8). 

 Документи про будівництво через р. Дніпро постійного мосту (1885, ф.8), 

чавуноливарного і миловарного заводів (1896, ф.8), кар’єрів для видобутку будівельного 

каміння (1913, ф.8), бойні, будівлі жіночої гімназії (1900, ф.8), відкриття учбових закладів 

в м. Черкаси і Черкаському повіті (1880–1886, ф.8), дозвіл на відкриття тютюнової 

фабрики (1844, ф.8), відкриття ресторану і трактиру (1832, ф.8). 

 Відомості, листування про переселення казенних селян в міста і наділення їх 

землею під хліборобство та будівництво хуторів (1834, ф.8), про участь у Всеросійській 

промислово-художній виставці (1859, ф.8), роботу пожежної команди, відпуск коштів на 

утримання тюрем, жандармерії, поліції, збільшення складу міської поліції для боротьби з 

виступами (1881, ф.8), про рекрутські набори, боротьбу з епідемією холери (1831, ф.8).  

Постанови Черкаської міської думи та листування про дозвіл вести торгівлю, 

стягнення податків за торгівлю і промисли, реквізицію механічного заводу для 

влаштування на роботу безробітних (1917–1918, ф.8), організацію діяльності міської біржі 

праці (1916–1918, ф.8). 

 Відомості про кількість міської землі по угіддях (1869, ф.8), облік земель, які 

належали цукровим заводам і власникам заводів, про ціни на продукти в м. Черкаси (1829, 

1849, 1869, ф.8). Справи у віддавання у оренду ділянок землі, визнання прав власності на 

землю (ф. 550). 

 Генеральний план м. Черкаси (1815, ф.8, оп. 3, спр. 180). 

 Книги запису власників нерухомого майна (1844, ф.550), жителів м. Звенигородка 

(1853, ф.714). Обивательська книга м. Звенигородка (1853, ф.714). 

 Ревізькі казки Черкаських міщан та сімейств купців різних міщанських товариств  

(ф.8). Метричні книги про народження у парафіях Миколаївської та Троїцької церков  

м. Черкаси (ф.8). 

 Кошториси прибутків та видатків (ф.ф.8, 550). Звіти про виконання кошторисів  

(ф.ф.8, 831). Штатні розписи (ф.8). 

 Списки купців м. Черкаси за гільдіями із зазначенням розмірів капіталу та 



 65 

сплачуваних податків (ф.8). Посімейні списки єврейських та міщанських товариств  

м. Черкаси і Черкаського повіту (ф.8). 

 

Звенигородська, ф.714, 5 од.зб., 1853 р. 

Золотоніська, ф.831, 2 од.зб., 1825 р. 

Черкаська міська дума і підпорядкована їй управа (об’єднаний фонд), 

ф.8, 2135 од.зб., 1801–1919 рр. 

Чигиринська, ф.550, 44 од.зб., 1844-1854, 1898-1920 рр. 

 

ГОРОДОВІ  МАГІСТРАТИ 

 

Фондів 4,  705 од.зб., 1772–1863 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у зв’язку з наданням містам Правобережної України магдебурзького 

права. Були становими органами міського самоуправління. Виконували судові 

адміністративно-поліцейські та фінансові функції. 

З 1838 р. стали в основному судовими установами для купців, ремісників, міщан; 

займались також розкладанням і збором податків нерухомого майна. 

Ліквідовані на основі указу Сенату від 13 квітня 1866 р. з передаванням функцій 

повітовим судам і міським думам. 

У фонді Канівського городового магістрату є документи Канівської міської ратуші. 

 

 Протоколи і журнали засідань магістратів. Постанови городових магістратів з 

цивільних, кримінальних та грошових справ. Укази Канівської міської ратуші  

(1814–1815, ф.870). Протоколи і журнали засідань Канівської міської ратуші  

(1806–1837, ф.870). Ухвали Канівської міської ратуші з кримінальних та грошових справ 

(1816–1832, 1837, ф.870).  

 Справа про затвердження у м. Канів ратуші (1806, ф.870). 

 Листування про створення у містах Звенигородка, Канів городових магістратів  

(1801, ф.ф.834, 870), об’єднання по Київській губернії магістратів з повітовими судами 

(1853–1860, ф.870), проведення сьомого народного перепису (1818, ф.90); створення 

рушення по Звенигородському повіті (1806–1807, ф.834). 

 Річні звіти про діяльність Канівського магістрату за 1848 р. та 1853 р. (ф.870), 

відомості про його штати. Листування з Волинським надвірним судом про правила 

судочинства (1800, ф.834). 

 Справи про вибори міських посадових осіб, зловживання чиновників, стягнення 

зборів з утримувачів водяних млинів та вітряків на р. Дніпро (1801–1805, ф.90), 

відведення приміщень для військових команд, відмежування міської землі, її продаж і 

віддавання на відкуп (1806, ф.834), про рекрутські набори. Справи по звинуваченню в 

переховуванні селян-утікачів. 

 Книги записів купчих, духовних заповітів, позикових листів, векселів, контрактів, 

доручень, розписок, донесень возних, рішень магістратів. 

 Штатний розпис Канівської міської ратуші (1806, ф.870). Реєстри прибутків та 

видатків грошових сум Канівської міської ратуші (1821–1827, ф.870). Звіти і відомості про 

прибутки та видатки міських грошових сум (ф.90). 

 Ревізькі казки (1811–1813, 1842–1855, ф.ф.90, 834). 

 

Звенигородський, ф.834, 280 од.зб., 1799–1860 рр. 

Канівський, ф.870, 356 од.зб., 1772–1863 рр. 

Черкаський, ф.90, 50 од.зб., 1796–1857 рр. 

Чигиринський, ф.841, 19 од.зб., 1800–1857 рр. 
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УМАНСЬКА МІСЬКА РАТУША 

 

Ф. 892,  9 од.зб., 1811–1862 рр. Опис. 

 

Ратуші створені на основі «Учреждения  для управления губерний» від 7 листопада 

1775 р. в містах, де не було магістратів. Були виборними органами міського 

самоуправління, складалися з виборних бургомістра і ратманів. 

Підпорядковувались губернатору і поліцейській владі. 

Здійснювали суд над міським населенням, відали прибутками, сприяли розвитку 

ремесел і торгівлі, займались міським благоустроєм. Були нижчою судовою 

інстанцією для купців, міщан, ремісників. 

За жалуваною грамотою містам 1785 р. стали виконувати лише судові функції, 

адміністративні  були передані думам. У невеликих містах, де не було міських дум, 

були одночасно судовою установою і відали міським самоуправлінням в цілому. 

Як судові органи, ратуші  ліквідовані судовою реформою 1864 р., як органи 

міського управління – міською реформою 1870 р. 

 

 Судові справи (1819–1840, 1844–1862). 

 Ревізькі казки по м. Умань (1811).  

 

ПОВІТОВІ ПРЕДВОДИТЕЛІ ДВОРЯНСТВА 

 

Фондів 2, 5 од.зб., 1892–1915 рр. Описи, систематичний каталог. 

 

Посади повітових предводителів дворянства введені на підставі «Грамоты на права, 

вольности и преимущества благородного дворянства» від 21 квітня 1785 р. з метою 

зміцнення дворянських станових привілеїв, формування дворянського стану. 

Повітовий предводитель обирався дворянами повіту на 3 роки. 

Предводитель дворянства був головою повітових дворянських зборів і дворянської 

опіки; з 1874 р. очолював повітове у селянських справах присутствіє; за земським 

положенням він головував на земських зборах; очолював також училищні ради, 

воїнське присутствіє. 

Посади повітових предводителів дворянства були ліквідовані відповідно до декрету 

РНК УСРР від 9 лютого 1919 р. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». 

 

 Циркулярні розпорядження Київського губернатора про збирання пожертвувань 

для нижніх чинів діючої армії та їх сімей (ф.2). 

 Журнали засідань Канівської повітової оціночної комісії (ф.330). 

 Листування з Київським товариством залізничних віток по відчуженню земель, 

пов’язаному з будівництвом залізничної вітки Миронівка–Ржищев (ф.330). 

 Відомості землевласників про розміщення угідь (ф.2); перехід земельного майна 

від одного власника до іншого (1909–1912, ф.330), ціни на землю (ф.330). 

 Справи про призначення опікунів над майном померлих (1814, ф.432). 

 

Канівський, ф.330, 2 од.зб., 1909–1915 рр. 

Черкаський, ф.2, 3 од.зб., 1892–1904 рр. 
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ЄВРЕЙСЬКІ ГРОМАДИ (ТОВАРИСТВА) 

 

Фондів 13,  295 од.зб., 1837–1866 рр.  Описи, систематичний каталог. 

 

Єврейські громади перебували у віданні місцевих органів Міністерства внутрішніх 

справ. Загальними зборами вибирався громадський раввин. 

Духовні раввини, які виконували обряди, вели метричні книги. 

Єврейські громади здійснювали нагляд за виконанням приписів начальства; 

займалися розкладкою і виконанням податей, громадських зборів і повинностей; 

опікувалися  пристарілими, покаліченими і хворими  одновірцями; вибирали із 

свого середовища членів на деякі посади громадського господарського управління 

міст. 

 

 Розкладна відомість податків (1863, ф.387). Книга запису видатків (1839, ф.391). 

 Ревізійні реєстри (1850–1851, 1858, ф.ф.387–390, 392). 

 Метричні книги про народження, шлюб, розлучення та смерть. 

 

Звенигородського повіту: 

 

Єврейське товариство м-ка Шпола, ф.397, 32 од.зб., 1854–1862 рр. 

 

Канівського повіту: 

 

Єврейське товариство м. Канів, ф.394, 9 од.зб., 1854–1861 рр. 

       -"-             -"-          м-ка Корсунь, ф.395, 10 од.зб., 1854–1862 рр. 

       -"-             -"-          м-ка Таганча, ф.396, 8 од.зб., 1855–1862 рр. 

 

Черкаського повіту: 

 

Єврейське товариство м-ка Бурти, ф.390, 25 од.зб., 1850–1862 рр. 

       -"-             -"-          м-ка Городище, ф.393, 19 од.зб., 1846–1862 рр. 

       -"-             -"-          м-ка Матусів, ф.391, 27 од.зб., 1839–1862 рр. 

       -"-             -"-          м-ка Мошни, ф.392, 29 од.зб., 1845–1862 рр. 

       -"-             -"-          м-ка Ротмистрівка, ф.389, 46 од.зб.,1850–1862 рр. 

       -"-             -"-          м-ка Сміла, ф.388, 30 од.зб., 1839–1862 рр. 

       -"-             -"-          м. Черкаси, ф. 387, 40 од.зб., 1837–1863 рр. 

 

Чигиринського повіту: 

 

Кам’янське міщанське єврейське товариство, ф.411,  4 од.зб., 1857–1866 рр. 

Єврейська община м. Чигирина, ф.650, 16 од.зб., 1857–1862 рр. 

 

ДВОРЯНСЬКІ ОПІКИ 

 

Фондів 4,  821 од.зб., 1814–1916 рр. Описи, каталоги. 

 

Місцеві дворянські опіки на Україні створювалися після розповсюдження з кінця 

ХVІІІ ст. загальноросійських адміністративно-територіального поділу та установ. 

Дворянські опіки створювалися при  повітових судах у складі повітового 

предводителя дворянства, повітового  судді та засідателів. 

До їх функцій належало: опіка над майном сиріт та удів дворян, управління 
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секвестрованими та спірними дворянськими маєтками з метою збереження 

дворянської власності. 

У 1839 р. опіки були розділені на два розряди:  1–попечительні – для охорони  

особистості малолітніх та божевільних дворян та управління маєтками нащадків;  

2– примусові – по стягненню недоїмок та боргів. 

Ліквідовані декретом РНК України від 9 лютого 1919 р. «Об отмене сословий и 

гражданских чинов». 

 

 Укази  Сенату, Київського губернського правління, Київської палати цивільного 

суду. 

 Проект положення про перетворення опік (1839, ф.755). 

 Протоколи та журнали засідань опік. Ухвали Чигиринської дворянської опіки 

(ф.817), рішення Черкаської дворянської опіки (ф.755). 

 Генеральні звіти Черкаської та Чигиринської дворянських опік (ф.ф.755, 817). Звіти 

про діяльність Канівської та Черкаської дворянських опік (ф.ф.725, 755); про стан 

дворянських опік Київської губернії по Чигиринській  дворянській опіці (1836, 1841,  

ф.817); маєтків Чигиринського повіту (ф.817). 

 Відомості про майно, яке передане під  опікунський нагляд (1843, ф.840); про 

кількість маєтків, які знаходилися в опікунському управлінні (1845, ф.755). 

 Опікунські, майнові справи. Справи про стягнення недоїмок з поміщиків 

Чигиринського повіту (ф.817). 

 Настільні реєстри, вхідні та вихідні реєстри на записування указів і приписів вищих 

установ, донесень, представлень, справ, які надійшли до опіки. 

 Фінансові звіти (1901,1906, ф.755). Прибутково-видаткові книги маєтків 

Чигиринського повіту (ф.817). Книги обліку прибутків та видатків дворянських опік. 

 Формулярні списки службовців Канівської дворянської опіки (1897–1912, ф.725). 

Список службовців опіки, які мали право брати участь у виборах до 4-ої Державної думи 

(1912, ф.725). 

 

Звенигородська, ф.840, 3 од.зб., 1843–1854 рр. 

Канівська, ф.725, 119 од.зб., 1842–1912 рр. 

Черкаська, ф.755, 185 од.зб., 1824–1916 рр.   

Чигиринська, ф.817, 514 од.зб., 1814–1912 рр. 
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РОЗДІЛ  3 

ОРГАНИ СУДУ, ПРОКУРАТУРИ, СЛІДЧІ УСТАНОВИ, НОТАРІАТ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ОКРУЖНІ СУДИ 

 

Фондів 2, 12 од.зб., 1881–1887, 1915–1918 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у 1874 р. згідно з судовим статутом 1864 р. Складалися з двох відділень: 

кримінального та цивільного. 

До апарату окружного суду входив прокурор з товаришами і канцелярією. Суд 

створювався на декілька повітів. 

Знаходились у віданні Міністерства юстиції та безпосередньо підпорядковувалися 

Київській судовій палаті. 

Ліквідовані декретом РНК УСРР «О суде» від 19 лютого 1919 р. 

 

 Кримінальні, цивільні та позовні справи. 

 

Уманський, ф.753, 6 од.зб., 1881–1887, 1915–1917 рр. 

Черкаський, ф.417, 6 од.зб., 1915–1918 рр. 

  

ПОВІТОВІ СУДИ 

 

Фондів 8,  7691 од.зб., 1790–1872 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у 1782 р. відповідно до «Учреждений для управления губерний» 1775 р. 

Складалися із судді та двох засідателів, які обирались дворянством повіту і 

затверджувались губернатором. 

Розглядали кримінальні та цивільні справи місцевого дворянства. 

Ліквідовані 1796 р. 

У 1831 р. знову відновили свою діяльність, але були вже нижчою судовою 

інстанцією для всіх станів. 

Судовими статутами 20 листопада 1864 р. узаконювались нові принципи 

судовлаштування і судочинства, вводилися нові системи судових установ; після їх 

створення повітові суди припинили діяльність. 

 

 Журнали і протоколи засідань повітових судів. Рішення судів з кримінальних та 

цивільних питань, про затвердження рішень третейських судів. Опис рішень суду (1797– 

1884, ф.420). 

 Річні звіти про роботу судів. 

 Справи про примушування селян поміщиками відпрацьовувати панщину у святкові 

дні, жорстке поводження поміщиків, смерть селян у результаті побоїв, купівлю, продаж 

кріпаків; втечі селян від поміщиків, переховування збіглих селян міщанами та 
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державними селянами, хвилювання селян у зв’язку з побиттям за відмову від панщини, 

збройне придушення виступів чотирьох тисяч селян проти кріпосного права (1856– 

1857, ф.896), виступи селян проти введення інвентарних правил та уставних грамот  

(1863, ф.ф.420, 832, 896), смертність працівників Лебединського цукрового заводу у 

зв’язку з епідемією тифу і відсутність умов для лікування хворих (1864, ф.420). Номер 

газети «Київлянин» від 13 серпня 1864 р. із статтею «Стан справ на Лебединському 

бурякоцукрозаводі» (ф.420). 

 Справи про конфіскацію майна і накладання заборон на майно учасників 

польського повстання (ф.ф.833, 896), звинувачення селян с. Сушківка Уманського повіту в 

участі у польському повстанні (1831, ф.833), знайдені фотографії учасників польського 

повстання у спадкоємців поміщика Гринцевича (1866, ф.661). Алфавітний список 

учасників польського повстання (1863–1864, ф.661). 

 Справи про захоплення поміщиками майна і земель селян, церковних та 

монастирських земель, суперечки за землю між поміщиками, встановлення конкурсів на 

маєтки поміщиків та їх продаж за борги, розділ маєтків та спадщини поміщиків. 

 Статистичні  відомості про кількість населених пунктів та населення Черкаського 

(1795, ф.832), Чигиринського (1795–1804, ф.420) та Уманського повітів  

(1859, ф.833), дворових та кріпосних селян (1791, ф.844, 1851, ф.832), кількість землі, 

викупленої селянами у поміщиків (1808–1870, ф.661) та маєтків поміщиків по повітах 

(ф.ф. 420, 661, 833). 

 Книги записів доручень, позикових листів, заповітів, купчих на маєтки, кріпаків, 

дворових. 

 Метричні книги римсько-католицьких парафіяльних церков (1851–1852, 1867,  

1872, ф.420). 

 

Звенигородський, ф.661, 1973 од.зб., 1800–1872 рр. 

Золотоніський, ф.482, 6 од.зб., 1790–1796, 1851 рр. 

Золотоніський, ф.807, 2 од.зб., 1864–1865 рр. 

Канівський, ф.896, 1289 од.зб., 1792–1872 рр. 

Уманський, ф.833, 1818 од.зб., 1797–1872 рр. 

Черкаський, ф.428, 3 од.зб., 1827, 1858 рр. 

Черкаський, ф.832, 820 од.зб., 1795–1872 рр. 

Чигиринський, ф.420, 1780 од.зб., 1795–1872 рр. 

 

ПОВІТОВІ ЗЕМСЬКІ СУДИ 

 

Фондів 7,  324 од.зб., 1796–1899 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені на Правобережній Україні в 1566 р. за другим Литовським статутом. Були 

станово-шляхетськими виборними судами для розгляду цивільних справ шляхти, 

пізніше стали займатися розглядом і кримінальних справ. 

Вищою апеляційною інстанцією для них був Головний трибунальський суд. 

Ліквідовані у 1795 р. 

Відновлені у 1796 р., апеляційною інстанцією для них був Київський головний 

суддя. 

Остаточно ліквідовані у 1831 р., їх функції передані повітовим староствам. 

У фондах Уманського повітового земського суду є справи нижнього земського суду 

Уманського повіту за 1832 р.; Чигиринського повітового земського суду – справи 

нижнього земського і повітового судів за 1836, 1863, 1899 рр. 

 

 Укази Київського губернського правління, Палати цивільного суду та Головного 
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суду (ф.ф.777, 786). 

 Рішення та журнали засідань судів (1798, 1800, 1808–1809, 1823, 1827–1829,  

ф.ф.715, 768, 777, 786, 835, 844). Рапорти, повідомлення нижніх судів про розглянуті  

справи (ф.715). 

 Справи про звільнення селян від кріпосної залежності, мордування посесійних 

селян (1818–1820, ф.715), втечі селян від поміщиків, переховування збіглих селян та 

рекрутів, захоплення селянами земель поміщиків та поміщиками земель селян і 

монастирів,  суперечки поміщиків за землі та маєтки, розділ маєтків між спадкоємцями, 

проживання без посвідки на мешкання. Реєстр судових справ (1829, ф.835). 

 Справи про співвідношення срібної розмінної монети (1798, ф.844), розслідування і 

виявлення прав князя Сангушко на володіння жителями м. Черкаси (1798, ф.786). 

 Статистичні відомості про кількість дворових селян по маєтках Черкаського повіту 

(1797, ф.844). 

 Відомості прибутку та видатку грошових сум (1804, 1812, ф.835). 

 Книги записів заповітів, купчих, позикових листів, контрактів, позовних справ 

(1800–1832, ф.ф.768, 777, 844). Формулярні списки службовців Черкаського (1798, ф.786) 

та Чигиринського (1824, ф.835) судів. 

 

 

Звенигородський, ф.715, 77 од.зб., 1799–1872 рр. 

Канівський, ф.774, 13 од.зб., 1860, 1869–1872 рр. 

Уманський, ф.777, 58 од.зб., 1805–1834 рр. 

Черкаський, ф.786, 9 од.зб. 1798, 1826–1830 рр. 

Черкаський, ф.844, 61 од.зб., 1796–1831 рр. 

Черкаський і Чигиринський, ф.768, 18 од.зб., 1800–1805 рр. 

Чигиринський, ф 835,  88 од.зб., 1796–1899 рр. 

 

З’ЇЗД МИРОВИХ СУДДІВ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО СУДОВО–МИРОВОГО 

ОКРУГУ 

 

Ф. 345,  278 од.зб., 1912–1922 рр. Описи, каталоги. 

 

З’їзди мирових суддів запроваджені за судовим статутом 20 листопада 1864 р. 

Були виборними колегіальними апеляційними інстанціями: затверджували рішення 

мирових судів з найважливіших справ і розглядали скарги на їх вироки. Складалися 

з дільничних і почесних мирових суддів, які збиралися на сесії. Голова з’їзду 

обирався з мирових суддів. 

«Положением» 1889 р. були скасовані і знову відновлені згідно з законом про 

реорганізацію місцевого суду від 15 червня 1912 р. 

У фонді відклалися документи другого (після відновлення) періоду діяльності 

фондоутворювача. 

 

 Циркулярні розпорядження управління юстиції, що стосуються діяльності з’їзду. 

Тимчасовий розпис штатних посад  місцевих судових установ, затверджений Денікіним  

5 липня 1919 р. 

 Протоколи і акти про реквізиції та пограбування приміщень і інвентарю канцелярії 

мирового з’їзду  органами влади, німецькими та червоноармійськими військами, 

«вільними козаками», знищення значної частини архіву з’їзду (1918). 

 Книги реєстрації депозитів мирового з’їзду за 1914–1922 рр. 

 Кримінальні та цивільні позовні справи. Настільні реєстри  кримінальних справ 

(1915–1918), цивільних позовних справ (1914–1918) з’їзду мирових суддів, цивільних 
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позовних справ верхнього сільського суду (1914–1917), цивільних позовних справ 

мирового судді  3-ої дільниці (1915). Списки кримінальних і цивільних вирішених та не 

вирішених справ з’їзду мирових суддів (1917). 

 Іменний список мирових суддів округу. 

 

ПРОКУРОР ЧЕРКАСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ 

 

Ф. 418,  2 од.зб., 1914–1915 рр.  Опис. 

 

Посади прокурорів окружних судів були введені одночасно з організацією 

окружних судів у ході судової реформи  1864 р. 

Виконували функції державних обвинувачів під час судових процесів, а також 

здійснювали нагляд за діями слідчого апарату. 

Скасовані декретом РНК УСРР «О суде» від 19 лютого 1919 р. 

 

 Справа за звинуваченням у замаху на життя. 

 

ТОВАРИШІ ПРОКУРОРА КИЇВСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ 

 

Фондів 5,  78 од.зб., 1877–1913 рр. Описи, каталоги. 

 

Посади створені згідно з судовим статутом 1864 р. при окружному суді. 

Здійснювали нагляд за створенням кримінальних та цивільних справ в межах 

судових дільниць Київського судового округу. 

Скасовані у 1919 р. 

 

 Приписи прокурора Київського окружного суду. 

 Донесення, рапорти поліцейських та судових чинів про виявлення в селах 

прокламацій антиурядового змісту і брошур (1897, 1899, 1903–1908), арешт селян за 

участь у виступах (1881, 1893, 1898, 1900, 1902, 1906–1907, ф.ф.691, 692, 693), арешт 

учасників демонстрації в м. Каневі 13 жовтня 1904 р. та осіб, запідозрених у належності 

до антиурядових організацій і в розповсюдженні прокламацій (1906–1909, ф.693), страйки 

залізничних працівників на ст. Бобринська, працівників – кравців, прикажчиків та шевців 

в м. Сміла (1903–1905), політичні демонстрації молоді (1905, ф.692), збройний напад 

селян Лебединської економії на ескадрон драгунів (1906, ф.691), хід  слідства з 

обвинувачення селян сс. Нечаївка та Трипілля Чигиринського повіту в участі у забастовці 

проти поміщицької експлуатації (1905, ф.691), с. Драбівка Черкаського повіту у 

збройному опорі лісовій сторожі (1906, ф.692). 

 Справи про нещасні випадки на цукрових заводах Канівського повіту (1906, ф.693). 

 Статистичні відомості про діяльність товариша прокурора за 1908 р. та січень–

лютий 1909 р. (ф.ф.692, 693), площі Чигиринського повіту та кількість населення в ньому  

(1898, ф.691). 

 Настільні реєстри. 

 

по Канівській дільниці, ф.693, 27 од.зб., 1880–1912 рр. 

по Черкаській 2-й дільниці, ф.419, 2 од.зб., 1912–1913 рр. 

по Черкаській дільниці, ф.692, 24 од.зб., 1891–1913 рр. 

по Чигиринській дільниці, ф.691, 19 од.зб., 1877–1910 рр. 

по Чигиринсько-Черкаській, ф.853, 6 од.зб., 1910–1913 рр. 
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СУДОВІ СЛІДЧІ 

 

Фондів 5,  10 од.зб., 1860–1888, 1911 рр. Описи. 

 

Створені згідно з судовим статутом 1864 р. 

За указом Сенату, спеціальним службовцям судового відомства – судовим слідчим 

– було передане попереднє слідство у кримінальних справах. 

Ліквідовані наприкінці 1917 р. 

 

 Укази, циркуляри Міністерства юстиції, Київської палати цивільного суду (1860– 

1877, ф.904). 

 Слідчі справи про хабарництво, самогубство, образи тощо. 

 Справа про припинення слідства щодо смерті сина австрійського підданого 

Шиллера у Софіївській економії графа Браницького (1881, ф.916). 

 

 1-ої дільниці Канівського повіту, ф.904, 1 од.зб., 1860-1877 рр. 

         -"-          Черкаського повіту, ф.916, 3 од.зб., 1876-1888 рр. 

 2-ої дільниці          -"-           -"-    , ф.918, 4 од.зб., 1881 р. 

 3-ої дільниці          -"-           -"-    , ф.836, 1 од.зб., 1881 р. 

 5-ої дільниці          -"-           -"-    , ф.917, 1 од.зб., 1911 р. 

 

СИРІТСЬКІ  СУДИ 

 

Фондів 5,  772 од.зб., 1846,1853–1919 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до «Учреждений для управления губерний»  

1775 р. при кожному городовому магістраті, а після введення судового статуту 

1864 р. – при окружних судах. 

Це станові органи, які відали опікунськими справами купців, міщан, цехових 

ремісників. Всі члени сирітського суду і кандидати в члени обирались міськими 

зборами всіх станів – на 3 роки та затверджувались губернатором. 

До їх функцій входило: призначення опікунів для управління майном сиріт; 

контроль за звітністю опікунів. 

Діяли до 1917 р. 

 

 Укази та циркулярні розпорядження Київського губернського правління (ф.91). 

 Журнали і протоколи засідань Черкаського міського сирітського суду (ф.91). 

 Рапорти, звіти опікунів про управління майном сиріт. 

 Справи про опіку над майном померлих та сиротами. 

 Книга записів прибутків та видатків грошових сум Чигиринського сирітського суду 

(1914, ф.878). 

 

Звенигородський, ф.92, 72 од.зб., 1909–1919 рр. 

Канівський, ф.880, 1 од.зб., 1846 р. 

Уманський, ф.463, 1 од.зб., б.д. 

Черкаський міський, ф.91, 697 од.зб., 1853–1919 рр. 

Чигиринський, ф.878, 1 од.зб., 1914 р. 
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ПОСУХІВСЬКИЙ ВОЛОСНИЙ СУД 

 

Ф. 887, 1 од.зб., 1917 р. Опис. 

 

Волосні суди складалися з чотирьох суддів, затверджених земством із числа 

кандидатів, які вибиралися сільськими громадами волості. 

Відали дрібними кримінальними та цивільними справами. 

 

 Справа про рух кримінальних та цивільних справ. 

 

УМАНСЬКИЙ СЛОВЕСНИЙ СУД 

 

Ф. 837,  59 од.зб., 1837–1866 рр. Опис. 

 

Словесні суди встановлені ст. 1771 (том 2)  3відом законів Російської імперії, який 

почав діяти з 1835 р., для розгляду та вирішення суперечок і позовів. 

Складалися із двох суддів.  

 

 Укази міської ратуші про призначення та звільнення службовців суду (1857, 1860).

 Журнали засідань суду (1840, 1841, 1843). 

 Генеральні звіти суду (1843–1847). Листування з городовою ратушею та повітовим 

судом  про розгляд судових справ. 

 Справи за словесними скаргами, за позовами. Прохання різних осіб про порушення 

позовів. Книги записів словесних скарг та рішень до них. 

 Звіти про прибутки та видатки грошових сум (1852, 1859). Книги записів прибутків 

та видатків грошових сум (1851–1958, 1860, 1861, 1863, 1864) та на утримання суду 

(1852). 

 Список суддів суду (1853). 

 

МІСЬКІ НИЖНІ РОЗПРАВИ 

 

Фондів 2, 13 од.зб., 1795–1797 рр. Описи. 

 

Затверджувались на розсуд генерал-губернатора по одній на кожні 10–30 тис. осіб у 

складі судді та восьми засідателів. Розправний суддя призначався губернським 

правлінням, а засідателі обирались на три роки поселеннями, підвідомчими 

розправі. 

Були судом для кримінальних та цивільних справ. 

Ліквідовані у 1796 р. 

 

 Укази Вознесенського намісницького правління про кількість випущених 

фальшивих асигнацій, влаштування хлібних магазинів та з інших питань. 

 Рішення суду (1795–1796, ф.772). 

 Реєстри вхідних документів. 

 

Черкаська, ф.770, 1 од.зб., 1795 р. 

Черкаська і Чигиринська, ф.772, 12 од.зб., 1795–1797 рр. 
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СІЛЬСЬКІ РОЗПРАВИ 

 

Фондів 4, 51 од.зб., 1841–1860 рр. Описи. 

 

Засновані  відповідно до «Учреждения об управлении государственными 

имуществами» 1838 р., як домашній суд першої ступені у кожній сільській громаді 

державних селян. 

Складалися з голови – сільський старшина та двох селян (сільських добросовісних) 

на три роки. 

Розглядали цивільні справи. 

 

 Книги запису  судових ухвал , покарань за ухвалами волосних і сільських розправ 

та рішень судових органів, ухвал зі спірних справ державних селян, скарг державних 

селян, грошових стягнень із судових справ та з державних селян. 

 

Золотоніського повіту: 

 

Богушківська, ф.822, 14 од.зб., 1844–1859 рр. 

Вереміївська, ф.804, 16 од.зб., 1841–1860 рр. 

Кропивнянська, ф.793, 3 од.зб.,   1846–1848 рр. 

Мельниківська, ф.803, 18 од.зб., 1845–1860 рр. 

 

НОТАРІУСИ 

 

Фондів 25,  619 од.зб., 1880–1913, 1919–1920 рр.  Описи. 

 

Поряд з новими статутами судовлаштування та судочинства було вироблене 

«Положение о нотариальной части», яке отримало силу закону 14 квітня 1866 р. 

Нотаріуси визначалися за випробуванням їх у знанні законів та форм нотаріальних 

дій у комісії з голови окружного суду, прокурора та старшого нотаріуса і 

звільнялися старшим головою судової палати. 

Перебували на державній службі, але без права просування по службі. Виконували 

свої обов’язки тільки в межах окружного суду, до відомства якого вони входили. 

До їх функцій належало: укладання різних форм актів, крім службових та межових 

за участю не менше двох свідків, які б засвідчували дійсність укладання актів; 

видавання витягів з актових книг; засвідчення договорів, копій та інше. 

 

 Копія акту, переведеного з польської на російську мову про відновлення 

Магдебурзького права на м. Сквиру (1900, ф.666). 

 Актові книги нотаріусів для запису актів на  нерухоме майно та для актів, які не 

відносяться до нерухомого майна. Книги записів актів про протест векселів нотаріуса 

(1903,  ф.677), протестів (1903 , ф.683), зборів, які надходили до нотаріуса (1911, ф.677). 

 Справи про здійснення купчих на продаж будинків, землі (1880–1882, ф.673,   

1908, ф.676). 

 Реєстр засвідчених нотаріальних актів, здійснених черкаськими міщанами, які мали 

власні будинки (1891, ф.767). Реєстри нотаріусів. Алфавітні покажчики контор нотаріусів. 

 

м. Звенигородка: 

 

К.П.Лапа, ф.663, 4 од.зб., 1919–1920 рр. 
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м. Кам’янка: 

 

М.Ф.Вівденко, ф.666, 40 од.зб., 1884–1895, 1900, 1913 рр. 

А.Н.Доленго-Семеновський, ф.667, 26 од.зб., 1901–1907 рр. 

Н.Н.Жмакін, ф.860, 21 од.зб., 1896–1901 рр. 

М.М.Редчіц, ф.685, 20 од.зб., 1907–1910 рр. 

 

м. Канів: 

 

В.Н.Брусенцов,  ф.670, 5 од.зб., 1888–1889 рр. 

І.Д.Йошковський, ф.669, 14 од.зб., 1882–1887 рр. 

З.І.Краковецький, ф.668, 3 од.зб., 1888 р. 

А.І.Мілешкевич, ф.673, 21 од.зб., 1880–1882 рр. 

К.В.Роговський, ф.672, 6 од.зб., 1891–1892 рр. 

Ф.А.Цвєтковський, ф.671, 63 од.зб., 1892–1911 рр. 

 

м. Корсунь: 

 

К.Ф.Григор’єв, ф.674, 6 од.зб., 1893–1895 рр. 

А.Н.Доленго-Семеновський, ф.675, 19 од.зб., 1896–1901 рр. 

Н.Н.Ольховський, ф.676, 33 од.зб., 1902–1910 рр. 

 

м. Сміла: 

 

В.П.Павлушенко, ф.677, 97 од.зб., 1880–1911 рр. 

 

м. Черкаси: 

 

Н.П.Братков, ф.684, 35 од.зб., 1901–1909 рр. 

І.А.Вікторов, ф.680, 36 од.зб., 1880–1890 рр. 

П.С.Гуляніцький, ф.683, 73 од.зб., 1892–1908 рр. 

П.М.Дашкевич, ф.681, 6 од.зб., 1891–1892 рр. 

В.М.Попов, ф.682, 3 од.зб., 1890–1891 рр. 

міський нотаріус, ф.767, 1 од.зб., 1891 р. 

 

м. Чигирин: 

 

В.А.Вдзенковський, ф.679, 11 од.зб., 1897–1901 рр. 

К.К.Ільчевич, ф.678, 48 од.зб., 1881–1897 рр. 

І.І. Пітч, ф.862, 5 од.зб., 1901–1902 рр. 

А.Ф.Школьний, ф.861, 23 од.зб., 1903–1909 рр. 

 

МАКЛЕРИ 

 

Фондів 3, 59 од.зб., 1849–1883 рр. Описи. 

 

За Указом Сенату від 15 квітня 1762 р. були затверджені посади маклерів у всіх 

містах, де велась велика торгівля. 

За статутом «Благочиния» від 8 квітня 1782 р. були засновані посади приватних 

маклерів для засвідчення договорів про міську нерухомість. 

Маклер – професійний посередник між особами, які укладали угоди, який 
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записував і закріплював угоди в маклерські книги. 

 

 Актові книги. 

 Книги записів позикових листів, векселів, контрактів та інших документів (1849– 

1864, ф.425). Книги реєстрації торгівельних та інших договорів, укладених з різними 

особами та завірених маклером, та які укладені з промисловими підприємствами (1877– 

1880, ф. 425). 

 Повідомлення Черкаської міської думи про отримання грошей у міський прибуток 

за 1873 р. (ф.147). Прибутково-видаткові книги (1866, 1870, 1871, 1876, 1883, ф.147). 

Книги записів витрат митних грошей, стягнених з осіб, які завірили укладені контракти  

(1880, ф.856); надходжень коштів, стягнених маклером з осіб за укладені ними кредитні, 

торгівельні та інші угоди, витрат коштів, стягнених із завірених угод  різного виду (1877–

1880, ф.425). 

 

Приватний маклер м. Сміли Антоновський, ф.425, 33 од.зб., 1849–1855, 1860–1864, 

1877–1880 рр. 

Черкаський міський маклер Юдин, ф.147, 25 од.зб., 1864–1883 рр. 

Маклер м-ка Шполи Семен Баранов, ф.856, 1 од.зб., 1880 р. 
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РОЗДІЛ  4 

 

ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ, ТЮРЕМНІ УСТАНОВИ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ПОВІТОВІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ УПРАВЛІННЯ 

 

Фондів 6,  84 од.зб., 1840–1917 рр. Описи, каталоги. 

 

Засновані згідно з указом Сенату «Об устройстве полиции в городах и уездах 

губерний» від 25 грудня 1862 р. замість ліквідованих повітових земських судів. Але 

до реорганізації судових  органів в 1864 р. частково виконували судові функції. 

Були органами поліцейської влади в повітах, керували роботою приставів, 

урядників, стражників і інших поліцейських чинів. 

Підпорядковувались безпосередньо цивільному губернатору. 

Функції поліцейських управлінь були направлені на охорону самодержавного ладу, 

боротьбу з революційним рухом. 

Ліквідовані постановою Тимчасового уряду від 17 квітня 1917 р. 

 

 Розпорядження командуючого військами, зосередженими у південних повітах 

Київської губернії, про заходи з посилення нагляду та виявлення осіб, які вели 

революційну діяльність серед населення; рапорти і повідомлення  станових приставів і 

поліцейських наглядачів з цього питання (1881). 

 Листування повітового справника з поліцейськими приставами, військовими 

частинами, управляючими маєтками про розквартирування військ у м. Черкаси та 

Черкаському повіті. Повідомлення Звенигородського повітового поліцейського 

управління про інфекційні захворювання в повіті. 

 Статистичні відомості про чисельність населення в Черкаському повіті у 1891 р. з 

розділенням за статтю, віросповіданням та станом; стан тваринництва в м. Черкаси у 1891 

р.; розміри посівних площ на надільних селянських землях та у поміщиків (1892) по 

волостях повіту, валовий урожай озимих і ярових культур, кількість продовольства, якого 

не вистачало по селах повіту (1892–1897). 

 Відомості про економічний стан повіту, кількість установ, населення, худоби 

(1890), дворищ в м. Черкаси (1865). 

 Списки фабрик, заводів, кустарних  підприємств м. Черкаси та повіту станом на 1 

січня 1892 р. із зазначенням їх продуктивності у грошовому вираженні, чисельності 

працівників та часу заснування (1891–1892). Список абонентів Черкаської міської  

телефонної мережі (1914–1916). 

 Метричні книги. 

 

Звенигородське, ф.873, 10 од.зб., 1840–1907 рр. 

Золотоніське, ф.401, 2 од.зб., 1890–1891 рр. 

Канівське, ф.907, 5 од.зб., 1850, 1864, 1909–1910 рр. 

Уманське, ф.701, 6 од.зб., 1864, 1874–1877, 1896, 1913 рр. 

Черкаське, ф.1, 59 од.зб., 1859–1917 рр. 

Чигиринське, ф.434, 2 од.зб., 1861 р. 
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ЗЕМСЬКІ СУДИ 

 

Фондів 5,  77 од.зб., 1749–1859 рр. Описи. 

 

Засновані у 1782 р. згідно с «Учреждениями для управления губерний» 1775 р. як 

нижні земські суди. 

Затвердженими 3 червня 1837 р. Положенням про земську поліцію та наказом 

чинам і службовцям земської поліції були перейменовані  у земські суди. 

Виконавчими органами земського суду були волосні правління. 

Діяли на території повітів, здійснювали функції судових та поліцейських органів. 

Складалися із засідателів – представників дворянства та очолювались земським 

справником, підпорядкованими губернатору. 

Тимчасовими правилами 25 грудня 1862 р.  були ліквідовані та замінені повітовими 

поліцейськими управліннями. 

 

 Повідомлення Київського губернського правління про царський маніфест  та Указ 

про встановлення нового стану почесних громадян (1832, ф.838). Укази Київської казенної 

палати та розпорядження городничого (1806, ф.713). «Наставления» виборним словесним 

суддям про їх обов’язки (1790, ф.481). 

 Рішення судів та журнали засідань судів (1795, 1815, 1829, 1842, 1852, 1858,  

1859, ф.ф.713, 771, 773, 838). 

 Кримінальні, цивільні та позовні справи. Реєстр розглянутих справ з коротким 

викладенням їх змісту (1855, ф.713). 

 Відомості обліку арештантів (1804, 1813, ф.838). 

 Опис хуторів, левад, садів, які знаходилися всередині казенних лісових дач (1834– 

1846, ф.713). 

 Місячні відомості про надходження та витрати грошових сум різних зборів (1804, 

ф. 838). Реєстри недоїмок «подимного» збору, земських повинностей та рекрутських 

поборів з однодворців Звенигородського повіту (1834–1836, ф.713). 

 Формулярні списки службовців судів (1835, 1836, ф.ф.713, 770, 773). 

 Ревізькі казки Звенигородського та Уманського повітів (1811, ф.713).  

 

Золотоніський, ф.481, 8 од.зб., 1749–1791 рр. 

Звенигородський, ф.713, 35 од.зб., 1803–1855 рр. 

Уманський, ф.773, 6 од.зб., 1795–1836 рр. 

Черкаський, ф.771, 12 од.зб., 1795–1859 рр. 

Чигиринський, ф.838, 16 од.зб., 1796–1859 рр. 

 

ЧИГИРИНСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ СПРАВНИК 

 

Ф. 652,  3 од.зб., 1914–1915 рр. Опис. 

 

Посада справника встановлена 1775 р. за «Установленням про губернії» (поширено 

на Україну на початку 80-х рр. ХVІІІ ст.). До 1862 р. здійснював поліцейську і 

судову владу у повіті, очолював виборний колегіальний орган – земський суд. 

Після проведення поліцейської реформи 25 грудня 1862 р. у формі «Тимчасових 

правил» про влаштування поліції справник очолював поліцейське управління, його 

влада була одноособовою і поширювалася на повіт та повітове місто. 

Призначався і звільнявся губернатором. 

Посада справника існувала до повалення  царизму 1917 р. 
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 Листування з Києво-Подільським управлінням землеробства і державного майна та 

іншими установами і особами про секвестрування маєтку графа Красинського у селах 

Рейментарівка та Несваткове (1915). Справа про зміни у землеволодінні австрійського 

підданого графа Красинського у с. Рейментарівка. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ГОРОДНИЧИЙ 

 

Ф. 454,  4 од.зб., 1802 р. Опис. 

 

Посади городничих були запроваджені після реформи 1775 р. 

Городничий керував містом і призначався урядом, як виконавчий орган поліції в 

повітовому місті. 

Ліквідовані згідно з «Временными правилами об устройстве полиции в городах и 

уездах губерний» від 25 грудня 1862 р. 

 

 Укази Полтавського губернського правління. 

 

МІСЬКІ ПОЛІЦІЇ 

 

Фондів 3, 17 од.зб., 1818–1857 рр. Описи, каталоги. 

 

Відповідно до статуту «Благочиния» від 1782 р. міські поліції підпорядковувались 

управі Благочиння. На чолі стояв поліцмейстер, у розпорядженні якого 

знаходились пристави, наглядачі та городові (поліцейська команда). 

До функцій міської поліції входило: охорона порядку, нагляд за виконанням 

законів, виконання обов’язків судового відомства та деяких  адміністративних 

функцій. 

Реформовані згідно з «Тимчасовими правилами» про реформу поліції від 25 грудня 

1862 р. 

 

 Укази Сенату та Київського губернського правління про призначення акцизу з солі, 

яка видобувалася на лимані Чорного моря (1829, ф.ф.433, 763, 827). 

 Річний звіт про діяльність поліції (1847, ф.433). 

 Повідомлення Черкаського земського суду про ув’язнених (1843, ф.827). 

 Справи за звинуваченням французького емігранта Людвіга де Петіта у 

неправильному лікуванні (1818, ф.763), за звинуваченням без  посвідки на проживання, 

про нанесення побоїв, визнання заповіту. 

 Реєстр вхідних документів (1836, ф.763). 

 

Звенигородська, ф.763, 5 од.зб., 1818, 1829, 1831, 1836 рр. 

Черкаська, ф.827, 5 од.зб., 1829, 1843 рр. 

Чигиринська, ф.433, 7 од.зб., 1829, 1832, 1847, 1854–1857 рр. 

СТАНОВІ ПРИСТАВИ 

 

Фондів 5, 14 од.зб., 1850–1882 рр. Описи. 

 

Після польського повстання (1830–1831) на Правобережній Україні були проведені 

додаткові зміни в органах влади. 

З 1837 р. повіти були розділені на стани, які очолювали поліцейські пристави, що 
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спираючись на нижчі поліцейські посади – городових, сільських сотських, 

десятських – підтримували порядок в містах та селах. 

 

 Справи про передавання маєтку поміщика Янковського спадкоємцям (1850, ф.900); 

міщан, які переховувалися від рекрутського набору (1851, ф.900); проживання без 

посвідки, за скаргами. Допити свідків у справах про побиття та сварки. 

 Списки осіб єврейської національності Черкаського повіту ([1882–1894], ф.765) та 

які оселилися у селах Звенигородського та Черкаського повітів після видання закону від 3 

травня 1882 р. (ф.ф.765, 769). 

 Книга реєстрації шлюбів (1878, ф.872). 

 

1-го стану Звенигородського повіту, ф.769, 4 од.зб., 1855, 1858, 1882 рр. 

1-го стану Канівського повіту, ф.900, 2 од.зб., 1850, 1851 рр. 

1-го стану Черкаського повіту, ф.765, 2 од.зб., 1872, 1882 рр. 

2-го стану Чигиринського повіту, ф.872, 2 од.зб., 1867, 1878 рр. 

3-го стану          -"-              повіту, ф.437, 4 од.зб., 1851, 1857, 1858, 1867 рр. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКЕ КОМІСАРСТВО 

 

Ф.483, 1 од.зб., 1769-1775 рр. Опис. 

 

Розпочало діяльність у 1769 р. 

Здійснювало розселення військових по населених пунктах. 

 

Книга окладів комісарства. 

 

ЧЕРКАСЬКА ПОЛІЦЕЙСЬКА КОМАНДА 

 

Ф. 920, 1 од.зб., 1914 р. Опис. 

 

На Україні поліція (поліцейські команди) запроваджені на підставі «Установлення 

про губернії» 1775 р. 

Здійснювала поліцейські функції і була направлена на охорону самодержавного 

устрою та боротьбу з революційним рухом. 

Перебувала у підпорядкуванні Київського генерал-губернатора. 

 

 Послужні списки городових поліцейської команди. 

 

ЧИГИРИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ ПРО 

ТЮРМИ 

 

Ф. 651, 1 од.зб., 1853 р. Опис. 

 

Здійснювало нагляд за режимом утримання та поведінкою в’язнів. 

 

 Листування з директором відділення про покращення моральної поведінки в’язнів. 
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ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА КВАРТИРНА КОМІСІЯ 

 

Ф. 86,  65 од.зб., 1858–1874 рр. Опис. 

 

Займалась складанням кошторису витрат квартирно-відсоткового збору з 

домовласників міста з метою найму приміщень для різних військових установ та 

розміщення військових чинів. 

До її складу входили: голова комісії – посада якого віддавалась городничому та 

депутата від дворянства – який обирався терміном на один рік та затверджувався 

Київським губернським управлінням. 

 

 Циркулярні розпорядження, приписи та повідомлення Київського губернського 

управління. 

 Протоколи засідань комісії. 

 Справи про розквартирування військових частин, вибори депутатів комісії, виплату 

грошей домовласникам за найм приміщень, виконання постоєвої повинності та звільнення 

від неї, стягнення квартирно-відсоткового податку та з інших питань діяльності комісії. 

 Кошторис (1873). Фінансові звіти (1860, 1864).Прибутково-видаткові книги. 

 Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів. 

 

ПОВІТОВІ РЕКРУТСЬКІ ПРИСУТСТВІЯ 

 

Фондів 4,  73 од.зб., 1798, 1803, 1828–1873 рр. Описи. 

 

Створені на підставі рекрутського статуту від 28 червня 1831 р. Для приймання в 

рекрути у кожній губернії призначались міста, де затверджувались рекрутські 

присутствія: одне в губернському місті, інші в повітових. 

Проводили набори рекрутів; діяли тільки в періоди рекрутських наборів; 

підпорядковувались губернському рекрутському присутствію. 

Ліквідовані указом Сенату від 14 травня 1874 р. у зв’язку з введенням загальної 

військової повинності. 

 

 Журнали засідань Черкаського повітового рекрутського присутствія (1854, ф.702). 

 Листування з рекрутським столом Київського губернського правління про набір 

рекрутів та порядок викупу від рекрутства (1868–1869, ф.703). 

 Справи про надання однодвірними, міщанськими, волосними та єврейськими 

товариствами списків осіб, відданих  у рекрути. 

 Формулярні, алфавітні, оглядові списки. 

 

Звенигородське, ф.703, 14 од.зб., 1849, 1863–1873 рр. 

Золотоніське, ф.487, 47 од.зб., 1828–1873 рр. 

Черкаське, ф.702, 10 од.зб., 1798, 1803, 1831, 1852, 1854, 1871 рр. 

Чигиринське, ф.436, 2 од.зб., 1866, 1871 рр. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКЕ ПОВІТОВЕ У  ВІЙСЬКОВИХ СПРАВАХ ПРИСУТСТВІЄ 

 

Ф. 407, 1 од.зб., 1916–1921 рр. Опис. 

 

Створене на базі Золотоніського повітового рекрутського присутствія згідно з 

указом Сенату від 14 травня 1874 р. 

Займалося питаннями, пов’язаними з призовом до армії. Перебувало під 
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головуванням повітового предводителя дворянства та членів: повітового 

військового начальника, повітового справника, члена земської управи. 

 

 Листування з волосними правліннями про стягнення військового податку. 

 

ЧЕРКАСЬКА ПОВІТОВА ЕВАКУАЦІЙНА ПІДКОМІСІЯ ПІВДЕННО-

ЗАХІДНОГО ФРОНТУ 

 

Ф. 89,  4 од.зб., 1916–1917 рр. Опис. 

 

Створювались на підставі «Положения о комиссиях по  эвакуации» від 19 квітня 

1916 р. в повітах під головуванням предводителя дворянства. 

Діяли в період військових дій. 

Займались складанням плану евакуації та проведенням самої евакуації. Евакуації 

підлягали як установи і їх майно, так і поранені воїни,  знаряддя праці та 

сільськогосподарські тварини. 

 

 Циркулярні розпорядження голови Київської районної  евакуаційної комісії 

Південно-Західного фронту. Інструкції про демобілізацію Південно-Західного фронту та 

роботу повітових евакуаційних підкомісій. 

 Протокол наради про евакуацію поранених. 

 План евакуації повіту. 
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РОЗДІЛ  5 

 

ФІНАНСОВІ, ПОДАТКОВІ ТА КРЕДИТНІ ОРГАНИ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

УМАНСЬКА ПОВІТОВА КОНТОРА КИЇВСЬКОЇ КАЗЕННОЇ ПАЛАТИ 

 

Ф. 791, 1 од.зб., 1833–1834 рр. Опис. 

 

Відала надходженням в повіті державних прибутків (податків) та витратами казни. 

Була місцевою касою казни. 

Підпорядковувалась губернській казенній палаті. 

 

 Справа про задоволення позову священика с. Хижні Уманського повіту із 

захоплення церковного сінокосу посесором Хижнянського маєтку графів Потоцьких. 

 

ПОВІТОВІ  КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

Фондів 6, 144 од.зб., 1811–1919 рр. Описи, каталоги. 

 

Утворені на підставі законодавчого акту «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи» від 7  листопада 1775 р. 

Являли собою каси – які здійснювали приймання і зберігання державних грошових 

коштів від податків, зборів тощо, а також видавали за розпорядженням властей 

грошові суми чиновникам, свідоцтва на право торгівлі та промислів. 

Підпорядковувались губернським казенним палатам. 

Ліквідовані на підставі декрету Раднаркому України «Об организации  финансовых 

отделов губернских и уездных исполнительных комитетов» від 22 лютого 1919 р. 

 

 Листування Золотоніського повітового казначейства з Полтавською казенною 

палатою, губернським земським управлінням про асигнування коштів на утримання 

медичної частини в повітах, земського управління (1866, ф.402). 

 Кошториси витрат на утримання  Полтавської губернської та повітових у 

селянських справах присутствій (1866, ф.402). 

 Відомості сплати податків казенними селянами, прибутку грошей по повітах, 

надходження сум податків в казначейства.  Документи про стягнення гербових пошлин. 

 Журнали реєстрації видавання пенсій і допомог (1916, 1919, ф.285). 

 Формулярні списки службовців казначейств. Списки жителів м. Черкаси (1875,  

ф.285). Додаткові списки пенсіонерів Олександрійського комітету опікування пораненими 

(1850, ф.339). 

 Ревізькі казки купецьких, міщанських, православних громад, козаків, сімейств 

священників, кріпаків. 
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Звенигородське, ф.452, 10 од.зб., 1816, 1818, 1850 рр. 

Золотоніське, ф.402, 80 од.зб., 1811–1901 рр. 

Канівське, ф.339, 20 од.зб., 1850, 1857, 1858 рр. 

Уманське, ф.705, 3 од.зб.,  1833, 1850 рр. 

Черкаське, ф.285, 29 од.зб., 1811–1858,1904–1919 рр. 

Чигиринське, ф.435, 2 од.зб., 1828 р. 

 

УПРАВЛІННЯ 8-ГО ОКРУГУ  АКЦИЗНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Ф.360, 12 од.зб., 1901–1919 рр. Опис. 

 

У 1860 р. виданий закон про відміну системи винних відкупів  та заміну її 

акцизною системою. Продаж вина був вільним, але воно обкладалось акцизним 

збором, стягнення якого було покладено на спеціальні заклади – акцизні 

управління. 

Акцизна система була введена у дію з 1 січня 1863 р. 

  

 Відношення міської управи, продовольчої управи про видавання цукру установам 

та організаціям повіту, споживчим товариствам. Дозволи на видачу цукру споживчим 

товариствам. 

 Список службовців. 

 

КРЕДИТНІ ТОВАРИСТВА 

 

Фондів 2, 15 од.зб., 1909–1920 рр.  Описи. 

 

Виникали на Україні у 60–70 рр. ХІХ ст., як  противага діяльності лихварям. 

Займались кредитуванням сільськогосподарських виробників. 

 

 Протоколи загальних зборів про затвердження річних звітів (1912, ф.839). 

 Листування з Канівською повітовою касою дрібного кредиту про рух грошових сум 

та товарів (1909–1920, ф.325). 

 Витяги з особових рахунків кредиторів. 

 Відомості про особовий склад  управління Корсунського кредитного товариства. 

Списки членів товариств та членів правління. 

 

Корсунське, ф.325, 5 од.зб., 1909–1920 рр. 

Цибулівське, ф.839, 10 од.зб., 1909–1914 рр. 

 

ВІЛЬШАНСЬКЕ ПОЗИКО–ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО 

 

Ф. 855, 2 од.зб., 1906-1909 рр.  Опис. 

 

Засноване 12 грудня 1906 р. 

Здійснювало надання дрібних кредитів. 

У 1909 р. ввійшло до складу Київської спілки позико-ощадних та кредитних 

товариств. 

 

 Протоколи загальних зборів товариства. 
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РОЗДІЛ  6 

 

 

ОРГАНИ З УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ,  ПІДПРИЄМСТВА 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ І ЦУКРОВІ ЗАВОДИ 

 

Фондів 9, 477 од.зб.,  1859–1922 рр.  Описи, систематичний каталог. 

 

Цукрова промисловість на Черкащині почала розвиватися у 50-х роках ХІХ ст. 

Цукрові заводи  належали як  приватним особам, так і акціонерним товариствам, 

членами яких були великі  землевласники і промисловці; звіти і відомості про свою 

діяльність подавали до Акцизного управління та казенну палату. 

Націоналізовані у 1919–1920 рр. відповідно до декрету Тимчасового робітничо-

селянського уряду України «О национализации сахарной  промышленности» від  

11 лютого 1919 р. 

 

 Статут акціонерного товариства Росьєнського бурякоцукрового заводу (1910,  

ф.888). 

 Листування з Всеросійським товариством цукрозаводчиків, Київською казенною 

палатою, Київським губернським у фабричних справах присутствієм про найм, 

звільнення, відпустки працівників і службовців, побут працівників, правила роботи 

малолітніх на фабриках і заводах, створення нормальних умов праці для 

військовополонених, постачання і рух цукру, постачання палива, стан посівних площ під 

цукровий буряк та ярові культури, хід збирання буряку та зернових культур, продаж 

цукру, процес цукроваріння, про акцизні збори, вивезення цукру за кордон, постачання 

армії; з торгівельно-промисловими фірмами про замовлення на сільськогосподарські 

машини, деталі для машин. 

 Документи про націоналізацію цукрової промисловості (1919, ф.823). 

 Технічні описання заводів та технічні щоденники. Статистичні відомості про 

технічний стан цукрових заводів. Описи  машин та інструментів. Договори на оренду і 

суборенду нерухомого майна. Інвентарні книги нерухомого майна заводів та економій. 

Оціночні відомості і акти, описи будівель та машин заводів, страхові плани з описанням та 

оцінкою будівель по економіях. 

 Виробничі звіти, баланси заводів, фільварків, економій. Акти та відомості про 

продуктивність заводів. Книги платежів акцизу та додаткових  податків, прибутків і 

видатків цукру. Журнали обліку виробництва цукроваріння. Книги обліку вивезення 

цукру за кордон, поточних рахунків та боргові книги селян – плантаторів. 

 Статистичні відомості про виробництво цукру, стан бурякових плантацій, 

надходження платежів з цукрового виробництва, про кількість землі, форми 

землекористування, урожай зернових культур та фруктів, наявність живого та мертвого 

інвентаря, грошові затрати на ведення сільського господарства в маєтках. 

 Відомості про заробітну плату працівників та службовців Почапинського заводу  

(1908). 

 Є документи на польській мові. 
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Правління товариства цукрового заводу: 

 

Почапинського, ф.859, 76 од.зб., 1904–1919 рр. 

Цукрові заводи: 

 

Вільшанський, ф.885, 99 од.зб., 1859–1921 рр. 

Кам’янський, ф.823, 72 од.зб., 1897–1922 рр. 

Осотянський, ф.921, 2 од.зб., 1878 р. 

Поташнянський, ф.908, 16 од.зб., 1911–1918 рр. 

Росьєнський (Стеблівський), ф.888, 166 од.зб., 1882–1919 рр. 

Селищанський, ф.876, 6 од.зб., 1906–1919 рр. 

Синявський, ф.884, 35 од.зб., 1910–1919 рр. 

Цибулівський, ф.879, 5 од.зб., 1881–1901, 1911, 1916–1919 рр. 

 

КОНТОРА ТАГАНЧАНСЬКОГО МАЄТКУ ГРАФА БУТУРЛІНА 

 

Ф.12, 2 од.зб., 1873 р.  Опис. 

 

Граф Бутурлін – власник поміщицького маєтку у м-ку Таганча Канівського повіту 

Київської губернії. Скуповував наділи селян, які розорювалися. 

На його полях працювали жатки, молотарки, для обмолоту хліба 

використовувалися парові двигуни,  була запроваджена десятипільна сівозміна. 

1900 року йому належало 3915 десятин землі. 

 

 Списки квартальних, місячних і поденних працівників Поташнянського цукрового 

заводу та механічної майстерні, поденних працівників Мартинівської, Котебської та 

Копіюватської економій. 

 Табель виплати пенсій службовцям маєтку. 

 Є документи на польській мові. 

 

КАМ’ЯНСЬКА ЕКОНОМІЧНА КОНТОРА ПОМІЩИКІВ ДАВИДОВИХ 

 

Ф.315, 82 од.зб., 1808–1919 рр.   Опис. 

 

Давидови – поміщики м. Кам’янка Чигиринського повіту Київської губернії. 

Давидова Катерина Миколаївна (1755–1825 рр.) – поміщиця м. Кам’янка.  Давидов 

Василь Львович (1792–1855 рр.) – учасник Вітчизняної війни 1812 р., з 1820 р. член 

«Союза  благоденствия», з 1822 р. один з керівників Кам’янської управи 

Південного товариства декабристів. У 1826 р. засуджений до 20 років каторги, у 

1839 р. переведений у розряд поселенців Красноярського краю, де помер у 1855 р. 

Давидова Олександра Іванівна (1802–1895 рр.) – дружина декабриста. 

 

 Грамота про нагородження В.Л.Давидова золотою шаблею за хоробрість, виявлену 

у Вітчизняній війні 1812 р. 

 Копія листа О.І.Давидової із Читинського острогу П.Л.Давидову з проханням взяти 

на себе управління маєтком  та виховання дітей (1830). Доручення О.І.Давидової  

М.М. Раєвському та свідоцтво на узаконення народжених до шлюбу дітей декабриста 

В.Л.Давидова (1828). 



 88 

 Статистичний опис маєтку Давидових (1821); інвентарні описи маєтків 

В.Л.Давидова, які надійшли до конкурсного суду із зазначенням кількості землі, кріпаків, 

цукрових та винокурних заводів, розміру панщини та натуральних оброків (1827). Справи 

про конкурсний суд (1825–1829). Листування О.І.Давидової та М.М.Раєвського з 

адміністрацією маєтків В.Л.Давидова про кошти, призначені судом на утримання будинку 

О.І.Давидової. Касові та грошові документи (1820–1829). Прибутково-видаткова книга 

судово–конкурсної справи на маєток В.Л.Давидова. 

 Річні звіти, відомості, доповідні записки про діяльність економії та Кам’янського 

цукрового заводу (1876–1918). 

 Листування про будівництво залізничної вітки до цукрового заводу (1911). 

Договори про відведення ділянок землі для будівництва борошномельних млинів (1911), 

купівлю та продаж будинків жителям м. Кам’янка (1826–1831, 1917–1918). 

 Судова тяжба з Жаботинським монастирем за землю (1819–1841). 

 Справи про розділ майна між родичами (1851, 1873–1911). Описи, плани будівель 

маєтків Давидових (1914). 

 

ІНВЕНТАР ВОЛОДІНЬ ПОМІЩИКА ЕНГЕЛЬГАРДТА ВАСИЛЯ 

ВАСИЛЬОВИЧА, ДІЙСНОГО ТАЄМНОГО РАДНИКА 

 

Ф. 399, 2 од.зб., 1796 р.  Опис. 

 

Енгельгардти – російські поміщики, власники маєтностей у Звенигородському 

повіті Київської губернії у кінці ХVІІІ – ХІХ ст.  Від князя Г.О.Потьомкіна, 

родичами якого вони були, дістали у спадок м-ко Вільшану та п’ять сіл. 

Василь Васильович Енгельгардт наприкінці ХVІІІ ст. володів  

с. Моринці. .  Після возз’єднання Правобережної України з Лівобережною у складі 

Росії, с. Кирилівка разом з навколишніми селами дісталася генерал-губернаторові 

псковському і смоленському В.В.Енгельгардту, а з  1828 р. – його сину Павлу. 

 

 Інвентарна книга володінь В.В.Енгельгардта. 
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РОЗДІЛ  7 

 

ОРГАНИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ТОВАРИСТВА (ГРОМАДИ) 

 

Фондів 2, 2 од.зб., 1906–1909 рр.  Описи. 

 

Створювались з метою придбання землі при сприянні селян, поземельного банку у 

власність за круговою порукою. 

Справи товариств вирішувались сходами. Виконання рішень сходів покладались на 

виборного, до обов’язків якого відносилось також виконання розпоряджень 

урядових та земельних установ. 

 

 Ухвали загальних та сільських сходів членів товариств. 

 Списки членів селянського товариства (1909, ф.462). 

 

Третє Киселівське земельне товариство, ф.462, 1 од.зб., 1909 р. 

Пішківська земельна громада, ф.16, 1 од.зб., 1906–1908 рр. 

 

ЛІСНИЦТВА 

 

Фондів 4,  95 од.зб., 1878–1924 рр.  Описи. 

 

Лісове господарство у лісництвах велось відповідно до планів, затверджених 

лісоохоронним комітетом. 

Лісництва здійснювали нагляд за утриманням та відновленням лісів. За 

«Положением о сохранении лесов»  від 1888 р. їм надавалось право за наглядом 

лісів приватних осіб. 

У листопаді 1917 р. усі ліси, лісове майно було віддано під охорону  повітових, 

волосних та сільських земельних управ. 

 

 Циркуляри,  циркулярні розпорядження лісового департаменту Міністерства 

землеробства, Києво-Подільського управління землеробства і державного майна. 

 Постанови і протоколи об’їждчиків про самовільну порубку лісу населенням, 

пожежі (1913–1918, ф.318). Протоколи обслідувань стану лісових дач (1890, 1915, ф.ф.318, 

322). 

 Ухвали сільських сходів та документи до них про здавання лісових ділянок у 

сільськогосподарське користування (1913, 1914, ф.318). 

 Господарські плани лісництв. Плани лісових ділянок для  господарської розробки 

(1919–1924, ф.318). Креслення та оціночні відомості лісових ділянок, призначених для 

розробки (1913, 1914, ф.318), земельних наділів лісників (1914, 1915, ф.318). Кошториси, 

відомості про лісокультурні роботи (1882–1885, ф.322). 
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 Річний звіт Ірдинського лісництва за 1914 р. (ф.318). 

 Листування з Києво–Подільським управлінням землеробства і державного майна, 

повітовим казначейством, волосними правліннями про відкриття кредитів, пільгове 

відпускання лісу сім’ям військовослужбовців (1914–1919, ф.318); захоплення селянами 

земельних ділянок (1879–1888, ф.322). 

 Звітні відомості по касі збірника–лісничого (1915, 1917–1919, ф.318). Статистичні 

відомості про лісову охорону (1913, ф.318). Відомості про лісові ділянки, здані в оренду. 

Акти приймання Білозірського лісництва у державний лісовий фонд (1919, ф.322). 

 Списки службовців лісництв. 

 Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям Ірдинського лісництва. 

 

Білозірське, ф.322, 14 од.зб., 1878–1905, 1917, 1919 рр. 

Ірдинське, ф.318, 78 од.зб., 1894–1924 рр. 

Кам’янське, ф.545, 1 од.зб., 1904 р. 

Чигиринське, ф.830, 2 од.зб., 1916 р. 

 

 

 

 



 91 

РОЗДІЛ  8 

 

ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ПОВІТОВІ ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ КОМІСІЇ 

 

Фондів  4, 715 од.зб., 1906–1918 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені на підставі указу Сенату «Об учреждении губернских и уездных 

землеустроительных комиссий и об упразднении комитета по земельным делам» 

від 4 березня 1906 р. 

Підпорядковувались губернським землевпорядним комісіям і комітету по земле - 

влаштуванню. 

Головним завданням комісій було проведення в життя  столипінської земельної 

реформи, насадження хуторських і відрубних господарств шляхом ліквідації 

селянських громад. Головами комісій були повітові предводителі дворянства. 

Ліквідовані згідно з постановою Тимчасового уряду від 28 червня (11 липня) 1917 

р. 

 

 Циркуляри Головного управління землевпорядкування і землеробства, Київського 

губернського у селянських справах присутствія. 

 Постанови та протоколи засідань Черкаської повітової землевпорядної комісії 

(1906–1916, ф.754). 

 Плани землевпорядних робіт у Черкаському повіті (1908, 1914). Звіти, відомості 

про діяльність Черкаської, Чигиринської повітових землевпорядних комісій (1906–1917, 

ф.ф.754, 818). 

 Справи про розділення громадських селянських земель на відрубні ділянки, 

відмову селян Черкаського повіту виходити з громад на хутори та відруби, продаж 

селянським поземельним банкам земельних ділянок, переселення селян до Сибіру, 

Приморської області та інші місцевості Росії. 

 Документи про осушення Ірдинських болот для землекористування, гідротехнічні 

дослідження в Черкаському повіті (1910–1912), організацію в м. Умань 

сільськогосподарських курсів (1911), сільськогосподарські виставки в мм. Умань (1910) та  

Сміла (1911). 

 

Золотоніська, ф.488, 1 од.зб., 1912 р. 

Черкаська, ф.754, 706 од.зб., 1906–1918 рр. 

Черкаська, ф.810, 4 од.зб., 1911–1915 рр. 

Чигиринська, ф.818, 4 од.зб., 1907–1918 рр. 

 

ЧЕРКАСЬКА ПОВІТОВА ЗЕМЕЛЬНА КОМІСІЯ 

 

Ф.783, 37 од.зб., 1918 р. Опис. 
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Створена у липні 1918 р. відповідно до Закону про затвердження губернських, 

повітових земельних комісій від 15 липня 1918 р. 

Займалась  поземельним улаштуванням сільських обивателів, наданням 

агрономічної допомоги населенню, внутрішньонадільним землеустроєм. 

 

 Постанова про результати обслідування стану землевпорядкування сіл повіту. 

 Листування з губернськими, земськими та іншими установами про передавання 

комісії справ мирових посередників із землевпорядкування, наявність земельних фондів 

для продажу, організацію агрономічної допомоги для підняття культури дрібних 

господарств та з  інших питань. 

 Статистичні відомості волосних управ про час створення земельних товариств, 

кількість членів у них та земельних площ; кількість населення у волостях за розмірами 

належної їм землі. 

 Справи за клопотаннями і проханнями селян про відмежування їх земель від 

Полтавської губернії; наділення їх землею та здавання  їм в оренду ділянок землі, 

затвердження селян у правах власника на ділянки землі. 

 Порівняльні відомості грошових оборотів комісії. 

 Список волосних управ та прилеглих до них сіл. 

 

ПОВІТОВІ ЗЕМЛЕМІРИ 

 

Фондів 5, 851 од.зб., 1808–1917 рр. Описи, каталоги. 

 

Посади повітових землемірів були введені у 1795 р. з утворенням повітів на 

території Правобережної України. 

Підпорядковувались губернським землемірам. 

Займались усіма видами межування, починаючи з генерального і закінчуючи 

відмежуванням селянських наділів, складали плани, креслення, встановлювали 

межі населених пунктів, доріг, поміщицьких володінь, селянських наділів. 

Ліквідовані положенням  Раднаркому УСРР про землемірно-технічні підвідділи 

губернських земельних відділів від 6 травня 1919 р. 

 

 Річні звіти Чигиринського повітового землеміра (1848–1849, ф.697). Межові книги, 

геодезичні описання земель по селах повітів. 

 Справи про складання планів міст, містечок та сіл Уманського, Черкаського та 

Чигиринського повітів, відведення земель в мм. Звенигородка, Чигирин для будівництва 

лікарень (ф.ф.694, 697), складання описань військових, поштових та торгівельних доріг 

Черкаського повіту (1860–1864, ф.712), облік землі графів Потоцьких та Сапеги, князя 

Любомирського у зв’язку з накладанням секвестру на їх маєтки за участь в польському 

повстанні (1831–1843, ф.696), вибір пристані на р. Дніпро. 

 Відомості про відмежування церковних земель, кількість населення, селянської 

землі в Звенигородському, Черкаському та Чигиринському повітах (1813, 1843, 1873, 

ф.ф.694, 697, 712), розділення Чигиринського повіту  на стани (1850, ф.697), кількість сіл 

Чигиринського повіту (1859, ф.697). 

 

Звенигородський, ф.694, 76 од.зб., 1808–1914 рр. 

Канівський, ф.695, 255 од.зб., 1825–1875 рр. 

Уманський, ф.696, 32 од.зб., 1831–1861 рр. 

Черкаський, ф.712, 250 од.зб., 1823–1917 рр. 

Чигиринський, ф.697, 238 од.зб., 1812–1894 рр. 

 



 93 

ПОВІТОВІ У ЧИНШОВИХ СПРАВАХ ПРИСУТСТВІЯ 

 

Фондів 3, 31 од.зб., 1887–1903, 1915 рр. Описи. 

 

Створювались на підставі «Положення про поземельне влаштування сільських 

«вічних» чиншовиків у губерніях західних і білоруських» від 9 червня 1886 р. 

Підпорядковувались губернським у селянських справах присутсвіям. 

До їх функцій належало:  розгляд і перевірка прав чиншовиків на користування 

земельними ділянками, надання справ на викуп чиншових земель. 

Ліквідовані після перемоги революції 1917 р. 

 

 Акт відведення чиншовику  землі з володіння графів Бобринських у с. Яблунівка 

Черкаського повіту (ф.871). 

 Справи про перевірку і визнання прав селян на чиншову землю, викуплену у 

поміщиків, клопотання міщан з визнання   за ними прав «вічного» чиншового володіння 

земельними угіддями, відмову у визнанні чиншових прав міщан. 

 

Звенигородське, ф.858, 24 од.зб., 1887–1892 рр. 

Уманське, ф.762, 3 од.зб., 1888–1893 рр. 

Черкасько-Чигиринське, ф.871, 4 од.зб., 1889–1903, 1915 рр. 
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РОЗДІЛ  9 

 

УСТАНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКЕ РОЗКЛАДОЧНЕ ПРИСУТСТВІЄ 

 

Ф.489, 1 од.зб., 1911 р.  Опис, систематичний каталог. 

 

Розкладочні присутвія створені на основі «Положения о государственном  

промысловом налоге» від 8 червня 1898 р. під головуванням податного інспектора. 

Складалися із представника акцизного відомства та шести представників платників 

розкладного збору. 

Визначали прибуток промислових та торгівельних, які підлягали розкладним 

зборам. 

Ліквідовані на підставі декрету Раднаркому УСРР «Об организации отделов 

губернских и уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов»  від 1 листопада 1918 р. 

 

 Відомості про торгівельні та промислові підприємства Золотоніського повіту. 

 

КАЗЕННІ ВИННІ СКЛАДИ 

 

Фондів 2, 65 од.зб., 1894–1920 рр. Описи. 

 

Підпорядковувались управлінню 8-го округу Київського акцизного управління. 

У підпорядкуванні казенних винних складів перебували державні винні лавки. 

Займались продажем (контрольований державою) спирту, вина, видаванням спирту 

промисловим та лікувальним закладам. 

 

 Листування з окружним акцизним управлінням, завідуючими казенних складів про 

відпуск спирту підприємствам, постачання та продаж вина у лавках, збирання грошових 

коштів з винних лавок. 

 Відомості про довідкові ціни, видатків з казенного продажу вина, обороти винних 

лавок, про звіти казенних винних лавок. Акти про прийом у казенні склади 

ректифікованого спирту та очищеного вина. 

 Прибутково-видаткова книга за 1913 р. (ф.146). Звіти про видатки кредитних сум 

(1898, ф.648). 

 Формулярні списки службовців. Списки продавців винних лавок. Особові картки 

службовців. 

 

 Косарський № 16, ф.648, 49 од.зб., 1894-1913 рр. 

 Черкаський № 17, ф.146, 16 од.зб., 1896-1920 рр. 
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РОЗДІЛ  10 

 

 

ОРГАНИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ, НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ІНСПЕКТОРИ НАРОДНИХ УЧИЛИЩ 

 

Фондів 3, 39 од.зб., 1876–1918 рр.  Описи, каталоги. 

 

Посади інспекторів засновані 26 травня 1869 р. з метою посилення контролю за 

народними училищами та за діяльністю земств у області народної освіти. 

На інспекторів покладався нагляд за постановкою учбової та виховної роботи в 

початкових училищах, за направленням виховання в них та політичною 

благонадійністю викладацького складу; їм же доручався підбір учителів. 

Підпорядковувались дирекціям народних училищ губерній. 

Посада інспектора ліквідована у січні 1919 р. 

 

 Протоколи з’їзду чинів інспекції народних училищ Київської губернії (1912,  

ф.909), засідань педагогічної ради. 

 Розпорядження інспектора народних училищ 3-го району Черкаського повіту (1912, 

ф. 120). Постанови Золотоніської повітової училищної ради (1884, ф.469). Повідомлення 

Золотоніської повітової управи та училищної ради про відкриття в повіті народних 

училищ 2-го розряду (1884, ф.469). 

 Листування з дирекцією народних училищ Київської губернії, Черкаським міським 

головою, повітовою училищною радою про надання приміщень учбових закладів під 

лазарети (1914, ф.120). 

 Доповіді, звіти, відомості про стан училищ, шкіл, ремісничих відділень і 

професійних класів Черкаського повіту (ф.120). 

 Шкільна мережа Черкаського повіту станом на 1 січня 1912 р. із зазначенням типу 

шкіл та чисельності учнів в них, кількості населення по населених пунктах та волостях 

повіту (ф.120). 

 Прохання та рапорти жителів м. Черкаси про відкриття приватних училищ (1894– 

1903, ф.120). Список населених пунктів Черкаського повіту, у яких відкривалися нові 

школи (1915, ф.120). 

 Довідки про благонадійність учительського персоналу. 

 

3-го району Черкаського повіту Київської губернії, ф.120, 30 од.зб., 1894–1918 рр. 

3-ої  дільниці Київської губернії, ф.909, 4 од.зб., 1876-1894,1911-1912 рр. 

6-го району Золотоніського повіту Полтавської губернії, ф.469, 5 од.зб., 1884-1913 

рр. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА ПОВІТОВА  УЧИЛИЩНА РАДА 

 

Ф.473, 40 од.зб., 1865–1917 рр. Опис, систематичний каталог. 
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Створена за «Положением о начальных народных училищах» від  

14 липня 1864 р. 

Діяла в системі Міністерства народної освіти, підпорядковувалася Полтавській 

губернській училищній раді та попечителю Київського учбового округу. 

Здійснювала нагляд за викладанням у початкових народних училищах повіту, 

відкриттям  нових училищ, постачанням їх учбовими посібниками та за 

благонадійністю учителів. 

Ліквідована у серпні 1917 р. з передаванням функцій створеній шкільній раді. 

 

 Журнали засідань ради.  Протоколи іспитової комісії. 

 Листування з інспектором народних училищ 4-го району Полтавської губернії, 

директором народних училищ, повітовою земською управою про відкриття початкових 

народних училищ, затвердження при них бібліотек, з учбових та кадрових питань. 

 Повідомлення повітової земської управи про обрання попечителів народних 

училищ. 

 Зведений звіт та статистичні відомості про стан народних училищ. 

 Прохання учителів народних училищ про прийняття на роботу, залишення на 

попередніх місцях. 

 

ЧИГИРИНСЬКА ПОВІТОВА ШКІЛЬНА РАДА 

 

Ф.443, 3 од.зб., 1917–1918 рр. Опис. 

 

Діяла у період існування Української Народної Республіки і Української держави. 

Була колегіальним органом, який здійснював керівництво і нагляд за роботою шкіл 

повіту. 

У фонді є документи шкільного відділу Чигиринської повітової народної управи. 

 

 Листування з учителями Болтиської двокласної школи про призначення на посади. 

Заяви учителів про прийняття на роботу. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ПОВІТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІАЛЬНОЇ 

УЧИЛИЩНОЇ РАДИ 

 

Ф.142, 64 од.зб., 1891–1917 рр.  Опис, систематичний каталог. 

 

Створене 18 жовтня 1884 р. згідно з указом  Синоду від 12 липня  

1884 р. з утворенням Київської єпархіальної училищної ради. 

Займалось загальним керівництвом та управлінням церковно–парафіяльними 

школами на території повіту. 

Ліквідоване у зв’язку зі зміною державного устрою та передачею 

церковнопарафіяльних шкіл у відання установ народної освіти. 

 

 Циркуляри Київської єпархіальної училищної ради про діяльність 

церковнопарафіяльних шкіл. 

 Журнали засідань відділення та шкільної комісії. 

 Листування з Київською єпархіальною училищною радою, благочинними повіту, 

інспекторами народних училищ, завідуючими церковно–парафіяльними школами з питань 

кадрової роботи, господарських та фінансових питань. 



 97 

 Акти та звіти про стан церковнопарафіяльних шкіл повіту. Акти іспитових комісій. 

 Звіти про надходження та витрачання грошових сум та утримання шкіл повіту за  

1900 р. Акти про рух грошових сум по повітовому відділенню (1903–1904). 

 Послужні списки учителів шкіл повіту. Прохання про прийняття, переміщення та 

звільнення учителів. 

 Списки двокласних шкіл Київської єпархії, які повинні були відкриті у 1914–1915 

рр., церковно–парафіяльних шкіл по округах повіту за 1903–1915 рр., вихованців шкіл по 

селах повіту. 

 

ГІМНАЗІЇ 

 

Фондів 15,  609 од.зб., 1866–1921 рр. Описи, каталоги. 

 

Золотоніська жіноча утворена 26 вересня 1873 р.; у 1904 р. перетворена на 

семикласну гімназію. 

Канівська чоловіча громадська гімназія заснована 18 вересня 1916 р.; з [1918 р.] – 

гімназія ім.. Т.Г.Шевченка, з цього року перетворена в змішану для дітей обох 

статей з викладанням предметів на українській мові та присвоєно найменування – 

Перша Українська гімназія. 

Кирилівська заснована на початку 1918–1919 навчального року на клопотання 

Кирилівського комітету «Калина»; з 1 вересня 1920 р. перетворена на професійну 

соціально-економічну школу, з 21 січня 1921 р. – на агрономічну школу. 

Мойсенська українська змішана заснована 12 грудня 1917 р. 

Тельшівська чоловіча на початку 1916–1917 рр. була евакуйована до  

м-ка Корсунь Київської губернії; на початку 1920 р. реорганізована в Корсунську 

школу другого розряду. 

Уманська чоловіча заснована в 1896 р.; з 1 червня 1883 р. перетворена  на 

чотирикласну прогімназію, з 6 червня 1886 р. перетворена на шестикласну, на 

восьмикласну – з 5 липня 1895 р. 

Черкаська жіноча (колишня Варшавська) заснована в [1866 р.], з 1 січня 1917 р. 

переведена до м. Черкаси; з 1 липня 1917 р. прогімназія перетворена на гімназію. 

Черкаська чоловіча утворена 26 вересня 1880 р., з серпня 1896 р. перетворена на 

шестикласну, на повну  восьмикласну – з початку 1899–1900 учбового року.  

Черкаська міська чоловіча заснована 23 вересня 1905 р. як приватна гімназія. 

Черкаська єврейська чоловіча М.Б.Гукайла (приватна) заснована у кінці 1917 р.; 

припинила існування з червня 1920 р. 

Були середніми загальноосвітніми закладами для привілейованих верств населення. 

Підпорядковувались безпосередньо попечителям учбових округів. 

Згідно з постановою Наркомату освіти УСРР «Про переведення в життя семирічної 

єдиної трудової школи» від 4 липня 1920 р. перетворені на єдині трудові школи. 

 

 Постанови, циркуляри Народного комісаріату освіти УСРР та Золотоніського 

повітового комісаріату про перетворення діючих раніше шкіл у єдині трудові школи, 

ліквідацію інституту класних наставників і дам, нову постановку шкільної виховної 

системи (1919, ф.474, оп.1, спр. 5–6). Циркуляри, розпорядження інспекторів народних 

училищ про методику викладання в гімназіях, стан учбової роботи, відпуск коштів на 

утримання гімназій, створення нормальних умов для учнів та скорочення учбового року у 

зв’язку з військовими діями (1917, ф.116), надання допомоги пораненим воїнам (1919, 

ф.133). 

 Протоколи засідань педагогічних рад, вступних іспитів, загальних зборів учнів, 

батьківських зборів. 
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 Листування з Черкаською міською управою, товариством розповсюдження 

середньої освіти в м. Канів, попечителем Варшавського учбового округу про евакуацію 

Варшавської жіночої прогімназії до м. Черкаси (1916, ф.133), відкриття гімназії у м. Канів 

(1916, ф.116), господарський стан та грошові кошти гімназії (1905, ф.365). 

 Звіти, відомості про діяльність гімназій, педагогічних та попечительських рад, 

господарського комітету (1915, ф.143), стан Золотоніської жіночої (1901, 1916–1918, 

ф.427) та Черкаської чоловічої гімназій (1905–1908, ф.365), грошові обороти, успішність 

учнів. Кошториси на утримання гімназій. Тимчасове положення про  оплату праці 

шкільних працівників єдиної трудової школи УСРР (1919, ф.474, оп.1, спр. 6). 

 Документи про роботу та вибори батьківських комітетів, уведення карнавкових 

зборів для надання допомоги сім’ям загиблих воїнів (1916, ф.133), плату за навчання, 

купівлю садиби та будівництво нової будівлі Черкаської чоловічої прогімназії (1890, 

ф.143). 

 Річні відомості про успішність та поведінку учнів. Відомості вступних та 

випускних іспитів. Класні журнали. Головні балові книги. Устав поведінки учнів гімназії 

(1917, ф.474, оп.1, спр. 2). 

 Послужні списки викладачів, прохання учителів про прийняття на роботу, батьків 

про прийом дітей в гімназії. Списки службовців Черкаської чоловічої гімназії, які брали 

участь у виборах до Державної думи (1912, ф.143), учнів гімназій. Свідоцтва та атестати 

про закінчення гімназій. 

 

Городищенська жіноча, ф.93, 9 од.зб., 1913–1920 рр. 

Звенигородська змішана, ф.131, 86 од.зб., 1917–1920 рр. 

Золотоніська жіноча, ф.472, 125 од.зб., 1874–1920 рр. 

Канівська гімназія ім.. Т.Г.Шевченка, ф.116, 50 од.зб., 1916–1921 рр. 

Кирилівська змішана гімназія ім. Т.Г.Шевченка, ф.94, 8 од.зб., 1918–1921 рр. 

Мойсенська українська змішана, ф.474, 16 од.зб., 1917–1921 рр. 

Тельшівська чоловіча, ф.118, 10 од.зб., 1915–1920 рр. 

Уманська чоловіча, ф.874, 30 од.зб., 1905 р. 

Черкаська жіноча (колишня Варшавська), ф.133, 108 од.зб., 1866-1920 рр. 

Черкаська жіноча, ф.134, 35 од.зб., 1902–1918 рр. 

Черкаська приватна жіноча гімназія А.В. Самойловської, ф.135, 11 од.зб., 1900-

1920 рр. 

Черкаська чоловіча, ф.143, 79 од.зб., 1879–1920 рр. 

Черкаська міська чоловіча, ф.365, 37 од.зб., 1905–1913 рр. 

Черкаська єврейська чоловіча гімназія М.Б.Гукайла (приватна), ф.398, 2 од.зб., 

1917–1920 рр. 

Черкаська міська, ф.809, 3 од.зб., 1911 р. 

 

УЧИТЕЛЬСЬКІ СЕМІНАРІЇ 

 

Фондів 2, 388 од.зб., 1912–1921 рр. Описи. 

 

Кирилівська відкрита у 1918 р. на батьківщині Т.Г.Шевченка у  

с. Кирилівка Звенигородського повіту. 

Черкаська чоловіча заснована у 1912 р.    

Перебували у віданні Міністерства народної освіти, безпосередньо 

підпорядковувались попечителю Київського учбового округу. 

Готували учителів початкових училищ. Для практичного навчання учнів при 

Черкаській семінарії була відкрита початкова школа. 

У 1920 р. перетворені на педагогічні школи. 
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 Циркуляри, розпорядження департаменту народної освіти і попечителя Київського  

учбового округу про дозвіл спільного навчання чоловіків та жінок в учительських 

інститутах і семінаріях (1917, ф.114), введення викладання української мови (1917, ф.114, 

оп.1, спр. 27), створення трудових дружин учнів для проведення збиральних 

сільськогосподарських робіт (1917, ф.114), збір подарунків для діючої армії та поранених 

воїнів (1915, ф.114), допомогу дітям солдат (1916, ф.114), військову підготовку учнів, з 

кошторисно-фінансових, господарських питань та учбової роботи. Положення про 

стипендії учням Черкаської семінарії (1916, ф.114). 

 Листування з попечителем Київського учбового округу,  повітовими земськими 

управами, учбовими закладами про організацію початкової школи при Черкаській 

семінарії (1912, ф.114), відведення землі для дослідного поля та садиби семінарії (1913, 

ф.114),  призначення, переміщення та звільнення викладачів семінарій, призначення їм 

допомоги та учням стипендій, придбання учбових посібників, з фінансових, 

організаційно-учбових та господарських питань. 

 Протоколи засідань педагогічної ради (1912–1914, 1916, 1918–1919), ради учнів 

(1918–1919, ф.114), конференцій слухачів короткотермінових педагогічних курсів при 

Черкаській семінарії (1914, ф.114), Учбові програми семінарії (1912–1913, 1916,  

ф.114) та педагогічних курсів. 

 Звіти, відомості про діяльність семінарій (1913, 1915, 1917, 1919–1920), курсів 

(1914, ф.114), про роботу класу ручної праці (1912–1913, ф.114), викладачів, про екскурсії 

учнів (1913, ф.114). Конспекти уроків учителів народних шкіл, слухачів педагогічних 

курсів (1914, ф.114). Відомості успішності учнів, класові журнали. 

 Прохання про прийом та допущення до вступних іспитів, іспитові відомості. 

 Списки викладачів, службовців та учнів. 

 Фінансові кошториси на утримання семінарій (1915, 1917, 1919–1920). Штати 

Черкаської семінарії (1919–1920, ф.114). Фінансові звіти (1916, ф.114). Головні книги 

(1915, 1919). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності (1916, ф.114). 

 Вимогові  відомості на виплату заробітної плати викладачам, службовцям та 

стипендій учням. 

 

Кирилівська, ф.113, 11 од.зб., 1917–1920 рр. 

Черкаська, ф.114, 377 од.зб., 1912–1921 рр. 

 

ВИЩІ ПОЧАТКОВІ  УЧИЛИЩА 

 

Фондів 9, 649 од.зб.,, 1820–1921 рр. Описи, каталоги. 

 

Золотоніське засноване у 1820 р. 

Канівське чоловіче засноване у 1836 р. як дворянське. 

Корсунське – на базі Вроцлавського вищого початкового училища, яке 1 вересня 

1915 р. переведене до м. Корсунь. 

Час заснування Канівського жіночого, Смілянського, Черкаського чоловічого та 

жіночого не встановлений. 

Перетворені на вищі початкові училища у 1913 р. відповідно до «Положения о 

высших начальных училищах»  від 25 червня 1912 р. 

 

 Накази Золотоніського повітового комісара освіти про ліквідацію посади 

законовчителя згідно з декретом Робітничо-Селянського уряду України про відділення 

церкви від держави і школи від церкви (1919, ф.475). Циркуляри Золотоніського 

повітового відділу народної освіти про план перетворення шкіл м. Золотоноша, 
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перетворення Золотоніського вищого училища в українську трудову школу, проведення 

свята, присвяченого пам’яті Т.Г.Шевченка (1920, ф.475). 

 Листування з установами про управління та утримання училища, збереженість 

приміщень та майна, порядок переходу від старого до нового правопису російської мови 

(ф. 100); з попечителем Київського учбового округу та директором училищ Київської 

губернії про святкування 300-річчя царювання Романових, екскурсії учениць (ф.104). 

 Протоколи засідань педагогічних рад, шкільної ради. 

 Навчальні програми. 

 Звіти про діяльність Золотоніського училища (ф.475). Відомості про Канівське 

чоловіче училище для пам’ятної книги  Київського учбового округу на 1 січня та від  

12 травня 1918 р. (ф.103). 

 Заяви про прийняття до училищ, учителів про прийом на роботу. 

 Екзаменаційні відомості. Відомості та журнали успішності учнів. Класні журнали. 

 Посвідчення про закінчення училищ. 

 Списки службовців, учнів. Формулярні списки учителів. 

 Схема шкільних районів м. Золотоноша (1920, ф.475). 

 Головні книги. Бухгалтерські документи. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати учителям, службовцям. 

 

Золотоніське, ф.408, 14 од.зб., 1820-1910 рр. 

Золотоніське, ф.471, 503 од.зб., 1820-1879 рр. 

Золотоніське, ф. 475, 36 од.зб., 1913–1921 рр. 

Канівське чоловіче, ф.103, 2 од.зб., 1914, 1919 рр. 

Канівське жіноче, ф.102, 4 од.зб., 1917–1919 рр. 

Корсунське, ф.100, 6 од.зб., 1915–1920 рр. 

Смілянське, ф.101, 3 од.зб., 1917–1918 рр. 

Черкаське перше чоловіче, ф.105, 36 од.зб., 1914–1919 рр. 

Черкаське жіноче, ф.104, 45 од.зб., 1909–1920 рр. 

 

ЗЕМСЬКІ УЧИЛИЩА 

 

Фондів 2, 10 од.зб., 1908–1919 рр.  Описи. 

 

Відомостей про час заснування не має. 

Діяли за «Положением  о начальных народных училищах» 1874 р. та Статутом 

приходських училищ від 1828 р. 

Знаходились у віданні повітових земських управ і контролювалися інспектором 

народних училищ Київського учбового округу. 

Канівське з 1919 р. перетворене на міську однокласну початкову школу. 

 

 Протоколи засідань Канівської педагогічної ради (1917, ф.125). 

 Листування з інспектором народних училищ 7-го району Київської губернії, 

Канівською міською управою, Черкаською повітовою земською управою з учбових, 

господарсько-фінансових питань. 

 Річні звіти і акти про роботу Мліївського училища (1912–1913, ф.328). 

 Екзаменаційні відомості. Свідоцтва, посвідчення про успішність учнів. Класні 

журнали. 

 Списки учнів. Формулярні списки учителів. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати  учителям. 

 

Канівське друге однокласне початкове, ф.125, 7 од.зб., 1908–1919 рр. 
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Мліївське двокласне, ф.328, 3 од.зб., 1912–1913 рр. 

СТЕБЛІВСЬКЕ  ДВОКЛАСНЕ МІНІСТЕРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Ф.122, 18 од.зб.,  1887–1919 рр. Опис. 

 

Засноване у 1862 р. як однокласне народне училище. З 1900 р. – двокласне народне 

міністерське  училище. У 1913 р. за документами фонду згадується як Стеблівське 

Олександро-Миколаївське двокласне училище. 

За постановою Тимчасового уряду від 8 травня 1917 р. двокласне земське училище 

перейшло у відання земства. 

З 1918 р. перетворене на двокласну народну школу. 

 

 Розпорядження інспектора народних училищ, директиви Канівської повітової 

земської управи. 

 Листування з інспектором народних училищ про призначення та переміщення 

викладачів, асигнування коштів на утримання училища. 

 Класні журнали. 

 Списки учнів. 

 Прибутково-видаткова книга. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати учителям та службовцям. 

 

КАНІВСЬКЕ ПОВІТОВЕ ДВОРЯНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Ф.117,  208 од.зб., 1809–1869 рр. Опис. 

 

Відомостей про час заснування не має. 

Ліквідоване у 1869 р. згідно  з думкою  Державної Ради «Об устройстве училищной 

части в Юго-Западных губерниях» від 26 травня 1869р. 

 

 Циркулярні розпорядження департаментів народної освіти, Міністерства народної 

освіти, директора училищ Київської губернії, попечителя Київського учбового округу про 

нагородження знаком відзнаки чиновників-іноземців, заборону використовувати в 

училищах букваря, надрукованого у Вільно перед з’єднанням греко-уніатів з 

православною церквою, відкриття жіночої школи при училищі, посилення нагляду за 

учнями в учбових закладах у зв’язку з революційними подіями у м. Краків та Галичині, 

приймання сільських приходських училищ у підпорядкування наглядачів повітових 

учбових закладів. 

 Листування з Міністерством народної освіти, попечителем Київського учбового 

округу, директором училищ Київської губернії, міською думою, повітовими 

казначействами про присвоєння чинів викладачам, відкриття Межиріцького приходського 

училища, викладання іноземних мов у приватних учбових закладах, діяльність жіночого 

відділення при училищі, особовий склад приходських сільських училищ, стягнення 

свічного збору з єврейських товариств для улаштування єврейських учбових закладів. 

 Справа про відкриття приватної жіночої школи на правах приходського училища у  

м. Канів утримувачкою Ульяновською (1867). 

 Річні звіти про діяльність училища (1840, 1845, 1847–1848, 1867), стан училища та 

підвідомчих йому приходських училищ (1846), Городищенського приходського училища 

(1864). Відомості про стан повітового, Канівського та Черкаського приходських училищ 

(1848), кількість викладачів та учнів в училищі (1841–1846, 1864), кількість учнів у 

сільських училищах (1868–1869), стан міських приходських училищ (1869). 
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 Заяви викладачів про переведення у інші училища, про прийом до училища. 

 Списки потомствених дворян, які служили в училищі (1845), учбових закладів 

Богуславського та Черкаського повітів (1839), викладачів. Алфавітний список та відомості 

про учнів (1849). 

 Формулярні списки викладачів. 

 Кошториси на ремонт приміщення училища. Річні звіти про прибутки та видатки 

грошових сум повітового училища та приходських училищ. Прибутково-видаткові книги. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати учителям та службовцям.  

 

МІСЬКІ УЧИЛИЩА 

 

Фондів 5, 591 од.зб., 1859–1918 рр. Описи. 

 

Золотоніське засноване 1 червня 1878 р. як двокласне, з 6 червня  

1903 р. перетворене на трикласне, а з жовтня 1909 р. – на чотирикласне.  

Черкаське засноване у 1869 р. 

Час заснування Звенигородського, Канівського та Смілянського не встановлений. 

 

 Циркулярні розпорядження інспекторів народних училищ, попечителя Київського 

учбового округу, директора народних училищ Полтавської губернії. 

 Листування з директором училищ Київської губернії, попечителем Київського 

учбового округу про виділення експонатів на Всесвітню художньо-промислову виставку в 

Чикаго та Всеросійську гігієнічну виставку в Петербурзі, відзначення 100-річчя з дня 

народження О.С.Пушкіна, збір коштів на будівництво пам’ятника Б.Хмельницькому у  

м. Київ та на купівлю будинку у м. Бєлєве, в якому жив письменник В.Л.Жуковський, з 

кадрових та фінансових питань. 

 Протоколи засідань педагогічних рад, екзаменаційних комісій. 

 Навчальні програми. 

 Звіти та статистичні відомості про стан училищ. 

 Заяви про прийом до училищ. 

 Відомості про успішність учнів. Балові книги. Класні журнали. 

 Посвідчення про закінчення училищ. 

 Списки учнів. Формулярні списки учителів та учнів. Особові справи викладачів. 

 Кошториси на утримання училищ. Фінансові звіти. Прибутково-видаткові книги. 

Касові книги. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати учителям. 

 

Звенигородське двокласне, ф.96, 1 од.зб., 1882, 1883 рр. 

Золотоніське чотирикласне, ф.470, 182 од.зб., 1878–1913 рр. 

Канівське двокласне, ф.97, 368 од.зб., 1859–1918 рр. 

Смілянське чотирикласне, ф.99, 6 од.зб., 1910–1918 рр. 

Черкаське двокласне, ф.98, 34 од.зб., 1878–1917 рр. 

 

УМАНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ЗЕМЛЕРОБСТВА І САДІВНИЦТВА 

 

Ф.444, 14 од.зб., 1836–1917 рр. Опис, каталоги. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

За наказом керуючого Міністерства державного майна графа Кисельова в м. Одеса 

6 листопада 1844 р. було засноване Головне училище садівництва, яке у 1859 р. 
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переведене до м. Умань. 

При училищі існувало два відділення: вище і нижче. Курс навчання тривав чотири 

роки. 

З березня 1859 р. було введене викладання лісоводства; з 1891  по  

1894 рр. – існували 6-ти тижневі курси з бджільництва та шовківництва. 

У 1868 р. Головне училище садівництва реорганізоване в училище землеробства і 

садівництва. 

 

 Збірник царських указів, циркуляри Міністерства державного майна. 

 Протоколи засідань педагогічної ради Уманського середнього училища (1915– 

1916). 

 Формулярна книга Уманського середнього училища (1899–1917). 

 Щоденник пансіону училища (1913–1914). 

 Звіт про відрядження відділу садівництва на Всеросійську виставку до м. Київ   

(1913). 

 Економічні та природничо-історичні умови організації відрубного господарства у 

південній частині Уманського повіту і організації господарства на паях (1917). 

Економічна характеристика хутірського господарства, організованого на паях [1917]. 

 Штатні розписи вищих курсів по садівництву і дослідної станції по садівництву 

при училищі, штат управління Царицина саду на 1836 р. Книга прибутків та видатків 

грошових сум по церкві при училищі (1863–1889). 

 

ЛОВИЦЬКЕ РЕАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Ф.119, 5 од.зб., 1910–1918 рр. Опис. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

У 1916 р. за обставинами військового часу переведене до  

м. Черкаси. 

 

 Розпорядження попечителя учбового округу з учбових та кадрових питань.  

 Заяви учнів про прийом до гімназії з додатками особистих документів (1910– 

1915).Заяви про прийняття на роботу та посвідчення службовців. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям. 

 

РЕМІСНИЧІ УЧИЛИЩА 

 

Фондів 2, 12 од.зб., 1910–1920 рр. Описи. 

 

Засновані:Сунківське – 25 серпня 1906 р. як двокласне земське. 25 вересня 1909 р. 

при училищі було відкрите ремісниче училище з утриманням від казни та земства. 

Черкаське жіноче – 22 жовтня 1916 р. 

 

 Протоколи засідань педагогічної  наради (1916–1918, ф.107), засідань шкільної 

ради та екзаменаційної комісії (1913–1920, ф.95). 

 Відомості про успішність учнів. Журнал обліку успішності. Класні журнали 

навчальних занять. 

 Посвідчення про закінчення училищ. 

 Списки викладачів та учнів. 

 Прибутково-видаткова книга. 
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 Вимогові відомості на виплату заробітної плати педагогічному персоналу. 

 

Сунківське, ф.95, 4 од.зб., 1910–1920 рр. 

Черкаське жіноче, ф.107, 8 од.зб., 1916–1918 рр. 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ  КОМЕРЦІЙНЕ  УЧИЛИЩЕ 

 

Ф.112, 1 од.зб., 1912 р. Опис. 

 

Засноване у 1910 р. 

 

 Прохання про прийом. 

 Свідоцтва про освіту. 

 Метричні витяги та інші документи вступників. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ДУХОВНЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Ф.106, 21 од.зб., 1834–1919 рр. Опис. 

 

Засноване у 1833 р. як повітове духовне училище. 

Існувало при ньому два відділення: нижче і вище. 

 

 Розпорядження Київського семінарського правління. 

 Протоколи засідань правління (1892–1915, 1917), педагогічної ради (1904). 

 Звіт про діяльність училища за 1860 р. Рапорти наглядача про стан училища (1917–

1919). 

 Відомості про успішність учнів. 

 Акти про обрання депутатів та окружний училищний з’їзд (1888–1917). 

 Формулярні списки викладачів. 

 Прибутково-видатковий кошторис училища. Книга видатків. 

 

ПРИХОДСЬКІ УЧИЛИЩА 

 

Фондів 3, 15 од.зб., 1878–1920 рр. Описи. 

 

Орловецьке засноване у 1906 р. 

Час заснування Канівського та Малостаросільського  не встановлений. 

Існували відповідно до «Положения о  народных училищах» від  

25 травня 1869 р. та Статуту приходських училищ від 8 грудня 1828 р. 

Перебували у віданні попечителя Київського учбового округу та інспектора 

народних училищ. 

Орловецьке з 1 вересня 1918 р. перетворене на вищу початкову школу. 

 

 Розпорядження інспектора народних училищ, Канівської повітової земської 

управи. 

 Протоколи засідань педагогічної ради (1878–1916, ф.137). 

 Звіти про стан та діяльність Канівського приходського училища (1883, 1901, 1902, 

1907, 1912, 1914–1916, ф.137). 

 Відомості про успішність учнів. 
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 Каталог книг (1918, ф.139). 

 Формулярні списки викладачів. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати особовому персоналу. 

 

Канівське міське однокласне, ф.137, 13 од.зб., 1878–1920 рр. 

Малостаросільське однокласне, ф.361, 1 од.зб., 1917 р. 

Орловецьке двокласне, ф.139, 1 од.зб., 1918 р. 

 

БОБРИЦЬКА НИЖЧА ШКОЛА САДІВНИЦТВА ТА ГОРОДНИЦТВА 

ПЕРШОГО РОЗРЯДУ 

 

Ф.109, 28 од.зб., 1909–1919 рр. Опис. 

 

Відкрита 1 вересня 1909 р. 

Заснована Київським губернським земством. 

Готувала спеціалістів з садівництва та городництва. Строк навчання в школі 3 роки. 

Існувала до кінця 1919 р. 

 

 Циркулярні розпорядження та розпорядження Департаменту землеробства 

головного управління землевпорядкування і землеробства про порядок оплати призваним 

у діючу армію учителям, виключення з учбових закладів за революційну діяльність, 

невиконання шкільного режиму, закордонні відрядження випускників шкіл, участь учнів у 

міжнародній виставці садівництва. 

 Протоколи об’єднаних засідань спостережної комісії та педагогічної ради. 

 Загальні відомості про школу (1913–1914). 

 Прохання про прийом до школи, призначення стипендій, видавання посвідчень про 

навчання бажаючим добровільно вступити у ряди діючої армії, видавання посвідчень про 

закінчення школи. 

 Копії свідоцтв про закінчення школи. 

 Списки та посвідчення учнів про відстрочки від призову до армії. 

 Кошториси витрат. Прибутково-видаткові відомості. 

 Особові рахунки службовців та працівників школи. Вимогові відомості на виплату 

заробітної плати учителям. 

 

ПРУСЯНСЬКІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КЛАСИ 

 

Ф.111, 13 од.зб., 1903–1909 рр. Опис, систематичний каталог. 

 

Відкриті з 1 вересня 1904 р. 

Перебували у віданні Міністерства землеробства і державного майна по 

Департаменту землеробства. 

Метою класів було навчання дітей місцевого населення шляхом практичних занять 

по сільському господарству та деяким ремеслам, необхідних для правильного 

ведення сільського господарства. 

Строк навчання 2 роки. 

 

 Циркуляри, циркулярні розпорядження, розпорядження Міністерства землеробства 

і державного майна, Києво-Подільського управління землеробства і державного майна про 

затвердження членів спостережного комітету при класах, ріст революційних настроїв 

серед учнів сільськогосподарських шкіл та звільнення учнів середніх учбових закладів за 
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революційну діяльність, з фінансових та господарських питань. 

 Положення про класи (1907), організацію спостережного комітету при класах. 

 Звіти про стан та діяльність класів (1904–1907). 

 Доповідна записка завідуючого класами про революційні настрої учнів з додатком 

списку учнів. 

 Кошторис. Касова книга. 

 

ЧЕРКАСЬКА ЛІСОВА  ШКОЛА 

 

Ф.110, 43 од.зб., 1888–1919 рр. Опис. 

 

Підпорядковувалась Департаменту лісів. 

 

 Розпорядження Міністерства  землеробства, Департаменту лісів з фінансових та 

господарських питань. 

 Протоколи засідань педагогічної ради, загальних зборів школи (1919). 

 Листування з Міністерством землеробства, Києво-Подільським управлінням 

державного майна, Департаментом лісів, волосними правліннями про набір учнів, участь у 

Київській сільськогосподарській виставці, святкування 100-річчя з дня народження 

О.С.Пушкіна, з господарських та фінансових питань. 

 Прохання про прийом до школи та допущення до вступних іспитів. 

 Екзаменаційні письмові роботи. Випускні роботи учнів школи. Екзаменаційні 

листи. 

 Свідоцтва та посвідчення про закінчення школи. Свідоцтва губернського 

присутствія про політичну благонадійність. 

 Списки осіб, допущених до екзаменів, учителів та учнів, осіб, які подали прохання 

про прийом до школи та які закінчили школу. 

 

РЕМІСНИЧІ ШКОЛИ 

 

Фондів 2, 15 од.зб., 1912–1920 рр. Описи. 

 

При Носачівському двокласному земському училищі існувало ремісниче 

відділення, яке із середини 1918 р. перетворене на народну ремісничу школу. 

Школа готувала спеціалістів–механіків сільськогосподарських машин. 

З другої половини 1911 р. у м. Черкаси була відкрита нижча реміснича школа. 

 

 Листування з Департаментом професійної освіти, повітовою земською управою про 

програми ремісничих шкіл, участь Носачівської школи у роботі з’їзду діячів професійної 

освіти в м. Київ (ф.108). 

 Доповіді завідуючого Носачівським училищем на з’їзді про стан ремісничого 

відділення, завідуючого ремісничим відділенням та протокол сільського сходу з питань 

перетворення відділення у ремісничу школу (1917–1920, ф.108). 

 Прохання про прийом в училище з додатками документів про освіту (ф.108). 

 Класний журнал 2-го класу (ф.115). 

 Списки учнів. 

 

Носачівська народна, ф.108, 14 од.зб., 1913–1920 рр. 

Черкаська чоловіча, ф.115, 1 од.зб., 1912–1913 рр. 
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ОДНОКЛАСНІ ШКОЛИ 

 

Фондів 2, 10 од.зб., 1877-1920 рр. Описи, каталоги. 

 

 Бродківська однокласна школа розпочала діяльність у 1908 р. 

Смілянське однокласне сільське училище ім.. М.І. Кутузова до 1918 р. діяло у 

системі Міністерства народної освіти, входило до складу 3-го району Київського 

учбового округу. У 1918 р. училище перейменоване – в однокласну народну школу, 

яка перейшла у відання Черкаської повітової народної управи. 

 

 Циркулярні розпорядження Секретарства справ освітніх Генерального секретаріату 

України; розпорядження, повідомлення Черкаської повітової народної управи, Черкаської 

повітової шкільної ради; розпорядження інспектора народних училищ 3-го району 

Київської губернії (ф.136). 

 Звіти про діяльність училища (1915,1916, ф.136). 

 Класні журнали. 

 Прохання про прийом, свідоцтва та інші документи вступників. Журнал обліку 

виданих свідоцтв про закінчення училища. Списки учнів. 

 Звіти (рахунки) про витрати коштів. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (ф.136). 

 

 Бродківська, ф.138, 1 од.зб., 1908-1910 рр. 

 Смілянська, ф.136, 9 од.зб., 1877-1920 рр. 

ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ 

 

Фондів 10, од.зб. 31, 1877–1919 рр.  Описи, систематичний каталог. 

 

Відкриті:  Буртянська – у 1861 р. при Покровській церкві, Мар’янівська -1 

листопада 1860 р., Мліївська – у 1860 р. при Троїцькій церкві, Ротмистрівська – у 

1888 р., Соболівська – 1 листопада 1860 р. за клопотанням священика 

П.Шаревського. 

Час заснування інших не встановлений. 

У парафіяльних школах навчали читанню, письму, арифметиці та Закон божий. У 

містах навчання тривало 1 рік, у селах – 4–6 місяців. 

Освітня реформа 1864 р. зберегла за церковно–парафіяльними школами їх 

методику навчання. Для протистояння розповсюдженню вільнодумства у 1884 р. 

були видані Правила про церковнопарафіяльні школи, які очолювались 

священиками. 

 

 Циркуляри Всеросійської та Київської губернської єпархіальних училищних рад 

про постанову Тимчасового уряду від 20 липня 1917 р. з передавання всіх церковних шкіл 

у відання Міністерства народної освіти; Міністерства народної освіти, Київського 

генерального секретаріату у справах освіти про введення нового правопису у російській 

мові, введення навчання на українській мові у  школах України (1917); відділів народної 

освіти УНР про українізацію шкіл (1918);  Черкаської повітової шкільної ради про 

організацію для учителів українознавчих курсів у містах Київ та Сміла, перехід 

діловодства шкіл на новий (григоріанський) стиль, з учбових питань (1918, ф.130). 

 Річні звіти про діяльність шкіл (1897–1917, ф.ф.121, 124, 130). 

 Заяви про прийом на навчання. 

 Екзаменаційні листи.  Класні журнали. 

 Каталог книг Костянецької школи (1912, ф.129). 
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 Списки учнів шкіл. 

 Рахунки на витрачання коштів з будівництва шкіл. Касові книги. 

 

 

Звенигородського  повіту: 

 

Васильківська, ф.26, 1 од.зб., 1877–1896 рр. 

Кирилівська, ф.329, 1 од.зб., 1910–1919 рр. 

Мар’янівська, ф.121, 6 од.зб., 1895–1916 рр. 

Порадівська, ф.127, 2 од.зб., 1897–1901 рр. 

Соболівська, ф.123, 1 од.зб., 1914–1915 рр. 

Харченківська, ф.140, 4 од.зб., 1896–1909 рр. 

 

Канівського повіту: 

 

Костянецька, ф.129, 2 од.зб., 1912 р. 

 

Черкаського повіту: 

 

Буртянська, ф.124, 2 од.зб., 1898-1902 рр. 

Мліївська, ф.128, 3 од.зб., 1911-1914  р. 

Ротмистрівська, ф.130, 9 од.зб., 1899-1919 рр.   
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РОЗДІЛ  11 

 

ОСВІТНІ  ЗАКЛАДИ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА  ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА 

 

Ф.7,  2 од.зб., 1909–1910, 1914 рр.  Опис. 

 

За урядовим циркуляром від 5 липня 1830 р. у губернських містах відкривалися 

публічні бібліотеки. 

Відомостей про час заснування Черкаської  немає. 

Перебувала на утриманні міста. Штат її складався з трьох осіб: бібліотекаря, його 

помічника та охоронця. 

 

 Звіти про прибутки і видатки та виправдні документи до них. 
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РОЗДІЛ  12 

 

УСТАНОВИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДПРИЄМСТВА 

ЗВ’ЯЗКУ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЛІЗНИЧНІ ПОШТОВІ ВІДДІЛЕННЯ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ ПО 

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

 

Фондів 3, 18 од.зб., 1900,1911–1918 рр. Описи. 

Підпорядковувались начальнику 4-го відділу перевезення пошти по залізницях. 

Займались питаннями збереженості пошти під час тимчасової зупинки потягів, 

забезпечували супровід поштових відправлень роз'їзними чинами. 

 

 Таємні циркуляри начальника 4-го відділу перевезення пошти по залізницях. 

 Листування з начальником 4-го відділу перевезення пошти по залізницях про 

порядок перевезення поштових відправлень, з кадрових питань. 

 Вимогові відомості на видачу грошового утримання та заробітної плати 

службовцям. 

 

Бобринське, ф.724, 4 од.зб., 1916–1918 рр. 

Уманське, ф.890, 11 од.зб., 1900, 1911–1918 рр. 

Цвітківське, ф.886, 3 од.зб., 1916–1917 рр. 

 

ПОШТОВО–ТЕЛЕГРАФНІ КОНТОРИ І ВІДДІЛЕННЯ 

 

Фондів 24, 226 од.зб., 1838–1920 рр. Описи, систематичний каталог. 

 

У 1884 р. в складі Міністерства внутрішніх справ створене Головне управління 

пошти і телеграфів; поштові і телеграфні відомства об’єднувались. 

За «Положением об органах связи» від 28 травня 1885 р. затверджені поштово-

телеграфні округи першого і другого розрядів. Для приймання кореспонденції 

затверджені в містах і населених пунктах поштово-телеграфні контори та 

відділення. 

Підпорядковувались Управлінню Київського поштово-телеграфного округу. 

 

 Таємні циркуляри начальника Київського поштово-телеграфного округу про 

затримання антиурядової літератури. Циркуляри поштового департаменту, Управління 

Київського поштово-телеграфного  округу про затримання антиурядової кореспонденції, 

пересилання таємних документів, затримання кореспонденції, яка надсилалася агентам 

германської шпіонської організації в Бухаресті, затримання та направлення губернатору 
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нелегальних видань, конфіскацію та знищення кореспонденції на єврейській мові, 

конфіскацію грошових сум та цінностей, які належали колишньому Генеральному 

Секретаріату Української Республіки, з організаційних, кадрових та фінансових питань. 

Правила про порядок поштових пересилань (1873, ф.349). 

 Відомості про роботу Христинівської контори (1914, ф.865). 

 Описи таємних справ, які були у діловодстві Звенигородської контори (1904–1913, 

ф. 742), фальшивих кредитних білетів зразків  1887, 1895 рр., підробок поштових марок  

(ф.894). Описи, акти про знищення архівних справ, книг та грошової звітності (1912– 

1913, ф.723). 

 Списки столичних та провінційних видань, які підлягали затриманню (1912, ф.723), 

скорочених адрес установ військового відомства. 

 Накази Пальмирського відділення з особового складу (1917, ф.484). Посвідчення 

співробітників. Списки службовців контор. 

 Кошторис господарських витрат. Звітні відомості з перевідних операцій. Авансові 

звіти. 

 Вимогові відомості на виплату грошового утримання службовцям відділень та 

контор. 

 

Контори: 

 

Звенигородська, ф.742, 9 од.зб., 1893–1920 рр. 

Канівська, ф.349, 30 од.зб., 1838–1904 рр. 

Канівська, ф.723, 18 од.зб., 1895–1918 рр. 

Лебедино-Заводська, ф. 864, 12 од.зб., 1912–1918 рр. 

Смілянська, ф.350, 12 од.зб., 1857–1872, 1913–1914 рр. 

Стеблівська, ф.905, 9 од.зб., 1913–1918 рр. 

Тальнівська, ф.894, 4 од.зб., 1894–1913 рр. 

Уманська, ф.903, 2 од.зб., 1915–1917 рр. 

Христинівська, ф.865, 4 од.зб., 1901–1918 рр. 

Черкаська, ф.351, 22 од.зб., 1868, 1881–1914 рр. 

Шполянська, ф.889, 32 од.зб., 1896–1918 рр. 

 

Відділення: 

 

Буцьке, ф.906, 9 од.зб., 1899–1917 рр. 

Деренковецьке, ф.926, 14 од.зб., 1906–1918 рр. 

Кузьмино-Гребельське, ф.881, 2 од.зб., 1895, 1918 рр. 

Матусівське, ф.332, 1 од.зб., 1917 р. 

Пальмирське, ф.484, 16 од.зб., 1917–1919 рр. 

Ротмистрівське, ф.866, 7 од.зб., 1912–1918 рр. 

Синявське, ф.910, 3 од.зб., 1915–1918 рр. 

Степанецьке, ф.902, 6 од.зб., 1894–1917 рр. 

Таганчанське, ф.898, 6 од.зб., 1895–1918 рр. 

Тальнівське, ф.893, 1 од.зб., 1915–1916 рр. 

Цибулівське, ф.899, 2 од.зб., 1914, 1918 рр. 

Черкасько-Соснівське, ф.913, 1 од.зб., 1895–1917 рр. 

Юстиноградське, ф.923, 4 од.зб., 1913–1918 рр. 
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РОЗДІЛ  13 

 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ КОМІТЕТ ВСЕРОСІЙСЬКОГО СОЮЗУ 

ДОПОМОГИ ХВОРИМ І ПОРАНЕНИМ ВОЇНАМ 

 

Ф.88, 1 од.зб., 1916–1917 рр. Опис. 

 

Надавав допомогу руським військовополоненим, здійснював розшук 

місцеперебування військовополонених, які призивались на службу з Черкащини, 

збір пожертвувань, пересилання листів. 

З 15 грудня 1916 р. при комітеті створений відділ допомоги руським 

військовополоненим. 

 

 Відомості  та запити про військовополонених. 

 Листування про надання допомоги військовослужбовцям. 

 

ЧИГИРИНСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ ПЕРЕДОХОРОННИЙ КОМІТЕТ ПО 

БОРОТЬБІ З ХОЛЕРОЮ 

 

Ф.430, 28 од.зб., 1830–1832 рр. Опис. 

 

Діяв у 1830–1832 рр. в період епідемії холери. 

Займався питаннями виявлення випадків захворювання холерою, організації 

карантинних заходів та допомоги потерпілим від епідемії; інформував військові і 

державні адміністративні органи про стан справ та проведені заходи. 

 

 Рапорти комітету  гражданському і військовому губернаторам з відомостями про 

кількість жителів в повіті, які захворіли на холеру. Повідомлення дистанційних 

чиновників про стан здоров’я хворих на холеру. 

 Справи про появу холери у селах повіту, заходи боротьби з епідемією холери, 

надання допомоги потерпілим, припинення епідемії. 

 

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

 

Ф.867, 2 од.зб., 1898–1899 рр. Опис. 

 

Заснована у [1832 р.]. 

У 1851 р. при лікарні створена Рада для управління закладом. 

Надавала медичну допомогу населенню міста. 

 

 Журнал засідань Ради лікарні. 
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РОЗДІЛ  14 

 

 

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

СМІЛЯНСЬКЕ ДРУГЕ ТОВАРИСТВО СПОЖИВАЧІВ ТОРГІВЛІ І 

МАНУФАКТУРНИМИ ТОВАРАМИ 

 

Ф.151, 10 од.зб., 1907–1916 рр. Опис. 

 

Засноване  [30 квітня] 1907 р. 

У 1908 р. товариством відкрито магазин з продажу сукняних та мануфактурних 

товарів. 

Правління та загальні збори членів здійснювали керівництво справами товариства. 

 

 Статут товариства (1907). 

 Протоколи засідань комісій по об’єднанню споживчих товариств Черкаського 

повіту (1915), загальних зборів товариства (1908–1912). 

 Звіт про діяльність товариства за 1912 р. 

 Списки членів товариства. 

 Кошториси. Баланс за 1912 р. Відомості про суми, виручені за продаж товарів у 

магазині товариства. Книга обліку розрахунків з установами. 
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 РОЗДІЛ 15 

  

 БЛАГОДІЙНІ  УСТАНОВИ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

КОРСУНСЬКЕ ВОЛОСНЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ПРО «ПРИЗРЕНИЕ» 

СІМЕЙ НИЖНІХ ЧИНІВ І РАТНИКІВ ДЕРЖАВНОГО ОПОЛЧЕННЯ 

 

Ф.359, 3 од.зб., 1915, 1917 рр.  Опис. 

 

Діяло за Законом від 25 червня 1912 р., який визначав категорії 

військовослужбовців, членів їх сімей, які підпадали під опіку та мали право на 

отримання пенсії із державної казни. 

До функцій належало:  облік сімей для виділення грошової субсидії, надання 

допомоги у польових роботах тим селянським господарствам, працівники яких 

призвані на військову службу. 

   

 Циркуляри Канівського повітового попечительства. 

 Листування з Канівським повітовим попечительством про надання допомоги сім’ям 

нижніх чинів, мобілізованих в армію солдат. 

 Списки мобілізованих. 

 Журнал обліку видачі грошової допомоги. 

 

КОРСУНСЬКИЙ КОМІТЕТ З НАДАННЯ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ 

МОБІЛІЗОВАНИХ НИЖНІХ ЧИНІВ 

 

Ф.446, 1 од.зб., 1895–1914 рр. Опис. 

 

Надавав грошову та господарську допомогу сім’ям нижніх чинів, призваних в 

армію, на флот, в ополчення. 

 

 Відомості про майнове положення. 

 Списки сімей мобілізованих нижніх чинів. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ  ВІДДІЛ ТЕТЯНИНСЬКОГО КОМІТЕТУ З НАДАННЯ 

ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ ТА ІНШИМ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ВІЙНИ 

 

Ф.3, 2 од.зб., 1916–1917 рр. Опис. 

 

Підпорядковувався  Київському відділенню комітету імператорської величності 

великої  княгині Тетяни Миколаївни з надання тимчасової допомоги потерпілим від 

військових дій. 
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Надавав матеріальну допомогу біженцям, здійснював закупівлю медикаментів, 

організовував проїзди у інші населені пункти. 

 

 Журнал засідань відділу. 

 Звітні відомості про прибутки та видатки грошових сум.  Рахунки торгових 

закладів і аптек на відпущені товари та медикаменти. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЛЮБИТЕЛІВ ВИТОНЧЕНИХ МИСТЕЦТВ 

 

 Ф.486, 1 од.зб., 1913-1914 рр., Опис. 

 

 Створене 1 лютого 1913 р. 

Діяло на членські внески, добровільні пожертвування, прибутки від влаштування 

вечорів, вистав. При товаристві існували секції: літературна, вокально-музична, 

драматична та художня. 

Сприяло розвитку художніх уподобань серед населення, займалось організацією 

проведення літературних та музичних вечорів, виставок, лекцій, вистав, 

улаштуванням бібліотеки та літніх театрів. 

 

Статут товариства. 

Витяги з журналу засідань повітового комітету попечительства про народну 

тверезість із здавання саду товариству. 
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РОЗДІЛ  16 

 

РЕЛІГІЙНІ  УСТАНОВИ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОЧИННІ 

 

Фондів 6, 434 од.зб., 1800–1920 рр.  Описи, систематичний каталог. 

 

Посади засновані у першій половині ХVІІІ ст. 

Були адміністративно–судовими посадовими особами православного духовенства. 

Вперше згадуються у Духовному Регламенті 1719 року. 

Здійснювали нагляд за проведенням церковної політики на місцях, веденням 

церковного господарства, поведінкою духовенства. Через благочинних 

приводились до виконання розпорядження єпархіального керівництва. Їх нагляду 

підлягали від 10 до 30 навколишніх церков, які складали його округ чи благочиння. 

Призначалися єпископом із кандидатів, представлених духовною консисторією 

єпархії із священиків та протоієреїв місцевих церков. 

Посади ліквідовані зі зміною державного устрою. 

 

 Циркулярні розпорядження Київської духовної дикастерії та консисторії, Синоду, 

духовних правлінь з питань церковного управління, церковно-шкільної справи, 

благоустрій церков, з кадрових та фінансових питань. 

 Рапорти, піврічні звіти приходських священиків про стан церков, поведінку 

церковнослужителів. Відомості про стан народонаселення у благочиннях, церков та їх 

парафіян. 

 Справи про вибори церковних старост, вибори до 1-ої  Державної думи та 

державної ради (1906, ф.348), переміщення чинів причтів, порочну поведінку чинів 

причтів та суперечки між ними. Документи приходських священиків про діяльність 

сектантів-штундистів у селах В’язівок та Свинарка Черкаського повіту (1893–1895, ф.347). 

 Прохання вдів і сиріт церковнослужителів про надання допомоги. 

 Рапорти священиків про діяльність приходських комітетів з надання матеріальної 

допомоги сім’ям солдат і пораненим воїнам. Звіти приходських священиків про грошові 

збори на благодійні і місіонерські потреби. 

 Штатні розписи. Генеральні річні відомості, звіти та відомості про прибутки і 

видатки грошових сум церков, свічні прибутки, пожертвування на користь вдів і сиріт осіб 

духовного звання. Рапорти священиків про асигнування коштів на ремонт церков. 

 Клірові відомості. Ревізькі казки селян (1816, 1835, ф.485). Сповідні розписи. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть. 

 

3-го округу Звенигородського повіту, ф.346, 3 од.зб., 1888, 1896 рр. 

4-го округу Звенигородського повіту, ф.445, 9 од.зб., 1800–1920 рр. 

Золотоніського повіту, ф.485, 330 од.зб., 1814–1858 рр. 

3-го округу Черкаського повіту, ф.347, 43 од.зб., 1853–1915 рр. 
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5-го округу Черкаського повіту,  . 348, од.зб. 34, 1858–1916 рр. 

Першої дільниці м. Шпола, ф. 150, од.зб. 15, 1844–1879 рр. 

 

ДУХОВНІ  ПРАВЛІННЯ 

 

Фондів 4, 2419 од.зб., 1722–1913 рр. Описи, систематичний каталог. 

 

Створені у ХVІІІ на заміну протопопських правлінь та у зв’язку з більш чітким 

розділенням губерній на повіти. 

Здійснювали церковне управління в повітах та були нижчою інстанцією 

церковного суду, відали церквами і духовенством повіту, призначенням та 

звільненням духовних осіб, контролювали грошові прибутки церков. 

Підпорядковувались духовній консисторії, були колегіальним органом, члени яких 

призначались єпископом. 

З кінця ХІХ ст. почали поступово скасовуватися з передачею функцій благочинним 

округів. 

 

 Укази Синоду, Київської духовної дикастерії і консисторії, Переяславської 

духовної консисторії з питань церковного управління, з кадрових питань, про відбір дітей 

церковнослужителів для хору Києво-Печерської лаври.  Інструкція Синоду від 17 квітня  

1808 р. про обов’язки і компетенції церковних старост (ф.352).  Програма для описування 

церков Київської єпархії (1801, ф.660). 

 Журнали засідань Чигиринського духовного правління (1787–1866, ф.660). 

 Річні звіти, рапорти благочинних про стан релігійного руху у районі їх діяльності 

(1804–1805, ф.660), стан церков, парафій, кількість духовенства та парафіян, відкриття 

церковнопарафіяльних шкіл.  Відомості про народження, шлюб та смерть. 

 Описання подорожі православних місіонерів, греко-східних та уніатських 

сповідників (1792, ф.660). 

 Метричні книги про народження, шлюб та смерть по церквах повітів. Книги для 

записів шлюбів і смертей осіб єврейської національності (1848, ф.660). Клірові відомості. 

Ревізькі казки. Сповідні розписи. 

 Послужні списки протопопів церков Чигиринського повіту (1799–1816, ф.660), 

священнослужителів (1816–1820, ф.660), столоначальників та канцелярських службовців 

правління (1838, ф.660).  Іменні списки священнослужителів Чигиринської протопопії із 

зазначенням сану та стану (1799, 1805, 1806, ф.660). 

 Прибутково-видаткові книги. Річні звіти про прибутки та видатки церковних 

грошей. Відомості свічних прибутків, коробочного збору. 

 

Звенигородське, ф.352, 44 од.зб., 1755–1909 рр. 

Золотоніське, ф.404, 14 од.зб., 1722–1901 рр. 

Черкаське, ф.447, 3 од.зб., 1803–1913 рр. 

Чигиринське, ф.660, 2358 од.зб., 1760–1895 рр.  

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ ДЕКАН ЛУЦЬКО–ЖИТОМИРСЬКОЇ РИМСЬКО–

КАТОЛИЦЬКОЇ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ 

 

Ф.363, 13 од.зб., 1806–1916 рр. Опис. 

 

Це канонік (штатний священнослужитель кафедрального собору), який стояв на 
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чолі духовного капітулу–колегіального органу, який відав справами духовенства на 

визначеній території.  Повноваження Звенигородського декана розповсюджувались 

на римсько-католицькі парафії, які знаходились на території Звенигородського, 

Черкаського та Чигиринського повітів. 

Знаходився у віданні Могилевської римсько-католицької духовної консисторії, 

потім Луцько-Житомирської римсько–католицької консисторії. 

 Повідомлення Луцько-Житомирської римсько–католицької духовної консисторії. 

Правила реєстрації переходу осіб із православних у католицтво. 

 Листування з настоятелями костьолів про порядок видавання метричних свідоцтв 

та зберігання метричних книг. 

 Метрична книга про народження, шлюб та смерть Звенигородської римсько–

католицької церкви за 1858 р. 

 Реєстри, журнали обліку вхідних та вихідних документів. 

 Є документи латинською мовою. 

 

КОСТЬОЛИ 

 

Фондів 2, 14 од.зб., 1754–1859, 1885–1903 рр. Описи. 

 

Побудовані:  Мошенський – у 1830 р., Смілянський – у 1818 р. на кошти поміщика 

Совєцкім. 

 

 Метричні книги (1827–1848, ф.385).  Книга запису шлюбів (1812–1852,  

ф.385). 

 Описи рухомого і нерухомого майна костьолу (1754–1838, ф.385). 

 Списки парафіян костьолів. 

 Книга польською мовою ХVІІІ ст. (ф.385). 

 

 Римо-католицькі: 

  

 Мошенський, ф.385, 13 од.зб., 1754-1859, 1885-1903 рр. 

 Смілянський, ф.421, 1 од.зб., 1849-1856 рр. 

 

МОНАСТИРІ 

 

Фондів 6, 451 од.зб.,  1710–1921 рр. Описи. 

 

Основна форма організації чернецтва, чернечі громади, які володіли побутовими і 

культовими приміщеннями та керувались єдиними правилами (статутом). У них 

створювались літописи, виникали школи. 

Засновані:  Виноградський Успенський – у першій половині  ХVІ ст. –[1625 р.] – як 

Ірдинський Преображенський, з 1773 р. – Виноградський Успенський. Проіснував 

до [1922 р.]; 

Лебединський Миколаївський – у 1779 р. черницями або монахинями, які вийшли з 

молдавського Калігурського Успенського монастиря, після його розорення; 

Мошногірський Вознесенський  – у [1671 р.]; 

Черкаський чоловічий - у 1810 р. монахом Піменом; 

Черкаський жіночий – у 1818 р. інокінею Афанасією. 

Перебували у віданні Київської духовної консисторії (у 1786–1835 рр. – Київської 

духовної дикастерії). 
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Декретами уряду від 20 та 23 січня 1918 р. церква була відділена від держави, а 

майно монастирів оголошено народним надбанням. 

 

 Маніфести, укази урядових та церковних органів. 

 Документи про монастирське землекористування та землеволодіння; внутрішнє 

управління монастирями; побут монахів; фінансово-господарський стан монастирів. 

 Ревізькі казки (1850, ф.ф.355, 356). 

 Описи майна монастиря (1886–1891, ф.422). 

 Відомості про монахів та послушників. 

 Книги прибутків та видатків монастирських і церковних сум. 

 

Виноградський Успенський чоловічий, ф.354, 4 од.зб., 1848–1870 рр. 

Жаботинський Онуфріївський чоловічий, ф.149, 180 од.зб., 1710-1921 рр. 

Лебединський Миколаївський жіночий, ф.422, 3 од.зб., 1837–1839, 1886–1891 рр. 

Мошногорський Вознесенський, ф.148, 260 од.зб., 1728, 1766, 1771, 1797–1909 рр. 

Черкаський чоловічий Успенський старообрядний, ф.355, 2 од.зб., 1850 р. 

Черкаський жіночий старообрядний, ф.356, 2 од.зб., 1850 р. 

 

ЦЕРКВИ 

 

Фондів 211, 5844 од.зб., 1725–1927 рр. Описи. 

 

Культові споруди для проведення богослужінь та обрядів у християнській релігії. 

Очолювались приходськими священиками. 

 

 Збірники маніфестів і указів царів. Укази Синоду, Київської та Полтавської 

духовних дикастерій. Проекти положень про забезпечення православного сільського 

духовенства (1842, 1846). 

 Журнал засідання ХІV чергового єпархіального з’їзду уповноважених Полтавської 

єпархії про припинення збільшення податків на церкви та заміну їх збільшенням цін на 

свічки (1906, ф.882). Протоколи виборів церковних старост. 

 Уставна грамота Миколи Миколайовича Раєвського (1866, ф.573). Уставні грамоти 

сіл з викупними документами. 

 Літописи с. Самовиця Золотоніського повіту (1895, ф.403, оп.29); Успенської 

церкви та с. Драбівка Черкаського повіту (1894, ф.334).  Книга запису літописних подій 

Ільїнської церкви с. Прохорівка Золотоніського повіту (1887–1927, ф.403, оп.48). 

 Метричні книги про народження, шлюб та смерть. Сповідні розписи. Клірові 

відомості. Книги дошлюбних опитувань. 

 Описи церковного майна та книг. 

 Кошториси на будівництво церков. Відомості про пожертвування; витрати 

грошових сум; свічні прибутки. Прибутково-видаткові книги. 
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РОЗДІЛ  17 

 

 

ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДУДЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ПАНАСОВИЧ – МІЩАНИН 

 

Ф.364, 3 од.зб., 1848–1864, 1872–1900 рр. Опис. 

 

Працював конторником у Кам’яно–Мостівському з 1860 до 1862 рр., з 1862 р. до 

березня 1864 р. – у Завадівському маєтках. 

У 1896 р. йому було віддане в орендне утримання терміном на 12 років нерухоме 

майно дворянки Л.Х.Писаржевської, яке знаходилось у містечку Межиріч в 

кількості 12 десятин землі, занятої під економічною конторою, базарною площею 

та чиншовими садибами. 

 

 Копії документів про відпускання на волю кріпаків та інших із межиріцької 

вотчини княгині Катерини Павлівни Багратіон. 

 Договори на купівлю млина, про оренду землі та інші документи з цього питання. 
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РОЗДІЛ  18 

 

 

КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

РОБІТНИЧИЙ РУХ У РЕВОЛЮЦІЇ 1905 РОКУ 

 

Ф.789, 2 од.зб., 1905 р. Опис. 

 

Колекція створена у 1959 р. з документів, які надійшли з Центрального державного 

історичного архіву СРСР в м. Ленінграді. 

 

 Фотокопія та машинописна копія прохання селян с. Бобриці. 

 

ЮДІН Г.В. 

 

Ф.790, 2 од.зб., 1802–1803, 1875 рр. Опис. 

 

Колекція створена у 1961 р. після надходження документів з Державного архіву 

Красноярського краю, де зберігається колекція Юдіна Геннадія Васильовича – 

красноярського купця, колекціонера – бібліофіла, збирача рукописів та видавця. 

 

 Атестат про службове та родинне становище мирового посередника Черкаського 

повіту Г.Н.Миколаєва. 

 

ПЛАНИ ЗЕМЕЛЬ СУБОТІВСЬКОГО ФІЛЬВАРКУ І КУДРЯВЦЕВА ІВАНА 

ПАНАСОВИЧА 

 

 Ф.829, 2 од.зб., 1817, 1912 рр. Опис. 

 

Колекція створена у 1964 р. з документів, які надійшли від Чигиринського 

райвиконкому. 

 

Геометричний спеціальний план економічної орної землі Суботівського фільварку 

Чигиринського староства (1817). 

 План ділянки орної землі с. Лубенці, хут. Томанково, яка належала Кудрявцеву І.П. 

та продана селянам села (1912). 

 

МЕТРИЧНІ КНИГИ ЗАПИСІВ АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ 

 

 Ф.931, 4922 од.зб., 1765-1926, 1929-1931, 1934 рр. Описи. 
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Колекція створена у 1996 р. з метричних книг церков населених пунктів, що 

відносяться до території теперішньої Черкаської області, які надійшли на 

зберігання від обласного, районних та міських відділів записів актів 

громадянського стану. 

 

 Метричні книги реєстрації народжень, шлюбів, розірвання шлюбів та смертей 

православних церков, римо-католицьких костьолів та рабинатів. 
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ФОНДИ  УСТАНОВ 

І ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПІСЛЯ  1917  РОКУ 
 

 ____________________________________________________________________ 
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РОЗДІЛ  1 

  

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ 

 

Фондів 12, 45 од.зб., 1918–1922 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені на Черкащині у січні–березні 1919 р. на підставі декрету Тимчасового 

Робітничо-селянського уряду України від 15 січня  

1919 р. «Об организации власти на местах». Були вищими надзвичайними органами 

влади у період громадянської війни і військової інтервенції.  

Керували діяльністю нижчих ревкомів, радянських і господарських установ. 

Проводили організаційну роботу з відновлення промисловості, сільського 

господарства, забезпечували революційний порядок на місцях, створювали 

необхідні умови для проведення виборів до Рад.  

Періодично відновлювали діяльність у 1921–1922 рр. у зв’язку з виступами     

контрреволюційних елементів та діями різних банд.  

            Остаточно припинили діяльність у 1922 р. 

 

 Протоколи засідань Чигиринського повітревкому, Калабурдянського волосного та 

Чигиринського районного ревкомів, Чигиринської  повітової економічної наради, 

Звенигородської повітової надзвичайної комісії з ремонту сільськогосподарського 

інвентаря та комісії з проведення посівної кампанії, загальних зборів жителів сіл 

Уманського та  Чигиринського повітів, засідань волосних рад Чигиринського повіту з 

виборів делегатів  

на ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад. 

 Телеграми, інструкції, зведення, листування, відомості про економічний та 

політичний стан  волостей, підготовку виборів до рад, хід виконання продрозкладки, 

проведення перших суботників у Корсунській волості, підсумки роботи комісій «Тижні 

фронту і транспорту», надання допомоги хворим та пораненим червоноармійцям і їх 

сім’ям, збір подарунків для Червоної Армії, боротьбу з бандитизмом та дезертирством. 

 Іменні списки особового складу Уманського повітревкому, мандати, посвідчення, 

видані ревкомом, анкети членів волревкомів Чигиринського повіту. 

 Відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам Корсунського 

містечкового ревкому. 

 

 Районний: 

 

 Чигиринський, ф.Р-2502, 4 од.зб., 1921, 1922 рр. 

 

 Містечковий: 

 

 Корсунський, ф.Р-120, 9 од.зб.,  1919, 1920 рр. 
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 Повітові: 

 Звенигородський, ф.Р-4455, 10 од.зб., 1920, 1921 рр. 

 -//-       , ф.Р-3234, 2 од.зб.,  1921 р. 

 Уманський, ф.Р-2809, 3 од.зб., 1919 р. 

 Черкаський, ф.Р-2916, 1 од.зб., 1920 р. 

 Чигиринський, ф.Р-3068, 6 од.зб., 1919, 1921 рр. 

 

 Волосні: 

 

 Калабурдянський, ф.Р-988, 1 од.зб., 1921 р. 

 Козачанський, ф.Р-283, 2 од.зб., 1921 р. 

 Смілянський, ф.Р-2669, 2 од.зб., 1920 р. 

 Шендерівський, ф.Р-5633, 3 од.зб., 1919 р. 

 

 Сільський: 

 

 Фурманський, ф.Р-5398, 2 од.зб., 1918–1921 рр. 

 

КОМІТЕТИ, КОМІСІЇ  НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН 

 

ОКРУЖНІ КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН 

 

Фондів  3,  95 од.зб.,  1921–1931 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені у 1923 р. відповідно до постанови президії ВУЦВК у зв’язку з ліквідацією 

повітів і волостей та створенням округів. 

Керували  діяльністю організацій незаможного селянства округів, створенням 

колективних господарств,  боротьбою з куркулями, ліквідацією неписьменності, 

об’єднанням бідняків у товариства взаємодопомоги.   

Відповідно до декрету ВУЦВК і РНК УСРР від  

16 листопада 1925 р. були перетворені на добровільні громадські організації для 

зміцнення союзу робітничого класу з середняком при опорі на бідноту. 

Ліквідовані:  Шевченківський (Черкаський) – у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією 

округів. 

 

 Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, ЦК незаможних селян, Київського 

губернського КНС та окружних КНС. 

 Протоколи засідань президій окрвиконкомів. Протоколи з’їздів, конференцій, 

пленумів і засідань районних, волосних, сільських комітетів, Медвинського волосного 

з’їзду. 

 Плани, доповіді, звіти про роботу окружних, районних, волосних комітетів.  

Відомості про участь КНС в колективізації, культурно-виховній роботі, економічний стан 

індивідуальних господарств одноосібників. Список сільськогосподарських колективів 

округу (1925, ф.Р-174). Довідки про загальноекономічні та природні умови Золотоніського 

району (1925, ф.Р-174). 

 Мандати, списки, анкети, посвідчення делегатів ІІІ Всеукраїнського та ІІ 

окружного з’їздів КНС, членів окружних, районних та волосних КНС. 

 Листування з організаційних та фінансових питань, про збір пожертвувань на 

будівництво міноносця «Незаможник» (ф.Р-475) та  продуктів на допомогу голодуючим, 
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надання їм матеріальної допомоги. 

 Довідки, відомості про направлення на навчання членів КНС  в технікуми та на 

робітничі факультети, надання пільг членам  комнезамів. 

 

Золотоніський, ф.Р-1739, 4 од.зб, 1923–1925 рр. 

Шевченківський (Корсунський), ф.Р-475, 13 од.зб., 1922–1924, 1927, 1928 рр. 

Шевченківський (Черкаський), ф.Р-174, 78 од.зб., 1921–1931 рр. 

ЧЕРКАСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН 

 

Ф. Р-173, 2 од.зб., 1923 р. Опис. 

 

Повітові комітети незаможних селян створені на підставі постанови ВУЦВК від 9 

травня 1920 р.   

Здійснювали керівництво волосними і сільськими комнезамами; сприяли 

колективізації сільського господарства, залучали членів КНС до 

сільськогосподарських артілей, допомагали органам державного управління у 

проведенні всіх заходів на селі. 

Припинили діяльність у 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 

 

Особові анкети та список членів повіткомнезаму. 

 

РАЙОННІ  КОМІСІЇ ТА КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН 

 

Фондів 17, 319 од.зб., 1922–1933 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені на підставі «Положення про з’їзди, комісії і комітети незаможного 

селянства УСРР», виданого ВУЦВК 11 липня 1923 р. 

Керували роботою сільських комнезамів, сприяли державним органам у проведенні 

в життя всіх заходів органів влади на території району. 

До 1925 р. були державними організаціями. З переходом до нової економічної 

політики у відповідності з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 16 листопада 1925 

р. були перетворені на добровільні громадські організації з новим статутом. 

Ліквідовані постановою ВУЦВК від 8 березня 1933 р. 

 

 Циркуляри і  розпорядження окружних та районних КНС. 

 Протоколи з’їздів районних  комнезамів, засідань президій та пленумів окружних, 

районних та сільських комітетів, загальних зборів сількомнезамів. 

 Плани та звіти  про роботу окружних, районних, сільських комнезамів, колгоспів. 

 Листування з окружними та сільськими комнезамами про розповсюдження 2-го 

займу індустріалізації країни, кооперування та залучення в колгоспи членів КНС і 

бідноти, розвиток кооперації,  заготівлі сільськогосподарських продуктів, надання 

матеріальної та медичної допомоги, ліквідацію неписемності та направлення членів КНС 

на навчання, святкування, культурно-освітню роботу. 

 Анкети, списки членів районних та сільських КНС. 

 

Білозірський, ф.Р-476, 2 од.зб., 1923 р. 

Вільшанський, ф.Р-161, 68 од.зб., 1924–1931 рр. 

Гельмязівський, ф.Р-2406, 2 од.зб., 1923, 1924 рр. 

Городищенський, ф.Р-160, 22 од.зб., 1927–1930 рр. 

Золотоніська, ф.Р-1690, 3 од.зб., 1924–1930 рр. 
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Канівський, ф.Р-155, 53 од.зб., 1923–1933 рр. 

Корсунський, ф.Р-162, 13 од.зб., 1923–1928 рр. 

Леськівський, ф.Р-417, 2 од.зб., 1923, 1924 рр. 

Медведівський, ф.Р-1047, 2 од.зб., 1923 р. 

Мошенський, ф.Р-157, 5 од.зб., 1924–1929 рр. 

Носачівська, ф.Р-156, 6 од.зб., 1923–1925 рр. 

Ротмистрівський, ф.Р-153, 34 од.зб, 1928–1930 рр. 

Смілянський, ф.Р-159, 99 од.зб., 1923–1932 рр. 

Стеблівський, ф.Р-154, 3 од.зб., 1926, 1928 рр. 

Степанецький, ф.Р-152, 2 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Черкаський, ф.Р-158, 2 од.зб., 1925, 1926 рр. 

Шполянська, ф.Р-151, 1 од.зб., 1923, 1924 рр. 

 

ВОЛОСНІ КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН 

 

Фондів 6, 11 од.зб.,  1920–1923 рр.  Описи. 

 

Створені відповідно до Закону «Про комітети незаможних селян», прийнятим 

ВУЦВК 9 березня 1920 р.  

Надавали допомогу волосним виконкомам у боротьбі за зміцнення влади на селі, у  

захисті економічних і політичних прав бідняків, відбудові сільського господарства, 

проведенні в життя Закону про землю та всіх заходів органів влади. 

Ліквідовані у 1923 р. у зв’язку з ліквідацією волостей. 

 

 Протоколи Лисянського волосного з’їзду комнезамів від 26 вересня 1921 р. про 

підтримку заміни продрозкладки продподатком, вибори делегатів на Всеукраїнський з’їзд 

комнезамів. Протоколи загальних зборів членів КНС Шелепухської волості. 

 Іменні списки членів КНС по селах волостей із зазначенням розмірів земельних 

ділянок, які їм належали до і після революції. 

 

Виноградський, ф.Р-2846, 1 од.зб., 1921 р. 

Катеринопільський, ф.Р-2806, 2 од.зб., 1921 р. 

Лисянський, ф.Р-2804, 2 од.зб., 1921, 1922 рр. 

Трушівецький, ф.Р-542, 2 од.зб., 1921 р. 

Худяківський, ф.Р-163, 2 од.зб., 1920–1922 рр. 

Шелепухський, ф.Р-164, 2 од.зб., 1923 р. 

 

СІЛЬСЬКІ КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН 

 

Фондів  12, 33 од.зб., 1918–1931 рр.  Описи, систематичний каталог. 

 

Створені у травні 1920 р. 

Були низовими первинними організаціями, що об’єднували прошарки селянської 

бідноти і трудового селянства. До 1925 р. виконували адміністративні функції:  

допомагали державним органам у боротьбі з бандитизмом, вилученні у куркулів 

земельних лишків, проведенні в життя земельної, продовольчої та податкової 

політики. 

За новим статутом від 19 вересня 1925 р. були перетворені на добровільні 

громадські організації, що сприяли реконструкції сільського господарства та брали 

участь у кооперуванні і колективізації сільського господарства, в ліквідації 
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неписьменності, підвищенні культурно-політичного рівня. 

Ліквідовані постановою ВУЦВК від 8 березня 1933 р. у зв’язку з проведенням 

суцільної колективізації села. 

 Протоколи засідань президій та загальних зборів членів КНС. 

 Плани, звіти, відомості про стан та діяльність сількомнезамів. 

 Листування про наділення членів Ломуватського КНС землею, організацію гуртків 

сільськогосподарської освіти, ліквідацію неписьменності, направлення членів КНС на 

навчання, матеріальну допомогу сім’ям червоноармійців. 

 Протоколи засідань перереєстраційних комісій, списки, заяви про прийом в члени 

КНС. 

 Фінансові документи сільських комітетів незаможних селян. 

 

Карашинський, ф.Р-168, 2 од.зб., 1927 р. 

Ломуватський, ф.Р-169, 3 од.зб., 1920–1922 рр. 

Максимівський, ф.Р-2738, 2 од.зб., 1918, 1919 рр. 

Миколаївський, ф.Р-171, 4 од.зб., 1923–1926 рр. 

Рексинський, ф.Р-1050,  3 од.зб., 1928, 1931 рр. 

Сахнівський, ф.Р-166, 2 од.зб., 1922 р. 

Сердюківський, ф.Р-165, 2 од.зб., 1928, 1929 рр. 

Топильнянський, ф.Р-170, 4 од.зб., 1928–1930 рр. 

Хильківський, ф.Р-172, 3 од.зб., 1924, 1925 рр. 

Циберманово-Гребельський, ф.Р-2122, 3 од.зб., 1927–1929 рр. 

Щербанівський, ф.Р-2824, 3 од.зб., 1921, 1922 рр. 

Яблунівський, ф.Р-167, 2 од.зб., 1926–1929 рр. 

 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ 

 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ ОКРУЖНИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ  

І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 4, 410 од.зб.,  1921–1930 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК «Об административно-территориальном 

делении Киевской и Полтавской губерний»  від 7 березня 1923 р.  Обирались на 

окружних з’їздах рад. 

Були виконавчими і розпорядчими органами влади в округах. 

Ліквідовані:  Золотоніський і Шевченківський (Корсунський) - у 1925 р., 

Шевченківський (Черкаський) і Уманський – у 1930 р. на основі постанови ВУЦВК 

та РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. «О ликвидации округов и переходе на 

двухстепенную систему управления». 

У фонді Шевченківського (Корсунського) окрвиконкому є документи 

Шевченківського (Корсунського) повітвиконкому за 1922 р. 

 

 Протоколи ІХ Уманського окружного та ХІІ Шевченківського (Черкаського) 

окружного з’їздів рад, резолюції VІІІ Шевченківського (Черкаського) окружного з’їзду 

рад. Протоколи засідань президій окрвиконкомів. 

 Накази, циркуляри окрвиконкомів та їх відділів. 

 П’ятирічний план розвитку місцевої промисловості Шевченківського (Черкаського) 

окрвиконкому на 1927–1932 рр. 

 Доповіді, звіти, довідки про роботу окрвиконкомів, політичний стан в округах, 
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роботу окружного комітету і районних організацій КНС, роботу Мліївської дослідної 

станції садівництва (1915), Драбівської дослідної станції (1928). Звіти, відомості про 

відновлення, зміцнення та розвиток сільського господарства, стан колгоспів, хід суцільної 

колективізації, підготовку агротехнічних кадрів. Довідки, листування про збір коштів у 

фонд Червоної Армії, надання допомоги сім’ям червоноармійців, боротьбу з бандитизмом. 

 Протокол окружної економічної наради про електрифікацію округу шляхом 

використання р. Рось (ф.Р-185). Доповідні записки, звіти про будівництво Корсунської 

ГЕС (1929, ф.Р-184), роботу промислових підприємств округів. Економічний нарис 

Шевченківського (Черкаського) округу за 1928 р. (ф.Р-184). 

 Документи про ліквідацію неписьменності, стан шкільної освіти і дошкільного 

виховання, відділення церкви від держави та школи від церкви, організацію медичного 

технікуму у м. Черкаси (1930, ф.Р-184), перетворення Черкаського педагогічного 

технікуму у інститут народної освіти (1930, ф.Р-184), медичне обслуговування населення, 

протиепідемічні заходи, благоустрій дачної місцевості «Соснівка». Доповіді і листування 

про роботу окружного архівного управління (1926, ф.Р-184), стан пам’ятних місць, 

пов’язаних з життям та діяльністю декабристів у м. Кам’янка, Т.Г.Шевченка у с. 

Кирилівка, відкриття пам’ятника Т.Г.Шевченку у с. Шевченкове, асигнування коштів на 

утримання заповідника «Могила Т.Г.Шевченка» (ф.Р-184). Довідки, листування про стан 

поштово-телеграфного зв’язку. 

 Документи про адміністративно-територіальний поділ округів, районів, створення 

нових сільських рад. 

 Відомості про склад керівних працівників окрвиконкомів, районних, сільських 

виконкомів, комітетів незаможних селян. 

 

Золотоніський, ф.Р-1717, 35 од.зб., 1922–1925 рр. 

Уманський, ф.Р-5200, 4 од.зб., 1923–1927 рр. 

Шевченківський (Корсунський), ф.Р-185, 58 од.зб., 1922–1928 рр. 

Шевченківський (Черкаський), ф.Р-184, 313 од.зб., 1921–1930 рр. 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ОКРУЖНИХ 

РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів  3, 300 од.зб.,  1921–1932 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до Положення ВУЦВК від 30 травня 1923 р., як відділи 

управління при окружних виконкомах. 

У вересні 1924 р. згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР реорганізовані у 

адміністративні відділи. 

Здійснювали нагляд за виконанням постанов органів влади, встановленням і 

охороною революційного та громадського порядку в округах, керівництво 

відділами запису актів цивільного стану, контроль за діяльністю громадських 

товариств і спілок. 

Припинили діяльність:  Золотоніський і Шевченківський (Корсунський) – у 1925 р. 

у зв’язку з ліквідацією округів, Шевченківський (Черкаський) у зв’язку з 

ліквідацією округу з 2 вересня 1930 р. 

У фонді  Шевченківського (Черкаського) адмінвідділу є протоколи засідань 

Київської губернської ліквідаційної комісії з відділення церкви від держави за 

1921–1922 рр. 

 

 Протоколи засідань президій окрвиконкомів, окружного і районних з’їздів, 
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пленумів комнезамів. 

 Плани роботи. 

 Звіти про діяльність адміністративних відділів. Доповіді, листування про стан та 

діяльність робітничо-селянської міліції. 

 Списки сільських рад;  акти обстеження райкомів та сільрад. 

 Листування з Державним політичним Управлінням УСРР, губвиконкомами, 

окрвиконкомами, райвиконкомами про проведення обліку установ, підприємств та земель 

в районах. 

 

Золотоніський, ф.Р-1734, 52 од.зб., 1923–1925 рр. 

Шевченківський (Корсунський), ф.Р-186, 96 од.зб., 1923–1925 рр. 

Шевченківський (Черкаський), ф.Р-375, 152 од.зб., 1921–1932 рр. 

 

ІХ  З’ЇЗД  УМАНСЬКОЇ ОКРУЖНОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ 

І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф. Р-2495, 1 од.зб., 1925 р. Опис, систематичний каталог. 

 

Працював з 11 по 15 квітня 1925 р. 

Був вищим органом державної влади на території округу. 

З’їзд збирався для вирішення невідкладних, особливо важливих питань, які 

потребували широкого обговорення та мобілізації для їх виконання широкого кола 

трудящих мас. 

 

 Стенографічний звіт про роботу з’їзду. 

 Резолюції по доповідях голови ВУЦВК, окрвиконкому, губернської робітничо-

селянської інспекції, окрінспектури народної освіти про територіальне будівництво. 

 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ ПОВІТОВИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ 

І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів  5,  233 од.зб.,  1917–1923 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені на підставі постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. «Об организации 

местных органов Советской власти и порядке управления». Обирались на 

повітових з’їздах рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 

Тимчасово припиняли діяльність з серпня по грудень 1919 р. у зв’язку з окупацією 

повітів білогвардійськими військами. 

Здійснювали організаторсько-політичну, адміністративно-господарську роботу. 

Чигиринський повітвиконком ліквідований за постановою  президії Київського 

губвиконкому від 13 листопада 1922 р., а всі інші ліквідовані постановою ВУЦВК 

від 7 березня 1923 р. «О ликвидации уездов и волостей и создании округов и 

районов». 

У фонді  Золотоніського повітвиконкому є документи Золотоніської повітової 

управи за 1918 р. 

 

 Протоколи засідань повітових, волосних  виконкомів, повітових, волосних 

сільських з’їздів рад, Золотоніського повітового та волосних з’їздів КНС. 

 Звіти, доповіді, довідки про діяльність повітових, волосних та сільських 

виконкомів, повітових та волосних військових і  економічних нарад, волосних і сільських 
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КНС, радянське будівництво та політичний стан повітів, стан та відновлення 

промисловості, нової економічної політики, розприділення землі, допомогу сім’ям 

червоноармійців. 

 Документи про відновлення сільського господарства в повітах, організацію 

товариства сільськогосподарського кредиту та комітетів взаємодопомоги, надання 

допомоги незаможним селянам та колгоспам  посівним матеріалом, улаштування 

прокатних пунктів, проведення посівних кампаній. 

 Накази, інструкції повітових, волосних ревкомів, військкоматів про надання 

допомоги  фронту, хворим та пораненим червоноармійцям. 

 Довідки, листування про боротьбу з контрреволюцією і кулацьким  бандитизмом, 

спекуляцією, встановлення революційного порядку на місцях, організацію місцевих 

органів влади, проведення «Тижня фронту і транспорту», постачання зерна у фонд 

Червоної Армії, хід виконання продрозкладки та продподатку. 

 Протокол Звенигородського повітового з’їзду завідуючих волосними земельними 

відділами та представників цукрових заводів. 

 Списки членів повітових та волосних виконкомів, їх відділів. 

 

Звенигородський, ф.Р-189, 77 од.зб., 1919–1922 рр. 

Золотоніський, ф.Р-546, 50 од.зб.,  1918–1923 рр. 

Уманський, ф.Р-2796, 43 од.зб., 1917–1919 рр. 

Черкаський, ф.Р-187, 13 од.зб., 1920–1923 рр. 

Чигиринський, ф.Р-529, 50 од.зб., 1917–1922 рр. 

 

ВІДДІЛИ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ПОВІТОВИХ РАД  

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 5, 461 од.зб., 1919–1924 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені при повітових виконкомах відповідно до постанови РНК України від 8 

лютого 1919 р. «Об организации местных органов Советской власти и порядке 

управления». 

Організовували і контролювали проведення виборів до рад, слідкували за 

виконанням декретів, постанов і розпоряджень центральних та місцевих органів 

влади, виконували адміністративно-управлінські функції в повіті. 

Ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

 

 Постанови і розпорядження відділів управління про організацію комітетів бідноти, 

комнезамів, пояснення декрету про відокремлення церкви від держави, охорону 

залізничних шляхів і телеграфних ліній, охорону лісів, постачання паливом, благоустрій 

міст, збереженість архівних документів, обкладання торгівельних і промислових 

підприємств на користь голодуючих, збір продовольства для постачання Червоній Армії, 

проведення посівної та збиральної кампаній, електрифікацію. 

 Постанови і протоколи з’їздів голів сільрад, повітових рад, засідань президій повіт 

- виконкомів, їх  відділів, управлінь, волвиконкомів, продпрацівників повітпродкому, 

повітових економічних нарад, повітових відділів освіти, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, колегіального засідання повітової особливо-військової продовольчої комісії 

по забезпеченню частин Червоної Армії Південно-Західного фронту. Постанови колегії 

відділу народної освіти про охорону книг та цінних історичних речей (ф.Р-2145). 

 Листування з повітвиконкомами про організацію комітетів  бідноти, боротьбу з 

епідеміями, реєстрацію релігійних сект, збір податків. 

 Звіти про діяльність повітвиконкомів, економічних нарад, повітових продовольчих 
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комітетів, відділів соціального забезпечення, повітових відділів Раднаргоспу, повітових 

відділів міліції. Щомісячні статистичні звіти підвідділів ЗАЦС. 

 Відомості  про кількість населення, фабрик, заводів, кооперативів, училищ, 

медичних установ,  наявність землі (1919, ф.Р-2145). 

 

Богуславський, ф.Р-190, 206 од.зб., 1920–1923 рр. 

Золотоніський, ф.Р-1740, 151 од.зб., 1919–1924 рр. 

Уманський, ф.Р-2881, 31 од.зб., 1919 р. 

Черкаський, ф.Р-188, 12 од.зб., 1919–1923 рр. 

Чигиринський, ф.Р-2145, 61 од.зб., 1919–1922 рр. 

 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ ВОЛОСНИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ 

І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів  39, 368 од.зб., 1917–1923 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені у 1919 р. відповідно до постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. «Об 

организации местных органов Советской власти и порядке управления». Обирались 

на волосних з’їздах рад. Були виконавчими і розпорядчими органами  у волостях. 

Здійснювали об’єднання батраків, селянської бідноти навколо рад, проведення в 

життя постанов вищих органів влади, охорону революційного порядку в межах 

волості, керували у межах своєї території сільським господарством, продовольчою 

справою, торгівлею, транспортом, обліком державного майна. 

Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

У окремих фондах є документи волосних управ за 1917–1918 рр. 

 

 Накази, розпорядження, звернення, оголошення повітревкомів, повітвиконкомів, 

волревкомів. 

 Протоколи повітових і волосних з’їздів рад, засідань повітових та волосних 

виконкомів, сільських рад, засідань посівних комісій. 

 Плани, звіти про діяльність волвиконкомів та їх відділів. 

 Документи про перевибори волвиконкомів та сільських рад. 

 Постанови засідань волвиконкомів, сільвиконкомів, загальних зборів громадян про 

розділ землі, вилучення земельних лишків у куркулів та розприділення їх між 

малоземельними селянами. Акти перевіряння стану та взяття на облік посівного 

матеріалу. Статистичні дані про кількість земель та стан посівів по окремих селах 

Сунківської волості (1921). 

 Рішення ІІ волосного робітничо-селянського з’їзду Шендерівської волості про 

організацію боротьби з бандитизмом та посилення охорони на місцях, постачання армії 

продовольством та фуражем. Накази, інструкції Канівської військової наради про 

боротьбу з бандитизмом в повіті. 

 Листування з повітвиконкомами, повітовими продовольчими комітетами, 

земельними відділами та відділами управління, сільрадами, повітовими відділами 

народної освіти про хід виконання продрозкладки, організацію сільських комітетів 

незаможних селян, батальйону охорони (1919, ф.Р-286), відпуск посівного та будівельного 

матеріалу населенню, відкриття та утримання шкіл і політично-освітню роботу у 

Курилівській волості, матеріальне забезпечення сімей червоноармійців, інвалідів війни і 

праці, сиріт, організацію дитячих садків та дитячих будинків. 

 Статистичні відомості про збір податків, облік населення, заводів, господарств, 

робочої худоби, сільськогосподарського інвентаря, посівних земель. 
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Звенигородського  повіту: 

 

Вільшанський, ф.Р-481, 1 од.зб., 1920, 1921 рр 

Шполянський, ф.Р-118, 11 од.зб., 1919–1922 рр. 

 

Золотоніського повіту: 

 

Безпальчівський, ф.Р-1726, 30 од.зб., 1918–1920 рр. 

Білоусівський, ф.Р-1724, 31 од.зб., 1919–1922 рр. 

Вознесенський, ф.Р-1728, 2 од.зб., 1921 р. 

Гельмязівський, ф.Р-1729, 6 од.зб., 1917–1923 рр. 

Драбівський, ф.Р-1748, 45 од.зб., 1920–1923 рр. 

Золотоніський, ф.Р-1741, 2 од.зб., 1921 р. 

Кропивнянський, ф.Р-1727, 3 од.зб., 1919–1923 рр. 

Піщанський, ф.Р-1723, 6 од.зб., 1922 р. 

Прохорівський, ф.Р-1730, 3 од.зб., 1919 р. 

 

Канівського повіту: 

 

Кирилівський, ф.Р-286, 13 од.зб., 1918, 1919 рр. 

Корсунський, ф.Р-104, 23 од.зб., 1919–1923 рр. 

Селищанський, ф.Р-110, 22 од.зб., 1919–1923 рр. 

Шендерівський, ф.Р-117, 8 од.зб., 1918–1922 рр. 

 

Пирятинського повіту: 

 

Ковалівський, ф.Р-1725, 3 од.зб., 1919, 1920 рр. 

 

Уманського повіту: 

 

Верхняцький, ф.Р-2526, 2 од зб., 1920 р. 

Кузьмино-Гребельський, ф.Р-2805, 21 од.зб., 1919–1921 рр. 

Ладижинський, ф.Р-2794, 3 од.зб., 1919–1922 рр. 

Христинівський, ф.Р-2838, 2 од.зб., 1919, 1920, 1923 рр. 

 

Черкаського повіту: 

 

Байбузівський, ф.Р-122, 2 од.зб., 1920, 1921 рр. 

Балакліївський, ф.Р-105, 2 од.зб., 1919 р. 

В’язівський, ф.Р-106, 5 од.зб., 1923 р. 

Леськівський, ф.Р-107, 3 од.зб., 1921, 1922 рр. 

Матусівський, ф.Р-123, 1 од.зб., 1920, 1921 рр. 

Орловецький, ф.Р-141, 1 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Райгородський, ф.Р-108, 1 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Ротмистрівський, ф.Р-109, 5 од.зб., 1920–1922 рр. 

Смілянський, ф.Р-111, 36 од.зб., 1920–1923 рр. 

Старосільський, ф.Р-112, 14 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Сунківський, ф.Р-113, 11 од.зб., 1919–1922 рр. 

Хлистунівський, ф.Р-114, 6 од.зб., 1920, 1921 рр. 

Худяківський, ф.Р-485, 1 од.зб., 1920–1922 рр. 
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Шабельницький, ф.Р-986, 8 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Шелепухський, ф.Р-116, 4 од.зб., 1922 р. 

Яблунівський, ф.Р-119, 20 од.зб., 1921–1923 рр. 

 

Чигиринського повіту: 

 

Боровицький, ф.Р-983, 2 од.зб., 1921 р. 

Лебединський, ф.Р-985, 5 од.зб., 1920–1922 рр. 

Суботівський, ф.Р-984, 4 од.зб., 1918–1922 рр. 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

Ф.Р-4313,  6636 од.зб., 1944–1989 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створений з утворенням Черкаської області відповідно до Указу Президії 

Верховної Ради СРСР від 7 січня 1954 р. 

3 січня 1963 р. по грудень 1964 р. згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради 

Міністрів УРСР у області діяло два виконкоми обласних рад депутатів трудящих:  

промисловий і сільський. 

У 1965 р. був обраний єдиний виконком Черкаської обласної ради депутатів 

трудящих. 

З жовтня 1977 р. перейменований у виконавчий комітет Черкаської обласної ради 

народних депутатів. 

Є колегіальним органом, обирається на сесії ради кожного нового скликання. 

Здійснює керівництво державним, господарським і соціально-культурним 

будівництвом на території області, забезпечує дотримання законів, охорону 

державного порядку та прав громадян. 

 

 Об’єднані постанови бюро обкому Компартії України і облвиконкому, бюро 

райкомів Компартії України і райвиконкомів, рішення і розпорядження облвиконкому. 

 Протоколи сесій обласної ради народних депутатів, засідань виконкомів та 

документи до них. 

 Документи постійно діючих комісій облвиконкому. 

 Протоколи загальних зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати рад, 

зустрічі кандидатів у депутати з виборцями, критичні зауваження, висловлені на зустрічах 

виборців, на сесіях рад, заходи з їх виконання. 

 Зведені статистичні звіти про склад депутатів, постійно діючих комісій облради, 

скликання та проведення сесій. Листівки-біографії кандидатів у депутати, списки 

депутатів. Звіти, довідки, відомості про роботу депутатів. Звіти про організаційно-масову 

роботу місцевих рад і виконкомів. 

 Документи з соціалістичного змагання сільських рад, трудящих міст та сіл області. 

 Листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, відомствами, доповідні 

записки, довідки, звіти про розвиток сільського господарства, промисловості, 

капітального будівництва, транспорту, охорону водних ресурсів, народної освіти, охорони 

здоров’я, торгівлі, стан культурно-освітньої та фізкультурно-масової роботи. 

 Документи про підготовку чаші Кременчуцького водосховища до затоплення, 

переселення жителів із зони затоплення, будівництва Канівської та Кременчуцької ГЕС. 

 Рішення райвиконкомів про надання та затвердження кандидатів на ВСГВ.  

Характеристики на передовиків сільського господарства, юних натуралістів, колгоспи, 

радгоспи, МТС, лісгоспи та ферми - кандидатів в учасники ВСГВ. Характеристика 
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Черкаської області – кандидата ВСГВ (1956).  

 Списки учасників революції 1905–1907 рр., нагороджених орденами і медалями 

СРСР; списки нагороджених урядовими нагородами за бойові подвиги і трудові успіхи, 

багатодітних матерів. Протоколи вручення нагород, грамот про присвоєння почесних 

звань. Книги обліку з урядових нагород та нагород по багатодітності. Відомості про 

кількість нагороджених по області. 

 Довідки, відомості, листування про дружні зв’язки Черкаської області з 

Бидгощським воєводством ПНР. 

 Документи про упорядкування місць, пов’язаних з життям і діяльністю 

Т.Г.Шевченка. Списки пам’ятників архітектури області. Списки сільрад, населених 

пунктів, карти районів. Довідка про економічні показники м. Канева (1962). 

 Кошториси адміністративно-господарських витрат, штатні розписи. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Протоколи звітно-виборних і загальних зборів членів профспілки та засідань 

місцевого комітету. Плани роботи, кошториси прибутків та витрат, статистичні, фінансові 

звіти. 

 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАЙОННИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 44,  21121 од.зб.,  1919–1993 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як виконавчі комітети 

районних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 

Обирались на районних з’їздах рад, у період між з’їздами були вищими органами 

влади на території району. Здійснювали керівництво господарським і культурно-

політичним будівництвом. 

3 грудня 1939 р. райвиконкоми обирались  на сесіях рад і стали називатися  

виконавчими комітетами районних рад депутатів трудящих. 

Відновили діяльність у 1943–1944 рр. 

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 22 грудня 1973 р. у місті 

Черкаси створені два нових виконкоми – Придніпровський та Соснівський. 

Відповідно  до Конституції СРСР 1977 р. – перейменовані у виконавчі комітети 

районних рад народних депутатів. 

У фондах окремих райвиконкомів є документи волвиконкомів за 1919–1922 рр. 

 

 Розпорядження райвиконкомів. 

 Протоколи районних з’їздів рад, сесій районних рад, засідань виконкомів районних 

та сільських рад, загальних зборів громадян. 

 Плани роботи, звіти, доповіді та доповідні записки про діяльність райвиконкомів і 

їх відділів, сільрад, КНС, сільських товариств  взаємодопомоги, постійно діючих комісій 

рад, організаційно-масову, культурно-освітню роботу, соціалістичне змагання сільських 

та селищних рад, роботу промислових підприємств, проведення сільськогосподарських 

кампаній, заходи з посилення боротьби зі злочинністю, працевлаштування молоді. 

 Листування про допомогу Червоній Армії та громадянам, які потерпіли від 

інтервенції (1921–1922), боротьбу з бюрократизмом і хабарництвом; про відновлення та 

розвиток сільського господарства після громадянської і Великої Вітчизняної війни, 

організацію і діяльність колективних господарств та МТС, хід колективізації (1929–1930), 

організаційно-господарське зміцнення колгоспів, забезпечення колгоспів і радгоспів 

технікою, проведення сільськогосподарських кампаній, підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур, заготівлю сировини, розширення посівних площ, 

проведення землевпорядних і меліоративних робіт, землекористування, розвиток  
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садівництва, бджільництва, огородництва, тваринництва. 

 Відомості про кількість землі та посівів, поголів’я худоби в колгоспах та радгоспах 

(1933, ф.Р-79), економічний стан районів, стан промисловості м. Черкаси із зазначенням 

чисельності працюючих, валової продукції за галузями промисловості та по 

підприємствах (1939–1940, ф.Р-80). 

 Документи про участь передових колгоспів у Всесоюзній сільськогосподарській 

виставці (1956–1958), нагородження орденами і медалями, присвоєння почесних звань 

трудящим районів. 

 Плани благоустрою районів та довідки про їх виконання.  Плани, звіти, доповіді, 

листування про здійснення всезагального навчання, ліквідацію неписьменності, діяльність 

органів народної освіти, розвиток культури та охорони здоров’я. 

 Акти, довідки про збитки, нанесені колгоспам, підприємствам та організаціям 

районів фашистськими окупантами. 

 Довідки, плани заходів з виконання наказів виборців. 

 Листування і відомості про мобілізацію робочої сили на будівництво Одеської 

залізниці, переселення громадян і оргнабір робочої сили, заготівлі лісу для шахт Донбасу. 

 Документи про адміністративно-територіальні зміни. 

 Документи про підготовку та святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією. 

 

Бабанський, ф.Р-3076, 135 од.зб., 1936, 1944–1959 рр. 

Балакліївський, ф.Р-67, 18 од.зб., 1926–1928 рр. 

Буцький, ф.Р-4712, 218 од.зб., 1944–1959 рр. 

Виноградський, ф.Р-69, 1 од.зб., 1923, 1924 рр. 

Вільшанський, ф.Р-77, 89 од.зб., 1923–1929, 1944–1959 рр. 

Гельмязівський, ф.Р-5052, 200 од.зб., 1943–1962 рр. 

Городищенський, ф.Р-3445, 767 од.зб., 1941–1980 рр. 

Драбівський, ф.Р-1216, 679 од.зб., 1923, 1943–1979 рр. 

Жашківський, ф.Р-1628, 796 од.зб., 1941–1980 рр. 

Завадівський, ф.Р-70, 23 од.зб., 1922–1924 рр. 

Звенигородський, ф.Р-3489, 746 од.зб., 1944–1993 рр. 

Золотоніський, ф.Р-624, 1234 од.зб., 1943–1987 рр. 

Іркліївський, ф.Р-2038, 296 од.зб., 1941–1959 рр. 

Кам’янський, ф.Р-1345, 1241 од.зб., 1922–1931, 1934, 1944–1985 рр. 

Канівський, ф.Р-71, 1377 од.зб., 1923–1928, 1944–1980 рр. 

Катеринопільський, ф.Р-3562, 679 од.зб., 1944–1962, 1966–1990 рр. 

Корсунь-Шевченківський, ф.Р-72, 1021 од.зб.,1923–1929,1944–1980 рр. 

Ладижинський, ф.Р-2417, 171 од.зб., 1944–1959 рр. 

Леськівський, ф.Р-73, 1 од.зб., 1924 р. 

Лисянський, ф.Р-3029, 772 од.зб., 1944–1962, 1965–1980 рр. 

Маньківський, ф.Р-4711, 725 од.зб., 1944–1980 рр. 

Матусівський, ф.Р-74, 7 од.зб., 1923–1926 рр. 

Медведівський, ф.Р-83, 2 од.зб., 1923, 1924 рр. 

Михайлівський, ф.Р-973, 1 од.зб., 1923 р. 

Мокрокалигірський, ф.Р-75, 109 од.зб., 1927–1930, 1944–1956 рр. 

Монастирищенський, ф.Р-2113, 857 од.зб., 1919, 1922–1939, 1944–1980 рр. 

Мошенський, ф.Р-76, 23 од.зб., 1925–1929 рр. 

Піщанський, ф.Р-1694, 3 од.зб., 1924–1926 рр. 

Придніпровський, ф.Р-5521, 663 од.зб., 1974–1985 рр. 

Ротмистрівський, ф.Р-78, 82 од.зб., 1928–1930, 1944–1956 рр. 

Смілянський, ф.Р-79, 914 од.зб., 1919–1934, 1944–1985 рр. 

Соснівський, ф.Р-5438, 645 од.зб., 1974–1985 рр. 

Стеблівський, ф.Р-81, 414 од.зб., 1923–1930 рр. 
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Степанецький, ф.Р-359, 2 од.зб., 1924 р. 

Тальнівський, ф.Р-1591, 1073 од.зб., 1944–1962, 1965–1980 рр. 

Уманський, ф.Р-3075, 739 од.зб., 1931, 1932, 1944–1987 рр. 

Христинівський, ф.Р-3872, 831 од.зб., 1944–1980 рр. 

Цибулівський, ф.Р-2243, 245 од.зб., 1921–1928 рр. 

Черкаський, ф.Р-80, 811 од.зб., 1925–1940, 1944–1980 рр. 

Чигиринський, ф.Р-539, 879 од.зб., 1926–1928, 1944–1987 рр. 

Чигиринський, ф.Р-3235, 21 од.зб., 1921, 1922 рр. 

Чорнобаївський, ф.Р-2420, 759 од.зб., 1943–1962, 1965–1985 рр. 

Шполянський, ф.Р-2297, 647 од.зб., 1944–1980 рр. 

Шрамківський, ф.Р-1963, 205 од.зб., 1943–1959 рр. 

 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ МІСЬКИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 15,  9336 од.зб.,  1920, 1921, 1925, 1938–1985 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до постанови Тимчасового робітничо-селянського ряду 

України від 8 лютого 1919 р. як міські ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів. 

У грудні 1939 р. перейменовані у виконкоми міських рад депутатів трудящих, у 

жовтні 1977 р. – народних депутатів. 

Відновили діяльність у 1943–1944 рр. 

Здійснюють функції управління і адміністративно-господарського керівництва. 

У фонді Чигиринського міськвиконкому є документи відділу управління 

Чигиринського повітвиконкому за 1920–1921 рр. 

 

 Протоколи сесій міських рад, засідань виконкомів, президій і секцій міських рад. 

Витяги з протоколів засідань президії Черкаського окрвиконкому (1926, ф.Р-121). 

 Листування з облвиконкомом, райвиконкомами про стан і розвиток промисловості, 

комунального господарства, капітального і житлового будівництва, народної освіти, 

охорони здоров’я, культури, розвиток фізкультури і спорту, благоустрій міст. 

 Документи про підготовку і святкування 150-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка 

(1964). 

 Плани, звіти, доповідні записки про діяльність  міськвиконкомів, їх відділів та 

комісій. 

 Короткий нарис історії м. Черкаси, характеристика промисловості, комунального 

господарства, народного господарства, охорони здоров’я (1938, ф.Р-121). План розвитку 

народного господарства м. Черкаси на 1941 р. (ф.Р-121). 

 Документи про відновлення народного господарства після звільнення області від 

фашистської окупації, відновлення діяльності підприємств і радянських установ м. Сміла 

(1944). Акти збитків, нанесених господарству фашистськими окупантами. Списки 

підприємств, установ та організацій м. Канева (1944–1945). 

 Доповідь голови Черкаського міськвиконкому на мітингу, присвяченому відкриттю 

пам’ятника воїнам, які загинули за звільнення м. Черкаси (1944, ф.Р-121). 

 Документи про проведення виборів до міських  рад, організацію соціалістичного 

змагання серед міських рад. 

 Листування про обмін делегаціями з містами побратимами зарубіжних країн, 

встановлення дружніх зв’язків з Бидгощським воєводством Польської Народної 

Республіки, з м. Ромійї-Сюр-Сен (Франція).  

 Документи про нагородження орденами і медалями, присвоєння почесних звань 

громадянам міст. 
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Ватутінський, ф.Р-3498, 383 од.зб., 1949–1980 рр. 

Городищенський, ф.Р-4172, 288 од.зб., 1956–1980 рр. 

Жашківський, ф.Р-3388, 353 од.зб., 1945–1980 рр. 

Звенигородський, ф.Р-3500, 572 од.зб., 1944–1980 рр. 

Золотоніський, ф.Р-647, 426 од.зб., 1943–1980 рр. 

Кам’янський, ф.Р-3328, 372 од.зб., 1944–1985 рр. 

Канівський, ф.Р-3709, 541 од.зб., 1944–1979 рр. 

Корсунь-Шевченківський, ф.Р-3005, 433 од.зб., 1944–1980 рр. 

Смілянський, ф.Р-2688, 931 од.зб., 1944–1985 рр. 

Тальнівський, ф.Р-4782, 427 од.зб., 1944–1980 рр. 

Уманський, ф.Р-3070, 1079 од.зб., 1944–1984 рр. 

Христинівський, ф.Р-4336, 328 од.зб., 1945–1980 рр. 

Черкаський, ф.Р-121, 2554 од.зб., 1925, 1938–1985 рр. 

Чигиринський, ф.Р-2503, 389 од.зб.,  1920, 1921, 1945–1980 рр. 

Шполянський, ф.Р-2317, 260 од.зб.,  1944–1974 рр. 

 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ РАД НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 716, 142224 од.зб.,  1918–1936, 1938–1993 рр.  Описи. 

 

Сільські ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів створені у 

1917 р. після проголошення радянської влади на Україні як вищі розпорядчі і 

виконавчі органи влади на селі. 

Підпорядковувались волвиконкомам, з 1923 р. – райвиконкомам. 

У 1937 р.  перейменовані на виконавчі комітети сільських, селищних рад депутатів 

трудящих і стали обиратись виконкоми на своїх сесіях, у жовтні 1977 р. – 

перейменовані на виконавчі комітети сільських, селищних рад народних депутатів. 

 

 Протоколи сесій сільських рад, засідань виконкомів, постійних комісій, загальних 

зборів жителів сіл. 

 Плани, звіти, відомості, довідки про роботу сільських рад та їх комісій. 

 Бюджети сільрад та звіти про їх виконання. Акти ревізій діяльності сільрад. 

 Звіти, протоколи, списки, відомості про підготовку і проведення виборів до 

сільських рад, склад депутатів і членів постійно діючих комісій сільрад. Накази виборців 

депутатам сільських рад та відомості про їх виконання. 

 Листування з райвиконкомами про виконання державних планів заготівель і 

закупівель сільськогосподарських продуктів, організаційно-масову роботу сільрад. 

Договори, умови про соціалістичне змагання та документи про підсумки їх виконання. 

 Списки трудівників села, нагороджених орденами і медалями. 

 Листування з райвиконкомами та їх відділами про стан народної освіти, культури, 

охорони здоров’я, індивідуального і колгоспного будівництва, торгівлі, благоустрій сіл. 

 Звіти, відомості про статевий та віковий склад населення сільських рад, 

працевлаштування випускників шкіл, роботу дитячих садків, Документи  (постанови, 

протоколи) про роботу товариських судів. 

 Акти про збитки, нанесені колгоспам та жителям сіл фашистськими  окупантами. 

Відомості про наявність могил бійців, сержантів, офіцерів, партизан, списки 

військовослужбовців, які приймали участь у Корсунь-Шевченківській битві. Списки 

громадян, які внесли кошти на будівництво  танкової колони. Відомості і списки 

військовослужбовців, пропалих без вісти, закатованих німецькими окупантами, вивезених 
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насильно до Німеччини, інвалідів війни, сімей загиблих.  Звіти і листування з 

райвиконкомами, військкоматами про працевлаштування демобілізованих воїнів, надання 

допомоги сім’ям фронтовиків, влаштування дітей-сиріт у дитячі будинки. План 

святкування першої річниці звільнення міст і сіл від фашистських загарбників (1944). 

 

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ 

 

ЧИГИРИНСЬКА ПОВІТОВА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПО ВИБОРАХ 

ЗЕМСЬКИХ ГЛАСНИХ 

 

Ф.Р-543, 6 од.зб. 1917 р. Опис. 

 

Вибори земських гласних проводилися згідно з Законом Тимчасового уряду від 21 

травня 1917 р. Були призначені на 8 жовтня 1917 р. 

Відповідно до ст.ст. 4, 5 наказу "Про використання тимчасових правил з 

проведення виборів губернських і повітових земських гласних" Чигиринський 

повіт був розділений на вісім округів. 

 

Протоколи засідань комісій по виборах земських гласних. 

Списки виборців та членів окружних і дільничних виборчих комісій. 

 

ОКРУЖНІ РАХУНКОВІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ НАРОДНИХ СУДДІВ І 

УПОВНОВАЖЕНИХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ ДЕПУТАТІВ 

ТРУДЯЩИХ ШРАМКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Ф.Р-1606, 4 од.зб., 1954 р. Опис. 

 

Відповідно до "Положення про вибори народних суддів УРСР", затверджених 

Президією Верховної Ради УРСР від 10 жовтня 1948 р., проводились вибори 

народних суддів та народних засідателів. Згідно з рішенням Шрамківського 

райвиконкому від 20 листопада 1954 р. у районі було створено 19 виборчих 

пунктів. 

19 грудня 1954 р. відбулися вибори народних суддів та уповноважених 

Шрамківського району. 

 

Протоколи засідань громадських організацій та зборів трудящих про висунення 

кандидатів у народні судді та народні засідателі. 

 Документи про хід підготовки до виборів та підсумки виборів народного суду 

району. 

 Протоколи голосування окружних рахункових комісій при уповноважених 

виконкому. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОМІСІЯ З ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

РЕФЕРЕНДУМУ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ 

 

Ф.5877, 36 од.зб., 2006 р. Опис. 
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Створена відповідно до статті 27 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві 

референдуми" від 1991 р. та на підставі рішення Черкаської обласної ради від 26 

лютого 2000 р. "Про утворення обласної комісії з всеукраїнського референдуму за 

народною ініціативою" з метою з'ясування позиції громадян щодо ряду актуальних 

питань, від своєчасного вирішення яких залежало майбутнє країни, а також 

внесення у зв'язку з цим відповідних змін до Конституції України. 

 

 Протоколи засідань обласної комісії; обласної, районних та міських комісій про 

результати підрахунку голосів. 

 Кошториси прибутків та видатків. Фінансові звіти. 

 Відомості нарахування заробітної плати членам та працівникам обласної, районних 

та міських комісій. 

 

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ ДО МІСЦЕВИХ РАД 

 

 Фондів 7, 344 од.зб., 2005-2006 рр. Описи. 

 

Створені відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів". 

Виборча комісія на період здійснення своїх повноважень була постійно діючим 

органом, який забезпечував організацію та проведення виборів. 

 

 Протоколи засідань виборчих комісій. Постанови виборчих комісій. 

 Протоколи виборчих комісій про підсумки голосування та результати виборів. 

 Агітаційна документація. 

 Кошториси видатків. Плани асигнувань. Фінансові звіти. 

 

 Канівська, ф.5979, 50 од.зб., 2005-2006 рр. 

 Смілянська, ф.Р-3273, 39 од.зб., 1947-1967 рр. 

 Смілянська, ф.5989, 24 од.зб., 2006 р. 

 Уманська, ф.5980, 35 од.зб., 2006 р. 

 Черкаська, ф.5982, 52 од.зб., 2006 р. 

 Черкаська, ф.5999, 128 од.зб., 2006 р. 

 Шрамківська, ф.Р-1607, 16 од.зб., 1953-1955 рр. 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ 

 

 Фондів 13, 178 од.зб., 1999, 2004-2005 рр. Описи. 

 

Створені для організації та проведення виборів, статус яких визначався Законом 

України "Про вибори Президента України ". 

Були юридичними особами, органами вищого рівня щодо всіх дільничних 

виборчих комісій на території територіальних виборчих округів. 

 

 Рішення територіальних виборчих комісій про утворення виборчих дільниць. 

 Протоколи засідань та постанови територіальних виборчих комісій. 

 Протоколи територіальних та дільничних виборчих комісій про підсумки 

голосування. 
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 Городищенська, ф.5882, 15 од.зб., 1999 р. 

 Городищенська, ф.5967, 13 од.зб., 2004-2005 рр. 

 Золотоніська, ф.5965, 33 од.зб., 2004-2005 рр. 

 Смілянська, ф.5852, 6 од.зб., 1999 р. 

        -"-        , ф.5970, 11 од.зб., 2004-2005 рр. 

 Тальнівська, ф.5881, 8 од.зб., 1999 р. 

        -"-         , ф.5968, 10 од.зб., 2004-2005 рр. 

 Уманська, ф.5880, 7 од.зб., 1999 р. 

        -"-     , ф.5966, 19 од.зб., 2004-2005 рр. 

 Черкаська, ф.5875, 4 од.зб., 1999 р. 

        -"-      , ф.5876, 3 од.зб., 1999 р. 

 Черкаська, ф.5963, 22 од.зб., 2004-2005 рр. 

        -"-      , ф.5964, 17 од.зб., 2004-2005 рр. 

 

ОКРУЖНІ ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

УКРАЇНИ 

 

 Фондів 32, 517 од.зб., 1954,1955,1997-2007 рр. Описи. 

 

 Створені на підставі Закону України "Про вибори народних депутатів України". 

Основною функцією окружних виборчих комісій було забезпечення підготовки та 

проведення виборів депутатів в одномандатному окрузі та в багатомандатному 

окрузі в межах одномандатного округу. 

 

 Протоколи засідань окружних виборчих комісій та додатки до них, засідань 

дільничних виборчих комісій та додатки до них; окружних виборчих комісій про підсумки 

виборів та дільничних виборчих комісій про результати підрахунку голосів по 

одномандатному виборчому округу. 

 Плакати із біографічними відомостями про зареєстрованих кандидатів у депутати 

та тезами їх передвиборних програм. Облікові картки народних депутатів України, 

обраних на виборах. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. Акти перевіряння фінансової 

діяльності окружних виборчих комісій. 

 

 Городищенська, ф.5837, 24 од.зб., 1997-1998 рр. 

           -"-            , ф.5938, 15 од.зб., 2002 р. 

 Драбівська, ф.Р-1608, 1 од.зб., 1955 р. 

 Звенигородська, ф.5988, 21 од.зб., 2006 р. 

           -"-            , ф.6004, 18 од.зб., 2007 р. 

 Золотоніська, ф.Р-979, 22 од.зб., 1954 р. 

           -"-        , ф.-5847, 13 од.зб., 1998 р. 

           -"-        , ф.5937, 13 од.зб., 2002 р. 

           -"-        , ф.5991, 22 од.зб., 2006 р. 

           -"-        , ф.6011, 27 од.зб., 2007 р. 

 Корсунь-Шевченківська, ф.5985, 15 од.зб., 2006 р. 

           -"-                           , ф.6013, 16 од.зб., 2007 р. 

 Смілянська, ф.5850, 9 од.зб., 1998 р. 

           -"-     , ф.5942, 8 од.зб., 2002 р. 

           -"-     , ф.5990, 15 од.зб., 2006 р. 

           -"-     , ф.6008, 14 од.зб., 2007 р. 

 Тальнівська, ф.5872, 10 од.зб., 1997-1998 рр. 
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 Тальнівська, ф.5936, 12 од.зб., 2002 р. 

                      -"-     , ф.5986, 8 од.зб., 2006 р. 

                      -"-     ,  ф.6012, 7 од.зб., 2007 р. 

 Уманська, ф.5853, 7 од.зб., 1998 р. 

           -"-  , ф.5940, 14 од.зб., 2002 р. 

           -"-  , ф.5987, 16 од.зб., 2006 р. 

           - "-  , ф.6009, 17 од.зб., 2007 р. 

 Черкаська, ф.5845, 9 од.зб., 1997-1998 рр. 

           -"-   , ф.5846, 8 од.зб., 997-1998 рр. 

                      -"-   , ф.5939, 13 од.зб., 2002 р. 

                      -"-   , ф.5944, 22 од.зб., 2002 р. 

                      -"-   , ф.5983, 27 од.зб., 2005-2006 рр. 

 Черкаська, ф.6007, 49 од.зб., 2007 р. 

 Шполянська, ф.5981, 35 од.зб., 2006р. 

             -"-     , ф.6010, 10 од.зб., 2007 р. 
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РОЗДІЛ  2 

 

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ І ІНШІ ВІЙСЬКОВІ УСТАНОВИ  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ВІЙСЬКОВА НАРАДА 

 

Ф.Р-4440, 2 од.зб., 1923–1925 рр.  Опис. 

 

Створена на Черкащині зі створенням округів у 1923 р. 

Була постійним органом по боротьбі з бандитизмом. У своїй боротьбі спиралась на 

робітничий клас, трудове селянство, зокрема на членів комітетів незаможних селян. 

Час припинення діяльності не встановлено. 

 

 Накази, розпорядження Наркомату внутрішніх справ, управління Шевченківської 

окружної радянської робітничо-селянської міліції. 

 Протоколи засідань Київської губернської військової наради, нарад Шевченківської 

окружної комісії по боротьбі з бандитизмом, засідань окружної військової наради. 

 

ШТАБ  ЧИГИРИНСЬКОГО ГАРНІЗОНУ ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА 

 

Ф. Р-2523, 11 од.зб., 1919 р. Опис, каталог. 

 

Створений у 1919 р. із складу партизанського загону, який діяв на території 

Чигиринського повіту у 1918 р. 

Керував діяльністю гарнізону та підпорядковувався Чигиринському повітовому 

революційному комітету. Чигиринські частини Червоного козацтва у подальшому 

були влиті до складу регулярної Червоної Армії. 

 

 Накази по гарнізону та міської міліції. 

 Витяги з протоколів засідань Чигиринського повітового революційного комітету 

про організацію загонів Червоної Армії, охорону міста та повіту. 

 Звернення до населення про підтримку уряду та боротьбу за радянську владу. 

 Відомості про організацію загонів самооборони. 

 Рапорти командуючого революційним загоном Чигиринському повітовому 

революційному комітету про стан у місті. 

 Посвідчення, списки козаків та добровольців, що вступили до загону. 

 

ПОВІТОВІ  ВІЙСЬКОВІ  КОМІСАРІАТИ 

 

Фондів 7, 203 од.зб., 1917–1923 рр.  Описи, каталог. 

 

Створені у 1919 р. 
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Займались обліком військовозобов’язаних, працездатного населення,  проведенням 

мобілізації, організацією загального військового навчання, плановим формуванням 

військових частин та боротьбою з дезертирством. 

Ліквідовані у 1923 р. з ліквідацією повітів. 

 

 Розпорядження командуючого Українським фронтом В.А.Антонова–Овсієнко та 

коменданта м. Золотоноша про заходи для розгромлення контрреволюційних 

григор’ївських банд. Накази, циркуляри, інструкції, телеграми губвійськомів, 

повітвійськомів, волвійськомів, агітаційно-освітніх відділів. 

 Положення про хати-читальні (ф.Р-1667). 

 Доповіді, звернення агітаційно-освітніх відділів, агітаторів про політичний стан в 

повітах, волостях, селах, роботу агітаторів червоноармійських клубів, хат-читалень, 

боротьбу з саботажем. 

 Протоколи зборів червоноармійців Золотоніського запасного полку і представників 

караульної роти, культурно-освітньої комісії. 

 Листування з губвійськоматами, волвиконкомами, волосними військкоматами, 

продовольчими установами, військовими частинами, лікувальними установами про облік 

військовозобов’язаних, відправлення мобілізованих до військових частин, охорону 

залізниць, дотримання революційної законності, організацію ротних товариських судів, 

мобілізацію медичних та ветеринарних працівників, політико-освітню роботу, організацію 

загального навчання, роботу хат-читалень. 

 Відомості про кількість населених пунктів та населення в Уманському повіті  

(ф.Р-2257). 

 Список добровольців, які вступили до караульної роти та  червоноармійців 

Особливої Придніпровської бригади. 

 

Звенигородський, ф.Р-4443, 14 од.зб., 1919-1922 рр. 

Золотоніський, ф.Р-1667, 120 од.зб., 1917-1922 рр. 

Канівський, ф.Р-2787, 3 од.зб., 1919-1921 рр. 

Корсунський, ф.Р-4445, 5 од.зб., 1920, 1921, 1923 рр. 

Уманський, ф.Р-2257, 47 од.зб., 1919-1923 рр. 

Черкаський, ф.Р-2258, 9 од.зб., 1919-1923 рр. 

Чигиринський, ф.Р-1646, 5 од.зб., 1920, 1921 рр. 

 

ВОЛОСНІ  ВІЙСЬКОВІ КОМІСАРІАТИ 

 

Фондів 5, 12 од.зб., 1919–1921 рр. Описи. 

 

Створені на початку 1919 р. 

Підпорядковувались безпосередньо повітовим військовим комісаріатам. 

У 1921 р. відповідно до постанови РНК УСРР «Про військові відділи» від 14 травня 

1921 р. були реорганізовані у військові відділи. 

Остаточно припинили діяльність у 1922 р. відповідно до «Положения о волостных 

съездах советов и их исполкомов». 

 

 Постанова РНК УСРР про реорганізацію військових комітетів у військові відділи 

волвиконкомів (1921). 

 Накази волвійськкоматів. 

 Листування з Чигиринським повітвиконкомом, повітвійськкоматом про іноземних 

підданих, які звільнялися від військової повинності, реєстрацію демобілізованих 

військовозобов’язаних. 
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 Іменний список посадових осіб командного складу та адміністративної служби 

Васютинського волвійськкомату.  

 

Васютинський, ф.Р-2259, 2 од.зб., 1919, 1921 рр. 

Жовнинський, ф.Р-3472, 1 од.зб., 1919 р. 

Ковалівський, ф.Р-1731, 1 од.зб., 1920 р. 

Кузьмино-Гребельський, ф.Р-2812, 4 од.зб., 1919 р. 

Шабельницький, ф.Р-989, 4 од.зб., 1920, 1921 рр. 

 

РАЙОННІ  ВІЙСЬКОВІ  КОМІСАРІАТИ 

 

Фондів 4, 6 од.зб., 1926, 1927, 1935, 1939–1941 рр. Описи, каталог. 

 

Створені у 1923 р. у зв’язку з утворенням районів і районних установ. 

Підпорядковувались обласному військовому комісаріату. 

 

 Накази Корсунського учбового пункту при Черкаському райвійськкоматі. 

 Довідки, характеристики допризовників. 

 Книга обліку видачі свідоцтв про звільнення від військової повинності. 

 

Кам’янський, ф.Р-2403, 1 од.зб., 1940 р. 

Христинівський, ф.Р-4444, 1 од.зб., 1935 р. 

Черкаський, ф.Р-2494, 1 од.зб., 1926, 1927 рр. 

Чигиринський, ф.Р-2405, 3 од.зб., 1939–1941 рр. 

 

УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОНІСЬКОГО ПОВІТОВОГО ВІЙСЬКОВОГО 

НАЧАЛЬНИКА  

 

Ф.Р-1868, 14 од.зб., 1916–1919 рр.  Опис, каталог. 

 

Час створення не встановлено. 

Орган повітового військового начальника утворений після військової реформи 1874 

р., коли була введена загальна військова повинність та прийнятий новий військовий 

статут. 

Займалось реєстрацією новобранців та відправленням їх із збірного пункту до 

місць розквартирування військових частин, видачею пенсій; надавало допомогу 

родинам військовослужбовців. 

Ліквідоване у січні 1919 р. з передачею функцій Золотоніському повітовому 

військовому комісаріату. 

 

 Накази Директорії УНР, штабів військових армій УНР; розпорядження військового 

Міністерства, корпусних і бригадних штабів та інтендантів гетьманського і 

петлюрівського урядів. Накази та розпорядження по управлінню. 

 Листування з Канівським повітовим військовим начальником, повітовими та 

волосними міліціями про військову повинність, розшук дезертирів. 

 Прохання про зарахування на службу в управління повітового військового 

начальника. Списки офіцерів та чиновників управління. Іменні списки військових та 

класних чинів, новобранців дострокового призову 1919 року, медичного персоналу повіту. 
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3-ІЙ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БАТАЛЬЙОН 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО ПОВІТОВОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ 

 

Ф.Р-1668, 1 од.зб., 1920 р.  Опис. 

 

Займався обліком допризовної молоді та навчанням допризовників. 

 

 Листування з 9-ою ротною дільницею  м. Березані. 

 

ШТАБ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ І МІСТА 

ЧЕРКАСИ 

 

 Ф.Р-4582, 25 од.зб., 1961-1976 рр. Описи. 

 

Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 липня 1961 р. 

місцева протиповітряна оборона реорганізована в цивільну оборону СРСР. 

До складу штабу входили наступні служби: охорона порядку та безпеки, 

протипожежних заходів, захисту тварин і рослин, інженерно-технічна, сповіщення і 

зв’язку, торгівлі і харчування, аварійно-спасаюча, медична, електропостачання та 

автотранспорту. 

 

 Накази начальників цивільної оборони та штабу цивільної оборони Черкаської 

області. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 

УПРАВЛІННЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УРСР 

 

Ф.Р-715, 4 од.зб., 1943–1945 рр.  Опис. 

 

Створена у 1901 р. 

Відновила діяльність у вересні 1943 р. 

Здійснювала спостереження за погодними умовами, станом посівів, товщиною 

снігу, ведення журналів спостережень та направлення синоптичних телеграм і 

іншої інформації зацікавленим організаціям. 

 

 Накази, розпорядження управлінь гідрометеорологічної служби Харківського та 

Київського військових округів, райвиконкому і листування з ними з питань роботи 

станції. 

 Виробниче завдання станції (1944). 

 Акти про встановлення приладів на станції. 

 Акти про збитки, нанесені станції фашистськими загарбниками. 
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РОЗДІЛ  3 

 

ОРГАНИ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ, ДЕРЖАВНОГО І 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ ВІДДІЛ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ РОБІТНИЧО-

СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ 

 

 Ф.Р.-2683, 3 од.зб., 1920-1921 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Здійснював контроль за органами державного управління, народного господарства, 

громадськими організаціями. 

 

 Протоколи загальних зборів підприємств повіту. 

 Іменні списки, анкети, посвідчення співробітників робітничо-селянської інспекції. 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (ЧЕРКАСЬКА) ОКРУЖНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ – 

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКА ІНСПЕКЦІЯ 

 

Ф.Р-134, 16 од.зб., 1923–1930 рр.  Опис, каталог. 

 

Створена відповідно до постанови ВУЦВК від 29 серпня 1923 р. як відділення 

робітничо-селянської інспекції при окружному виконкомі. Підпорядковувалась 

безпосередньо Народному комісаріату робітничо-селянської інспекції УСРР. 

Була органом контролю за діяльністю державних підприємств, установ, 

громадських організацій. 

Припинила діяльність на підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР  

від 2 вересня 1930 р. «Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу систему 

управління». 

 

 Протоколи засідань районних комісій про перехід установ на двозмінний робочий 

день, загальних зборів членів Виноградського, Вільшанського, Шполянського комнезамів. 

 Звіти про роботу окрКК – РСІ за 1928–1930 рр. 

 Доповіді, доповідні записки, акти про стан роботи партійних осередків округу з 

виконання директив партії про критику та самокритику, проведення хлібозаготівельної 

кампанії в Чигиринському районі (1929) та стан посівів цукрового буряку по колгоспах і 

радгоспах округу. Зведення, відомості про раціоналізацію на підприємствах місцевої  

промисловості округу. 

 Акти обслідування стану шкіл, дитячих та  політико-освітніх установ. Доповідні 

записки про результати перевіряння підготовки Соснівського курортного управління до 

проведення курортного сезону. 
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ЧЕРКАСЬКА ПОВІТОВА РОБІТНИЧО–СЕЛЯНСЬКА ІНСПЕКЦІЯ 

 

Ф.Р-142, 21 од.зб., 1920–1922 рр.  Опис. 

 

Створена відповідно до наказу Народного комісаріату  робітничо-селянської 

інспекції УСРР від 25 лютого 1920 р. 

Здійснювала контроль за діяльністю державних установ, підприємств, організацій. 

Ліквідована на підставі постанови ВУЦВК від 8 березня 1922 р. 

 

 Накази, розпорядження Київської губернської РСІ.  Накази, розпорядження 

повітової РСІ. 

 Листування про заходи з подолання паливної кризи (1920), облік палива та 

лісоматеріалів, діяльність повітової РСІ з контролю за заготівлею, вивезенням, торгівлею 

та витрачанням палива і лісоматеріалів, охорону лісових угідь. 

 Акти обслідування діяльності підприємств лісопильної та деревообробної 

промисловості м. Черкаси (1921), якості виробів. Звіт про діяльність Смілянської 

лісозаготівельної інспекції за 1921 р. Зведення про хід лісозаготівель по лісництвах 

повіту. 

 Циркуляри, накази контролерам повітової РСІ про контроль за дотриманням 

соціалістичної законності, витрачанням грошових сум, про боротьбу з бюрократизмом та 

тяганиною, заходи зі зміцнення дисципліни праці. 

 Документи з обслідування роботи організацій споживчої кооперації, гужового 

транспорту. 

РАЙОННІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ КП(Б)У ТА РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКІ 

ІНСПЕКЦІЇ 

 

Фондів 4, 198 од.зб., 1929–1934 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені згідно з положенням ЦКК КП(б)У і НК РСІ УСРР від  

20 вересня 1930 р. при районних виконкомах. 

Здійснювали контроль за діяльністю державного, політичного, господарського 

апарату, вели боротьбу з бюрократизмом та порушенням законів в організаціях та 

установах. 

Ліквідовані у 1934 р. на підставі постанови ЦВК і РНК СРСР від  

11 лютого 1934 р.; замість них були створені комісії партійного контролю при ЦК 

ВКП(б) та комісії радянського контролю при РНК СРСР. 

 

 Постанови, розпорядження, циркуляри ВЦВК, РНК УРСР, НК РСІ УСРР колегії 

окружної РСІ, Київської обласної КК КП(б)У–РСІ, Черкаської районної КК та колегій РСІ. 

 Статут секцій РСІ при сільрадах. Положення про районні та міські контрольні 

комісії. 

 Протоколи міжрайонних, кущових нарад голів Черкаської райКК–РСІ, пленумів, 

загальних зборів, засідань бюро  Златопільської районної комісії, засідань груп сприяння 

РСІ. 

 Звіт про діяльність Черкаської  райКК–РСІ за 1930–1931 рр. 

 Доповіді, акти обслідування роботи секцій РСІ, установ, організацій, підприємств 

районів.  Відомості про виконання планів заготівлі  сільськогосподарської продукції. 

 Листування з обласною контрольною комісією про заходи організаційно-

господарського зміцнення колгоспів, стан колгоспного будівництва, підготовку до 

посівної та хлібозаготівельної кампаній, покращення організації праці в колгоспах. 

 Листи, заяви, скарги трудящих та відомості про роботу з ними. 
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 Витяги з персональних справ членів партії. Списки членів секцій і груп сприяння 

РСІ. 

 

Златопільська, ф.П-4902, 150 од.зб., 1929–1934 рр. 

Монастирищенська, ф.Р-2116, 2 од.зб., 1931 р. 

Черкаська, ф.Р-143, 44 од.зб., 1930–1934 рр. 

Чигиринська, ф.Р-1058, 2 од.зб., 1933 р. 

 

ГРУПА КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ПО  

ЧЕРКАСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ 

 

Ф.Р–2504, 104 од.зб., 1960–1963 рр.  Описи. 

 

Створена за рішенням Президії ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР у жовтні 1960 р., 

як група комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР по Черкаському 

економічному адміністративному районі. Обслуговувала Черкаську та 

Кіровоградську області. 

Здійснювала перевірку виконання рішень партії та уряду з основних питань 

народного господарства, займалася удосконаленням роботи державного апарату і 

скороченням витрат на його утримання. 

У 1961 р. реорганізована у групу комісії державного контролю. 

Припинила діяльність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 6 

грудня 1962 р.»Об упразднении комиссий государственного контроля Совета 

Министров УССР» з передачею їх функцій обласним комітетам партійно-

державного контролю. 

 

 Постанови Комісії державного контролю РМ УРСР. 

 Плани, звіти про роботу групи. 

 Доповідні записки, акти, довідки та інші документи про перевірки виконання 

постанов ЦК Компартії України, Ради Міністрів СРСР та Ради Міністрів УРСР про 

дотримання соціалістичної законності, загальну обов’язкову освіту дітей, стан роботи 

дитячих будинків, виконання плану виробництва промисловими підприємствами, роботу 

торгівельних організацій, введення в експлуатацію об’єктів житлового та громадського 

будівництва, стан водного та газового господарства області, розвиток сільського 

господарства, збереженість зернових культур, здавання хліба державі, підготовку 

сільськогосподарської техніки до весняних польових робіт,  розприділення та 

використання спеціалістів сільського господарства. 

 Кошториси витрат, штатні розписи. Квартальні бухгалтерські звіти. 

 Відомості на  отримання заробітної плати співробітниками групи. 

 

КОМІТЕТИ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЧЕРКАСЬКИХ 

(ПРОМИСЛОВОГО І СІЛЬСЬКОГО) ОБЛАСНИХ КОМІТЕТІВ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ І ОБЛАСНИХ ВИКОНАВЧИХ 

КОМІТЕТІВ 

 

Фондів 2, 163 од.зб., 1963-1964 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: промисловий – відповідно до рішень Пленуму ЦК КПРС (листопад 1962 

р.) та Пленуму ЦК КПУ (грудень 1962 р.); сільський – на виконання постанови ЦК 

КПУ і Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1963 р. та відповідно до постанови 
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облвиконкому від 15 лютого 1963р. 

Здійснювали перевірки правильності та своєчасності виконання Законів 

державними і  громадськими організаціями, боротьбу з розкрадачами, викорінення 

бюрократизму. 

Згідно з Законом Верховної Ради СРСР від 9 грудня 1965 р. "Про органи народного 

контролю в СРСР" реорганізовані у комітети народного контролю. 

 

 Директивні вказівки комітету партдержконтролю ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР. 

Розпорядження, постанови Черкаського сільського обкому КПУ та облвиконкому. 

 Протоколи засідань обласних, районних та міських комітетів. 

 Плани роботи, звіти, доповідні записки, довідки про роботу комітетів. 

 Доповідні записки, акти, довідки та інші документи з перевіряння виконання 

постанов ЦК КПУ, Ради Міністрів УРСР, виробничих завдань підприємствами області, 

дотримання соціалістичної законності, кошторисно-штатної дисципліни, техніки безпеки, 

ходу будівництва сільськогосподарських об'єктів, шкіл, дитячих садків, якості продукції, 

перевірки стану підготовки колгоспів і радгоспів області до весняної сівби, підвищення 

урожайності сільськогосподарських культур, раціонального використання земель, 

механізації сільськогосподарських процесів, перевірки спеціалізованих господарств, стану 

розвитку садівництва та виноградарства. 

 

 Черкаський промисловий, ф.Р-2602, 76 од.зб., 1963-1964 рр. 

 Черкаський сільський, ф.Р-2603, 87 од.зб., 1963-1964 рр. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Ф.Р-2830,  954 од.зб., 1965–1991 рр.  Описи, каталог. 

 

Створений згідно з постановою Пленуму ЦК КПРС від 16 листопада 1964 р. як 

комітет партійно-державного контролю Черкаського обкому Компартії України та 

виконкому обласної ради депутатів трудящих. 

Відповідно до Закону Верховної Ради СРСР від 9 грудня 1965 р. «Об органах 

народного контроля в СССР»  перетворений в Черкаський обласний комітет 

народного контролю. 

Здійснював контроль за виконанням директив партії і уряду, державних планів і 

завдань підприємствами, установами, організаціями; боротьбу з порушеннями 

державної дисципліни. 

Ліквідований відповідно до рішення обласної ради народних депутатів від 29 

березня 1991 р. 

 

 Протоколи засідань комітету партійно–державного контролю, народного контролю, 

районних і державних комітетів, зборів активу народних контролерів області. 

 Плани роботи і звіти, доповідні записки, довідки про  діяльність обласного та 

районних комітетів народного контролю. 

 Документи з перевірки виконання установами і організаціями області постанов 

партії та уряду, виконання виробничих планів в промисловості, сільському господарстві, 

транспорті, перевірок стану винахідницької та раціоналізаторської роботи на 

підприємствах і в організаціях області, будівництва і експлуатації автомобільних доріг, 

продуктивності праці на промислових підприємствах; стану  використання механізації 

трудомістких процесів в сільському господарстві; роботи державних племінних станцій, 

культурно-побутового обслуговування населення; обліку і збереженості соціалістичної 

власності, дотримання кошторисно–штатної дисципліни. 
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 Кошториси адміністративно-господарських витрат, штатні розписи. Річні фінансові 

та бухгалтерські звіти. 

 Особові справи звільнених співробітників обласного комітету та органів його 

системи. 

 Особові рахунки з заробітної плати  працівників обласного та районних комітетів. 

 

РАЙОННІ ТА МІСЬКІ КОМІТЕТИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Фондів 27,  6920 од.зб.,  1961–1991 рр.  Описи, каталог. 

 

Створені на основі «Положення про Комітет партійно–державного контролю ЦК 

КПРС і Ради Міністрів СРСР та відповідні органи на місцях», затвердженого 

постановою ЦК КПРС і Ради  Міністрів СРСР від 20 грудня 1962 р. 

Відповідно до Закону Верховної Ради СРСР від 9 грудня 1965 р. «Об органах 

народного контроля в СССР» реорганізовані в комітети народного контролю. 

Здійснювали керівництво групами та постами народного контролю, контролювали 

виконання  державного плану економічного і соціального розвитку та планових 

завдань підприємствами, колгоспами і радгоспами районів та міст, дотримання 

державної дисципліни. 

Ліквідовані протягом 1991 р. 

 

 Положення про органи партійно-державного контролю, групи та пости сприяння.  

 Протоколи нарад, семінарів, засідань комітетів. 

 Плани роботи, звіти, доповідні записки про діяльність комітетів, груп народного 

контролю, постів сприяння. Довідкові дані про систему органів партійно-державного 

контролю. 

 Документи з перевірки виконання постанов партії і уряду підприємствами, 

установами, організаціями, колгоспами та радгоспами області. Акти перевірок стану 

ліквідованих і дитячих установ, побутового обслуговування населення міст, роботи 

транспорту, раціоналізаторської роботи, збереженості соціалістичної власності, 

дотримання кошторисно-штатної дисципліни. 

 Акти, довідки про роботу позаштатних відділів  районних комітетів народного 

контролю. 

 Пропозиції, заяви, скарги громадян і документи з їх  розгляду та виконання. 

 

Районні: 

 

Ватутінський, ф.Р-3487, 24 од.зб., 1963, 1964 рр. 

Городищенський, ф.Р-4523, 133 од.зб., 1967-1991 рр. 

Драбівський,  ф.Р-4488, 408 од.зб., 1963-1990 рр. 

Жашківський, ф.Р-4548, 118 од.зб., 1963-1980 рр. 

Звенигородський, ф.Р-3488, 687 од.зб., 1963-1991 рр. 

Золотоніський, ф.Р-4269, 8 од.зб., 1963, 1964 рр. 

Золотоніський, ф.Р-4270, 357 од.зб., 1963-1990 рр. 

Кам’янський, ф.Р-4043, 131 од.зб., 1967-1988 рр. 

Канівський, ф.Р-3696, 254 од.зб., 1965-1991 рр. 

Катеринопільський, ф.Р-4007, 108 од.зб., 1967-1990 рр. 

Корсунь-Шевченківський, ф.Р-3618, 253 од.зб., 1963-1990 рр. 

Лисянський, ф.Р-4158, 136 од.зб., 1965-1990 рр. 

Маньківський, ф.Р-4506, 251 од.зб., 1965-1991 рр. 

Монастирищенський, ф.Р-5111, 194 од.зб., 1967-1990 рр. 
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Смілянський, ф.Р-4122, 526 од.зб., 1963-1990 рр. 

Тальнівський, ф.Р-5117, 152 од.зб., 1965-1991 рр. 

Уманський, ф.Р-5455, 355 од.зб., 1963-1991 рр. 

Христинівський, ф.Р-5001, 426 од.зб., 1963-1990 рр. 

Черкаський, ф.Р-4485, 144 од.зб., 1965-1990 рр. 

Придніпровський міста Черкаси, ф.Р-5481, 128 од.зб., 1974-1991 рр. 

Соснівський міста Черкаси, ф.Р-5492, 128 од.зб., 1974-1990 рр. 

Чигиринський, ф.Р-2905, 167 од.зб., 1963-1980 рр. 

Чорнобаївський, ф.Р-4513, 183 од.зб., 1965-1990 рр. 

Шполянський, ф.Р-3956, 482 од.зб., 1963-1975 рр. 

 

Міські: 

Смілянський, ф.Р-4143, 518 од.зб., 1961-1990 рр. 

Уманський, ф.Р-4347, 300 од.зб, 1963-1990 рр. 

Черкаський, ф.Р-3756, 349 од.зб., 1963-1991 рр. 
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РОЗДІЛ 4 

 

УСТАНОВИ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ, УКРАЇНСЬКОЇ 

ДИРЕКТОРІЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ПОВІТОВІ КОМІСАРИ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ 

 

 Фондів 2, 42 од.зб., 1917-1918 рр. Описи, каталоги. 

 

 Створені у березні 1917 р. 

 Ліквідовані у січні 1918 р. 

 

 Положення про повітових комісарів Тимчасового уряду (1917). 

 Циркуляри, директиви, постанови, розпорядження, листування, телеграми 

Генерального Секретаріату України, Тимчасового уряду, Верховного 

головнокомандувача, губернських комісарів, Міністерства внутрішніх справ про 

організацію органів влади та управління; постачання армії продовольства та фуражу; збір 

врожаю; заготівлю хліба, сировини, мануфактури; карткову систему розподілу 

продовольства; ціни та порядок продажу; скасування корпусу жандармів; організацію, 

укомплектування та озброєння міліції; порядок цензури та нагляду за пресою і 

видовищами. 

 Протоколи волосних та сільських сходів, робітничих зборів, засідань повітової 

громадської управи та її виконкому, волосних земських зборів. 

 Доповіді, донесення про становище у Черкаському повіті; утворення дружин 

"Українського вільного козацтва" та сільських козачих куренів "оборони землі 

української". 

 Листування про проведення сільськогосподарського поземельного перепису; 

стягнення податків та земських зборів; стан театрів, народних домів, читалень, чайних у с. 

Мошни і м. Черкаси (ф.Р-504); розквартирування військ; розшук біглих 

військовополонених; захворювання солдат та громадянського населення тифом; 

реквізицію майна поміщиків та його оцінку. 

 Статистичні відомості про кількість та стан населення, учнів сільських товариств, 

худоби у волостях Черкаського повіту, хворих  та поранених у 56-ому тиловому 

евакуаційному пункті (ф.Р-504). 

 Відомості про створення селянських спілок, комітетів, управ у Черкаському повіті 

(ф.Р-504). 

 Документи про селянські виступи та боротьбу з ними (1917, ф.Р-504). 

 Списки волостей, населених пунктів, церков Черкаського повіту; членів волосних 

виконавчих органів, комітетів, управ, дружин "Українського вільного козацтва". 

 Кошториси прибутків та видатків Михайлівської і Смілянської волосних управ 

(1917). 

 Відомості на виплату платні службовцям повітового комісаріату (1917, ф.Р-504). 

 

 Золотоніський, ф.Р-1869, 1 од.зб., 1917 р. 

 Черкаський, ф.Р-504, 41 од.зб., 1917-1918 рр. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ СТАРОСТАТ "УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ" 

 

 Ф.Р-505, 3 од.зб., 1918 р. Опис, каталоги. 

 

Відповідно до розпорядження Центрального уряду Української держави 20 травня 

1918 р. призначений Черкаський повітовий староста. 

У його підпорядкуванні перебували міська та повітова міліції. 

Приймав участь у формуванні Державної варти; контролював діяльність місцевих 

органів. 

 

 Розпорядження губернського старости. 

 Телеграфне листування з губернським старостою про арешт робітників і селян за 

революційні виступи проти німецьких окупантів та гетьманського режиму, за відмову від 

примусових робіт у поміщицьких маєтках, формування контрреволюційних дружин для 

подавлення революційних виступів, ліквідацію повітового земельного комітету. 

 Листування про заготівлі сільськогосподарських продуктів та лісу для військових 

частин. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА УПРАВА 

 

 Ф.Р-1870, 7 од.зб., 1918-1919 рр. Опис, каталог. 

 

Міська управа продовжувала існувати і в період 1917-1919 рр. на рівні з Радою 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (міські управи були створені 

згідно з "Міським положенням", виданим Урядом 16 червня 1870 р.). 

Здійснювала керівництво за станом комунального господарства міста. 

Ліквідована після остаточного завершення національно-визвольних змагань. 

 

 Витяги з термінових постанов Особливої наради при головнокомандуючому 

збройними силами Півдня Росії. 

 Протоколи засідань Золотоніської виборчої комісії по виборах гласних. 

 Листування з Золотоніською повітовою земською управою та іншими установами 

про влаштування електричного освітлення в місті. 

 Окладні листи про платежі, які надійшли в прибуток міста за оренду приміщень та 

приміських земель. 

 Метричні витяги про народження жителів міста та листування з міськими управами 

і священиками церквів про видачу метричних свідоцтв. 

 

ГАЗЕТА "ВІСТІ" – ОРГАН ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ 

КОМЕНДАТУРИ ДИРЕКТОРІЇ УНР 

 

 Ф.Р-2415, 1 од.зб., 1919 р. Опис, каталоги. 

 

 Перший номер газети вийшов у січні 1919 р. 

Редакція газети здійснювала висвітлення дій Директорії та загальноукраїнських 

подій, друкування наказів та розпоряджень повітового коменданта. 

 

Примірники газети. 
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БЕЗПАЛЬЧІВСЬКЕ ВОЛОСНЕ ПРАВЛІННЯ 

 

 ф.Р-1866, 17 од.зб., 1918-1919 рр. Опис, каталоги. 

 

Волосні правління створені у зв'язку з проведенням реформи землеволодіння 

державних селян 1837 р. Відповідно до "Положення" від 19 лютого 1861 р. були 

адміністративними органами сільського управління. 

У 1917 р. перетворені Тимчасовим урядом у волосні земські управи. 

Розкладало та стягувало податки з селян, забезпечувало виконання ними військової 

й інших повинностей. 

Ліквідоване радянською владою у грудні 1919 р. 

 

 Циркуляри Полтавської губернської земської управи; циркуляри, накази та 

розпорядження Полтавського губернського комісара, Золотоніського повітового 

військового начальника. 

 Протоколи загальних зборів представників земства, сільських товариств, загальних 

сільських сходів. 

 Листування про стягнення земського збору з населення, облік 

військовозобов'язаних. 

 Відомості про кількість озимих і ярих хлібів урожаю 1919 р. по волості, стан та рух 

місцевих продовольчих запасів та засобів по волості. 

 Список жителів с. Жорнокльови, які підлягали обкладанню земельним податком. 

 Книга надходження страхових зборів по Безпальчівській волості. 

 

ТЕЛЕПИНСЬКИЙ ВОЛОСНИЙ НАГЛЯДАЧ 

 

 Ф.Р-1616, 2 од.зб., 1922-1923 рр. Опис. 

 

 Перебував у підпорядкуванні повітового управління робітничо-селянської міліції.  

Здійснював транспортування заарештованих осіб, охорону порядку та безпеки 

громадян. 

Припинив діяльність у лютому 1923 р. у зв'язку із скасуванням волості. 

 

 Копія секретного наказу Київської губернської робітничо-селянської міліції. 

Накази начальника радянської робітничо-селянської міліції, Черкаської повітової міліції. 

 

ВОЛОСНІ ЗЕМСЬКІ УПРАВИ 

 

 Фондів 5, 107 од.зб., 1915-1919 рр. Описи, каталоги. 

 

 Створені у 1864 р. як виконавчі органи земських зібрань. 

 Займалися складанням земського бюджету, розкладкою повинностей. 

 Скасовані із встановленням радянської влади. 

 

 Циркуляри, постанови, розпорядження, накази, відозви Генерального Секретаріату 

внутрішніх справ, Центральної ради, гетьманського уряду, Директорії, ЦВК України, 

Головного штабу армії, повітового коменданта УНР про скликання Всеукраїнського з'їзду 

Рад 20 лютого 1918 р.; заготівлю продовольства для армії, розквартирування та 
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постачання військ, мобілізацію до армії, формування загонів "вільних козаків", 

повернення селянами земель поміщиків. 

 Статути товариства "Вільного козацтва на Україні", повітового комітету допомоги 

інвалідам Першої Світової війни (1918, ф.Р-496). 

 Журнал засідань Канівського повітового земського зібрання (1918, ф.Р-496). 

Протоколи та ухвали сільських сходів; загальних зборів інвалідів Першої Світової війни 

Канівського повіту; засідань шкільної ради. 

 Листування про стан народної освіти та підготовку до нового навчального року, 

стан продовольчих, хлібних запасів та капіталів сільських товариств (ф.Р-2473); про 

обов'язкову трудову повинність сільського населення; вилучення зброї у населення; 

заготівлю продовольства та фуражу для добровольчої армії; стягнення недоїмок по 

земських зборах та податках; про видачу пенсій та допомоги інвалідам Першої Світової 

війни, сім'ям військовослужбовців та загиблих, річних паспортів громадянам сіл 

Канівського повіту (ф.Р-496). 

 Телефонограми, об'яви про перехід влади Директорії; боротьбу з народними 

виступами, економічне та політичне становище в повітах; мобілізацію в армію; прибуття 

англо-французьких військ; арешт дезертирів з петлюрівської армії. 

 Повідомлення Шендерівського земського двокласного училища про перехід 

управління шкільною справою у повіті до бюро повітової учительської спілки та про 

скликання з'їзду учителів (1919, ф.Р-496). 

 Статистичні відомості про кількість промислових підприємств, наділів землі, 

населення, млинів, робочої худоби та продуктів тваринництва, розміри посівних площ, 

урожайність хлібів по селах Канівського повіту за 1918 р.; про ціни на хліб (ф.Р-496). 

Відомості про збір урожаю (ф.Р-498), роботу шкіл. 

 Описи фабрично-заводських приміщень (ф.Р-496). 

 Свідоцтва та патенти на торгівельні підприємства (ф.Р-496). 

 Паспорти жителів В'язівської волості Черкаського повіту (1917, ф.Р-499). 

 Списки членів товариства "Вільного козацтва на Україні"; виборців, присяжних 

засідателів (ф.Р-497), старост по селах Курилівської волості Канівського повіту (1918, ф.Р-

496), селян, військовозобов'язаних, мобілізованих, солдат, які знаходилися у полоні в 

Німеччині та Австро-Угорщині (ф.Р-496). 

 Відомості на виплату платні службовцям управ (ф.ф.Р-497, Р-498, Р-499). 

 

 Вільшанська, ф.Р-498, 3 од.зб., 1915-1919 рр. 

 В'язівська, ф.Р-499, 3 од.зб., 1917-1918 рр. 

 Корсунська, ф.Р-497, 55 од.зб., 1918-1919 рр. 

 Курилівська, ф.Р-496, 42 од.зб., 1917-1919 рр. 

 Шабельницька, ф.Р-2473, 4 од.зб., 1918 р. 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ВОЛОСНИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ  І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 2, 19 од.зб., 1918-1920 рр. Описи, каталог. 

 

 Створені у 1918 – квітні 1919 рр. на базі земельних управ. 

 Тимчасово здійснювали керівництво справою здійснення аграрних перетворень. 

 

 Декрети РНК УСРР, Наркомату землеробства України; накази уряду Директорії; 

циркуляри Чигиринської повітової комісії постачання про облік хліба у економіях 

колишніх землевласників. Циркуляри, накази волосної земельної управи (ф.Р-2831). 

 Протоколи засідань та постанови Чигиринської повітової земельної управи (ф.Р-
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2474), зборів мешканців с. Верхнячка (1919). Журнал наради представників цукрових 

заводів (1919, ф.Р-2831). 

 Листування, акти про облік рухомого та нерухомого майна, продуктів у колишніх 

землевласників. 

 Заповнені бланки земельного перепису по с. Верхнячка, акти обслідування 

господарств. 

 

 Верхняцький, ф.Р-2831, 8 од.зб., 1918-1919 рр. 

 Медведівський, ф.Р-2474, 11 од.зб., 1919-1920 рр. 

 

СІЛЬСЬКІ УПРАВЛІННЯ (УПРАВИ) 

 

 Фондів 3, 12 од.зб., 1915-1918 рр. Описи, каталоги. 

 

Засновані у 1838 р. лише в селах державних селян, а за Положенням 19 лютого 

1861 р. введені у всіх сільських громадах. 

Сільські управління складалися з сільського сходу та сільського старости. 

Сход вирішував питання про перерозподіл землі, розкладку податків, обирав 

опікунів для сиріт. 

Ліквідовані у 1919 р. згідно з декретом робітничо-селянського уряду України "Про 

організацію влади на місцях". 

 

 Циркуляри, накази, постанови, розпорядження та інструкції центральних, 

губернських та місцевих органів українських контрреволюційних урядів про облік та 

мобілізацію військовозобов'язаних, подавлення революційного аграрного руху селянства, 

відновлення поміщицьких маєтків, організацію контрреволюційних загонів "Вільного 

козацтва" та озброєної охорони, вивезення сільськогосподарських працівників до 

Німеччини на примусові роботи, ремонт доріг, стягнення грошових податків та страхових 

зборів. 

 Протоколи Ломуватських сільських народних зборів про відібрання у притчу 

церковної землі та розподіл її між безземельними селянами, виявлення лишків хліба у 

заможних селян. 

 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, ф.Р-501). 

 

 Ковалівське, ф.Р-501, 10 од.зб., 1915-1918 рр. 

 Ломуватське, ф.Р-502, 1 од.зб., 1918 р. 

 Сердюківське, ф.Р-503, 1 од.зб., 1917-1918 рр. 

 

ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВИ 

 

 Фондів 2, 44 од.зб., 1917-1919 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у 1917 р. відповідно до постанови Тимчасового уряду від 21 квітня 1917 р. 

"Про заснування земельних комітетів". 

Здійснювали розгляд та вирішення суперечок між селянами та землевласниками, 

попередження самозахоплення земель, контроль за своєчасним посівом та 

збиранням хліба; встановлювали орендні ціни на землю. 

Ліквідовані у 1919 р. із встановленням радянської влади. 
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 Циркуляри Генерального секретарства земельних справ, Наркомату землеробства 

України, Київських губернських земельної та продовольчої управ; постанови повітових 

земельних управи та комітету, волосних земельних комітетів. Інструкція Наркомзему 

України про організацію земельних відділів при виконкомах (1919, ф.Р-2909). 

 Витяг з журналу засідань колегії Київського губернського земвідділу про права 

губернських та повітових земвідділів (1919, ф.Р-2909). Протоколи з'їзду та зборів 

Черкаського земельного комітету, засідань Черкаської повітової земельної управи, зборів 

та засідань волосних земельних комітетів. Журнал наради представників цукрових заводів 

та волосних земельних відділів. 

 Листування з волосними земельними комітетами про оренду земель, захоплення 

селянами поміщицької  землі. Відомості про збирання хліба, оплату праці; про сімейне 

господарство Смілянського маєтку графів Бобринських (1918, ф.Р-2478). 

 Справи про переселення жителів сіл Будище, Дахнівка та Михайлівка з метою 

запобігання розоренню під час розливу р. Дніпро, конфіскацію та опис майна поміщиці 

Балашової (ф.Р-2478). 

 Списки службовців поміщицьких маєтків (1917, ф.Р-2478). 

 Кошториси витрат. 

 

 Повітова: 

 

 Черкаська, ф.Р-2478, 43 од.зб., 1917-1918 рр. 

 

 Волосна: 
 

 Христинівська, ф.Р-2909, 1 од.зб., 1919 р. 

 

ПРОДОВОЛЬЧИЙ ВІДДІЛ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-863, 2 од.зб., 1918 р. Опис, каталог. 

 

 Розпочав діяльність з січня 1918 р. 

 Відав продовольчою справою в межах міста. 

 Скасований з встановленням радянської влади. 

 

 Листування з різними продовольчими органами про забезпечення населення міста 

продовольчими та промисловими товарами. 

 

ПРОДОВОЛЬЧІ УПРАВИ 

 

 Фондів 4, 25 од.зб., 1917-1918 рр. Описи, каталог. 

 

Створені відповідно до Указу Тимчасового уряду від 25 березня 1917 р. З червня 

1917 р. згідно з Тимчасовим положенням про продовольчі комітети 

підпорядковувались губернським та повітовим продовольчим комітетам. 

Здійснювали заготівлі зерна, фуражу, палива, худоби шляхом реквізиції та 

закупівель у сільського населення, поставки продовольства для армії. 

Ліквідовані у 1919 р. 

 

 Постанови, накази, відозви, циркулярні розпорядження центральних урядових 
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органів Тимчасового уряду, Української Центральної Ради, військового командування, 

губернського та повітового продовольчих комітетів про збирання та охорону урожаю 1917 

року у поміщицьких маєтках, заготівлі продовольства і  фуражу для постачання армії та 

населенню. 

 Протоколи засідань повітового та волосного продовольчих комітетів (1917, ф.Р-

507), засідань управ. 

 Акти ревізій діяльності Чигиринської повітової продовольчої управи та її відділів 

ревізійною комісією Київської губернської продовольчої управи (1918). 

 Листування з продовольчими органами, лісництвами про лісорозробки, заготівлю 

дров, забезпечення населення продовольчими і промисловими товарами; про дозвіл купцю 

Бродському на розробку лісу у дачах князя Лопухіна-Демидова для заводу (1917, ф.Р-507). 

 Відомості про запаси зернохліба по селах волості, ринкові ціни на продовольство, 

промислові товари, сільськогосподарський інвентар та інші товари у м. Корсунь, 

чисельність населення та розміри посівних площ по волості (1917, ф.Р-507). 

 Подвірні списки селян сіл волості з відомостями про чисельність сім'ї, хлібні 

запаси, поголів’я  робочої та продуктивної худоби, розміри подвірного земельного наділу 

та посівні площі по культурах (1917, ф.Р-507). 

 

 Волосні: 
 

 Корсунська, ф.Р-507, 13 од.зб., 1917-1918 рр. 

 Тальнівська, ф.Р-2826, 1 од.зб., 1917 р. 

 

 Повітові: 

 

 Черкаська, ф.Р-2811, 8 од.зб., 1917-1918 рр. 

 Чигиринська, ф.Р-2865, 3 од.зб., 1917-1918 рр. 

 

ЧЕРКАСЬКА ПОВІТОВА УЧИТЕЛЬСЬКА СПІЛКА 

 

 Ф.Р-525, 2 од.зб., 1918 р. Опис. 

 

Діяла у період іноземної інтервенції, коли на Україні було створено уряд гетьмана 

Скоропадського та відновлена діяльність усіх раніше ліквідованих інституцій 

царського уряду. 

Була професійною організацією. 

Остаточно ліквідована у 1919 р. 

 

 Справа за звинуваченням інспектора Смілянського вищого початкового училища 

Брацюка Н.І. у брутальному відношенні до учнів та учителів училища. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ (БОРОТЬБИСТІВ) 

 

 Ф.Р-532, 2 од.зб., 1919-1920 рр. Опис, каталоги. 

 

Партія боротьбистів організована в травні 1918 р. внаслідок розколу Української 

партії соціалістів-революціонерів. Назву дістала від найменування центрального 

органу партії – газети "Боротьба". У березні 1919 р. боротьбисти прийняли назву 

"Українська партія соціалістів-революціонерів-комуністів", а в серпні 1919 р. 
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перейменувалися в "Українську комуністичну партію (боротьбистів)". 

Боротьбисти відстоювали доктрину української революції, національної за 

характером, виступали проти військово-політичного і економічного союзу 

радянських республік. 

У березні 1920 р. Всеукраїнська конференція боротьбистів  прийняла рішення про 

саморозпуск і партія боротьбистів зійшла з політичної арени. 

 

 Протоколи зборів членів організації. 

 

ПРИВАТНІ МАЙСТЕРНІ 

 

 Фондів 4, 17 од.зб., 1915-1929 рр. Описи, каталоги. 

 

 Діяли протягом 1915-1929 рр. 

 Здійснювали виробництво свічок, штампів та печаток, гільз і папірос. 

Згортання нової економічної політики і кооперації, індустріалізації призвело до 

закриття приватних майстерень. 

 

 Посвідчення та дозволи на виготовлення штампів і печаток. Книги відтисків 

виготовлених печаток і штампів, магазинних вивісок. 

 Свідоцтва на продаж воскових свічок. Акти про реалізацію позики та продаж 

свічок. Книги з контролю за виробництвом свічок. 

 Акти ревізій майстерень. 

 Книги обліку продукції, яка надійшла та оброблена, виробництва продукції, 

акцизного збору (ф.Р-511). 

 Прибутково-видаткова книга.  

 

 Майстерня  з виготовлення свічок Ю.О. Порта, ф.Р-1749, 4 од.зб., 1926-1929 рр. 

 Папіросна майстерня О. Сахновського, ф.Р-511, 2 од.зб., 1927-1929 рр. 

 Гільзова майстерня "Енергія" І.С. Столярова, ф.Р-440, 4 од.зб., 1928-1929 рр. 

Майстерня по виготовленню штампів і печаток П.Ю. Халевського, ф.Р-390, 7 

од.зб., 1915-1928 рр. 
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РОЗДІЛ  5 

 

ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ, СУДУ, ПРОКУРАТУРИ, ДЕРЖАВНОГО АРБІТРАЖУ, 

НОТАРІАТУ, ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЮСТИЦІЯ 

 

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ 

ПОВІТОВОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф. Р-191, 37 од.зб., 1919–1922 рр.  Опис, каталог. 

 

Створений згідно з декретом РНК УСРР від 25 лютого 1919 р. 

Здійснював керівництво та контроль за діяльністю судових та виправно-судових 

органів. 

Мав підвідділи:  загальний, судово-слідчий, тюремно-каральний та 

юрисконсультський. 

Ліквідований у 1922 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. з 

передачею функцій губернській прокуратурі. 

 

 Декрети, циркуляри, інструкції, положення РНК УСРР та губернського 

юридичного відділу про організацію і діяльність органів юстиції та народного суду. 

Накази повітового військревкому, повітвиконкому. 

 Протоколи засідань повітового військревкому, повітвиконкому, дізнань агентів 

карного розшуку. 

 Доповіді про діяльність юридичного відділу та його підвідділів, судових дільниць, 

ради народних суддів. 

 Документи про роботу комісії з ліквідації дорадянських судових установ (1919), 

повітової Надзвичайної Комісії по боротьбі з контрреволюцією та бандитизмом. 

 Листування з губернським відділом юстиції, повітовим військревкомом, 

радянськими установами про організацію дільничних народних судів, розбір судово-

земельних справ. 

 Справи за звинуваченням  громадян повіту. 

 Списки кандидатів у судді та народні засідателі. 

 Реєстраційні картки юридичних консультацій. 

 

 



 162 

ВІДДІЛ ЮСТИЦІЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф. Р-2633, 591 од.зб., 1954–1956, 1971–1984 рр.  Описи, каталог. 

 

Створений у 1954 р. як Управління Міністерства юстиції УРСР при Черкаському 

облвиконкомі. 

Здійснював організаційне керівництво та контроль за діяльністю обласного і 

народного судів, юридичних консультацій та нотаріальних контор. 

Ліквідований 1 жовтня 1956 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР 

від 30 серпня 1956 р. з передачею функцій обласному суду. 

У 1970 р. створений відділ юстиції облвиконкому, його функції аналогічні 

функціям управління.  

 

 Постанови колегій Міністерств юстиції СРСР і УРСР;  рішення, розпорядження 

облвиконкому. 

 Накази по відділу. 

 Протоколи засідань колегії відділу, оперативних нарад працівників відділу; 

постанови, протоколи, стенограми обласних, міжвідомчих та кущових нарад з народними 

суддями та нотаріусами області. 

 Плани роботи. 

 Документи (довідки, аналізи, узагальнення, листування) про роботу відділу, 

обласної колегії адвокатів, стан правової пропаганди в області, народні суди та судову 

практику, роботу нотаріальних контор області. 

 Доповіді про підсумки вивчення судової практики по окремих категоріях цивільних 

справ та виконання судових рішень. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені та річні  бухгалтерські звіти. 

 Документи про роботу місцевого комітету. 

 

СУД 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ СУД 

 

Ф. Р-2634, 522 од.зб., 1954–1988 рр.  Описи, каталог. 

 

Створений у 1954 р. як касаційна інстанція у справах, які розглядались народними  

судами та перша судова інстанція у справах, віднесених до відання облсуду. 

Підпорядковується Верховному суду УРСР. 

Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою народних судів та 

нотаріальних контор. 

 

 Протоколи обласних і кущових нарад народних суддів та нотаріусів. 

 Плани роботи. 

 Зведені статистичні звіти про діяльність народних судів з розгляду цивільних справ 

першої інстанції, касаційної та наглядової інстанцій, судових виконавців, судової колегії у 

цивільних справах, нотаріальних контор. Довідки членів суду про роботу народних суддів. 

Акти ревізій народних судів та нотаріальних контор. 

 Подання до Верховного суду УРСР  з окремих категорій кримінальних та 

цивільних справ. 
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 Узагальнення судової практики облсуду з окремих категорій цивільних справ та 

практики нотаріальних контор. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.  Фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО СУДУ ПО 

ЗОЛОТОНІСЬКОМУ ОКРУГУ 

 

Ф.Р-3471, 35 од.зб., 1923–1925 рр. Опис. 

 

Розпочав діяльність у 1923 р. відповідно до «Положення про судоустрій УСРР», 

затвердженого ВУЦВК 16 грудня 1922 р. 

Займався розглядом справ, які були у віданні губернського суду. 

Посада ліквідована у 1925 р. 

 

 Обіжні директиви, постанови, розпорядження ВУЦВК, Наркомату юстиції, 

губсуду. 

 Протоколи засідань президії окрвиконкому. 

 Акти ревізії діяльності уповноваженого. 

 Місячні звіти про діяльність судових виконавців та рух кримінальних і цивільних 

справ в судових установах. 

 Листування з губвиконкомом, окрвиконкомом, судовими установами округу про 

роботу судових  виконавців, затвердження мережі судових органів, організацію 

юридичного товариства. 

 Документи про особовий склад судових установ округу. 

 Відомості на виплату заробітної плати особовому складу судових установ округу. 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКА  ПОВІТОВА РАДА НАРОДНИХ СУДДІВ 

 

Ф.Р-506, 6 од.зб.,  1919–1922 рр.  Опис. 

 

Створена відповідно до Декрету РНК УСРР від 20–21 лютого 1919 р. «Про суди». 

Здійснювала охорону конституційних прав громадян та радянської законності. 

Скасована у березні 1923 р. 

 

 Реєстри кримінальних, цивільних та позовних справ. 

 

МИРОВИЙ СУДДЯ  9-ОЇ ДІЛЬНИЦІ УМАНСЬКОГО  ОКРУГУ 

 

Ф. Р-2482,  2 од.зб., 1919 р. Опис. 

 

Обирався на три роки місцевими органами міського і земського самоуправління. 

У його віданні перебували дрібні кримінальні та цивільні справи. 

Припинив діяльність у січні 1920 р. 

 

 Накази, циркуляри управління юстиції; накази коменданта м. Тальне. 

 Листування з головою Уманського з’їзду мирових суддів та іншими установами з 

судових питань. 
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НАРОДНІ  СУДИ 

 

Фондів 19, 1054 од.зб., 1920–1941, 1945–1977 рр.  Описи. 

 

Створені відповідно до «Положення про судоустрій УСРР», затвердженого ВУЦВК 

16 грудня 1922 р. 

Відновили діяльність у 1943–1944 рр. 

У період з 1963 р. по 1966 р. діяли постійні сесії народних судів. 

Відповідно до наказу відділу юстиції Черкаського  облвиконкому від 18 січня 1974 

р. нарсуд міста Черкаси був ліквідований та створені нарсуди Придніпровського та 

Соснівського районів міста Черкаси. 

Основні функції: забезпечення виконання законів усіма установами, організаціями, 

службовими особами та громадянами шляхом розгляду кримінальних, цивільних та 

адміністративних справ. 

 

 Постанови, накази, рішення Міністерства юстиції по Кіровоградській та Черкаській 

областях, облвідділу юстиції, облсуду. 

 Протоколи міжвідомчих, оперативних та виробничих нарад працівників судів. 

 Плани роботи та заходів судів. 

 Статистичні звіти про роботу судів з розгляду кримінальних та цивільних справ, 

судових виконавців з виконання судових рішень. Доповідні записки, акти ревізій та 

обстежень судів органами державного та партійного контролю. 

 Документи (узагальнення, подання, довідки, аналізи) судової практики з окремих 

категорій кримінальних та цивільних справ. 

 Кримінальні та цивільні справи. Копії окремих ухвал та листування з їх виконання. 

 Алфавітні книги судових виконавців. 

 

Бабанський, ф.Р-4386, 33 од.зб., 1949–1959 рр. 

Городищенський, ф.Р-5515, 77 од.зб., 1954-1977 рр. 

Драбівський, ф.Р-5539, 34 од.зб., 1958–1975 рр. 

Золотоніський, ф.Р-2262, 268 од.зб., 1923, 1924 рр. 

Катеринопільський, ф.Р-3577, 58 од.зб., 1950, 1957, 1960–1972 рр. 

Ковалівський, ф.Р-1688, 57 од.зб., 1920, 1921 рр. 

Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4784, 72 од.зб., 1956–1972 рр. 

Ладижинський, ф.Р-4387, 46 од.зб., 1948–1960 рр. 

Лисянський, ф.Р-5167, 83 од.зб., 1945–1974 рр. 

Смілянський, ф.Р-454, 1 од.зб., 1939 р. 

міста Сміли, ф.Р-5354, 38 од.зб., 1955–1973 рр. 

міста Умані, ф.Р-5348, 47 од.зб., 1951–1975 рр. 

Уманський, ф.Р-4388, 56 од.зб., 1949–1965 рр. 

1-ої дільниці м. Черкаси, ф.Р-416, 59 од.зб., 1924–1941 рр. 

1-ої дільниці Черкаського району, ф.Р-494, 3 од.зб., 1930,1931,1935 рр. 

міста Черкаси, ф.Р-5032, 38 од.зб., 1961–1973 рр. 

Придніпровського району міста Черкаси, ф.Р-5478, 8 од.зб., 1974,1975 рр. 

Соснівського району міста Черкаси, ф.Р-5490, 9 од.зб.,  1974, 1975 рр. 

Чигиринський, ф.Р-5529, 67 од.зб., 1944–1949, 1957–1975 рр. 

ОСОБЛИВИЙ НАРОДНИЙ СЛІДЧИЙ ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО 

РЕВОЛЮЦІЙНОГО ТРИБУНАЛУ ПО ЗОЛОТОНІСЬКОМУ ОКРУГУ 

 

Ф.Р-1661, 1 од.зб., 1922–1924 рр.  Опис. 
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Діяв відповідно до «Тимчасового положення про народні суди і революційні 

трибунали» РНК УСРР від 14 лютого 1919 р., за яким попереднє слідство у 

справах, підсудних революційним трибуналом, одноособово вели особливі народні 

слідчі, які обирались губвиконкомами. 

Розглядав справи про контрреволюційні діяння, державну зраду, шпигунство, 

службові злочини, саботаж тощо. 

 

 Звіти про діяльність. 

 

ПОВІТОВІ ПОЛІТИЧНІ БЮРО  

 

Фондів 2, 12 од.зб.,  1920–1922 рр.  Описи. 

 

Створені у кінці 1920 р. при повітових  управліннях (відділах) робітничо-

селянської міліції. 

Здійснювали заходи по боротьбі з бандитизмом, спекуляцією та особливо 

посадовими злочинами, які дескридитували владу, порушували хід політичного та 

господарського життя, створювали підставу для контрреволюційних і бандитських 

злочинів. 

Відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 19 жовтня 1921 р. виділені у 

самостійні відділи повітвиконкомів. 

 

 Донесення про хабарництво, зв’язок з контрреволюційними елементами та інші 

злочинні дії волосного військового комісара. 

 Справи за звинуваченнями у бандитизмі, спекуляції, незаконному зберіганні зброї 

та військового майна. 

 Список осіб, які перебували під слідством. 

 

Звенигородське, ф.Р-358, 8 од.зб., 1920–1922 рр. 

Звенигородське, ф.Р-4441, 4 од.зб., 1921 р. 

 

БОБРИНСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ПОЛІТИЧНИЙ  ВІДДІЛ 

 

Ф.Р-2863, 1 од.зб., 1920 р.  Опис. 

 

Створений у 1920 р. як орган військ внутрішньої служби з підпорядкуванням 

Народному комісаріату внутрішніх справ. 

Здійснював керівництво комісією з підготовки евакуації Бобринського району та 

евакуацією майна зі станції Бобринської до Знам’янки, Кременчука та Харкова. 

 

 Протоколи об’єднаних засідань комісії з евакуації Бобринського району. 

 Списки евакуйованих співробітників залізниці та майна. 

 

ПОЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ОДЕСЬКО-

КИШИНІВСЬКОЇ  ЗАЛІЗНИЦІ 

 

 Ф.П-4032, 188 од.зб., 1948-1956 рр. Описи. 
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 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Перебував у підпорядкуванні Київського, з 1954 р. – Черкаського обкому Компартії 

України. 

Здійснював політичну, організаторську та ідеологічну роботу серед робітників 

залізниці. 

 

 Накази начальника політвідділу. 

 Протоколи партійних активів, нарад апарату політвідділу, первинних 

парторганізацій – господарських одиниць і лінійних станцій відділення. Документи про 

підготовку та проведення звітно-виборних партійних зборів в парторганізаціях відділення 

залізниці. 

 Доповідні записки, інформації, звіти про роботу політвідділу. Політичні донесення 

воєнізованої охорони. Інформації, довідки про стан організаційно-партійної та партійно-

політичної роботи в первинних парторганізаціях; хід перевезення вантажів та 

забезпечення безпеки руху поїздів. Документи (довідки, відомості, списки) про роботу 

первинних парторганізацій та господарських одиниць відділення. 

 Листування з прокуратурою та лінійним судом про порушення трудової 

дисципліни, злочинність та судимості. 

 Списки працівників політвідділу (1951). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА  ОКРУЖНА СУДОВО-ЗЕМЕЛЬНА КОМІСІЯ 

 

Ф.Р-1716,  418 од.зб., 1923–1925 рр.  Описи. 

 

Створена у 1923 р. згідно з постановою ВУЦВК від 13 вересня 1922 р. для 

розв’язання суперечок по земельних справах. 

Ліквідована у 1925 р. 

 

 Апеляційні скарги громадян на рішення районної та волосних судово-земельних 

комісій з питань користування землею, розділ майна, права наслідування. 

 Позовні справи громадян за землю та розділ майна. Справи про позбавлення прав 

на земельне користування. 

 

ЧЕРКАСЬКА ПОВІТОВА ТИМЧАСОВА ЗЕМЕЛЬНО-ЛІКВІДАЦІЙНА 

КОМІСІЯ 

 

Ф.Р-2732, 35 од.зб., 1918 р.  Опис. 

 

Створена у липні 1918 р. відповідно до «Статуту тимчасових земельно-

ліквідаційних комісій" від 15 липня 1918 р., затвердженого урядом Павла 

Скоропадського. 

Займалась розглядом справ за проханням власників, володарів та орендарів землі і 

промислових підприємств, які знаходились поза містом; про повернення відібраних 

підприємств, рибних ловів тощо. 

 

 Циркуляри Міністерства землеробства, губернського земського комітету та 

земельного старости. 
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 Статут тимчасових земельно-ліквідаційних  комісій. 

 Протоколи з’їзду повітового земельного комітету, організаційних зборів та наради 

повітової управи. 

 Проект плану роботи з підготовки земельної реформи. 

 Листування з волосними правліннями про організацію та роботу комісії. 

 Справи за позовами про захоплення майна, стягнення грошей. 

 Відомості на виплату жалування службовцям. 

 

РАЙОННІ  СУДОВО-ЗЕМЕЛЬНІ КОМІСІЇ 

 

Фондів 3, 134 од.зб.,  1923–1928 рр.  Описи, каталог. 

 

Створені у 1923 р. відповідно до «Положения о порядке рассмотрения земельных 

споров», затвердженого ВУЦВК 13 вересня 1922 р. 

Перебували у віданні особливої колегії вищого контролю по земельних суперечках 

при Наркоматі землеробства УСРР, підпорядковувались окружним судземкомісіям. 

Розглядали всі спірні справи, які виникали при землеустрої між установами, 

підприємствами та населенням за право землекористування; вирішували суперечки 

про розміри і межі земельних ділянок, загальні та приватні границі землі у межах 

районів. 

Ліквідовані у 1930 р. з передачею функцій місцевим радам. 

 

 Циркуляри, директиви Уманського окрземвідділу. 

 Протоколи засідань Монастирищенської районної комісії. 

 Акти обслідувань, проведених комісією. 

 Справи за позовами громадян про порушення та відновлення правил 

землекористування, розділ земельних ділянок, майна, вилучення земельних лишків, 

відчуження ділянок землі. 

 Списки народних засідателів Монастирищенської районної комісії. 

 

Гельмязівська, ф.Р-2862, 92 од.зб., 1923–1928 рр. 

Монастирищенська, ф.Р-2119, 5 од.зб., 1925–1927 рр. 

Цибулівська,  ф.Р-2486, 37 од.зб., 1925–1927 рр. 

 

ПРОКУРАТУРА 

 

ПРОКУРАТУРА ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Ф.Р-2841, 1268 од.зб., 1954–1980 рр.  Описи, каталог. 

 

Розпочала діяльність в 1954 р. після утворення Черкаської області. 

Здійснює прокурорський нагляд за дотриманням законності; проводить 

профілактичні заходи щодо попередження правопорушень і злочинів. 

 

 Стенограми і протоколи міжвідомчих оперативних нарад та нарад міських і 

районних прокурорів. Доповідь прокурора області про завдання органів прокуратури, 
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міліції та судів на 1963 р. Заходи з посилення боротьби зі злочинністю та 

правопорушеннями серед неповнолітніх. 

 Подання до Прокуратури УРСР, радянських, партійних,  профспілкових органів з 

нагляду і розгляду цивільних справ. 

 Довідки, доповідні записки, акти комплексних і цільових  перевірок районних 

прокуратур із загального нагляду. 

 Аналізи, огляди,  узагальнення  прокурорсько-слідчої роботи та проведення 

правової пропаганди. Наглядові виробництва. Методичні  інформаційні листи і бюлетені з 

обміну досвідом роботи прокурорсько-слідчих  органів. 

 Кошториси, штатні розписи центрального апарату і місцевих органів. Річні і 

квартальні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА  ОКРУЖНА  ПРОКУРАТУРА 

 

Ф.Р-1718, 1 од.зб., 1924, 1925 рр. Опис. 

 

Створена у 1923 р. 

Підпорядковувалась губернській прокуратурі. 

Здійснювала нагляд за дотриманням законності органами влади, господарськими 

установами, громадськими та приватними організаціями і особами; керувала 

діяльністю  органів розслідування. 

Ліквідована у 1925 р. з ліквідацією округу. 

 

 Листування з народним слідчим Золотоніського округу про провадження слідчих 

справ. 

 

РАЙОННІ ТА РАЙОННІ У М. ЧЕРКАСИ ПРОКУРАТУРИ 

 

Фондів 23, 4325 од.зб., 1943–1984 рр. Описи, каталог. 

 

Створені у 1922 р. відповідно до «Постановления о прокурорском надзоре», яке 

прийняте 3-ою сесією ВЦВК від 28 травня 1922 р. 

Придніпровська та Соснівська у м. Черкаси – створені у 1974 р. 

Відновили діяльність у 1943–1944 рр. 

Ліквідовані:  Вільшанська - у 1959 р., Мокрокалигірська – у 1956 р. в зв’язку з 

ліквідацією районів. 

Здійснюють нагляд за дотриманням законності та ведення боротьби проти 

правопорушень на території району. 

 

 Постанови, накази, директиви, інструкції Верховного суду СРСР, Прокуратур 

СРСР, УРСР, областей. 

 Накази прокуратури Христинівського району з основної діяльності. 

 Протоколи міжвідомчих, оперативних нарад та документи до них. 

 Плани роботи. 

 Представлення, протести, направлені в радянські органи. Подання, доповідні 

записки, які виносяться прокуратурами на розгляд в радянські, партійні, профспілкові 

органи. Аналізи, огляди, узагальнення з усіх питань прокурорсько-слідчої роботи. 

Доповідні записки, акти перевірянь слідчих органів міліції. Акти перевірянь, вказівки про 

порушення законів та питання боротьби зі злочинністю, спекуляцією. 
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 Документи (аналізи, огляди, доповідні записки, акти перевірянь) про роботу 

прокуратур. Доповідні записки, акти про  результати перевірянь та повідомлення про 

виконання пропозицій з результатів перевірянь. Оперативно-статистичні звіти. 

 Справи за звинуваченнями громадян. Припинені кримінальні справи. Наглядові 

виробництва за справами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

Вільшанська, ф.Р-5331, 52 од.зб., 1944–1954 рр. 

Городищенська, ф.Р-4521, 147 од.зб., 1944–1984 рр. 

Драбівська, ф.Р-5427, 194 од.зб., 1943–1979 рр. 

Жашківська, ф.Р-4363, 117 од.зб., 1946–1970 рр. 

Звенигородська, ф.Р-4384, 293 од.зб., 1947–1984 рр. 

Золотоніська, ф.Р-5053, 177 од.зб., 1945–1984 рр. 

Кам’янська, ф.Р-4044, 204 од.зб., 1953–1962, 1967–1984 рр. 

Канівська, ф.Р-4741, 369 од.зб., 1944–1962, 1965–1974 рр. 

Катеринопільська, ф.Р-5172, 125 од.зб., 1944–1961, 1967–1984 рр. 

Корсунь-Шевченківська, ф.Р-4554, 170 од.зб., 1944–1984 рр. 

Лисянська, ф.Р-4365, 207 од.зб., 1944–1984 рр. 

Маньківська,  ф.Р-5233, 225 од.зб., 1965–1980 рр. 

Мокрокалигірська, ф.Р-5187, 12 од.зб., 1947–1953 рр. 

Монастирищенська, ф.Р-3186, 205 од.зб., 1944–1962, 1967–1984 рр. 

Смілянська, ф.Р-4571, 155 од.зб., 1944–1980 рр. 

Тальнівська, ф.Р-4354, 225 од.зб., 1944–1980 рр. 

Уманська, ф.Р-4394, 242 од.зб., 1946–1984 рр. 

Христинівська, ф.Р-4909, 188 од.зб., 1956–1979 рр. 

Черкаська, ф.Р-4958, 255 од.зб., 1965–1984 рр. 

Придніпровського району м. Черкаси, ф.Р-5477, 52 од.зб., 1974-1984 рр. 

Соснівського району м. Черкаси, ф.Р-5488, 63 од.зб., 1974–1984 рр. 

Чигиринська, ф.Р-4996, 338 од.зб., 1944–1984 рр. 

Чорнобаївська, ф.Р-5873, 310 од.зб., 1960–1962, 1965–1983 рр. 

 

МІСЬКІ  ПРОКУРАТУРИ 

 

Фондів 3, 543 од.зб., 1955–1984 рр. Описи. 

 

Черкаська відновила діяльність у грудні 1943 р. 

Смілянська та Уманська розпочали діяльність у січні 1963 р. 

Підпорядковані обласній прокуратурі. 

Основні функції:  організація боротьби зі злочинністю та здійснення нагляду за 

виконанням законодавства підприємствами, організаціями та установами. 

 

 Накази, розпорядження Прокуратури Черкаської області. 

 Протоколи міжвідомчих, оперативних нарад та документи до них. 

 Подання, протести, які виносяться на розгляд в партійні і радянські органи, 

профспілкові організації. Аналізи, огляди, узагальнення з усіх питань прокурорської і 

слідчої роботи. Доповідні записки, доповіді про стан боротьби зі  злочинністю в місті 

Черкаси. 

 Доповіді, довідки про роботу прокуратур. Річні оперативно-статистичні звіти. 

 Кримінальні та припинені кримінальні справи. Наглядові  виробництва за 

справами. 
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 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

Смілянська, ф.Р-4400, 160 од.зб., 1963–1984 рр. 

Уманська, ф.Р-4531, 93 од.зб., 1963–1975 рр. 

Черкаська, ф.Р-3749, 290 од.зб., 1955–1984 рр. 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРБІТРАЖ 

 

АРБІТРАЖНИЙ  СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ф.Р-4181, 1177 од.зб., 1966–1994 рр. Опис. 

 

Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1965 р. як 

Державний арбітраж Черкаської області; згідно з Законом Верховної Ради України 

від 4 червня 1991 р. перетворений в арбітражний суд. 

Підзвітний Вищому арбітражному суду України. 

Здійснює наглядові функції за правильністю вирішення господарських суперечок. 

 

 Постанови, накази, розпорядження Ради Міністрів СРСР, Держарбітражу УРСР, 

облвиконкому. 

 Накази, розпорядження держарбітражу. 

 Протоколи обласних нарад–семінарів, виробничих і оперативних нарад та 

документи до них. 

 Плани роботи. 

 Доповіді та статистичні звіти про роботу держарбітражу, арбітражного суду. 

Доповідні записки про результати вивчення і узагальнення досвіду роботи держарбітражу. 

 Подання до органів вищого рівня про усунення недоліків в господарській 

діяльності підприємств, організацій, установ. 

 Арбітражні справи. 

 Звіти про чисельність працівників та розприділення всіх працюючих по займаних 

посадах. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

ПРЕЗИДІЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ АДВОКАТІВ 

 

Ф.Р-2622, 401 од.зб., 1954–1990 рр. Описи. 

 

Створена у 1954 р.  з метою сприяння охороні прав і законних інтересів громадян, 

підприємств, установ, колгоспів, дотримання та зміцнення законності, здійснення 

правосуддя. 

 

 Розпорядження президії колегії адвокатів. 

 Протоколи засідань президії, звітно-виборних зборів, кущових нарад. 

 Плани роботи президії. 

 Статистичні звіти про роботу колегії, юридичних консультацій. 

 Документи (протоколи, огляди, акти) перевірки якості роботи адвокатів. Акти 

ревізій роботи президії колегії адвокатів та юридичних консультацій. 

 Штатні розписи. Кошториси витрат та прибутків колегії, юридичних консультацій, 
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та інформації про їх виконання. Плани  з праці. Річні баланси президії колегії. Річні 

фінансові звіти юридичних консультацій. Статистичні звіти про виконання планів з праці, 

соціального страхування. 

 

 

НОТАРІАТ 

 

ДЕРЖАВНІ  НОТАРІАЛЬНІ  КОНТОРИ 

 

Фондів 15,  726 од.зб., 1919–1941, 1952–1982 рр.  Описи. 

 

Створені відповідно до постанови Раднаркому України «Про нотаріат» від 27 

липня 1921 р.; діяли у відповідності з положенням «Про державний нотаріат 

УСРР», затвердженого РНК УСРР 23 квітня 1923 р. 

Відновили діяльність у 1944 р. 

У 1956 р. створена – Христинівська, у січні 1963 р. – Драбівська, у 1974 р. – 

Монастирищенська, Черкаська районна, перша та друга Черкаські нотаріальні 

контори. 

Підвідомчі облвідділу юстиції. 

Виконують обов’язки по засвідченню прав і фактів, які мають юридичне значення, 

а також інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної достовірності. 

 

 Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про зміни положення про державний нотаріат та 

житлового закону (1924). Циркуляри Полтавського губфінвідділу, Золотоніського повіт 

виконкому;  обіжники Наркомату юстиції УСРР;  накази облсуду, облвідділу юстиції. 

 Плани роботи та звіти про роботу контор. Акти ревізій та перевірянь діяльності 

контор. Статистичні звіти. 

 Узагальнення, огляди нотаріальної практики. 

 Документи (оприділення нарсуду, довідки, посвідчення, акти, довіреності) на право 

продажу домоволодінь. Справи про купівлю, продаж та дарування майна (1923–1925). 

Довідки, посвідчення громадян про майновий і сімейний стан (1922). 

 Реєстри нотаріальних дій. Актові, вексельні книги. 

 

Драбівська, ф.Р-5300, 40 од.зб., 1964–1975 рр. 

Звенигородська, ф.Р-767, 1 од.зб., 1928 р. 

Золотоніська, ф.Р-1689, 88 од.зб., 1921–1925 рр. 

Корсунська, ф.Р-182, 77 од.зб., 1924, 1925, 1937–1940 рр. 

Корсунь-Шевченківська, ф.Р-5324, 25 од.зб., 1964–1972 рр. 

Монастирищенська, ф.Р-5525, 8 од.зб., 1974–1976 рр. 

Смілянська, ф.Р-5355, 217 од.зб., 1922, 1926, 1954–1973 рр. 

Уманська, ф.Р-5499, 16 од.зб., 1954–1975 рр. 

Христинівська, ф.Р-5340, 56 од.зб., 1956–1975 рр. 

Перша Черкаська, ф.Р-180, 119 од.зб., 1919–1941, 1952–1955, 1968–1973 рр. 

Черкаська районна, ф.Р-5494, 11 од.зб., 1974–1982 рр. 

Перша Черкаська, ф.Р-5489, 6 од.зб., 1974, 1975 рр. 

Друга Черкаська, ф.Р-5479, 5 од.зб., 1974, 1975 рр. 

Чигиринська, ф.Р-5530, 49 од.зб., 1955–1974 рр. 

Шполянська,  ф.Р-181, 8 од.зб., 1921–1924 рр. 
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ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА І ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Ф. Р-5625, 41555 од.зб., 1918–1995 рр.  Описи, каталог. 

 

Створене у січні 1954 р. як обласне управління Комітету Державної безпеки 

Міністерства внутрішніх справ УРСР. 

У березні 1954 р. реорганізоване в Управління Комітету Державної безпеки УРСР 

по Черкаській області при Раді Міністрів УРСР. 

У вересні  1991 р. утворено Управління Служби безпеки України по Черкаській 

області. 

У фонді  є документи ВНК, ДПУ, ОДПУ, НКДБ, КДБ за 1918–1953 рр. 

 

 Кримінальні справи несудових органів на осіб, які реабілітовані. 

 Фільтраційні справи громадян, які були вивезені  на примусові роботи до 

Німеччини та інших країн гітлерівської коаліції. 

 

ОКРУЖНІ УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛЕННЯ  РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ 

МІЛІЦІЇ ТА КАРНОГО РОЗШУКУ 

 

Фондів 4, 1507 од.зб., 1923–1926 рр.  Описи. 

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

Місцеві органи карного розшуку мали подвійне підпорядкування і знаходились у 

безпосередньому віданні відділів управління, з вересня 1924 р. -  адміністративних 

відділів місцевих рад та підпорядковувались Управлінню карного розшуку НКВС 

УСРР. З січня 1924 р., після злиття карного розшуку і міліції в одне відділення – 

Управлінню радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку. 

Здійснювали охорону революційного порядку та безпеки громадян. 

Ліквідовані:  Шевченківське (Корсунське) – згідно з постановою ВУЦВК і РНК 

УСРР від 3 червня 1925 р. «О ликвидации Шевченковского (Корсунского) округа», 

решта – у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

 

 Обіжні директиви, постанови, накази,  циркуляри РНК УСРР, Київської 

губернської міліції та карного розшуку. Обов’язкові постанови окрвиконкомів, 

повітвиконкомів. 

 Накази управлінь міліції, відділення міліції та карного розшуку. 

 Протоколи засідань комісії по чистці та укомплектуванню рядів Шевченківського 

окрвідділення карного розшуку. 

 Доповіді, звітні цифрові відомості про діяльність окрвідділення та районних 

відділів карного розшуку. 

 Листування з додатками протоколів, допитів та інших документів  про 

звинувачення осіб у злочинах, боротьбу з карним бандитизмом, розшук злочинців. 

Таємно-інформаційне зведення про рух бандитизму у Шполянському районі. 

 Слідчі справи. 

 Списки звільнених з міліції та карного розшуку;  за зловживання по службі та інші 

провини; дезертирів з органів ДПУ України; співробітників міліції та карного розшуку. 

 Кошториси на утримання апарату міліції. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям міліції. 

 Документи (постанови, циркуляри, положення, протоколи, план, анкети, 
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реєстраційні картки) про діяльність Корсунського окрвідділення Всеросійської спілки 

працівників адміністративно-радянських, торгівельних і громадських установ та 

підприємств. 

 

Золотоніське, ф.Р-1669, 1 од.зб., 1925 р. 

Уманське, ф.Р-2399, 1 од.зб., 1925 р. 

Черкаське, ф.Р-278, 8 од.зб., 1923–1926 рр. 

Шевченківське (Корсунське), ф.Р-279, 1497 од.зб., 1923–1925 рр. 

 

ПОВІТОВІ УПРАВЛІННЯ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 

 

Фондів 5, 29 од.зб., 1920–1923 рр.  Описи, каталог. 

 

Створені у лютому 1919 р. відповідно до Декрету Тимчасового робітничо-

селянського уряду України від 30 листопада 1918 р. як підвідділи військово-

революційних комітетів, з лютого 1919 р. – як відділи Наркомату  внутрішніх 

справ. 

Здійснювали охорону революційного порядку та  особистої безпеки громадян, 

боротьбу з кримінальними злочинами. 

Ліквідовані у 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 

 

 Накази, циркуляри ВУЦВК, НКВС СРСР, Київської та Кременчуцької губернської 

міліцій, Звенигородської повітової військової наради та повітового військового 

комісаріату. 

 Накази управлінь міліції. 

 Протоколи загальних зборів співробітників міліції. 

 Звітні відомості про діяльність міліції. 

 Доповіді, рапорти, щотижневі зведення про політичний стан повітів, боротьбу з 

бандитизмом та дезертирством, стан укомплектування та матеріальне забезпечення 

міліції. 

 Листування про розшук та арешт голів волвиконкомів, злочинців. Справи за 

звинуваченнями громадян у бандитизмі, за зв’язок з денікінцями і петлюрівцями. 

 Документи (службові посвідчення, заяви, списки) особового складу міліції. 

 

Богуславське, ф.Р-280, 2 од.зб., 1921–1923 рр. 

Звенигородське, ф.Р-281, 4 од.зб., 1921, 1922 рр. 

Золотоніське, ф.Р-1670, 13 од.зб., 1920–1922 рр. 

Черкаське, ф. Р-282, 6 од.зб., 1920–1923 рр. 

Чигиринське, ф.Р-1001, 4 од.зб., 1920–1922 рр. 

 

ВОЛОСНІ  УПРАВЛІННЯ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 

 

Фондів 21, 103 од.зб., 1920–1924 рр. Описи, каталог. 

 

Створені відповідно до спеціальної інструкції Наркомату внутрішніх справ та 

Наркомату юстиції від жовтня 1918 р., яка регламентувала форму організації міліції 

у волостях. 

Перебували у безпосередньому підпорядкуванні районного начальника та під 

контролем волвиконкому і волуправління. 

Здійснювали охорону громадського порядку та безпеки громадян, слідкували за 
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пожежною безпекою. 

 

 Накази, розпорядження, циркуляри, інструкції НКВС УСРР, Київської та 

Кременчуцької губернської міліції, губвиконкомів, повітвиконкомів, Черкаської повітової 

військової наради, повітової міліції. 

 Накази управлінь міліції. 

 Протоколи дізнань та розслідувань. 

 Листування про боротьбу з бандитизмом та дезертирством, розшук та арешт 

злочинців, зміцнення органів міліції, проведення «Тижня надбання міліціонерів», з 

адміністративно-оперативних питань. 

 Донесення сільрад про випадки. Відомості про промислові підприємства 

Корнилівської волості. 

 Списки комнезамівських відділів революційної охорони; особового складу міліції; 

дезертирів; сіл Межиріцької волості із зазначенням населення. 

 Відомості на виплату заробітної плати співробітникам міліції. 

 

Канівського  повіту: 

 

Межиріцьке, ф.Р-306, 1 од.зб., 1922 р. 

 

Черкаського повіту: 

 

Балакліївське, ф.Р-300, 6 од.зб., 1921–1923 рр. 

Вергунівське, ф.Р-298, 6 од.зб., 1922 р. 

Деренковецьке, ф.Р-301, 4 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Дубіївське, ф.Р-304, 5 од.зб., 1921–1923 рр. 

Лебединське, ф.Р-303, 3 од.зб., 1920–1923 рр. 

Леськівське, ф.Р-313, 1 од.зб., 1923, 1924 рр. 

Мліївське, ф.Р-312, 1 од.зб., 1923 рр. 

Орловецьке, ф.Р-275, 6 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Райгородське, ф.Р-307, 7 од.зб., 1920–1923 рр. 

Сунківське, ф.Р-305, 13 од.зб., 1921–1923 рр. 

Ташлицьке, ф.Р-302, 4 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Худяківське,  ф.Р-273, 7 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Червонослобідське, ф.Р-272, 5 од.зб., 1920–1923 рр. 

Яблунівське,  ф.Р-299, 16 од.зб., 1921–1923 рр. 

 

Чигиринського повіту: 

 

Кам’янське, ф.Р-996, 1 од.зб., 1921, 1922 рр. 

Медведівське, ф.Р-995, 1 од.зб., 1921, 1922 рр. 

Суботівське,  ф.Р-999, 2 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Триліське, ф.Р-997, 2 од.зб., 1921–1923 рр. 

 

Шевченківського повіту: 

 

Вільховецьке, ф.Р-311, 1 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Корнилівське, ф.Р-274, 11 од.зб., 1922, 1923 рр. 
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РАЙОННІ ЗАЛІЗНИЧНІ УПРАВЛІННЯ  ТА ВІДДІЛЕННЯ РОБІТНИЧО-

СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 

 

Фондів 6, 141 од.зб., 1920, 1930 рр.  Описи. 

 

Створені відповідно до постанови РНК УСРР від 18 червня 1919 р. «Про 

організацію залізничної міліції». 

Залізнична міліція – виконавчий орган  робітничо-селянської центральної влади  на 

місцях, який був підпорядкований Наркомату внутрішніх справ. 

Здійснювали охорону порядку на станціях, боротьбу зі злочинами, які вчинялись на 

транспорті, захист залізничних споруд та нагляд за очищенням залізничних колій. 

 

 Накази, розпорядження начальника  Південно-Західної залізниці. 

 Накази управлінь та відділення міліції. 

 Відомості, донесення, листування про керівництво та формування дільниць, стан 

дільниць, охорону залізниць та майна, арешти; крадіжки, продовольче та грошове 

постачання, мобілізацію людей на очищення шляхів і озброєння. Постові відомості. 

 Документи про особовий склад міліції. Списки залізничних працівників. 

 Відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 

 

Бобринське, ф.Р-2741, 91 од.зб., 1920 р. 

3-ої дільниці Бобринського району, ф.Р-2757, 18 од.зб., 1920 р. 

1-ої дільниці Бобринського району, ф.Р-2815, 2 од.зб., 1920 р. 

Звенигородської дільниці, ф.Р-2833, 3 од.зб., 1930 р. 

Уманське, ф.Р-2774, 16 од.зб., 1920 р. 

1-ої  дільниці Уманського району, ф.Р-2751, 11 од.зб., 1920 р. 

 

РАЙОННІ, МІСЬКІ,  ДІЛЬНИЧНІ УПРАВЛІННЯ РОБІТНИЧО-

СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 

 

Фондів 26, 88 од.зб., 1920–1929 рр.  Описи, каталог. 

 

Діяльність їх регламенту велась «Інструкцією з організації радянської робітничо-

селянської міліції», яка була розроблена НКВС  УСРР у середині 1919 р. 

Здійснювали проведення  в життя всіх розпоряджень як центральної, так і місцевої 

влади, нагляд за громадським порядком. 

Були підпорядковані повітовим та міським управлінням міліції. 

 

 Постанови, накази, циркуляри РНК УСРР, Наркомату юстиції і внутрішніх справ, 

Кременчуцького губревкому, Київської та Кременчуцької губернської міліції, 

губвиконкомів, окрвиконкомів. Накази, розпорядження Чигиринської повітової міліції про 

розпуск районних і волосних виконкомів та створення військових революційних 

комітетів, банди на території повіту та боротьбу з ними, переформування національних 

єврейських самоохорон (1921, ф.Р-998). 

 Накази управлінь міліції. 

 План роботи, доповіді, місячні відомості про діяльність управлінь міліції. 

 Протоколи допитів, обшуків та дізнань. 

 Листування про боротьбу  з бандитизмом, арешт  голів волвиконкомів, розшук 

злочинців, боротьбу з пожежами, облік  землі та хліба у церковнослужителів, з 

адміністративно-оперативних питань. 

 Відомості, донесення про крадіжки, пограбування та інші види злочинності, 
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наявність вогнепальної зброї. Статистичні відомості про проведення «Тижня надбання 

міліціонера». 

 Відомості про особовий склад управлінь міліції. Послужні, іменні списки 

особового складу. 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати командному складу, службовцям 

управлінь міліції. 

 

 

Районні: 

 

5-го Вільшанського району, ф.Р-290, 1 од.зб., 1920 р. 

2-го Кам’янського району, ф.Р-1008, 1 од.зб., 1920–1923 рр. 

1-го Канівського району, ф.Р-291, 1 од.зб., 1922 р. 

3-го Катеринопільського району, ф.Р-289, 6 од.зб., 1920–1922 рр. 

1-го Лебединського району, ф.Р-1006, 1 од.зб., 1920 р. 

Леськівське, ф.Р-297, 4 од.зб., 1920–1924 рр. 

Лисянське, ф.Р-296, 2 од.зб., 1923, 1924 рр. 

6-го Лисянського району, ф.Р-362, 3 од.зб., 1920–1922 рр. 

Монастирищенське, ф.Р-2117, 9 од.зб., 1921–1927 рр. 

5-го Потоцького району, ф.Р-292, 3 од.зб., 1920–1929 рр. 

4-го підрайону м. Сміла, ф.Р-277, 5 од.зб., 1920–1923 рр. 

Стеблівське підрайонне, ф.Р-276, 1 од.зб., 1921 р. 

2-го Таганчанського району, ф.Р-293, 17 од.зб., 1922 р. 

1-го Телепинського району, ф.Р-1010, 5 од.зб., 1921, 1922 рр. 

2-го Телепинського району, ф.Р-1007, 1 од.зб., 1920 р. 

6-го Телепинського району, ф.Р-1000, 4 од.зб., 1921, 1922 рр. 

4-го Триліського  району, ф.Р-1009, 1 од.зб., 1920 р. 

Цибулівське, ф.Р-2485, 13 од.зб., 1925–1927 рр. 

6-го Шабельницького району, ф.Р-1004, 2 од.зб., 1922 р. 

3-го Шполянського району, ф.Р-361, 2 од.зб., 1922 р. 

 

Міські: 

 

Звенигородське, ф.Р-284, 1 од.зб., 1921 р. 

2-го району м. Звенигородка, ф.Р-287, 1 од.зб., 1921 р. 

Канівське, ф.Р-285, 1 од.зб., б.д. 

 

Містечкові: 

 

Телепинське, ф.Р-1002, 1 од.зб., 1920 р. 

 

Дільничні: 

 

Кам’янське, ф.Р-998, 1 од.зб., 1921 р. 

2-ої дільниці м. Корсунь, ф.Р-288, 1 од.зб., 1923 р. 

 

 

РОТИ ОКРЕМОГО СТРІЛКОВОГО БАТАЛЬЙОНУ ВІЙСЬК РОБІТНИЧО-

СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 

 

 Фондів 2, 3 од.зб., 1921-1922 рр. Описи, каталог. 
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За основну одиницю для органів міліції в повітових містах був батальйон, що 

виділяв із свого складу 2 роти з розрахунку на повіт та повітове місто. 

Повітова міліція була переформована у батальйони робітничо-селянської міліції з 

жовтня 1921 р. 

Роти розміщувались у м. Кам'янка. 

Здійснювали боротьбу з бандитизмом, спекуляцією на базарах, охорону цукрових 

заводів, шляхів на відповідній території. 

 

 Постанови Ради Народних Комісарів УСРР, ВУЦВК про вилучення деяких товарів 

з обігу, арешт та обшук у членів повітових і губернських виконкомів. Накази 

Чигиринського повітового революційного комітету, Чигиринської повітової міліції про 

дозвіл на торгівлю різними товарами, боротьбу з бандитизмом, арешт осіб за 

несплачування продовольчого податку, забезпечення міліціонерів. 

 Протоколи засідань Златопільської економічної і продовольчої нарад (1921, ф.Р-

994). 

 Іменні списки червоноармійців при сьомій роті. 

 

 Перша, ф.Р-991, 1 од.зб., 1921-1922 рр. 

 Сьома, ф.Р-994, 2 од.зб., 1921-1922 рр. 

 

КОМЕНДАТУРИ ВІЙСЬК ДПУ З ОХОРОНИ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ 

 

Фондів 28, 577 од.зб., 1921–1924 рр.  Описи. 

 

У травні 1922 р. охорону на цукрових заводах було передано в безпосереднє 

підпорядкування комендантів. 

У серпні 1922 р. комендатури перейшли  із підпорядкування Головміліції УСРР у 

відання ДПУ. 

Здійснювали організацію надійної охорони цукрових заводів та комбінатів шляхом 

відповідного розміщення постів. 

Відповідно до наказу ДПУ  УСРР від 6 березня 1924 р. охорона цукрової 

промисловості була передана у відання Головміліції УСРР. 

 

 Накази, циркуляри, інструкції облуправління комендатур Цукропрому, 

облкомендатури Правобережжя, кущових комендатур. Положення про кущові та заводські 

комендатури, охорону заводів. 

 Накази управління військового коменданта, комендатур. 

 Місячні звіти, доповіді про діяльність комендатур. 

 Документи (накази, циркуляри, рапорти, оперативні огляди, листування)  про стан 

охорони цукрових заводів та комбінатів, боротьбу з бандитизмом, політичну роботу серед 

охоронників та з інших питань.  Відомості про стан та роботу заводів. 

 Схеми розташування цукрозаводів Уманського куща, постів охорони. 

 Списки охорони цукрозаводів та комбінатів. Послужні списки, анкети, посвідчення 

співробітників. 

 Справи про ліквідацію комендатур (1923, 1924). 

 Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 

 

Балакліївського, ф.Р-2551, 6 од.зб., 1922 р. 

Верхняцького, ф.Р-4449, 33 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Вільховецького цукрокомбінату, ф.Р-2763, 14 од.зб., 1923, 1924 рр. 
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Городищенського 22-го цукрокомбінату, ф.Р-2772, 12 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Іваньківського, ф.Р-4446, 7 од.зб., 1923, 1924 рр. 

Киселівського, ф.Р-2780, 7 од.зб., 1922, 1923 рр. 

3-го Корсунського куща, ф.Р-2771, 6 од.зб., 1922, 1923 рр. 

13-го Красносільського цукрокомбінату, ф.Р-2734, 25 од.зб., 1923, 1924 рр. 

6-го кущового управління, м. Монастирище, ф.Р-2248, 18 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Майданецького, ф.Р-2761, 21 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Мартинівського цукрокомбінату, ф.Р-2736, 20 од.зб., 1922–1924 рр. 

Мар’їно-Городищенського, ф.Р-4448, 1 од.зб., 1922 р. 

Набутівського, ф.Р-2773, 8 од.зб., 1923, 1924 рр. 

Поташнянського, ф.Р-2764, 7 од.зб., 1922 р. 

Почапинського, ф.Р-4447, 5 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Рижавського, ф.Р-2760, 12 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Селищанського, ф.Р-2749, 18 од.зб., 1922–1924 рр. 

Сидорівського, ф.Р-2869, 3 од.зб., 1923, 1924 рр. 

3-го Смілянського району, ф.Р-2786, 32 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Смілянського, ф.Р-2735, 37 од.зб., 1921–1923 рр. 

4-го Смілянського куща, ф.Р-4442, 37 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Тальнівського цукрокомбінату, ф.Р-2759, 29 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Удицького, ф.Р-2781, 21 од.зб., 1921–1923 рр. 

5-го Уманського куща, ф.Р-2747, 80 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Черкаського,  ф.Р-2779, 11 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Шевченківського, ф.Р-2748, 61 од.зб., 1922–1924 рр. 

Шполянського цукрокомбінату, ф.Р-2785, 29 од.зб., 1922, 1923 рр. 

Шрамківського, ф.Р-4314, 17 од.зб., 1922, 1923 рр.            

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ  ПОВІТОВИЙ БУДИНОК ГРОМАДСЬКИХ 

ПРИМУСОВИХ РОБІТ (ТЮРМА) 

 

Ф.Р-1659, 59 од.зб., 1919–1921 рр.  Описи. 

 

Відповідно до циркуляру карного підвідділу юридичного відділу Київського 

губвиконкому від 10 серпня 1920 р. повітові тюрми були перейменовані у Будинки 

громадських примусових робіт. 

Підконтрольний каральному відділу Наркомату юстиції УСРР. 

Основні функції: розподілення заарештованих, введення для них примусової праці, 

перевиховання за допомогою проведення культурно-освітньої роботи. 

 Документи з особового складу. Списки службовців. 

 

 Справи заарештованих, звинувачених у контрреволюції, дезертирстві, бандитизмі 

та у інших злочинах. Списки заарештованих. 

 

ЧИГИРИНСЬКА ПОВІТОВА НАДЗВИЧАЙНА  КОМІСІЯ 

 

Ф.Р-1340, 12 од.зб., 1919 р. Опис, каталог. 

 

Створена у середині 1918 р. як спеціальний орган боротьби з контрреволюцією. 

Здійснювала  перевіряння відомостей про контрреволюційну діяльність, обшуки та 

арешти, припинення та ліквідацію контрреволюційних дій. 

Ліквідована у травні 1919 р. з передачею функцій відділу управління 

повітвиконкому. 
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 Постанови ВУЦВК, циркуляр Всеукраїнської надзвичайної комісії. 

 Протоколи засідань повітової комісії, повітових організацій, сільських зборів. 

 Протоколи дізнань. 

 Справи за звинуваченнями громадян у різних злочинах, їх розшук. Документи 

слідства про конфлікт між Златопільським волосним та міським виконкомами  

і 2 батальйоном 1-го Чигиринського радянського полку про виділення міста у окрему 

одиницю. 

 

ЧЕРКАСЬКА  ПОВІТОВА  КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ  З ДЕЗЕРТИРСТВОМ 

 

Ф.Р-357, 5 од.зб., 1920–1921 рр.  Опис. 

 

Створена у листопаді 1920 р. 

Підпорядковувалась окружній комісії по боротьбі з дезертирством Київського та 

Харківського військових округів. 

Брала участь у мобілізаційній роботі разом з губернським військкомом, займалась 

відправленням дезертирів до спеціальних  польових дезертирних частин. 

З січня 1921 р. реорганізована - у повітову комісію по боротьбі з трудовим 

дезертирством, до складу якої обов’язково входив і представник військової комісії 

по боротьбі з дезертирством. 

Ліквідована у квітні 1921 р. 

 

 Накази, розпорядження, телеграми Всеукраїнської центральної та губернської 

комісій по боротьбі з дезертирством. Розпорядження волосним виконкомам про 

конфіскацію майна у дезертирів. 

 Листування з Кременчуцьким  губкомітетом по боротьбі з дезертирством, 

мобілізаційним відділом, військкоматами, волвиконкомами про влаштування  гауптвахт 

для дезертирів та надання конвою для їх охорони, боротьбу з дезертирством, позбавлення 

пайка сімей дезертирів. Акти про конфіскацію майна у дезертирів. 

 Списки дезертирів. 

 

ШТАБ ПОБЕРЕЖАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДІЛЬНИЦІ  ПО БОРОТЬБІ З 

БАНДИТИЗМОМ 

 

Ф.Р-990, 10 од.зб., 1922 р.  Опис, каталог. 

 

Час створення не встановлено. 

Побережанська районна дільниця охоплювала сім волостей Чигиринського повіту. 

Займався організацією боротьби з бандами та формуванням спеціальних загонів з 

незаможних селян, вилученням зброї. 

Ліквідований у 1923 р. 

 

 Обов’язкові постанови Чигиринського повітвиконкому. 

 Протоколи та акти обшуків і допитів. 

 Листування з органами міліції про боротьбу з бандитизмом. 

 Акти про вилучення зброї, військового майна та інших предметів у населення. 

 Списки:  міліціонерів; червоноармійців на отримання заробітної плати. Заяви про 

прийом на роботу; громадян про вбивства та крадіжки. 
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КОМІТЕТИ З ТРУДОВОЇ ПОВИННОСТІ ПРИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТАХ 

ПОВІТОВИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 2, 2 од.зб., 1920-1921 рр. Описи. 

 

У червні 1920 р. був створений Всеукраїнський комітет з проведення трудової 

повинності. 

На місцях у складі відділів управління повітових виконкомів створені комітети з 

трудової повинності, у обов’язки яких входило створення таборів та керівництво їх 

роботою, облік усіх категорій засуджених. 

У березні 1921 р. Всеукраїнський комітет ліквідований, а його структура влилась у 

Наркомат праці. 

 

 Накази, розпорядження Кременчуцького губвиконкому (ф.Р-2326). 

 Вимогові відомості на виплату грошового утримання співробітникам (ф.Р-2839). 

 

 Уманський, ф.Р-2839, 1 од.зб., 1920 р. 

 Черкаський, ф.Р-2326, 1 од.зб., 1920-1921 рр. 

 

 

БЮРО ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, 

СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф. Р-2120, 14 од.зб., 1925–1927 рр. Опис. 

 

Створене у 1925 р. з утворенням районів, з метою технічної організації 

планомірного і регулярного забезпечення підприємств, фізичних осіб найманою 

робочою силою та обліку виконання засудженими робіт. 

Діяло відповідно до «Положения о лицах, приговоренных к общественным 

принудительным работам без лишения свободы», затвердженого Наркоматом 

юстиції УСРР 15 травня 1920 р. та інших нормативних актів. 

 

 Листування з народним судом про громадян сіл району, засуджених до примусової  

праці. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ 

ІНТЕРВЕНЦІЇ 

 

 Ф.Р-2743, 1 од.зб., 1925 р. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

 Прибутково-видаткова книга. 
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УПОВНОВАЖЕНІ КИЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО 

ГРОМАДСЬКОГО КОМІТЕТУ З НАДАННЯ ДОПОМОГИ 

ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ПОГРОМІВ 

 

 Фондів 2, 3 од.зб., 1922-1923 рр. Описи. 

 

Секції створені відповідно до постанови Київського губернського відділу 

соцзабезпечення від 5 липня 1919 р. До складу секції також входили представники 

єврейського відділу Компартії і єврейської Компартії (комфарбанда). 

Здійснювали організацію профтехшкол в сирітських установах, відкриття 

притулків, їх утримання, розприділення речей та продуктів по колоніях (дитячих 

будинках), облік дітей-сиріт (єврейської національності) та ін. 

 

 Циркуляри, протоколи та витяги з протоколів засідань президії Всеукраїнського 

єврейського товариства; звіти про його діяльність (1922, ф.Р-2834). 

 Листування з повітвиконкомом та іншими установами про обладнання дитячих 

будинків, забезпечення дітей харчуванням. 

 Головна книга. 

 

 по Черкаському району, ф.Р-2821, 1 од.зб., 1922 р. 

 по Чигиринському повіту, ф.Р-2834, 2 од.зб., 1922-1923 рр. 
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РОЗДІЛ  6 

ОРГАНИ ПЛАНУВАННЯ ТА СТАТИСТИКИ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ПЛАНУВАННЯ 

 

ПЛАНОВА КОМІСІЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф.Р-3528, 1187 од.зб., 1953–1980 рр.  Описи, каталог. 

 

Створена 19 січня 1954 р. як постійно-діючий планово-економічний орган 

облвиконкому. 

Розробляє проекти планів народного господарства області і контролює їх 

виконання, здійснює контроль за діяльністю районних та міських планових комісій. 

 

 Протоколи засідань планової комісії, нарад при комісії. 

 Перспективні і річні плани розвитку народного господарства області, районів, міст. 

 Економічні показники та відомості з промисловості і сільського господарства по 

районах та містах Умань, Черкаси, Сміла. 

 Відомості про стан електрифікації колгоспів. 

 Довідки про стан роботи районних і міських планових комісій. 

 Річні виробничі плани, звіти про розвиток промисловості області, випуск і 

собівартість товарної продукції, матеріально-технічне забезпечення промислових 

підприємств, стан капіталовкладень, капітального будівництва, газифікації житлового 

фонду. Відомості про діючі підприємства та перспективи промислового будівництва. 

Документи про реорганізацію і ліквідацію підприємств та установ промислової кооперації 

(1956–1960). 

 Схема планування Жашківського району (1961) та довідка про перспективний 

розвиток м. Жашків (1963). 

 Перспективні, річні плани розвитку сільського господарства області, районів, 

радгоспів, колгоспів, заготівель сільськогосподарської продукції, виробництва овочів, 

продуктів тваринництва. Розрахунки збільшення поголів’я великої рогатої худоби в 

колгоспах. Показники урожайності сільськогосподарських культур. Земельний баланс 

області. 

 Огляди, доповідні записки про розробку корисних копалин, використання та 

охорону місцевих водних ресурсів, боротьбу з ерозією грунту. 

 Документи (рішення, плани, листування, калькуляції, довідки та ін.) про підготовку  

чаш водосховища Кременчуцької (1954–1962) та Канівської ГЕС (1963–1966); карти 

Кременчуцького водосховища. 

 Інформації та довідки про упорядкування місць, пов’язаних з життям і діяльністю 

Т.Г.Шевченка (1959). 

 Штатні розписи, кошториси витрат.  Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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ПЛАНОВІ КОМІСІЇ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ОКРУЖНИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

Фондів 2, 384 од.зб., 1920–1933 рр.  Описи, каталоги.  

 

Створені у 1923 р. з утворенням округів. 

Займались плануванням народного господарства округів, контролем за виконанням 

народногосподарських планів, обліком роботи підприємств та установ. 

Ліквідовані:  Шевченківська (Корсунська) – у 1925 р., Шевченківська (Черкаська) – 

у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

У фонді Шевченківської (Черкаської) окружної планової комісії є документи 

Черкаської повітової Ради народного господарства за 1920–1922 рр.  

 

 Постанови уряду УСРР; директиви Укрдержплану. 

 Положення про окружні планові комісії. 

 Протокол ІХ Шевченківського (Черкаського) окружного з’їзду рад (1925). 

Протоколи засідань окрвиконкомів, окружної економічної наради, окрпланів та їх секцій 

про розгляд і затвердження господарсько-оперативних планів, націоналізацію і 

денаціоналізацію підприємств, затвердження бюджетів та кошторисів райвиконкомів, 

планів на будівництво підприємств, електростанцій в мм. Золотоноша, Корсунь, Сміла 

(1924–1927), шкіл. 

 Плани та звіти про роботу окружних планових комісій. 

 Перспективні та поточні плани розвитку цукрової промисловості Шевченківського 

(Черкаського) округу на 1928–1932 рр., місцевої промисловості та комунального 

господарства. План проведення суцільної колективізації Шевченківського (Черкаського) 

округу на 1929–1930 рр. 

 Плани, статистичні відомості, економічні  нариси, звіти про стан промисловості, 

роботу промислових підприємств, промислове, цивільне та шляхове будівництво, стан 

сільського і лісового господарства, проведення землевпорядних та меліоративних робіт, 

роботу Драбівської сільськогосподарської дослідної станції за 1928 р., Уманського 

відділення цукротресту. 

 Доповіді, огляди про кінофікацію, радіофікацію та телефонізацію Черкаського 

округу (1925, 1926, 1930, 1931), роботу Черкаського краєзнавчого музею (1926), 

розширення курортної зони «Соснівка», стан державної, кооперативної та приватної 

торгівлі, рух цін на продовольчі і промислові товари. 

 Аналізи виконання окружних, районних та сільських бюджетів. 

 Оперативні плани, звіти, кошториси витрат Черкаського окружного комітету по 

боротьбі з безробіттям. 

 

Шевченківська (Корсунська), ф.Р-66, 21 од.зб., 1923–1925 рр. 

Шевченківська (Черкаська), ф.Р-65, 363 од.зб., 1920–1933 рр. 

 

ПЛАНОВІ КОМІСІЇ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ РАД 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 25, 3268 од.зб., 1931–1936, 1943–1992 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 15 червня 1931 р., 

Кам’янська – у січні 1967 р. 

Відновили діяльність у 1943–1944 рр. 

Ліквідовані:   Гельмязівська – у 1963 р., Іркліївська – у 1959 р., Мокрокалигірська, 

Ротмистрівська – у 1957 р., Шрамківська – у 1959 р. у зв’язку з ліквідацією районів. 
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Здійснюють розробку перспективних і поточних планів розвитку народного 

господарства та соціально-культурного будівництва на території районів. 

 Директивні вказівки, постанови, розпорядження обласних планових комісій, 

облвиконкомів. 

 Положення про районні та міські планові комісії. 

 Протоколи засідань планових комісій. 

 Плани роботи. Довідки, інформації про роботу комісій. 

 Річні перспективні плани і контрольні цифри розвитку народного господарства, 

районів та районних центрів. Доповіді, відомості, інформації про виконання 

народногосподарських планів. 

 Економічні характеристики районів та їх геологічне  описання. Анкети-картки на 

населені пункти районів. Характеристика підприємств тресту «Ватутінвугілля» (1962). 

 Річні і перспективні плани розвитку сільського господарства та  аналізи фінансово-

господарської діяльності колгоспів. 

 Плани заготівель худоби; місячні звіти про стан тваринництва по селах Уманського 

району (1933). 

 Річні і перспективні плани капітального, культурно-побутового та житлового 

будівництва; доповіді, відомості, довідки про їх виконання.  Відомості про 

електрифікацію населених пунктів. 

 Плани розвитку народної освіти, охорони здоров’я і культурно-освітніх установ, 

відомості про їх виконання. 

 Річні, перспективні плани розвитку державної і кооперативної торгівлі, товарообігу 

в районах. 

 Документи (акти, довідки, списки, книги обліку та ін.) про переселення громадян із 

зони затоплення Канівської ГЕС (1965–1973). 

 Списки передовиків сільського господарства та кандидатів на виставку досягнень 

народного господарства. 

 Списки осіб, вивезених на примусові роботи до фашистської Німеччини та які не 

повернулися. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторисів з 

місцевих бюджетів. 

 

Гельмязівська, ф.Р-5059, 16 од.зб., 1954–1962 рр. 

Городищенська, ф.Р-2373, 216 од.зб., 1946–1954, 1965–1980 рр. 

Драбівська, ф.Р-3245, 134 од.зб., 1947–1979 рр. 

Жашківська, ф.Р-4549, 135 од.зб., 1946–1974 рр. 

Звенигородська, ф.Р-3486, 268 од.зб., 1960–1991 рр. 

Золотоніська, ф.Р-2960, 175 од.зб., 1945–1983 рр. 

Іркліївська, ф.Р-1176, 11 од.зб., 1943–1947 рр. 

Кам’янська, ф.Р-4677, 116 од.зб., 1967–1990 рр. 

Канівська, ф.Р-3433, 115 од.зб., 1953–1962, 1965–1975 рр. 

Катеринопільська, ф.Р-4630, 94 од.зб., 1952, 1955–1960, 1967–1987 рр. 

Корсунь-Шевченківська, ф.Р-4331, 174 од.зб., 1944–1992 рр. 

Лисянська, ф.Р-4366, 137 од.зб., 1965–1991 рр. 

Маньківська,  ф.Р-4717, 167 од.зб., 1945–1979 рр. 

Мокрокалигірська, ф.Р-4406, 4 од.зб., 1951, 1954, 1956 рр. 

Монастирищенська, ф.Р-4433, 121 од.зб., 1953–1991 рр. 

Ротмистрівська, ф.Р-4422, 13 од.зб., 1950–1956 рр. 

Смілянська, ф.Р-2940, 182 од.зб., 1954–1988 рр. 

Тальнівська, ф.Р-5789, 184 од.зб., 1949–1991 рр. 

Уманська, ф.Р-3520, 205 од.зб., 1931–1936, 1949–1989 рр. 

Христинівська, ф.Р-4492, 138 од.зб., 1946–1980 рр. 
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Черкаська, ф.Р-4486, 144 од.зб., 1957–1991 рр. 

Чигиринська, ф.Р-891, 262 од.зб., 1944–1991 рр. 

Чорнобаївська, ф.Р-5260, 106 од.зб., 1953–1962, 1965–1980 рр. 

Шполянська,  ф.Р-2291, 129 од.зб., 1944–1975 рр. 

Шрамківська, ф.Р-5506, 22 од.зб., 1947–1959 рр. 

 

ПЛАНОВІ КОМІСІЇ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ МІСЬКИХ РАД 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 4, 713 од.зб.,  1944–1991 рр.  Описи, каталоги. 

 

Канівська створена у серпні 1977 р.,  решта – відновили діяльність у січні–березні 

1944 р. 

Здійснюють розробку річних перспективних планів розвитку народного 

господарства міст та контроль за їх виконанням. 

 

 Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому, міськвиконкомів, обласної 

планової комісії. 

 Протоколи засідань комісій. 

 Плани і звіти про роботу комісій. 

 Перспективні річні плани розвитку народного господарства та соціально-

культурного будівництва міст. Відомості про їх виконання. 

 Економічні характеристики міст, довідки про розвиток мм. Сміла та Умань, техніко 

-  економічні основи реконструкції розвитку м. Умань. 

 Документи з  соціалістичного змагання підприємств. Списки стахановців і 

раціоналізаторів;  документи про преміювання  передовиків виробництва та занесення їх 

на міську Дошку пошани. 

 Акти про збитки, нанесені фашистськими загарбниками (1944). Відомості про 

участь підприємств, населення м. Черкаси у відновленні міста (1946). Плани капітального 

будівництва та відомості про їх виконання. Договори на соціалістичне змагання між 

містами з відновлення та благоустрою міст.  Іменні списки громадян, вивезених на 

примусові роботи до фашистської Німеччини (1944). 

 

Канівська, ф.Р-5871, 76 од.зб., 1977–1991 рр. 

Смілянська, ф.Р-2690, 188 од.зб., 1944–1990 рр. 

Уманська, ф.Р-3073, 238 од.зб., 1944–1980 рр. 

Черкаська, ф.Р-3239, 211 од.зб., 1944–1989 рр. 

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА УКРАЇНИ З 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 Ф.5794, 13 од.зб., 1996-1998 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до Указу Президента України від 15 січня 1996 р. як 

представництво Агентства координації міжнародної технічної допомоги в 

Черкаській області. 

Згідно з Указом Президента України від 2 липня 1997 р. реорганізоване – у 

представництво Національного агентства України з реконструкції та розвитку в 

Черкаській області. 

Основними завданнями були: реалізація в межах своєї компетенції державної 
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політики у сфері залучення міжнародної технічної допомоги для соціально-

економічного розвитку області; впровадження механізму координації міжнародної 

технічної допомоги в області; здійснення контролю за виконанням проектів 

міжнародної технічної допомоги. 

Ліквідоване у лютому 1998 р. згідно з наказом Національного агентства України з 

реконструкції та розвитку від 2 лютого 1998 р. 

 

 Документи (Укази, наказ, положення, довідки) про створення та ліквідацію 

представництва. 

 Накази по представництву. 

 Звіт про роботу. 

 Річні звіти представництва по фондах соціального страхування, нарахуванню 

страхових внесків та інших надходжень і витрачанню коштів пенсійного фонду. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Ліквідаційний 

баланс. 

 Документи (накази, особові справи, особові рахунки) з особового складу.  

 

СТАТИСТИКА 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО 

КОМІТЕТУ УРСР ПО СТАТИСТИЦІ 

 

Ф. Р-3059, 16020 од.зб.,  1940, 1945–1987 рр.  Описи, каталог. 

 

Створене 16 січня 1954 р. відповідно до наказу ЦСУ УРСР. 

У 1964 р. при статистичному управлінні була створена машинолічильна станція. 

Підпорядковане центральному статистичному управлінню при Раді  Міністрів 

УРСР. 

Займається розробкою статистичних матеріалів про розвиток народного 

господарства області. 

 

 Накази облстатуправління. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Плани роботи. 

 Зведені річні звіти з випуску валової продукції, про чисельність персоналу і фонду 

заробітної плати, собівартість продукції, наявність основних засобів. Документація 

щорічних переписів підприємств промисловості, матеріалів, сировини, обладнання.  

Відомості, доповідні записки і номенклатура випуску промислової продукції. 

 Річні звіти про надходження та впровадження винаходів, раціоналізаторських 

пропозицій, технічних удосконалень, впровадження нової техніки, модернізацію 

виробничого обладнання, виконання плану механізації трудомістких та тяжких робіт, 

наявність механізованих, потокових та автоматичних ліній. 

 Зведені дані про лабораторії, конструкторські та експериментальні організації на 

промислових підприємствах області. Доповідні і аналітичні записки з нової техніки, 

промисловості, транспорту та зв’язку. 

 Розроблювальні таблиці, основні показники, звіти, аналізи про діяльність 

колгоспів, радгоспів, МТС, спеціалізованих станцій. Основні статистичні показники ходу 

електрифікації сільського господарства. Зведені звіти з обліку худоби, посівних площ, 

урожайності зернових і технічних культур, сільськогосподарської техніки. Розрахунки 

продукції тваринництва, землеробства і продуктивності праці. Зведені звіти про наявність 
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осушених земель і їх використання. 

 Обласні і районні підсумкові звіти про виконання планів заготівель 

сільськогосподарських продуктів та худоби заготівельними організаціями. 

 Схематичні карти районів (1956, 1962, 1963). 

 Річні звіти про виконання планів капітального будівництва, капітальних вкладень, 

собівартості будівництва, введення в дію виробничих потужностей, виконання норм 

виробництва, планів з праці в будівництві, житлово-комунальному господарстві районів. 

Зведені дані одноразового обліку державного, особистого житлового фонду і комунальних 

підприємств області. 

 Зведені звіти з паливно-енергетичного балансу, зведені і первинні підсумки 

перепису матеріальних ресурсів, невстановленого обладнання. Списки організацій і 

підприємств області (1963). Підсумки перепису підприємств Черкаського раднаргоспу 

(1962). 

 Звіти про переоцінку основних фондів (1962). 

 Організаційні плани облстатупраління і райінспектур ЦСУ про Всесоюзний 

перепис населення (1958, 1959). Звіти і зведені таблиці Всесоюзного перепису населення 

(1959). Брошури, лозунги, плакати, газетні статті про проведення Всесоюзного перепису 

населення. Зведені і первинні звіти про механічний, природний рух та статистику 

населення, одноразовий облік сільського населення, віковий та статевий склад дітей і 

молоді. 

 Річні звіти про мережу медичних установ, їх діяльність, епідемічні, гострозаразні та 

інфекційні захворювання. 

 Річні звіти про шкільні і позашкільні установи, їх контингент. 

 Одноразові звіти з обстеження шкіл з виробничим навчанням, про 

працевлаштування та подальше навчання молоді, яка закінчила середню школу (1960), 

облік підлітків (1964). Первинні звіти перепису шкіл області (1961). 

 Річні звіти про роботу культурно-освітніх установ, вищих і середніх учбових 

закладів. Первинні одноразові звіти про перепис спеціальних і технічних бібліотек (1957), 

обстеження масових бібліотек (1960), облік наукових працівників. 

 Річні звіти з праці, про чисельність і склад пенсіонерів. 

 Розрахункові таблиці балансів трудових ресурсів (1958–1965).  Документи поточної 

звітності і одноразових обстежень з праці. Списки підприємств, установ, організацій 

області в розрізі районів. 

 Звіти торгівельних організацій про оптовий і дрібнооптовий товарообіг, ціни і 

реалізацію сільськогосподарських  продуктів на колгоспних базарах, ціноутворення. 

Аналітичні записки і акти перевірянь торгівельних організацій. Індекси цін і фізичного 

об’єму товарообігу. Плани розвитку народного господарства області. 

 Баланси грошових прибутків і витрат населення області. Фонди споживання 

основних продуктів харчування на душу населення. 

 Документи з обміну досвідом роботи. Листування про організацію соціалістичного 

змагання. 

 Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань місцевого комітету 

профспілки. 

 

СТАТИСТИЧНІ БЮРО ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ОКРУЖНИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 2, 8 од.зб., 1923, 1928, 1930 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені у 1923 р. 

Займались збором та обробкою статистичних даних різних галузей народного 



 188 

господарства і культури на відповідній території. 

Ліквідовані у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

 

 Щоденні бюлетені цін на продовольчі продукти і предмети промислового 

виробництва. 

 Схематичний план обміру площ посівів села Чигиринського району. 

 Відомості про кількість господарств та чисельність населення по Чигиринському 

району для нарахування сільськогосподарського податку. 

 Головні книги по господарствах жителів сіл районів. 

 

 Шевченківське (Корсунське), ф.Р-508, 2 од.зб., 1923 р. 

 Шевченківське, ф.Р-2261, 6 од.зб., 1928,1930 рр. 

 

СТАТИСТИЧНІ БЮРО ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ПОВІТОВИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 2, 23 од.зб., 1921–1922 рр.  Описи, каталог. 

 

Створені згідно з постановою Ради Народних Комісарів УСРР «Про місцеві 

статистичні установи України» від 15 березня 1919 р. як самостійні  відділи 

повітвиконкомів. 

Знаходились у віданні  ЦСУ УСРР. 

Проводили статистичний облік в різних галузях народного господарства і культури 

на території повітів. 

Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

 

 Статистичні відомості про промислові установи Золотоніського повіту. 

 Картки осіннього опитування про стан посівів та збір урожаю. 

 

 Звенигородське, ф.Р-4318, 18 од.зб., 1922 р. 

 Золотоніське, ф.Р-1662, 5 од.зб., 1921-1922 рр. 

 

РАЙОННІ І МІСЬКІ ІНСПЕКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ І 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ 

 

Фондів 32, 14196 од.зб., 1943–1984 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені на підставі постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 4 червня 1932 р. 

як інспектури народногосподарського обліку, у 1938 р. перейменовані - у рай 

інспектури ЦСУ. 

Відновили діяльність у 1943–1944 рр. 

З 1960 р. перейменовані - на райінспектури державної  статистики. У 1972 р. на базі 

районних інспектур держстатистики і районних обчислювальних станцій 

організовані інформаційно-обчислювальні станції. 

Ліквідовані:  Мокрокалигірська, Ротмистрівська – у 1957 р., Бабанська, Буцька, 

Вільшанська, Ладижинська, Шрамківська – у 1959 р.,  Гельмязівська – у 1963 р., - в 

зв’язку з ліквідацією районів. 

Займалися статистикою населення, сільського господарства, промисловості, 

фінансів, народної освіти, охорони здоров’я, страхування на території міст і 

районів. 
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 Плани статистичних робіт і оцінки роботи районних і міських інспектур. 

 Зведені статистичні звіти, доповідні і аналітичні записки з усіх галузей народного 

господарства та культури. Основні показники економіки Звенигородського району (1944), 

короткі економічні характеристики районів (1943, 1944). 

 Зведені статистичні звіти з випуску валової продукції промисловими 

підприємствами та річні звіти про роботу промислових підприємств. Динамічні ряди 

Ватутінської промислово-виробничої зони (1959). Матеріали Всесоюзного перепису 

промисловості та разового її обліку. 

 Зведені статистичні звіти, таблиці, зведення, довідки по статистиці сільського 

господарства, про виконання планів з механізації і електрифікації колгоспів, процесів 

сільськогосподарського виробництва, тваринництва, по заготівлях і закупівлях 

сільськогосподарських продуктів. Матеріали Всесоюзного перепису худоби, підсумкові 

відомості і звіти з перепису худоби.  Підсумки виконання плану будівництва 

тваринницьких приміщень в колгоспах Чигиринського району (1951). 

 Річні звіти колгоспів і радгоспів, заключні звіти про підсумки сівби і розміри 

посівних площ, річні звіти про збір урожаю з посівних площ, осушених і зрошуваних 

земель, кількість сортових посівів, наявність сортового насіння і посадкового матеріалу. 

Підсумки обліку посівних площ, осушених і зрошуваних земель (1953), урожайності 

сільськогосподарських культур. Бланки Всесоюзного перепису плодово-ягідних і 

виноградних насаджень. 

 Статистичні звіти про наявність тракторів, автотранспорту (1945–1946, 1959–1969, 

ф.ф.Р-2173, Р-3024).  Звіти про наявність возів і упряжі по колгоспах Ротмистрівського 

району і м. Сміла (1944–1945, ф.ф.Р-4429, Р-2689), створення фонду «Обороне – повозка с 

упряжью» (1944–1945, ф.ф.Р-1073, Р-4383). 

 Зведені звіти про наявність міського і сільського громадського житлового фонду, 

статистику капітального будівництва і комунального господарства. Річні звіти про 

капітальні вкладення і підсумки обліку житлового фонду в районах, звільнених від 

фашистських загарбників (1944–1946, ф.ф.Р-873, Р-4779). Документи з обліку 

комунальних підприємств (1948), відомості про житлове будівництво по сільрадах 

Чигиринського району (1944, ф.Р-873). 

 Зведені статистичні звіти, відомості про чисельність механічного і природного 

руху населення. Матеріали Всесоюзного перепису населення (1959). 

 Зведені статистичні звіти про чисельність працівників і службовців, чисельність і 

склад керівних кадрів, спеціалістів сільського господарства, підготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів  сільського господарства. Зведені річні звіти з праці. 

 Зведені звіти по статистиці охорони здоров’я і роботи  установ охорони здоров’я 

(1945–1948). Зведення про роботу культурно-освітніх установ та шкіл. 

 Підсумки соціалістичного змагання трудящих Катеринопільського району з 

виробництва продуктів тваринництва (1966). 

 Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 

 

Районні: 

 

Бабанська, ф.Р-5235, 207 од.зб., 1944–1959 рр. 

Буцька, ф.Р-5234, 95 од.зб., 1944–1954 рр. 

Вільшанська, ф.Р-5328, 55 од.зб., 1944–1959 рр. 

Гельмязівська, ф.Р-5051, 80 од.зб., 1943–1962 рр. 

Городищенська, ф.Р-1073, 509 од.зб., 1944–1962, 1967–1980 рр. 

Драбівська, ф.Р-1234, 415 од.зб., 1943–1979 рр. 

Жашківська, ф.Р-4364, 614 од.зб., 1944–1980 рр. 

Звенигородська, ф.Р-4383, 605 од.зб., 1944–1980 рр. 
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Золотоніська, ф.Р-4779, 400 од.зб., 1943–1981 рр. 

Іркліївська, ф.Р-2040, 36 од.зб., 1943–1946 рр. 

Кам’янська, ф.Р-4323, 491 од.зб., 1944–1962, 1967–1981 рр. 

Канівська, ф.Р-5691, 573 од.зб., 1944–1962, 1965–1980 рр. 

Катеринопільська, ф.Р-4008, 581 од.зб., 1944–1984 рр. 

Корсунь-Шевченківська, ф.Р-3003, 692 од.зб., 1944–1980 рр. 

Ладижинська, ф.Р-4988, 147 од.зб., 1944–1959 рр. 

Лисянська, ф.Р-3024, 586 од.зб., 1945–1962, 1965–1980 рр. 

Маньківська,  ф.Р-5232, 490 од.зб., 1944–1980 рр. 

Мокрокалигірська, ф.Р-1335, 24 од.зб., 1943–1950 рр. 

Монастирищенська, ф.Р-4063, 515 од.зб., 1944–1962, 1966–1980 рр. 

Ротмистрівська, ф.Р-4429, 148 од.зб., 1944–1956 рр. 

Смілянська, ф.Р-4310, 840 од.зб., 1944–1980 рр. 

Тальнівська, ф.Р-1596, 607 од.зб., 1944–1980 рр. 

Уманська, ф.Р-2227, 951 од.зб., 1944–1982 рр. 

Христинівська, ф.Р-5343, 615 од.зб., 1944–1980 рр. 

Черкаська, ф.Р-1912, 1248 од.зб., 1943–1980 рр. 

Чигиринська, ф.Р-873, 539 од.зб.,  1944–1980 рр. 

Чорнобаївська, ф.Р-1087, 736 од.зб., 1943–1984 рр. 

Шполянська,  ф.Р-2173, 466 од.зб., 1944–1980 рр. 

Шрамківська, ф.Р-1971, 122 од.зб., 1943–1959 рр. 

 

Міські: 

 

Смілянська, ф.Р-2689, 338 од.зб., 1944–1956, 1963–1973 рр. 

Уманська, ф.Р-3072, 151 од.зб., 1944–1950, 1962–1973 рр. 

Черкаська, ф. Р-604, 320 од.зб., 1944–1971 рр. 
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РОЗДІЛ  7 

 

ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОРГАНИ КРЕДИТУВАННЯ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ, БАНКИ, УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф. Р-2703, 2237 од.зб., 1954–1983 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у 1954 р. у зв’язку з організацією області 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів УРСР від 16 лютого  

1963 р. реорганізований - в обласні промисловий та сільський фінвідділи. 

У січні 1965 р. об’єднані. 

Входить до системи Міністерства фінансів УРСР, а також підпорядкований у своїй 

діяльності облвиконкому. 

Складає обласний бюджет, забезпечує  його виконання, контролює роботу 

райміськфінвідділів.  

 

 Накази облвиконкому. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Кошторис адміністративно-господарських витрат та звіти про їх виконання. Річні  

плани і звіти, зведення про виконання бюджетів області. Акти перевіряння фінансово-

господарської діяльності установ.  Бюджети обласних і районних установ. 

 Документи про відрахування та збір державних і місцевих  податків, облік 

платників. 

 Звіти, відомості  про використання кредитів і коштів на розвиток сільського 

господарства. 

 Документи про спрощення та скорочення адміністративно-управлінського апарату, 

реєстрацію штатів. 

 Накази і розпорядження головного контролера-ревізора про проведення ревізій, 

закінчення ревізій. Доповідні записки, акти, відомості за підсумками ревізій. 

 

ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ОКРУЖНИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 2, 66 од.зб., 1922–1930 рр.  Описи, каталог.  

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як самостійні 
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відділи окружних  виконкомів. 

Здійснювали загальне керівництво фінансовою діяльністю окружних і районних 

установ, організацій, підприємств, надходженням державних податків, контроль за 

виконанням прибуткової і видаткової частини місцевого бюджету на території 

округів. 

Ліквідовані:  Шевченківський (Корсунський) – у 1925 р., Шевченківський 

(Черкаський) – у вересні  1930 р. 

У фондах є документи повітових фінвідділів за 1922 р. 

 

 Накази, постанови, циркуляри окрфінвідділів та листування з окрвиконкомами, 

сільрадами про проведення кампанії єдиного сільськогосподарського податку, стягнення 

податку, громадського податку для потреб житлового будівництва, проведення 

інвентаризацій підприємств. 

 Протоколи засідань окрвиконкомів про затвердження місцевих бюджетів (1924), 

кредитування установ, єдиний сільськогосподарський податок. Бухгалтерські звіти. 

 

 

Шевченківський (Корсунський), ф.Р-130,  15 од.зб., 1922-1925 рр. 

Шевченківський (Черкаський), ф.Р-129, 51 од.зб., 1923-1930 рр.  

 

ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ПОВІТОВИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 2, 41 од.зб., 1919–1922 рр. Описи, каталог.  

 

Створені відповідно до декрету Ради Народних Комісарів УСРР від 22 лютого 1919 

р. 

Здійснювали  керівництво податковою, фінансовою, кошторисною справою в 

повітах. 

Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

 

 Протоколи засідань комісії Уманського повітфінвідділу. 

 Акт про наявність коштів та цінностей Чигиринського повітфінвідділу. 

 Книги обліку надходжень контрибуції, видачі грошей для потреб міських закладів 

Уманського повіту. 

 Списки платників цільового податку, службовців Уманського повітфінвідділу. 

 

Уманський, ф.Р-2800, 38 од.зб., 1919 р. 

Чигиринський, ф.Р-1057, 3 од.зб., 1921–1922 рр. 

 

ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ  РАЙОННИХ РАД 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 31, 15314 од.зб., 1932–1992 рр. Описи, каталоги.  

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК та Ради Народних Комісарів УСРР від 

15 червня 1931 р. «Про організацію відділів, інспектур при районних виконавчих 

комітетах і міських Радах, виділених в окремі адміністративно-господарські 

одиниці». До цього часу були як структурні одиниці райвиконкомів, засновані 

згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 
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Відповідно до наказу міністра фінансів УРСР від 15 січня 1974 р. були створені 

Придніпровський та Соснівський райвідділи у місті Черкаси. 

Ліквідовані:  Мокрокалигірський, Ротмистрівський – у 1957 р., Бабанський, 

Буцький, Вільшанський, Іркліївський, Ладижинський, Шрамківський – у 1959 р., 

Гельмязівський – у 1963 р. в зв’язку з ліквідацією районів. 

Здійснюють облік об’єктів оподаткування,  нарахування і стягнення 

сільськогосподарського, прибуткового, промислового та інших податків. 

 

Протоколи нарад працівників райфінвідділів. 

Плани роботи райфінвідділів. 

 Бюджети районів. Зведення сільських та селищних бюджетів. Книги обліку 

кредитів і витрат по бюджету. Листування з Міністерством фінансів УРСР, 

облфінвідділом про складання та виконання бюджетів. Звіти, доповіді, довідки, таблиці 

про виконання бюджетів. 

 Річні плани по держбюджетах та листування з облфінвідділом по їх складанню. 

Звіти, зведені і статистичні таблиці, довідки про зміни нарахованих сум та надходжень 

платежів з податків, суми надходження недоїмок по держприбутках, обрахування та 

надходження сільськогосподарського податку, прибуткового податку  з населення, 

колгоспів, кооперативних та громадських організацій, податку з будівель, земельної 

ренти, видовищ, лісового прибутку, обрахування військового податку (1944). Документи 

на господарства, які звільнені від сплати сільськогосподарського податку. Доповідні 

записки, довідки про роботу по держприбутках. 

 Фінансові плани підприємств. Доповідні записки, довідки про стан фінансової 

роботи. 

 Звіти про виплату допомоги  багатодітним матерям (1944–1946). 

 Зведені річні звіти, довідки про стан роботи з кадрами. 

 Звіти про роботу контролера-ревізора. Акти перевірянь звітів підприємств для 

встановлення обороту від реалізації продукції для обкладання податком (1936). 

 Документи ревізій та перевірянь фінансово-господарської діяльності 

райфінвідділів. 

 Зведені кошториси відділів райвиконкомів, установ, які перебувають на районному 

бюджеті. Кошториси та штатні розписи райфінвідділів. Зведені річні звіти про 

адмінуправлінські витрати органів державного управління. Відомості про мережу і штати 

установ районів. Картки реєстрації штатів установ, організацій, підприємств. Звіти, 

довідки про реєстрацію штатів. Журнали обліку зареєстрованих штатів і кошторисів 

установ, організацій та підприємств. 

 Списки установ і організацій. 

 Документи профспілкових комітетів. 

 Акти про збитки, нанесені фашистськими загарбниками Звенигородському 

райфінвідділу (1944). Документи про збір коштів у фонд Червоної Армії (1944). 

 

Бабанський, ф.Р-5433, 106 од.зб., 1944–1959 рр. 

Буцький, ф.Р-4714, 104 од.зб., 1944–1959 рр. 

Вільшанський, ф.Р-5326, 271 од.зб., 1944–1959 рр. 

Гельмязівський, ф.Р-5060, 168 од.зб., 1943–1963 рр. 

Городищенський, ф.Р-2363, 815 од.зб., 1943–1962, 1967–1980 рр. 

Драбівський, ф.Р-1220, 678 од.зб., 1944–1979 рр. 

Жашківський, ф.Р-3380, 606 од.зб., 1944–1981 рр. 

Звенигородський, ф.Р-4230, 958 од.зб., 1944–1980 рр. 

Золотоніський, ф.Р-626, 650 од.зб., 1944–1980 рр. 

Іркліївський, ф.Р-1173, 261 од.зб., 1943–1960 рр. 

Кам’янський, ф.Р-3007, 483 од.зб., 1944–1962, 1966–1980 рр. 
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Канівський, ф.Р-5510, 571 од.зб., 1943–1974 рр. 

Катеринопільський, ф.Р-3576, 566 од.зб., 1944–1961, 1967–1983 рр. 

Корсунь-Шевченківський, ф.Р-3321, 523 од.зб., 1948–1980 рр. 

Ладижинський, ф.Р-5434, 45 од.зб., 1951–1959 рр. 

Лисянський, ф.Р-4290, 1015 од.зб., 1944–1980 рр. 

Маньківський, ф.Р-4713, 645 од.зб., 1945–1980 рр. 

Мокрокалигірський, ф.Р-4405, 30 од.зб., 1944–1956 рр. 

Монастирищенський, ф.Р-3187, 542 од.зб., 1944–1963, 1967–1980 рр. 

Ротмистрівський, ф.Р-4423, 24 од.зб., 1949–1957 рр. 

Смілянський, ф.Р-2941, 520 од.зб., 1944–1980 рр. 

Тальнівський, ф.Р-5546, 609 од.зб., 1944–1962, 1965–1980 рр. 

Уманський, ф.Р-1500, 540 од.зб., 1932–1936, 1940, 1943–1985 рр. 

Христинівський, ф.Р-4280, 773 од.зб., 1944–1979 рр. 

Черкаський, ф.Р-411, 848 од.зб., 1936–1941, 1944–1962, 1965–1981 рр. 

Придніпровський у місті Черкаси, ф.Р-5472, 255 од.зб., 1974–1992 рр. 

Соснівський у місті Черкаси, ф.Р-5483, 162 од.зб., 1974–1992 рр. 

Чигиринський, ф.Р-887, 733 од.зб., 1944–1980 рр. 

Чорнобаївський, ф.Р-1091, 1202 од.зб., 1943–1962, 1965–1984 рр. 

Шполянський, ф.Р-2845, 576 од.зб., 1946–1980 рр. 

Шрамківський, ф.Р-5009, 35 од.зб., 1947–1959 рр. 

 

ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ  МІСЬКИХ РАД 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 5, 2365 од.зб., 1944–1994 рр. Описи, каталоги.  

 

Створені:  Смілянський, Уманський та Черкаський – згідно з постановою ВУЦВК 

та Ради Народних Комісарів  УСРР  від 15 червня 1931 р., Ватутінський – у 1962 р., 

Городищенський у 1963 р. 

Припинили діяльність:  Ватутінський – у 1965 р., Городищенський – у 1967 р.  в 

зв’язку з укрупненням районів. 

Складають місцеві бюджети, забезпечують виконання прибуткової і видаткової 

частини бюджетів, здійснюють облік об’єктів оподаткування, контролюють 

дотримання фінансової дисципліни. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Плани роботи відділів. 

 Бюджети міст, зведення місцевих бюджетів та звіти про їх виконання. 

 Мережа і штати підприємств, установ та організацій міст. Документи перевірянь 

дотримання штатно-кошторисної дисципліни. 

 Звіти по державних прибутках. Зведення, звіти, доповіді про перевіряння 

виконання планів надходження держприбутків. Книги з обліку безгосподарського 

(виморочного), безгосподарного та конфіскованого майна. 

 Піврічні звіти про роботу контролерів-ревізорів. 

 Документи місцевих та профспілкових комітетів. 

 Документи про відновлення діяльності підприємств, організацій та установ міста 

Умані. Книги державної реєстрації підприємств, організацій та установ  міста Умані, які 

відновили діяльність після Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1944–1952). 

 

Ватутінський, ф.Р-4542, 21 од.зб., 1962–1964 рр. 

Городищенський, ф.Р-5198, 33 од.зб., 1963–1966 рр. 
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Смілянський, ф.Р-2695, 797 од.зб., 1944–1981 рр. 

Уманський, ф.Р-2215, 709 од.зб., 1944–1994 рр. 

Черкаський, ф.Р-581, 805 од.зб., 1944–1980 рр. 

 

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ БАГАТОДІТНИМ І ОДИНОКИМ 

МАТЕРЯМ ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧИГИРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

Ф. Р-5779, 6 од.зб., 1947–1952 рр. Опис.  

 

Створений у 1944 р. відповідно до постанови РНК СРСР від 18 серпня 1944 р. та 

наказу Наркомату фінансів СРСР від 21 серпня 1944 р. «Про організацію управлінь 

та відділів з державних допомог багатодітним та одиноким матерям при 

Наркомфіні СРСР і його місцевих органах" при райвиконкомі. 

Здійснював своєчасну і правильну виплату допомоги одиноким і багатодітним 

матерям, контроль за діяльністю ощадних кас та сільрад, виплачування державної 

допомоги.  

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Рішення райвиконкому про призначення допомоги багатодітним та одиноким 

матерям. 

 Квартальні звіти з виплачування державної допомоги багатодітним та одиноким 

матерям. 

 

 КРЕДИТУВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

КАМ’ЯНСЬКЕ  РАЙОННЕ  ПОДАТКОВЕ  БЮРО 

 

Ф. Р-1025, 5 од.зб., 1922–1923 рр. Опис.  

 

Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Підпорядковувалось Черкаському повітовому продовольчому комітету. 

До штату входили: старший рахівник, рахівники, діловод. 

 

 Накази Черкаського повітового продовольчого комітету про сплачування єдиного 

продовольчого податку, порядок ведення діловодства у всіх районних податкових бюро. 

 Облікові листи про земельні ділянки платників податку Кам’янського району. 

 

ФІНАНСОВИЙ ІНСПЕКТОР 4-ГО ПОДАТКОВОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ 

 

Ф.Р-1028, 95 од.зб., 1921–1926 рр. Опис, каталоги.  

 

Відомостей про час заснування немає. 

Місцевий податковий апарат був представлений фінансовими інспекторами, їх 

помічниками та агентами. 

Фінансовий інспектор проводив особисто і через сільради всю роботу з виявлення 

об’єктів обкладання податком, складання їх списків, по спостереженню за 

торгівлею. При фінансових інспекторах створювались податкові комісії з 
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прибутково-майнового та промислового податках. 

Дата ліквідації не встановлена. 

  

 Циркуляри Наркомату фінансів СРСР, управління податками і державними 

прибутками СРСР та листування з Київським губернським і Черкаським окружним 

фінвідділами про обкладання податком, видачу патентів, облік приватної торгівлі, 

надходження місцевих податків. 

 Протоколи нарад фінвідділу, зборів платників податків сіл районів. 

 Звіти про діяльність Кам’янського фінвідділу (1925). 

 Звіти фінінспектора з питань обкладання сільськогосподарським податком. 

Статистичні відомості про кількість земельних ділянок та худоби в Кам’янському районі. 

 Реєстраційні списки платників податків, торгівельно-промислових підприємств. 

 

 БАНКИ 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 

КОНТОРИ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ СРСР 

 

Ф.Р-2617, 1341 од.зб., 1954–1980 рр. Описи, каталог.  

 

Створена у січні 1954 р. з утворенням області. 

Здійснює планування грошового обороту, контроль за виконанням банківських 

кредитів, керує районними відділеннями. 

 

 Накази керуючого з основної діяльності. 

 Протоколи нарад при керуючому облконторою. 

 Зведені звіти про загальнобанківські операції та касове виконання державного 

бюджету, прибутки державного бюджету, кредитно-розрахункову роботу. 

 Інформації, довідки, звіти про стан грошового обігу в області. 

 Баланси грошових прибутків і видатків населення та розрахунки до них. 

 Кредитні плани та довідки про їх виконання. 

 Акти ревізій, доповіді, довідки про результати перевірок та обслідувань роботи 

відділень з фінансування капітальних вкладень, сільського господарства, індивідуального 

житлового будівництва. 

 Акти ревізій та обслідувань роботи відділень Держбанку. 

 Річні звіти облконтори і відділень Держбанку про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи. Зведені бухгалтерські звіти. 

 Книга пошани працівників облконтори. Фотоальбом про життя та будні трудового 

колективу облконтори. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 

КОНТОРИ ПРОМИСЛОВОГО БАНКУ 

 

Ф.Р-2666, 9 од.зб., 1955–1958 рр. Опис, каталог . 

 

Створена 10 лютого 1954 р. згідно з рішенням облвиконкому. Мала пункти 

уповноважених в містах. 

Займалася фінансуванням, кредитуванням промисловості, контролем за 
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використанням довгострокових позик. 

Ліквідована у квітні 1959 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 

7 квітня 1959 р. «Про реорганізацію системи банків довгострокових вкладів». 

 

 Штатні розписи. Кошториси витрат. 

 Річні бухгалтерські звіти. 

 Акти ревізії фінансово-господарської діяльності облконтори. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 

КОНТОРИ КОМУНАЛЬНОГО БАНКУ 

 

Ф.Р-2667, 6 од.зб., 1954–1959 рр. Опис, каталог . 

 

Створена  30 січня 1954 р. згідно з рішенням облвиконкому. 

Здійснювала кредитно-розрахункове обслуговування підприємств, установ та 

організацій, контроль за правильним і ефективним використанням вкладів через 

районні відділення. 

Ліквідована у квітні 1959 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 

7 квітня 1959 р. «Про реорганізацію системи банків довгострокових вкладів». 

 

 Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи про передачу функцій комунального банку обласному будівельному 

банку. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО БАНКУ 

ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ (БУДБАНКУ СРСР) 

 

Ф.Р-2668, 304 од.зб., 1959–1980 рр. Описи, каталог.  

 

Створена   у квітні 1959 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 7 

квітня 1959 р. шляхом ліквідації обласних контор промислового та комунального 

банків. 

Має пункти уповноважених в містах. 

Здійснює контроль за правильним і ефективним використанням капітальних 

вкладень, за виконанням завдань по введенню в дію виробничих потужностей і 

основних фондів, планів капітального будівництва. 

 

 Протоколи нарад при керуючому облконторою. 

 Зведені і річні звіти облконтори та відділень по виконанню держбюджету, про 

кредитно-розрахункову роботу та фінансування народного господарства. 

 Баланси грошових прибутків і видатків населення та розрахунки до них. 

 Інформації, довідки, звіти про стан грошового обігу в області. Звіти, довідки, 

відомості про виконання планів з виробництва товарів, продуктивності праці. 

 Зведені звіти і динаміка показників по касових оборотах, валютних операціях.  

Динаміка звітних показників балансів. 

 Кредитні плани та довідки про їх виконання. 

 Акти ревізій, доповіді, довідки про результати перевірок та обслідувань роботи 

відділень з фінансування капітальних вкладень сільського господарства, індивідуального 
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житлового будівництва. 

 Акти ревізій та обслідувань роботи відділень Держбанку. 

 Річні звіти  облконтори і відділень Держбанку про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи. Зведені бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

ЧЕРКАСЬКЕ  ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

БАНКУ 

 

Ф.Р-380, 35 од.зб., 1923–1926 рр. Опис. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

Надавало позики кредитно-кооперативним та споживчим товариствам, які  були 

пайовиками відділення. 

Головними вкладниками банку були: державні органи, органи соціального 

страхування та профспілкові органи. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Листування з Всеукраїнською кооперативною страховою спілкою, Черкаською 

районною конторою «Українбанку», агентствами банку та іншими організаціями про 

закупівлю та відправлення лісоматеріалу для сільськогосподарських товариств, 

фінансування заготівель лісоматеріалів, переведення грошей за кордон. 

 Акти обслідувань та доповіді про діяльність банку. 

 Умови з сільськогосподарськими товариствами, заяви, зобов’язання та охоронні 

розписки про проведення хлібозаготівель. 

 Фінансові звіти. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ  МІСЬКЕ  ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ СРСР 

 

Ф.Р-3241, 1 од.зб., 1940 р. Опис.  

 

Відомостей про час заснування немає. 

З 1922 р. Держбанк розгорнув широку мережу своїх контор, відділень, агентств. Ці 

органи були незалежними від місцевих фінвідділів, підпорядковувались 

безпосередньо Держбанку. 

Керувало кредитно-розрахунковим та касовим обслуговуванням підприємств, 

установ і організацій, а також грошовим обігом в області, роботою районних 

відділень. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Річний бухгалтерський звіт по загальнобанківських операціях. 

 

ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНД. ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

АГРОПРОМИСЛОВОГО БАНКУ "УКРАЇНА" В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ТА ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВІДОКРЕМЛЕНІ БЕЗБАЛАНСОВІ ВІДДІЛЕННЯ 

 

Ф.Р-5943, 1120 од.зб., 1943–2002 рр. Описи.  

 

У січні 1988 р. на базі обласної контори Держбанку СРСР було створене Черкаське 

обласне управління Агропромислового банку з підпорядкуванням Українському 
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республіканському банку Агропромислового банку СРСР. 

Ліквідоване 30 листопада 1990 р. на виконання наказу Республіканського 

акціонерного комерційного банку «Україна»  

від 1 жовтня 1990 р. і на його базі створена та розпочала функціонувати з 1 грудня 

1990 р. дирекція. 

Мала 22 районні відділення. 

Здійснювала надання клієнтам різних послуг, операції з кредитного, 

розрахункового та касового обслуговування, фінансування  капітальних вкладень, 

господарств, іноземною валютою. 

Ліквідована у 2006 р. на підставі рішення Комісії з питань нагляду та регулювання 

діяльності банків при Управлінні НБУ в Черкаській області від 10 травня 2006 р. 

 

 Накази  з основної діяльності. 

 Протоколи внутрішньобанківських нарад облуправління, постійно діючих нарад 

облуправління, засідань Ради акціонерів облдирекції, нарад керуючих відділеннями банку, 

загальних зборів акціонерів відділень банку. 

 Положення про дирекцію та територіально-відокремлені безбалансові відділення. 

 Основні показники діяльності дирекції. 

 Зведені статистичні звіти дирекції про основні показники, що характеризують 

кредитні та фінансові відносини. 

 Річні звіти облуправління, дирекції та відділень з кредитно-розрахункової роботи, 

загальнобанківських операцій, емісійно-касової роботи та готівкового обігу, виконання 

касового плану. Динамічні зведені звіти показників балансу по дирекції та 

розроблювальні відомості з кожної звітності. 

 Річні звіти дирекції про контрольно-ревізійну роботу. 

 Документи (порівняльні таблиці, аналітичні дані) комплексної перевірки діяльності 

дирекції. Акти ревізій та обслідувань відділень банку, проведених дирекцією. Документи 

(акти, доповідні записки та інші) про результати ревізій та обслідувань відділень з питань 

фінансування і кредитування капітальних вкладень агропромислового комплексу. 

 Доповідні записки, довідки про стан і перевірку роботи з кадрами. Річні  

статистичні звіти відділень та філіалів банку з кадрової роботи. 

 Штатні розписи.  Кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти дирекції.  

Річні звіти про прибутки та видатки відділень. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИХ ТРУДОВИХ ОЩАДНИХ КАС І 

ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ф.Р-4197, 1696 од.зб., 1953–1982 рр. Описи.  

 

Створене  у 1954 р. в зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Організує діяльність ощадкас на території області, розміщення позик, продаж 

лотерейних квитків. 

Підпорядковується Українському республіканському головному управлінню 

держтрудощадкас. 

 

 Накази по управлінню. 

 Протоколи, постанови нарад працівників фінансових органів, ощадних кас та 

підприємств зв’язку. 

 Доповідні записки, інформації, довідки управління про роботу ощадних кас 

області. 
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 Плани залучення коштів по вкладах та займам, документи з їх розроблення. Зведені 

річні звіти по операціях ощадних кас. 

 Документи з проведення тиражів, реалізації грошово-речових лотерей та з виплати 

виграшів ощадними касами, з видання агітаційно-рекламних матеріалів. 

 Штатні розписи. Кошториси витрат ощадних кас та звіти про їх виконання. 

 Річні плани з праці та звіти про їх виконання. 

 

ОЩАДНІ КАСИ 

 

Фондів 3, 28 од.зб., 1917–1947 рр. Описи.  

 

Відомостей про час заснування немає. 

Радянські ощадні каси були створені на підставі постанови Ради Народних 

Комісарів УСРР від 16 січня 1923 р. «Про створення державних ощадних кас». 

У 1925 р. було прийняте Положення про державні трудові ощадні каси СРСР. 

3 лютого 1931 р. в зв’язку з об’єднанням ощадної системи з системою державного 

кредиту ощадні каси були перетворені в єдину кредитну установу, яка виконувала 

завдання із залучення грошових коштів населення як шляхом приймання вкладів, 

так і шляхом розміщення державних позик. 

Дати ліквідації не встановлені. 

 

 Циркуляри, розпорядження, обіжники окрфінвідділу, облуправління 

держтрудощадкас. 

 Накази, розпорядження по центральних та районних ощадкасах. 

 Оперативні плани та інформації про роботу Черкаської районної ощадкаси № 220 

(1945). 

 Оперативна звітність управлінь та ощадкас про боротьбу зі зловживаннями та 

збитками. 

 Зведення обігів по вкладах. 

 Справа про проведення 4-ої грошово-речової лотереї (1944). 

 Штатні розписи. Кошториси витрат.  Бухгалтерські звіти з додатками. 

 Акти ревізій центральних та підзвітних ощадних кас. 

 

 Смілянська прибутково-видаткова каса, ф.Р-457, 2 од.зб., 1923 р. 

 Черкаська районна ощадна каса, ф.Р-453, 17 од.зб., 1941, 1944-1947 рр. 

 Чорнобаївська центральна ощадна каса  № 3291, ф.Р-1166, 9 од.зб., 1943-1946 рр. 

 

ВІДДІЛ ЦІН ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф.Р-5240, 325 од.зб., 1970–1980 рр. Описи. 

 

Відповідно до рішення 6-ої сесії облради від 26 травня 1970 р. відділ цін обласної 

планової комісії перетворений в самостійну установу. 

Здійснював підготовку економічних обґрунтувань проектів цін на продукцію, 

товари і тарифів на послуги. Контролював дотримання цін на підприємствах і в 

організаціях. 

 

 Рішення, розпорядження облвиконкому. 

 Плани роботи та звіти про роботу відділу. 
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 Річні звіти про роботу районних та міських комісій за  дотриманням цін і тарифів. 

 Документи (доручення, доповідні записки, довідки, інформації) про підсумки 

перевірянь правильності застосування цін та тарифів на підприємствах області. 

 Прейскуранти цін, технічна документація до них та економічні обґрунтування. 

 Штатні розписи, кошториси витрат.  

 Соціалістичні зобов’язання і підсумки їх виконання. Документи місцевого комітету 

профспілки. 

 

 СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Ф.Р-2646, 1023 од.зб., 1954–1987 рр. Описи, каталог.  

 

Створене  у 1954 р. в зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Підпорядковувалася Головному управлінню держстрахування Міністерства 

фінансів УРСР. 

Організовувало проведення державного обов’язкового і добровільного страхування 

серед населення, колгоспів, кооперативних та громадських організацій. 

 

 Накази, рішення Головного управління держстрахування, облвиконкому, 

облфінвідділу. 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Протоколи обласних нарад, виробничих нарад. 

 Плани надходження страхових платежів в області. 

 Звіти про операції державного страхування. 

 Річні звіти про результати обліку об’єктів обов’язкового страхування та 

нарахування страхових платежів. Відомості про рентабельність страхових операцій. 

 Документи з питань кадрової роботи. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти управління та 

річні бухгалтерські звіти інспекцій. Акти та довідки ревізій управління. Акти комплексних 

ревізій оперативно-фінансової діяльності інспекцій. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ОКРУЖНІ КОНТОРИ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ 

 

Фондів 2, 16 од.зб., 1922–1930 рр. Описи.  

 

Створені у 1923 р. як контори державного страхування. 

У червні 1925 р. в зв’язку  з організацією округів реорганізовані в окружні контори 

державного страхування. 

Підпорядковувалися Держстраху УСРР. 

Займалися проведенням обов’язкового окладного та добровільного страхування;  

керували діяльністю районних страхових агентств. 

Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 2 вересня 1930 р. про ліквідацію 

округів. 

 

 Обіжники  Укрдержстраху. 

 Накази по Шевченківській (Черкаській)  конторі. 

 Документи про особовий склад контор та страхових агентів. 
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 Штатні розписи. Фінансові  звіти. 

 

Уманська, ф.Р-2823, 2 од.зб., 1925–1928 рр. 

Шевченківська (Черкаська), ф.Р-356, 14 од.зб., 1922–1930 рр. 

 

КАНІВСЬКЕ РАЙОННЕ СТРАХОВЕ АГЕНТСТВО 

 

Ф.Р-425, 24 од.зб., 1924–1929 рр. Опис.  

 

Створене на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

Підпорядковувалось окружній конторі  держстрахування, а також перебувало під 

контролем відповідного райвиконкому через районний фінансово-податковий 

апарат. 

Здійснювало  страхові операції на території району, контроль за діяльністю 

збірників страхових виплат. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Циркуляри Всеукраїнського правління державного страхування. 

 Звітні відомості про страхування майна по району, розрахунки по окладному 

страхуванню. Доповіді та акти про стягнення страхових платежів. 

 Анкети ревізії агентства. 

 Реєстраційні списки об’єктів окладного страхування та списки об’єктів 

страхування по селах району. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА КООПЕРАТИВНОГО СТРАХУВАННЯ 

ЧЛЕНІВ АРТІЛЕЙ ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Ф.Р-2476, 92 од.зб., 1954–1960 рр. Описи.  

 

Створена у лютому 1954 р. відповідно до постанови Ради кооперативного 

страхування членів промислової кооперації і кооперації інвалідів УРСР 

(Укрпромстрахради). 

Здійснювала кооперативне страхування членів артілей та контроль за діяльністю 

рад кооперативного страхування в артілях. 

Ліквідована 10 листопада 1960 р. згідно з постановою ЦК КПУ та  

Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 1960 р. та відповідно до постанови правління 

Укрпромстрахради від 22 жовтня 1960 р. 

 

 Постанови Укрпромстрахради. 

 Статут  Облпромстрахради. 

 Протоколи засідань правління та організаційного бюро ради. 

 Розпорядження з особового складу. 

 Річні звіти про роботу. 

 Фінансові плани.  Штатні розписи, кошториси витрат. Акти ревізії фінансово-

господарської діяльності. Ліквідаційний звіт. 

 

ОКРУЖНІ, РАЙОННІ ВІДДІЛИ, ПУНКТИ, КАСИ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ 

 

 Фондів 5, 74 од.зб., 1924-1931 рр. Описи, каталог. 
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 Діяли протягом 1924-1931 рр. 

 

 Циркуляри, розпорядження Українського управління держстрахування. Статут 

каси взаємодопомоги (ф.Р-452). 

 Протоколи засідань районного комітету страхової каси (ф.Р-369); загальних зборів 

та засідань колективу Смілянського страхового пункту. 

 Листування про державне страхування; виплату допомоги по соцстраху, 

нарахування та сплату внесків на соціальне страхування. 

 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 (ф.Р-489). Списки платників обов’язкового страхування. 

 Документи з особового складу. 

 

 Відділ: 
 

 при Монастирищенському райвиконкомі, ф.Р-2115, 7 од.зб., 1925-1929 рр. 

 

 Районні страхові пункти: 

 

 Смілянський, ф.Р-452, 2 од.зб., 1924-1927 рр. 

 Шполянський, ф.Р-451, 1 од.зб., 1925-1926 рр. 

 

 Каси: 

 

 Шевченківська (Черкаська) окружна, ф.Р-489, 63 од.зб., 1925-1927 рр. 

 Мошенська районна, ф.Р-369, 1 од.зб., 1930-1931 рр. 
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РОЗДІЛ 8 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ, ПРОМИСЛОВІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБ'ЄДНАННЯ  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

 

 

ПОВІТОВІ РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Фондів 2, 30 од.зб., 1919 – 1922 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у лютому 1919 р. відповідно до постанови Ради Народних Комісарів 

УСРР від 8 лютого 1919 р. з метою відбудови і розвитку народного господарства. 

Ліквідовані у 1922 р. згідно з постановою ВУЦВК від 8 березня 1922 р. з передачею 

функцій повітовим уповноваженим губернської Ради народного господарства. 

 

 Накази, постанови повітраднаргоспу про перебудову роботи господарського 

апарату на підставі нової економічної політики, реєстрацію фабрично-заводських і 

кустарних підприємств, облік лісу, будівельних матеріалів, палива. 

 Протоколи засідань колегії Черкаського повітраднаргоспу. 

 Документи з обліку фабрично-заводської промисловості м. Черкаси і повіту. 

Статистичні відомості про виробничу діяльність підприємств. 

 Зведені таблиці цін на товари першої необхідності. Інвентарні описи лісопильних, 

чавуноливарних та миловарного заводів, тютюнової фабрики. 

 Листування з підприємствами, господарськими, адміністративними органами про 

облік підприємств, їх обладнання, виробничу діяльність підприємств повіту за 1920 р. і м. 

Черкаси за 1921 р. 

 Списки промислових і торгівельних підприємств, організацій м. Черкаси і повіту, 

націоналізованих, кооперативних і приватних, діючих і бездіючих, зданих в оренду 

приватному капіталу, кустарям та кооперативним організаціям, які контролювались 

Черкаським повітраднаргоспом із зазначенням  чисельності зайнятих на виробництві 

працівників та службовців. Списки волостей Черкаського повіту. Відомості про поштові 

відділення, кількість населення в окремих волостях, чисельність працівників. 

 

 Уманська, ф.Р-2737, 2 од.зб., 1919 р. 

 Черкаська, ф.Р-376, 28 од.зб., 1920-1922 рр. 

 

РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

Ф.Р-2505, 504 од.зб., 1959-1963 рр. Описи, каталог. 
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Створена відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 травня 1960 р. 

"Про створення Кримського, Полтавського та Черкаського економічних районів 

Української РСР". 

Забезпечувала загальне керівництво управлінням промисловістю і будівництвом на 

території економічного адміністративного району Черкаської і Кіровоградської 

областей. 

Ліквідована 20 лютого 1963 р. згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради 

Міністрів УРСР від 29 грудня 1962 р. з передачею підвідомчих підприємств, 

організацій та установ у відання Київського раднаргоспу.  

У фонді є документи Київського раднаргоспу за 1959 р. 

 

 Постанови, розпорядження Київського і Черкаського раднаргоспів. 

 Протоколи і стенограми засідань та нарад. 

 Перспективні плани розвитку народного господарства, капітального будівництва, 

собівартості товарної продукції. Річні плани виробництва в розрізі управлінь та галузей. 

Річні фінансові плани підприємств, основні показники виробничо-фінансового плану по 

сільському господарству. Плани виробництва промислової продукції. Проект зведеного 

плану затрат по виробництву товарної продукції (1960). 

 Плани та звіти з нормалізації і стандартизації, кооперативних постачань лиття і 

штамповок, машинобудування, приладобудування, ливарного виробництва. 

 Кошториси з усіх видів фінансування і кредитування установ, організацій та 

підприємств раднаргоспу. 

 Зведені річні звіти і пояснюючі записки до них, зведені заключні звіти про 

виконання плану по собівартості. 

 Баланси, річні бухгалтерські звіти і пояснюючі записки до них. Ліквідаційний 

баланс з усіма додатками (1963). 

 Акти фінансово-господарської діяльності управління раднаргоспу, приймання 

пускових об’єктів Маркизівського фруктозного заводу (1959), приймання-передавання 

підприємств Київського та Придніпровського раднаргоспів. 

 

УПРАВЛІННЯ З ЛІКВІДАЦІЇ УСТАНОВ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ 

(ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ) В М. ЧЕРКАСИ І ЧЕРКАСЬКОМУ ПОВІТІ 

ПРИ ЧЕРКАСЬКІЙ ПОВІТОВІЙ РАДІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Ф.Р-533, 19 од.зб., 1919 р. Опис. 

 

 Організоване в березні 1919 р. 

 Здійснювало облік, зберігання усіх матеріальних цінностей ліквідованих              

 установ. 

Ліквідоване відповідно до постанови об’єднаного засідання представників 

Раднаргоспу, Воєнзагу та комісара ліквідаційної комісії від 23 квітня 1919 р. 

 

 Накази по управлінню. 

 Листування з Комісаріатом по ліквідації установ військового часу при 

Укрраднаргоспі, повітвідділом військових заготівель, повітраднаргоспом, 

повітвійськкомісаріатом та іншими відомствами про облік, приймання та видачу 

військового майна, місцезнаходження складів, передачу майна колишньої Черкаської 

міської управи, приймання, видачу та охорону майна ліквідованих установ, наявність на 

складах управління музейних меблів та бібліотек. 

 Список співробітників управління. Списки та документи козаків охоронної сотні 
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при комісарі, які самовільно залишили військову службу. 

 

ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ 

"ЦЕНТР ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА" 

 

 Ф.Р-5851, 14 од.зб., 1996-1999 рр. Описи. 

 

Створена згідно з наказом Акціонерного товариства закритого типу "Центр 

продажу об’єктів незавершеного будівництва" від 12 лютого 1996 р. з метою 

прискорення процесу приватизації об’єктів незавершеного будівництва в Україні 

шляхом забезпечення ефективної роботи, пов’язаної з підготовкою до приватизації 

об’єктів незавершеного будівництва та недоступним їх продажем. 

Ліквідована у 1999 р. 

 

 Накази директора філії з основної діяльності та особового складу. 

 Положення про філію (1996). 

 Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. 

 Відомості з нарахування заробітної плати працівникам. 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ГЕОЛОГІЯ 

ЕНЕРГОМЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РАДИ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

Ф.Р-2507, 31 од.зб., 1960-1963 рр. Описи, каталог. 

 

Створене в 1960 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 

травня 1960 р. 

Здійснювало технічне керівництво з експлуатації обладнання, контроль за роботою 

енергетичного господарства на підприємствах. 

Ліквідоване згідно з постановою Черкаського раднаргоспу від 10 січня 1963 р. 

 

 Накази і розпорядження по управлінню. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, нарад з розгляду і затвердженню проектів 

капітального будівництва та реконструкції об’єктів. 

 Перспективні і річні плани з виробництва. Техніко-економічні звіти. 

 Кошториси, штатні розписи управління. 

 Документи про нагородження та преміювання електростанцій за зниження 

собівартості електроенергії і освоєння нового методу раціонального згорання бурого 

вугілля на Кіровоградській електростанції (1960). 

 

ЗМАГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 Ф.Р-3126, 114 од.зб., 1961-1969 рр. Описи. 

 

Створений відповідно до наказу Черкаського енергетичного експлуатаційного 

управління сільського господарства від 8 вересня 1961 р. 
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Основними завданнями є забезпечення споживачів району електроенергією, 

проведення профілактичних заходів для надійного електропостачання споживачів. 

 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Промислово-фінансові плани. Виробничі плани. 

 Листування з райвиконкомом з питань електрифікації колгоспів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи робітничого комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ РАЙОННЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ЕНЕРГЕТИКИ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УРСР 

 

Ф.Р-2539, 365 од.зб., 1960-1965 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 11 березня 1961 р. та 

Черкаського раднаргоспу від 29 квітня 1961 р. 

У квітні 1962 р. при управлінні було організоване госпрозрахункове підприємство з 

централізованого збуту електро- і теплоенергії – енергозбут на базі енергозбутів 

при  Черкаських електромережах Кіровоградської, Уманської електростанціях і 

Юрківської ТЕЦ. 

Здійснювало виконання державного плану вироблення, передавання і 

розприділення енергії, суцільну електрифікацію економічного району; керівництво 

енергетичними підприємствами. 

Ліквідоване згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1964 р., 

підвідомчі йому підприємства передані у відання енергетичним системам 

"Дніпроенерго" та "Київенерго". 

 

 Постанови та інші документи про організацію управління (1961). 

 Накази і розпорядження по управлінню. 

Семирічні плани та плани з валової, товарної продукції, вироблення електроенергії 

і теплоенергії та звіти про їх виконання. Плани з виробничих показників. 

 Звіти з техніко-економічних показників, по собівартості товарної продукції та з 

продукції. 

 Фінансові плани. Ліміти фінансування. Штатні розписи, кошториси витрат 

управління та підприємств. Звіти про виробничу та фінансово-господарську діяльність 

управління. 

 Відомості по заробітній платі працівникам та службовцям управління, службі 

охорони підприємств. 

 

ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ (ТЕЦ) 

 

 Фондів 2, 788 од.зб., 1944-1980 рр. Описи. 

 

З березня 1944 р. розпочала діяльність Уманська електростанція. З 1959 р. 

перейменована – у  теплоелектроцентраль. 

У червні 1961 р. Черкаська ТЕЦ була виділена із складу заводу штучного волокна. 

Основним завданням є вироблення електроенергії, а також відпуск та 

розприділення електроенергії і виробництво теплової енергії. 

 

 Накази та розпорядження з основної діяльності. 
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 Протоколи нарад. 

 П'ятирічні плани розвитку ТЕЦ. Техпромфінплани. Плани з виробництва, 

собівартості та праці; звіти про їх виконання. 

 Основні показники роботи. Річні технічні звіти. 

 Річні звіти про роботу з кадрами. 

 Колективні договори та інформації про їх виконання. Договори на соціалістичне 

змагання між районами електричних мереж та акти перевіряння їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акт комісії про збитки, нанесені Уманській електростанції фашистськими 

загарбниками (1944). 

 

 Уманська, ф.Р-3634, 168 од.зб., 1944-1965 рр. 

 Черкаська, ф.Р-4480, 620 од.зб., 1959-1980 рр. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

 

 Ф.Р-649, 2 од.зб., 1944 р. Опис. 

 

 Відновила діяльність з вересня 1943 р. 

 Здійснювала виробництво електроенергії. 

 Відомостей про припинення діяльності немає. 

 

 Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність. 

 Електробаланс. Місячні експлуатаційні відомості, оборотні баланси, контрольні 

журнали. 

 Є звітні бухгалтерські документи Золотоніського міського водопроводу, міської 

лазні, асенізаційно-транспортного обозу (1944). 

 

ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

 

 Фондів 4, 1479 од.зб., 1944-1995 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: Черкаське обласне – у січні 1958 р.; Черкаське правобережне – у лютому 

1978 р.; Уманське – у квітні 1978 р. Черкаське лівобережне підприємство відновило 

діяльність у 1944 р. 

Здійснюють передавання, розприділення електро- і теплоенергії по споживачах. 

 

 Статут Уманського підприємства (1978). 

 Накази та розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Плани соціально-культурного розвитку. Техпромфінплани. Річні плани роботи та 

звіти про їх виконання. 

 Довідки, звіти про надання шефської допомоги колгоспам. 

 Документи громадського огляду ефективного використання сировини, матеріалів 

та паливно-енергетичних ресурсів. 

 Акти приймання в експлуатацію об’єктів, закінчених будівництвом. 

 Документи про роботу з кадрами. Описання методів роботи, характеристики та 

довідки на передовиків виробництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акт про облік збитків, нанесених Черкаській електростанції фашистськими 
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загарбниками (1945). 

 Документи про роботу профспілкових комітетів. 

 

 Уманське, ф.Р-5656, 186 од.зб., 1978-1985 рр. 

 Черкаське лівобережне, ф.Р-580, 695 од.зб., 1944-1995 рр. 

 Черкаське обласне, ф.Р-2915, 297 од.зб., 1958-1975 рр. 

 Черкаське правобережне, ф.Р-5590, 301 од.зб., 1978-1990 рр. 

 

ЧЕРКАСЬКА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ ПІВНІЧНО-

УКРАЇНСЬКОГО ОРДЕНА ЛЕНІНА ВИРОБНИЧОГО ГЕОЛОГІЧНОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ  "ПІВНІЧУКРГЕОЛОГІЯ" МІНІСТЕРСТВА ГЕОЛОГІЇ 

УРСР 

 

  Ф.Р-5274, 360 од.зб., 1952-1984 рр. Описи, каталог. 

 

Організована у березні 1948 р. як Південно-Українська геологічна експедиція. 

Входила до складу Київського геологорозвідувального тресту та базувалась на 

території Дніпропетровської та Кіровоградської областей. 

З 1971 р. переведена до м. Черкаси. 

Відповідно до наказу Міністерства геології УРСР від 1 серпня 1979 р. 

перейменована – в Черкаську геологорозвідувальну експедицію. 

Здійснює пошуки та розвідку корисних копалин на території Черкаської і 

Кіровоградської областей. 

 

 Накази начальника експедиції з основної діяльності. 

 Протоколи засідань науково-технічної ради. 

 Перспективні плани діяльності експедиції. План соціального розвитку колективу 

експедиції.  

Техніко-економічні показники роботи експедиції. Плани, титульні списки та 

кошториси на проведення геологорозвідувальних робіт. Висновки експертів та протоколи 

нарад з розгляду проектів геологорозвідувальних робіт. Довідки, звіти та статистичні 

відомості про затрати на охорону природи, аналізи роботи підрозділів. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи про роботу розвідувального комітету профспілки. 

 

ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ВАТУТІНСЬКЕ" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 

ВИРОБНИЧОГО  ОБ'ЄДНАННЯ ПО ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ 

МІНІСТЕРСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

Ф.Р-4100, 1118 од.зб., 1946-1985 рр. Описи, каталог. 

 

У 1945 р. розпочато будівництво Юрківського комплексу буровугільних 

підприємств на базі Юрківського буровугільного родовища. 

Відповідно до наказу Наркомату вугільної промисловості СРСР від 29 листопада 

1945 р. організована підрядна будівельна організація – Юрківське будівельно-

монтажне управління; з квітня 1947 р. реорганізоване – в трест 

"Юрківвуглерозрізбуд"; у 1953 р. перейменований – в трест "Ватутінвугілля", у 

1963 р. – в рудоуправління "Ватутінвугілля", у 1968 р. – Ватутінське 
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шахтоуправління, з 1973 р. – шахтоуправління "Ватутінське". 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Річні плани з виробництва, праці та собівартості. Техпромфінплани. Річні 

організаційно-технічні заходи по забезпеченню виконання планових завдань та звіти про 

їх виконання. 

 Доповіді керуючого про роботу шахтоуправління. Річні статистичні звіти про 

виконання планів з усіх видів діяльності. Річні звіти про використання обладнання на 

підприємствах шахтоуправління. 

 Документи про видобування і якість вугілля, відведення земельних ділянок під 

будівництво, з капітального будівництва. 

 Договори, акти, звіти про творчу співдружність з підприємствами вугільної 

промисловості республіки (1961-1965). 

 Книга обліку передовиків і новаторів виробництва (1964). Списки і характеристики 

працівників тресту, представлених до урядових нагород, відомості про їх нагородження. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи райкому профспілки. 

 

 ПІДПРИЄМСТВА З ВИДОБУТКУ ТА ПЕРЕРОБКИ ТОРФУ 

 

 Фондів 2, 585 од.зб., 1921,1944-1975 рр. Описи. 

 

Ірдинське торфопідприємство відновило діяльність у 1944 р. З 1964 р. 

перейменоване  - в виробниче об'єднання з видобутку і переробки торфу. 

Перебуває в безпосередньому підпорядкуванні тресту "Укрголовторф" та у віданні 

Міністерства місцевої промисловості УРСР. 

Відомостей про час заснування та припинення діяльності Смілянської 

торфорозробки немає. 

 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Положення  про Ірдинське торфопідприємство (1945,1957). Історична довідка про 

розвиток об'єднання (1971). 

 П'ятирічний план промислового виробництва на 1966-1970 рр. Техпромфінплани. 

Плани з праці, виробництва та собівартості продукції; звіти про їх виконання. 

 Кон'юнктурні огляди господарської діяльності торфопідприємства. Показники з 

виконання п’ятирічного плану видобутку (1946-1950). 

 Списки штатних працівників торфопідприємства з повними анкетними даними 

(1944), працівників по бригадах (1944). Довідки на отримання продуктів співробітниками 

Смілянської торфорозробки (1921). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

Ірдинське виробниче об'єднання по видобутку і переробці торфу, ф.Р-1881, 584 

од.зб., 1944-1975 рр. 

Смілянська торфорозробка, ф.Р-2822, 1 од.зб., 1921 р. 
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ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

УМАНСЬКИЙ ЗАВОД "РОСТКАУЧУК" 

 

 Ф.Р-3633, 13 од.зб., 1948-1952 рр. Опис. 

 

 Відновив діяльність у березні 1944 р. 

 Займався виробництвом каучуку з коренів кок-сагизу. 

 Ліквідований у 1952 р. та на його базі створений вітамінний завод. 

 

 Схема технологічного процесу виробництва. 

 Нагородні листи працівників заводу. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ЗАВОД 

ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА ІМ. ХХІІ З'ЇЗДУ КПРС МІНІСТЕРСТВА ХІМІЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-2626, 1918 од.зб., 1956-1980 рр. Описи, каталоги. 

 

Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 січня 1956 р. 

розпочалось будівництво першої черги заводу. Перша черга була здана в 

експлуатацію в червні 1961 р. У грудні 1961 р. підприємству присвоєно ім'я ХХІІ 

з'їзду КПРС згідно з постановою Черкаського обкому Компартії України та 

облвиконкому від 14 грудня 1961 р. 

Здійснює випуск віскозного шовку, хімічного волокна. 

На підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 11 лютого 1971 р. колектив 

заводу нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. 

 

 Накази, розпорядження директора заводу. Типове положення про заводоуправління 

(1960,1961,1966). 

 Протоколи технічних і оперативних нарад. 

 Виробничі програми, техпромфінплани. Зведений перспективний план розвитку 

заводу на 1966-1970 рр. Річні звіти про роботу заводу. 

 Технологічні журнали по заводу, загальні та зведені технологічні інструкції та 

журнали віскозного виробництва. Графіки виробничих процесів. Розрахунки сировини та 

матеріалів з використання виробничих потужностей, собівартості. 

 Титульні списки; акти введення в експлуатацію споруд та обладнання. 

ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКУ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСЛИННОГО КАУЧУКУ 

МІНІСТЕРСТВА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-3491, 11 од.зб., 1949-1952 рр. Опис. 

 

Відповідно до наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від 24 грудня 

1948 р. у січні 1949 р. було розпочато будівництво заводу. У грудні 1950 р. завод 

введений в експлуатацію.  

Ліквідований у червні 1952 р. Частина обладнання демонтована та передана 

Косарському спиртозаводу. 
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 Накази, розпорядження директора заводу з основної діяльності. 

 Акти приймання в експлуатацію об’єктів заводу (1950). 

 Відомості невстановленого та демонтованого обладнання у зв’язку з ліквідацією 

заводу. 

ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ ІМ. ХХУ З'ЇЗДУ КПРС 
ВСЕСОЮЗНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "СОЮЗРЕАКТИВ" МІНІСТЕРСТВА 
ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 Ф.Р-3763, 1231 од.зб., 1953-1980 рр. Описи, каталог. 

 

 Створений у квітні 1953 р. на базі заводу натурального каучуку. 

У 1953-1957 рр. перебував у підпорядкуванні Головхімреактиву Міністерства 

хімічної промисловості СРСР, у 1957-1960 рр. – тресту хімічної промисловості 

Київського раднаргоспу, у 1960-1962 рр. – управління машинобудівної і хімічної 

промисловості Черкаського раднаргоспу, у 1963-1965 рр. – управління хімічної 

промисловості Київського раднаргоспу, у 1965-1970 рр. – Союзголовреактиву 

Міністерства хімічної промисловості СРСР, з 1971 р. – Міністерства хімічної 

промисловості СРСР. 

У 1971 р. заводу присвоєно ім'я ХХУ-го з'їзду КПРС. 

Здійснював виробництво хімічних реактивів та товарів побутової хімії. 

 

 Накази, розпорядження директора заводу з основної діяльності. 

 Протоколи технічних та оперативних нарад. 

 Техпромфінплани, промфінплани. Виробничі плани. Плани виробництва та його 

основні показники. Плани виробництва експортної продукції. 

 Доповіді, довідки про роботу заводу. Довідки, звіти про виконання плану по 

собівартості продукції. Звіти про виконання плану постачань продукції на експорт. Річні 

технічні звіти. 

 Документи про впровадження і розвиток нової техніки; з наукової організації 

праці; раціоналізації та винахідництва; охорони праці та техніки безпеки; капітального 

будівництва та про роботу з кадрами.  

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 

СОЮЗНОГО ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРЕСТУ "ОРГХІМ" 

 

 Ф.Р-4344, 342 од.зб., 1964-1980 рр. Описи. 

 

 Організоване у 1964 р. 

Інженерно-технологічна організація, яка надавала технічну допомогу 

підприємствам у справі підготовки до пуску і освоєння виробничих потужностей 

підприємств, які будувалися, а також у справі інтенсифікації технологічних 

процесів діючих підприємств. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Перспективні плани робіт управління, річні та квартальні уточнені плани об’ємів 

робіт. Планові показники, завдання, проекти до них по управлінню та в розрізі 

виробничих підрозділів. 

 Річні звіти про виробничо-технічну діяльність управління. Щомісячні інформації 
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про життя та діяльність колективу управління. Плани та звіти з підготовки до пуску нових 

виробництв. Звіти про виконання плану з виробництва. Технічні акти про завершення 

пуско-налагоджувальних робіт на підприємствах хімічної промисловості. 

 Список співробітників управління, нагороджених орденами і медалями. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Звіти про фінансово-

господарську діяльність управління. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

ЧЕРКАСЬКЕ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"АЗОТ" ІМ. КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВА ПО 

ВИРОБНИЦТВУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ СРСР 

 

 Ф.Р-4879, 3013 од.зб., 1962-1986 рр. Описи, каталог. 

 

Відповідно до постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 29 березня 1962 р. 

було розпочато будівництво заводу рідких азотних добрив. 

У травні  1963 р. відбулось об'єднання заводу рідких добрив з заводом по 

виробництву іонітів, який будувався та отримав назву – Черкаський хімічний 

комбінат. Розпочав роботу у 1965 р. 

З квітня 1975 р. комбінат перетворений – у Черкаське виробниче об'єднання "Азот". 

У червні 1979 р. йому було присвоєно ім'я Комсомолу України. 

Здійснює виробництво мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, 

сировини для хімічної промисловості. 

 

 Розпорядження директора, головного інженера. 

 Протоколи технічних та оперативних нарад. 

 Перспективні плани розвитку  комбінату. Техпромфінплани. Річні плани 

виробництва, собівартості товарної продукції, з праці. Плани норм витрат сировини, 

енергії, матеріалів. Плани організаційно-технічних заходів. 

 Акти та розрахунки економічних ефектів по впровадженню технічних заходів; 

технічний звіт (1965). Довідки, доповідні записки про роботу комбінату. Звіти про витрати 

енергоресурсів, з праці. 

 Документи про роботу бюро економічного аналізу; ради ВТВР; з техніки безпеки. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 МАШИНОБУДУВАННЯ І МЕТАЛООБРОБКА 

УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ І ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2509, 89 од.зб., 1960-1963 рр. Описи. 

 

Створене у 1960 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 

травня 1960 р. 

Здійснювало керівництво і контроль за діяльністю підприємств машинобудівної та 

хімічної промисловості, які були розміщені на території Черкаської і 

Кіровоградської областей. 

Ліквідоване згідно з постановою Черкаського раднаргоспу від 10 січня 1963 р. 
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 Накази і розпорядження по управлінню. 

 Перспективні плани комплексної механізації і автоматизації заводів (1963-1970). 

Річні і перспективні плани з виробництва, праці; звіти про їх виконання. Плани 

організаційно-технічних заходів, відомості про їх виконання. 

 Звіти про виконання плану з кооперованих постачань, по капітальних вкладеннях, з 

постачання обладнання на експорт. 

 Титульні списки на капітальне будівництво. 

 Протоколи засідань комісії по схваленню оптових цін та прейскурантів цін. Акти 

випробувань дослідно-промислових зразків. 

 Штатні розписи, кошториси. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-2553, 6 од.зб., 1954-1958 рр. Опис, каталог. 

 

 Створене у серпні 1954 р. 

Перебувало у підпорядкуванні Головного управління ремонтних підприємств 

Міністерства сільського господарства УРСР. 

До складу входило 5 міжрайонних майстерень капітального ремонту. 

Здійснювало ремонт автомашин та двигунів, обслуговування машинно-тракторних 

станцій та колгоспів. 

Ліквідоване у серпні 1958 р. 

 

 Накази по управлінню. 

 Зведені річні звіти управління та річні звіти міжрайонних майстерень капітального 

ремонту. 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЗАВОД 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ МУЗИЧНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ "УКРМУЗПРОМ" МІНІСТЕРСТВА МІСЦЕВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-4544, 479 од.зб., 1944-1979 рр. Описи. 

 

Відновив діяльність у березні 1944 р. як ливарно-механічний завод. У 1967 р. 

перейменований – в чавуноливарний завод. 

Здійснює випуск рам для піаніно та деяких деталей для сільського господарства. 

 

 Протоколи засідань постійно-діючої наради. Протоколи засідань, плани роботи та 

інформації бюро економічного аналізу. 

 Перспективні плани розвитку заводу. Техпромфінплани. Плани з виробництва, 

собівартості продукції та з праці; звіти про їх виконання. 

 Документи з раціоналізації та винахідництва; впровадження нової техніки та 

механізації виробничих процесів; з наукової організації праці; з капітального будівництва; 

охорони праці та техніки безпеки. 

 Річні звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.  

 Документи заводського комітету профспілки. 
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ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ТРЕСТУ 

"ГОЛОВБУДПРОМ" МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

СРСР 

 

 Ф.Р-4232, 248 од.зб., 1944-1982 рр. Описи. 

 

Побудований у 1911 р. як приватна майстерня Двоскіна Т.Я. З 1929 р. почав 

функціонувати як державний завод і присвоєно ім'я І.І. Лепсе. 

На початку 1941 р. був евакуйований до м. Новосибірськ. У кінці 1943 р. знову 

переведений до м. Золотоноша. 

У 1959 р. переданий у відання Міністерства транспортного будівництва СРСР і в 

безпосереднє підпорядкування тресту "Головбудпром". 

Здійснює виробництво та ремонт будівельних механізмів. 

 

 Накази директора заводу з основної діяльності. 

 Протоколи постійно-діючих виробничих нарад. 

 Перспективний план промислового виробництва на 1971-1975 рр. Комплексний 

план соціально-технічного розвитку (1972). Техпромфінплани. 

 Історична довідка про завод (1967). 

 Звіти про виконання планів з продукції та праці. 

 Документи про роботу з кадрами. Списки працівників і службовців, представлених 

до нагородження медаллю "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг."; кращих стахановців заводу, ударників праці, передових працівників. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

КАМ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 50-РІЧЧЯ РАДЯНСЬКОЇ 

УКРАЇНИ ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І 

ПРОМИСЛОВОСТІ ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН МІНІСТЕРСТВА 

МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 

ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ СРСР 

 

 Ф.Р-4042, 837 од.зб., 1944-1979 рр. Описи, каталог. 

 

Відповідно до наказу Наркомату важкої промисловості від 7 липня 1936 р. у 

приміщенні колишньої сірникової фабрики "Червона Зірка" відкрито ремонтно-

підшипниковий завод. З березня 1941 р. завод перейменовано – в механічний, з 

1946 р. – в машинобудівний завод Міністерства машинобудування і 

приладобудування СРСР. 

У 1968 р. заводу присвоєно ім'я 50-річчя Радянської України та переданий у 

відання Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості та 

побутових приладів СРСР. 

Випускає обладнання для текстильної промисловості. 

 

 Накази директора заводу з основної діяльності; розпорядження головного 

інженера. 

 Протоколи засідань технічної ради. Документи про роботу бюро економічного 

аналізу. 

 П'ятирічний план розвитку заводу на 1946-1950 рр. Техпромфінплани. Річні 

технологічні звіти. Статистичні звіти з усіх видів діяльності заводу.  
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Основні показники про хід відновлення та виробничу діяльність заводу (1944-

1948). Картка обліку підприємства, звіти відділу машинобудівної промисловості (1944). 

Документи на списання основних засобів та матеріальних цінностей заводу, знищених 

фашистськими загарбниками (1951,1952). 

 Конструкторська та технологічна документації на вироби. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. Б. 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ВЕРСТАТОБУДІВНОЇ І 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5322, 451 од.зб., 1944-1983 рр. Описи. 

 

Заснований у 1867 р. на базі механічних майстерень, які належали німецькому 

капіталісту Груберу  як чавуноливарний механічний завод. 

Відновив діяльність у березні 1944 р. 

У 1946 р. перейменований – в верстатобудівний завод. У 1954 р. йому було 

присвоєно ім'я Богдана Хмельницького у зв’язку з 300-річчям Возз'єднання 

України з Росією. 

У 1963 р. до заводу був приєднаний колишній механічний завод на правах цеху. 

 

 Накази директора заводу з основної діяльності. 

 Протоколи засідань постійно-діючих виробничих нарад, технічних нарад, технічної 

ради. 

 Комплексний план соціально-економічного розвитку заводу на 1981-1985 рр. 

Техпромфінплани. Плани та звіти з праці. Відомості про стан спеціалізації заводу та 

показники роботи. Статистичні звіти з усіх видів діяльності заводу. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД МІНІСТЕРСТВА 

МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 

ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ СРСР 

 

 Ф.Р-5323, 141 од.зб., 1963-1972 рр. Описи, каталог. 

 

Вступив у дію 7 грудня 1965 р. відповідно до наказу Міністерства 

машинобудування СРСР. 

Здійснював випуск запасних частин для заводів хімічних волокон, текстильної і 

галантерейної  промисловості, а також  товарів народного споживання. 

 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Техпромфінплани. Плани потреби в електроенергії. Річні звіти про виконання 

плану з продукції і праці та виконання норм виробітку. 

 Плани науково-дослідних робіт та впровадження досягнень науки і техніки. 

Відомості про стан спеціалізації підприємства. 

 Доповідні записки та звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 60-РІЧЧЯ 

ЖОВТНЯ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

СРСР 

 

 Ф.Р-4068, 1185 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства промисловості продовольчих товарів 

СРСР від 26 липня 1954 р. на базі цукрового комбінату як ремонтно-механічний 

завод. У 1961 р. перейменований – в машинобудівний завод. 

У 1977 р. йому присвоєно ім'я 60-річчя Жовтня. 

Предметом діяльності є виробництво котлів малої потужності та іншої 

високоякісної машинобудівної продукції відповідно до встановленого профілю. 

 

 Накази та розпорядження директора заводу з основної діяльності. 

 Техпромфінплани. Річні плани виробництва, по собівартості та прибутку заводу, з 

праці. Акти перевіряння роботи заводу органами вищого рівня. Довідки, показники про 

роботу заводу. Техніко-економічні показники заводу. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; капітального будівництва; про 

розвиток і впровадження нової техніки; з наукової організації праці; про роботу науково-

технічного товариства; про якість продукції; з охорони праці та техніки безпеки. 

 Звіти, інформації про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

СМІЛЯНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ 

ДЛЯ ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВИХ 

ПРИЛАДІВ СРСР 

 

 Ф.Р-2621, 1553 од.зб., 1931-1985 рр. Описи, каталоги. 

 

Створений у 1930 р. на базі ремонтних майстерень "Укрцукроремпостач". У 1936 р. 

перейменовані – в машинобудівний завод з підпорядкуванням Головному 

управлінню харчової промисловості СРСР. 

З 1941 по 1943 рр. перебував в евакуації в м. Пермі. 

З 1965 р. переданий у відання Міністерства машинобудування для легкої і харчової 

промисловості та побутових приладів СРСР. 

У 1966 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. 

Здійснює виробництво машин для харчової промисловості та продукції для 

побутового обслуговування населення. 

 

 Статути заводу. 

 Протоколи засідань технічних нарад та методичного бюро. 

 Плани, звіти про випуск і собівартість продукції, використання нової техніки, 

проведення науково-дослідних робіт та впровадження досягнень науки і техніки, 

постачання обладнання для важливих новобудов країни (1967). Техніко-економічні 

показники.  

 Документи з раціоналізації і винахідництва. 

 Титульні списки; звіти з капітального будівництва. Документи на проектно-

пошукові роботи. Акти про відведення земельних ділянок під будівництво заводу (1953) 

та здачу в експлуатацію об’єктів і обладнання. 
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 Звіти про роботу технічної бібліотеки. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

СМІЛЯНСЬКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОШАНИ" ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 

РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПО РЕМОНТУ СОСТАВІВ І ВИРОБНИЦТВУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 

МІНІСТЕРСТВА ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ СРСР 

 

 Ф.Р-3272, 1540 од.зб., 1936, 1944-1984 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у 1929 р. на базі ремонтних майстерень як паровозовагоноремонтний 

завод ім. П.П. Постишева, з 1941 р. – ім. Т.Г. Шевченка. 

Відновив діяльність у 1944 р. 

У серпні 1963 р. перейменований – в електромеханічний ремонтний завод. З 1958 р. 

переданий у відання Міністерства шляхів сполучення СРСР і в безпосереднє 

підпорядкування Головному управлінню по ремонту рухомого складу і запасних 

частин. 

У 1976 р. нагороджений орденом "Знак Пошани". 

Займається ремонтом електричних машин, тепловозів та виробництвом запасних 

частин. 

 

 Накази і розпорядження директора заводу з основної діяльності. 

 Протоколи оперативних нарад, зборів партійно-господарського активу, ради 

науково-технічного товариства, загальнозаводської виробничо-технічної конференції 

раціоналізаторів і винахідників. 

 Техпромфінплани. Плани з праці і заробітної плати, організаційно-технічних 

заходів, технологічних робіт, основних заходів з прискорення розвитку механізації, 

покращення технології і організації виробництва при ремонті паровозів. Річні плани та 

звіти про роботу експериментальної дільниці інструментального цеху. 

 Технічні паспорти заводу. 

 Статистичні звіти, пояснюючі записки про надходження і впровадження в 

виробництво передової техніки, винаходів, технічних удосконалень та 

раціоналізаторських пропозицій, високопродуктивних технологічних і виробничих 

процесів, постачання товарів на експорт. Довідка про основні техніко-економічні 

показники роботи та виробничу діяльність. Відомості про лабораторії, конструкторські та 

експериментальні організації заводу, створення  нових зразків машин. 

 Титульні списки капітальних робіт та звіти з капітального будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

УМАНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМИСЛОВОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СОЮЗФЕРММАШ" МІНІСТЕРСТВА 

МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА І КОРМОВИРОБНИЦТВА 

СРСР 

 

 Ф.Р-1444, 525 од.зб., 1944-1975 рр. Описи, каталог. 

 

Відновив діяльність у 1944 р. як ремонтний завод. У 1961 р. реорганізований – в 

машинобудівний завод, у 1970 р. – в дослідний завод сільськогосподарського 
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машинобудування. 

Відповідно до наказу Міністерства машинобудування для тваринництва і 

кормовиробництва СРСР від 4 листопада 1974 р. на базі заводу "Уманьсільмаш" 

створене виробниче об'єднання "Уманьсільмаш", до якого ввійшли: завод 

"Уманьсільмаш" – головне підприємство, Уманський дослідний завод 

сільськогосподарського машинобудування. 

Здійснював виробництво сільськогосподарських машин, запасних частин до них та 

до автомобілів. 

 

 Типове положення про завод (1946). 

 Накази директора заводу з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. Виробничо-технічні паспорти заводу. 

 П'ятирічний план з виробництва на 1966-1970 рр. Перспективний план розвитку 

господарства на 1959-1965 рр. Плани з усіх видів виробництва. Плани організаційно-

технічних заходів з покращення надійності та підвищення якості продукції; по 

забезпеченню ритмічної роботи заводу; виконання плану виробництва по основних 

техніко-економічних показниках. 

 Технічні умови, креслення виробничої продукції. Документи з наукової організації 

праці; техніки безпеки. Відомості про хід Всесоюзного огляду культури виробництва 

(1968-1970). 

 Річні плани фінансування капітальних вкладень; кошториси та річні титульні 

списки на капітальне будівництво; річні звіти про виконання плану капітального 

будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність заводу. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

УМАНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УМАНЬФЕРММАШ" 

ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПО СТВОРЕННЮ І 

ВИРОБНИЦТВУ МАШИН ДЛЯ СВИНОФЕРМ І КОМПЛЕКСІВ 

"СОЮЗФЕРММАШ" МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ 

ТВАРИННИЦТВА І КОРМОВИРОБНИЦТВА СРСР 

 

 Ф.Р-5050, 729 од.зб., 1967-1985 рр. Описи, каталог. 

 

Будівництво Уманського заводу сільськогосподарських машин було розпочато в 

квітні  1966 р. Першу продукцію випустив у 1971 р. та був перейменований – в 

завод "Уманьсільмаш".  

Перебував у віданні Міністерства тракторного і сільськогосподарського 

машинобудування СРСР та в підпорядкуванні Українського об'єднання по 

виробництву машин для тваринництва і птахівництва. 

У листопаді 1974 р. на базі заводу створене виробниче об'єднання "Уманьсільмаш" 

і передане у відання Міністерства машинобудування для тваринництва і 

кормовиробництва СРСР. 

З березня 1977 р. перейменоване – в виробниче об'єднання "Уманьферммаш". 

 

 Накази директора заводу з основної діяльності. 

 Комплексний план розвитку заводу на 1971-1975 рр. Річні плани по виробництву, 

собівартості продукції. Техпромфінплани. Ліміти, плани з праці і заробітної плати. Річні 

плани та звіти по капіталовкладеннях. 

 Річні звіти з основної діяльності; про виконання планів з випуску продукції, праці; 
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виконання норм вироблення і діючих норм часу на виробництво одиниці продукції. 

Баланс виробничої потужності (1971-1975). Акти впровадження технологічних процесів. 

Статистичні звіти про освоєння і використання проектних потужностей та приріст 

виробничих потужностей. Документи про виконання завдань зі зниження трудомістких 

виробів. 

 Документи об’єднаного профкому та заводського комітету профспілки. 

 

УМАНСЬКИЙ ЗАВОД ТЕАТРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ВСЕСОЮЗНОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "СОЮЗТЕАТРПРОМ" 

МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ СРСР 

 

 Ф.Р-5655, 195 од.зб., 1976-1985 рр. Опис, каталог. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства культури СРСР від 1 вересня 1976 р. 

на базі дирекції заводу, що будувався. 

З 1976 р. по 1986 р. перебував у підпорядкуванні Всесоюзного об'єднання 

театральної промисловості СРСР, з 1986 р. – Всесоюзного промислового 

об'єднання "Союзпромкультура". 

Здійснював виробництво світлотехнічного, електрорегулюючого та механічного 

обладнання для сцен театрально видовищних підприємств. 

 

 Накази Міністерства культури СРСР; рішення, розпорядження міськвиконкому. 

 Накази директора заводу. 

 Протоколи "Дня якості". 

 Комплексні плани розвитку заводу. Техпромфінплани. Плани по виробництву та 

звіти про їх виконання. 

 Статистичні звіти про виконання норм виробітку і стану нормування праці; 

впровадження наукової організації праці, нової техніки, винаходів та раціоналізаторських 

пропозицій; з охорони праці та техніки безпеки; по кадрах. 

 Колективні угоди та соціалістичні зобов’язання; документи про їх виконання. 

 Фінансові плани. Плани з праці та заробітної плати і звіти про їх виконання. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

УМАНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКИХ ОБЛАСНИХ ВАГОРЕМОНТНИХ 

МАЙСТЕРЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

ТРЕСТУ ВАГОВОГО І ТОЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

"УКРВАГОТОЧМАШ" 

 

 Ф.Р-3870, 1 од.зб., 1933 р. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

 Листування з трестом "Укрваготочмаш" з фінансових питань. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ СУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ДНІПРОВСЬКОГО 

РІЧКОВОГО ПАРОПЛАВСТВА 

 

 Ф.Р-2332, 17 од.зб., 1944-1958 рр. Опис. 
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 Відновив діяльність у січні 1944 р. У липні 1945 р. був повністю відновлений. 

Здійснював будівництво малих дерев'яних річкових суден, капітально-

відновлювальний і середній та поточний їх ремонти. 

У зв’язку з будівництвом Кременчуцької ГЕС та підготовкою зони затоплення і 

відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1958 р. завод 

був ліквідований і припинив свою діяльність у жовтні 1958 р. 

 

 Річні звіти про діяльність заводу. 

 Плани та звіти про роботу з кадрами. 

 Заключний ліквідаційний баланс. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО 

МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ СРСР 

 

 Ф.Р-265, 1287 од.зб., 1921, 1922, 1938-1983 рр. Описи, каталог. 

 

Заснований у 1908 р. як чавуноливарний і механічний завод І.К. Гроссе і син. У 

1920 р. був націоналізований. У 1925 р. йому було присвоєно ім'я Г.І. 

Петровського. 

З 1941 по 1943 рр. перебував в евакуації в м. Кургані. У м. Черкаси відновив 

діяльність у березні 1944 р. 

З ліквідацією раднаргоспів у 1965 р. завод ввійшов до складу Головного управління 

по виробництву обладнання для млинів, елеваторів Міністерства машинобудування 

для легкої і харчової промисловості та побутових приладів СРСР. 

Здійснював випуск машин торгівельного і харчового обладнання. 

 

 Накази та розпорядження по заводу. 

 Протоколи засідань технічної ради і технічних нарад, нарад при директорі і 

головному інженерові. 

 Техпромфінплани. Виробничі програми. Перспективні і річні плани, звіти по 

виробництву і собівартості продукції; постачання обладнання на експорт; роботу 

ливарного і ковальсько-пресового цехів. Плани організаційно-технічних заходів і 

відомості про їх виконання. Місячні відомості про продукцію, яка вироблялася, рух 

сировини, палива, робочої сили (1921,1922). Креслення деталей (1940). Маршрутно-

технічні карти деталей (1941). Звіти про громадський огляд з покращення роботи по 

впровадженню в виробництво технічного прогресу, по технічному удосконаленню, 

впровадженню і розвитку нової техніки, стан виробничо-технічної пропаганди і обміну 

досвідом, роботу бюро технічної інформації. 

 Довідки про роботу шкіл передових методів праці. Виробничі показники робочих 

бригад і учасників відмінної якості (1949). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ СТАНДАРТНО-БУДІВНИЙ ЗАВОД КИЇВСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ТРЕСТУ 

 

 Ф.Р-474, 119 од.зб., 1931-1934 рр. Описи. 
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Організований у жовтні 1931 р. як Черкаський стандартно-будівельний двір. У 

листопаді 1933 р. перейменований – в стандартно-будівний завод. 

У 1931-1932 рр. був підпорядкований Всеукраїнському відділенню акціонерного 

товариства Всесоюзного центру машинно-тракторних станцій з центром у м. 

Харкові, у 1932-1934 рр. – Всеукраїнському відділенню Головного управління 

зернових МТС, у червні 1934 р. – Головному управлінню бурякових МТС України, 

у липні 1934 р. – Київському обласному лісогосподарському тресту. 

Мав філію у м. Ізюм Харківської області, яка була створена внаслідок реорганізації 

Ізюмського стандартно-будівного заводу. 

Ліквідований у вересні 1934 р. 

У фонді є документи Ізюмського стандартно-будівного заводу (пізніше – Ізюмська 

філія Черкаського заводу). 

 

 Накази директора заводу та завідуючого двором з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Промфінплани та звіти і відомості про їх виконання. Декадні звіти про діяльність 

заводу. Калькуляційні відомості про виготовлення стандартних виробів. 

 Листування з Трактороцентром, машинно-тракторними станціями про організацію 

підсобних господарств в МТС, виготовлення стандартних виробів, розрахунки за готову 

продукцію та постачання лісоматеріалів. 

 Контрольні журнали, баланси. Місячні бухгалтерські звіти. Підписні листи та 

списки передплатників позики 4-го завершального року п’ятирічки. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД "СТРОММАШИНА" ВСЕСОЮЗНОГО 

ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ЦЕМЕНТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

"СОЮЗЦЕММАШ" МІНІСТЕРСТВА БУДІВЕЛЬНОГО, ДОРОЖНЬОГО ТА 

КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ СРСР 

 

 Ф.Р-5638, 412 од.зб., 1975-1986 рр. Опис, каталог. 

 

Відповідно до наказу Міністерства будівельного, дорожнього і комунального 

машинобудування СРСР від 25 грудня 1974 р. завод введений у число діючих 

підприємств з 1 січня 1975 р. 

Здійснював випуск технологічного обладнання для підприємств будівельної 

індустрії. 

 

 Накази, розпорядження  директора заводу. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Техпромфінплани. Плани економічного та соціального розвитку заводу; по 

виробництву, реалізації, собівартості продукції та звіти про їх виконання. 

 Річні звіти про виконання норм виробітку; витрати палива, тепло - та 

електроенергії; про залишки, надходження та витрати сировини і матеріалів; про 

впровадження наукової організації праці, нової техніки; виконання науково-дослідних, 

проектних та конструкторських робіт; про оновлення промислової продукції. 

 Статистичні звіти про освоєння та використання проектних потужностей і приріст 

виробничих потужностей; про впровадження винаходів та раціоналізаторських 

пропозицій. Документи з техніки безпеки та охорони праці. 

 Колективні угоди, соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Фінансові плани та звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Плани та звіти з 

праці і кадрів. 

 Документи групи народного контролю; заводського комітету профспілки. 



 223 

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

КАНІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" 

МІНІСТЕРСТВА РАДІОПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5534, 496 од.зб., 1968-1982 рр. Опис, каталог. 

 

Відповідно до наказу Міністерства радіопромисловості СРСР від 20 грудня 1968 р. 

була створена дирекція Канівського електромеханічного заводу "Магніт", що 

будується. 

Завод розпочав діяльність з 1 липня 1969 р. 

 

 Накази директора заводу та розпорядження головного інженера з основної 

діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Плани собівартості продукції, ліміти та кошториси витрат на виробництва. Плани 

впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів. 

Плани та річні звіти з капітального будівництва. Плани, текстові звіти та аналізи якості 

продукції. 

 Документи про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

КАНІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ І 

СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ВСЕСОЮЗНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "СОЮЗМЕДПРИЛАД" МІНІСТЕРСТВА 

ЗАГАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ СРСР 

 

 Ф.Р-5948, 153 од.зб., 1980-1989 рр. Опис. 

 

Створений відповідно до наказів Міністерства медичної промисловості СРСР від 

11 грудня 1979 р. та Всесоюзного виробничого об'єднання "Союзмедприлад" від 20 

лютого 1980 р. 

З червня 1986 р. перебував у підпорядкуванні Міністерства приладобудування, 

засобів автоматизації та систем управління СРСР, з вересня 1989 р. – Міністерства 

загального машинобудування СРСР. 

Спеціалізувався на випуску технологічного оснащення, дрібних серій і одиничних 

замовлень спеціального технологічного обладнання, засобів механізації і 

автоматизації вантажно-розвантажувальних і складських робіт.  

 

 Накази директора заводу з основної діяльності. 

 Затверджені ліміти перспективних планів з усіх галузей діяльності, контрольні 

цифри та висновки до них. Техпромфінплани. Плани по виробництву та з праці. 

 Річні звіти про виконання планів по виробництву, з праці та собівартості; норм 

виробітку та стан нормування праці на виробництві; планів капітального будівництва. 

 Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкового комітету. 
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УМАНСЬКИЙ ЗАВОД "МЕГОММЕТР" ВСЕСОЮЗНОГО 

ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ "СОЮЗЕЛЕКТРОПРИЛАД" 

МІНІСТЕРСТВА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ І 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СРСР 

 

 Ф.Р-3110, 1455 од.зб., 1957-1984 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у квітні 1957 р. відповідно до наказу Міністерства електротехнічної 

промисловості СРСР від 6 березня 1957 р. та введений у дію 6 квітня 1958 р. 

У 1957-1962 рр. перебував у підпорядкуванні управління електротехнічної і 

приладобудівної промисловості Київського та Черкаського раднаргоспів, у 1963-

1965 рр. – Управління машинобудівної промисловості Київського раднаргоспу, у 

1966-1971 рр. – Головного управління електровимірювальних приладів, з 1972 р. – 

Всесоюзного промислового об'єднання по виробництву електровимірювальних 

приладів. 

Основним напрямком діяльності було виробництво електровимірювальних 

приладів та вузлів. 

 

 Накази, розпорядження директора заводу. Розпорядження головного інженера 

заводу. 

 Протоколи організаційних засідань постійно-діючих і виробничих нарад, технічних 

нарад. 

 Річні державні плани по виробництву. Техпромфінплани; виробничі плани. Плани 

заходів заводу з перевіряння технологічної документації по забезпеченню високої якості 

експортної продукції, з покращення якості, підвищення надійності і довговічності 

продукції, яка випускалася. 

 Річні звіти про діяльність заводу. Звіти про виконання плану з продукції. 

 Документи з наукової організації праці, впровадження нової техніки; з 

капітального будівництва; раціоналізації та винахідництва; надійності приладів; по 

економії енергоресурсів та про виконання норм витрат тепло - і електроенергії; з техніки 

безпеки та охорони праці. 

 Плани, звіти, довідки про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ, 

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ І КОНВЕРСІЇ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-3111, 701 од.зб., 1968-1985, 1994, 1995 рр. Описи, каталог. 

 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 4 квітня 1960 р. Уманський 

оптико-механічний завод переведений з м. Києва до м. Умань. 

Здійснював випуск оптико-механічних приладів і апаратури, приладів контролю і 

регулювання технологічних процесів, приладів для механізації інженерної і 

адміністративної праці. 

Згідно з наказом Міністерства приладобудування засобів автоматизації і систем 

управління СРСР від 5 листопада 1985 р. завод ввійшов до складу Уманського 

виробничого об'єднання "Мегомметр" і припинив свою діяльність у грудні 1985 р. 
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Відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового 

комплексу і конверсії України від 15 вересня 1994 р. на базі структурного 

підрозділу Уманського заводу "Мегомметр" створено Уманський оптико-

механічний завод з правом юридичної особи. У жовтні 1995 р. завод перетворений 

у ВАТ "Уманський оптико-механічний завод". 

 

 Накази директора заводу з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад, загальних зборів працівників заводу. 

 Техпромфінплани. Плани з праці і собівартості продукції. 

 Економічна довідка заводу (1964). 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; наукової організації праці; про 

розвиток нової техніки та передової технології; з охорони праці і техніки безпеки; про 

роботу з кадрами; з капітального будівництва. Річні звіти про постачання готової 

продукції, залишки та надходження сировини і матеріалів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Документи групи народного контролю; заводського комітету профспілки. 

ЗАВОД "ВЕГА" ОРДЕНА ЛЕНІНА, ОРДЕНА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ВИРОБНИЧОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАВОД АРСЕНАЛ" МІНІСТЕРСТВА ОБОРОННОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5581, 386 од.зб., 1973-1984 рр. Описи. 

 

Створений у вересні 1973 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 

20 липня 1973 р. та постанови Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1973 р. на базі 

філіалу заводу "Арсенал" ім. В.І. Леніна. 

Здійснював випуск продукції різного призначення. 

 

 Накази директора заводу з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Плани основних заходів з освоєння виробництва. Звіти про постачання продукції. 

Статистичні звіти про залишки, надходження та витрати сировини і матеріалів. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про якість продукції. Плани заходів з 

охорони праці та техніки безпеки. 

 Плани та статистичні звіти з капітального будівництва; акти приймання в 

експлуатацію закінчених виробництвом об’єктів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Документи групи народного контролю; заводського комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД "ФОТОПРИЛАД" МІНІСТЕРСТВА ОБОРОННОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-4481, 1605 од.зб., 1962-1985 рр. Описи, каталоги. 

 

Організований відповідно до постанови Черкаського раднаргоспу від 29 листопада 

1961 р. на базі Черкаського заводу металовиробів спеціалізований приладобудівний 

завод по виробництву фотолабораторних приладів, який став головним 

підприємством з випуску фотоприладів у країні для народного господарства та 

потреб населення. 

У 1961-1963 рр. перебував у віданні Управління машинобудівної і хімічної 
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промисловості Черкаського раднаргоспу, у 1963-1966 рр. – Управління 

електротехнічної і приладобудівної промисловості Київського раднаргоспу, з 1966 

р. – Міністерства оборонної промисловості СРСР. 

 

 Статути заводу. 

 Накази директора заводу, розпорядження директора та головного інженера заводу з 

виробничих питань. 

 Протоколи і рішення нарад при директорові та головному інженерові заводу. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; наукової організації праці; охорони 

праці та техніки безпеки; про якість продукції; з капітального будівництва. Акти 

приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; впровадження нових 

технологічних процесів. 

 Типографські відтиски газети "Прапор праці". 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 Науково-дослідна та конструкторська документація. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ МІНІСТЕРСТВА 

ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ СРСР 

 

 Ф.Р-4577, 1280 од.зб., 1962-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Будівництво Черкаського радіозаводу було розпочато у 1965 р. З 1967 р. розпочав 

здійснювати випуск продукції. 

З 5 липня 1966 р. перейменований – в Черкаський завод телеграфної апаратури. 

Відповідно до наказу Міністерства радіопромисловості СРСР від 25 квітня 1967 р. 

завод введений у число діючих. 

З 1 квітня 1975 р. на заводі створене конструкторсько-технологічне бюро по 

розробці і супроводу виробництва товарів народного споживання. 

 

 Накази, розпорядження директора заводу. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. Положення про Раду керівництва заводу 

(1971). 

 Плани розприділення тепло - і електроенергії, стиснутого повітря, води та витрат 

палива. Розрахунки трудомістких виробів по цехах. 

 Звіти про норми вироблення працівників по заводу (за професіями), зниження 

трудомісткості та виконання плану перегляду норм. 

 Документи з наукової організації і підвищення продуктивності праці; журнали 

обліку раціоналізаторських пропозицій; протоколи постійно-діючої комісії з якості та 

"Дня оцінки якості"; заходи, плани, звіти, довідки з проведення громадських оглядів по 

культурі виробництва; кошториси, плани, звіти, акти з капітального будівництва; з 

охорони праці та техніки безпеки. 

 Плани, звіти про роботу з кадрами. Документи про нагородження урядовими 

нагородами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю. 

ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОТОР" 

МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5976, 720 од.зб., 1980-2005 рр. Описи. 



 227 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства електротехнічної промисловості СРСР 

від 19 лютого 1986 р. як Науково-виробниче об'єднання "Ротор" з розробки та 

виробництва спеціального технологічного обладнання. 

У січні 1998 р. перейменоване – в Державне науково-виробниче підприємство 

"Ротор". 

Ліквідоване у квітні 2007 р. у зв’язку з банкрутством. 

 

 Статути об'єднання та підприємства. 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань науково-технічної ради. 

 Плани фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Річні 

плани з усіх показників та зміни до них і звіти про їх виконання. Техпромфінплани. 

Основні техніко-економічні показники та номенклатурні плани виробництва товарної 

продукції. 

 Документи з раціоналізації та винахідництва, на винаходи; про впровадження 

наукової організації праці; з капітального будівництва; якості продукції; охорони праці та 

техніки безпеки. 

 Плани, звіти про роботу з кадрами. Списки, характеристики-представлення на 

передовиків і новаторів виробництва, занесених до Книги Пошани та на Дошку Пошани. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Комплексні аналізи 

фінансово-господарської діяльності. 

 Документи про роботу Міжнародного радянсько-болгарського науково-

виробничого об'єднання "СЕЛТО"; Міжнародного спільного підприємства "РОТОР-

РЕЗА/АБС"; Державного науково-виробничого підприємства "Зубр, Ко". 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ 

"СОЮЗЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ" МІНІСТЕРСТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5978, 295 од.зб., 1981-1985 рр. Опис. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства електротехнічної промисловості 

СРСР від 22 квітня 1981 р.  

Здійснював виробництво спеціального технологічного обладнання та оснащення 

для підприємств електротехнічної промисловості. 

 

 Статут заводу (1981). 

 Накази, розпорядження по заводу з основної діяльності. 

 П'ятирічний план виробництва  продукції, товарів народного споживання, 

собівартості та з праці. Річні плани виробництва товарної продукції та звіти про їх 

виконання. Аналізи виробничо-фінансової діяльності заводу. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 
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ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА, ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

УПРАВЛІННЯ ЛЕГКОЇ, МЕБЛЕВОЇ І ДЕРЕВООБРОБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2510, 199 од.зб., 1960-1963 рр. Описи. 

 

Створене у 1960 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 

травня 1960 р. 

Здійснювало оперативне керівництво підпорядкованими підприємствами та 

контроль за їх господарською і фінансовою діяльністю. 

Припинило діяльність 15 лютого 1963 р. у зв’язку з ліквідацією Черкаського 

раднаргоспу. 

 

 Накази по управлінню. 

 Перспективний план роботи управління і підприємств. Річні плани управління та 

підприємств з виробництва, собівартості і реалізації продукції, капіталовкладень. 

Техпромфінплани. Ліміти і контрольні цифри фінансування підприємств з виробництва, 

праці, собівартості. Техніко-економічні показники роботи підприємств. 

 Зведені річні звіти управління та підприємств про виконання плану з випуску 

продукції. Акти здавання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Бухгалтерські 

звіти. 

 Документи з особового складу. 

ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ МЕБЛЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЧЕРКАСИМЕБЛІ" 

МІНІСТЕРСТВА ЛІСОВОЇ І ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-4476, 1099 од.зб., 1963-1983 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Управління меблевої, деревообробної і паперової 

промисловості Київського раднаргоспу від 10 березня 1964 р. на базі Черкаського 

фанерно-меблевого комбінату як Черкаське виробниче об'єднання підприємств 

меблевої промисловості "Дніпро". 

З 1970 р. перейменоване – в Черкаське обласне меблеве виробниче об'єднання, з 

листопада 1975 р. – в виробниче меблеве об'єднання "Черкасимеблі". 

Здійснювало виробництво меблів; випускало пиломатеріали та фанеру. 

 

 Накази, рішення, розпорядження міжобласного тресту "Київдеревпром", по 

об'єднанню.  

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Техпромфінплани. Звіти про виконання виробничих планів з усіх показників; 

виконання плану кооперованих постачань. Довідки, відомості про діяльність об'єднання, 

рентабельність продукції. 

 Плани, звіти, довідки з капітального будівництва. Звіти про надходження і 

впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Плани та звіти із 

впровадження нової техніки; з наукової організації праці; по зниженню трудомісткості 

робіт. Норми вироблення і розцінки, звіти про їх виконання. 

 Плани, звіти, довідки про роботу з кадрами. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені і річні бухгалтерські 

звіти об'єднання та підвідомчих меблевих підприємств. 
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ПІДПРИЄМСТВА І УСТАНОВИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 Фондів 5, 228 од.зб., 1925-1926, 1944-1970 рр. Описи. 

 

 У 1961 р. організована Золотоніська меблева фабрика. 

 Інші відновили діяльність у 1944 р. 

 Здійснювали виробництво дерев'яних виробів. 

 У березні 1958 р. ліквідований Черкаський деревообробний комбінат. 

 

 Накази директора Золотоніської меблевої фабрики з основної діяльності. 

 Техпромфінплани. Виробничі плани та звіти про їх виконання. Доповіді директора, 

аналізи роботи Черкаського деревообробного комбінату. 

 Похвальні грамоти за досягнуті високі виробничі показники в соціалістичному 

змаганні (1946, 1947, ф.Р-590). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Золотоніська меблева фабрика, ф.Р-3808, 148 од.зб., 1961-1970 рр. 

 Черкаський фанерний завод, ф.Р-590, 9 од.зб., 1944-1947 рр. 

Фабрично-заводський комітет профспілки працівників деревообробної 

промисловості Черкаської фанерної фабрики, ф.Р-248, 3 од.зб., 1925-1926 рр. 

 Черкаський деревообробний комбінат, ф.Р-3115, 65 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Шполянська меблева фабрика, ф.Р-2308, 3 од.зб., 1944-1946 рр. 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ РАДИ 

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2512, 167 од.зб., 1953-1963 рр. Описи, каталог. 

 

Створене відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР 

від 25 лютого 1961 р. 

Здійснювало керівництво роботою промислових підприємств з виробництва 

будівельних матеріалів. 

Припинило діяльність у 1963 р. у зв’язку з ліквідацією Черкаського раднаргоспу. 

У фонді є документи Управління промисловості будівельних матеріалів 

Черкаського облвиконкому за 1954-1960 рр. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Плани розвитку промисловості будівельних матеріалів. Річні плани з виробництва і 

собівартості; звіти по техніко-економічних показниках. 

 Плани капітальних вкладень, титульні списки, кошториси з капітального 

будівництва. Акти введення в експлуатацію будівельних об’єктів. 

 Плани та звіти про роботу підвідомчих підприємств. 

 Зведені фінансові плани управління. Штатні розписи, кошториси адміністративно-

господарських витрат. 

 Документи про передачу управлінню підприємств промбудматеріалів (1956,1960-

1963). 
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ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 Фондів 2, 498 од.зб., 1944-1971 рр. Описи. 

 

 Відновили діяльність у 1944 р. 

Перебували у безпосередньому підпорядкуванні Черкаського тресту промисловості 

будівельних матеріалів. 

Здійснювали виробництво будматеріалів та забезпечували будівельні організації, 

установи та населення. 

У 1965 р. Уманське заводоуправління передане у відання Міністерства 

промисловості будматеріалів УРСР. 

У вересні 1972 р. ліквідоване Черкаське заводоуправління. 

 

 Статути Черкаського заводоуправління (1954,1970). 

 Накази, розпорядження з виробничих питань. 

 Протоколи технічних та виробничих нарад. 

 Техпромфінплани. Плани з виробництва, праці та собівартості і звіти про їх 

виконання. 

 Документи з раціоналізації та винахідництва; про впровадження наукової 

організації праці; з капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 

 Уманське, ф.Р-1448, 163 од.зб., 1944-1965 рр. 

 Черкаське, ф.Р-3616, 335 од.зб., 1944-1971 рр. 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ "ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ" РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УРСР 

 

 Ф.Р-4737, 1849 од.зб., 1963-1985 рр. Описи. 

 

Відповідно до наказу Київського раднаргоспу від 16 березня 1963 р. створений 

Черкаський трест промбудматеріалів на базі ліквідованого управління 

промбудматеріалів. У березні 1966 р. перейменований – в трест будматеріалів. 

Згідно з наказом Міністерства промисловості будматеріалів УРСР від 30 січня 1974 

р. трест ліквідований і на його базі створено Черкаське виробниче об'єднання 

будматеріалів з безпосереднім підпорядкуванням Головному управлінню 

промисловості стінових і в’яжучих матеріалів. У жовтні 1975 р. перейменоване – в 

Черкаське обласне виробниче об'єднання будматеріалів.  

У складі фонду є документи Черкаського обласного комбінату по виробництву 

нерудних будматеріалів, який був створений у листопаді 1977 р. З березня 1980 р. 

перетворений – у Черкаське обласне виробниче об'єднання нерудних будматеріалів. 

 

 Статути (1963). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань Ради директорів, технічної ради, нарад працівників. 

 Паспорти об'єднання. 

 Зведені плани виробництва продукції. Плани з праці і собівартості товарної 

продукції та звіти про їх виконання. Техніко-економічні показники підприємств з 

виробництва цегли по області. 
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 Геолого-економічна оцінка стану та розвитку сировинної бази, цегельного 

виробництва Черкаської області на 1968-1980 рр. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти. Річні 

бухгалтерські звіти підвідомчих підприємств. 

 Документи об’єднаного комітету профспілки, заводського комітету головного 

підприємства, місцевого комітету. 

 

КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСИЗАЛІЗОБЕТОН" 

 

 Ф.Р-5562, 469 од.зб., 1972-1995 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства промислового будівництва УРСР від 6 

травня 1972 р. на базі Черкаського заводу залізобетонних виробів як виробниче 

об'єднання "Черкасизалізобетон". 

З 1 листопада 1992 р. перейменоване – в орендне підприємство, з 29 жовтня 1993 р. 

– в колективне підприємство "Черкасизалізобетон", з 28 грудня 1995 р. – ЗАТ 

"Черкасизалізобетон". 

Займається виготовленням залізобетонних конструкцій, деталей, товарної 

арматури, бетону, розчину та інших будівельних матеріалів. 

 

 Накази, розпорядження директора. Паспорти об'єднання (1980-1982). 

 Протоколи засідань президії Ради трудового колективу, ради підприємства, 

постійно діючих засідань технічної ради. 

 Перспективний план економічного і соціального розвитку об'єднання на 1981-1985 

рр. Техпромфінплани; річні плани виробництва та собівартості продукції. Баланси 

виробничих потужностей. 

 Річні статистичні звіти про використання обладнання; витрати матеріалів на 

виробництво продукції; наявність та використання вторинної сировини, відходів 

деревини; роботу лісопильних рам; наявність машин, автомобілів, гаражів; про 

механізацію робіт. 

 Електробаланси. Річні звіти про виконання норм та витрат палива, тепло - та 

електроенергії. 

 Річні плани капітального будівництва. Статистичні звіти про введення в дію 

потужностей, основних фондів і використання лімітів капітальних вкладень. Акти 

державної комісії про приймання промислової бази "Черкасижитлобуд", 

асфальтобетонного заводу та підземної стоянки електрокар (1972). 

 Документи (свідоцтво про власність, акти, накази, баланс та інші) з приватизації 

колективного підприємства (1994). 

 Плани, звіти про впровадження нової техніки та передової технології; з охорони 

праці та техніки безпеки. Плани, звіти, показники з раціоналізації та винахідництва. Звіти 

про виконані науково-дослідні роботи, перелік запозичених нововведень. 

 Документи про роботу з кадрами. Списки учасників Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 рр. 

 Колективні угоди, соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських 

витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТРЕСТУ 

"ЧЕРКАСИЖИТЛОБУД" 

 

 Ф.Р-3760, 178 од.зб., 1955-1968 рр. Описи. 

 

У квітні 1955 р. була організована продбаза Черкаського обласного будівельного 

тресту; у 1956 р. перетворена у завод "Буддеталь". 

У 1959 р. завод перейменований – в завод по виробництву залізобетонних виробів і 

конструкцій з підпорядкуванням Черкаському будівельному тресту № 4. З 1963 р. 

перейшов у підпорядкування тресту "Черкасижитлобуд". 

Здійснював виробництво залізобетонних виробів і конструкцій для будівельних 

об’єктів міста та області. 

Ліквідований у лютому 1972 р. 

 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Техпромфінплани. Виробничі плани та плани з праці. 

 Річні звіти про виробничу діяльність заводу. Звіти про виконання плану з 

продукції, собівартості та праці. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

ДАШУКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА 

ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МІНІСТЕРСТВА ВЕРСТАТОБУДІВНОЇ І 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5641, 21 од.зб., 1976-1980 рр. Опис. 

 

Відповідно до наказу Міністерства верстатобудівної і інструментальної 

промисловості СРСР від 25 березня 1966 р. створена дирекція Дашуківського 

комбінату бентонітових глин, що будувався. 

З січня 1976 р. дирекція перейменована – в комбінат. 

Здійснював переробку бентонітової глини у порошок. 

 

 Проект п’ятирічного плану розвитку комбінату. 

 Статистичні звіти про виконання планів з продукції, праці, особистих виробничих 

планів працівників. 

 Штатний розпис, кошторис витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

НОВОСЕЛИЦЬКИЙ ЗАВОД ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРІАЛІВ ТРЕСТУ 

"ВОГНЕТРИВНЕРУД" МІНІСТЕРСТВА ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УРСР 

 

 Ф.Р-5099, 220 од.зб., 1963-1972 рр. Описи. 

 

У 1963 р. у с. Новоселиця Шполянського району була відкрита каолінова копальня 

з підпорядкуванням тресту "Ватутінвугілля". 

У 1965 р. було розпочато будівництво Новоселицького заводу вогнетривких 

матеріалів. Відповідно до наказу Міністерства чорної металургії УРСР від 15 січня 

1966 р. завод ввійшов у число діючих підприємств. 
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 Протоколи засідань техніко-економічної ради заводу. 

 Перспективний план комплексної механізації на 1963-1970 рр. Плани 

господарської діяльності. Техпромфінплани. 

 Доповіді, звіти про виробничо-господарську діяльність заводу. Звіти про виконання 

планів з праці, продукції та по собівартості товарної продукції. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річний бухгалтерський звіт. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

УМАНСЬКИЙ ТОЛЕВИЙ ЗАВОД ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ, ОБРОБНИХ І ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ УРСР 

 

 Ф.Р-1442, 380 од.зб., 1944-1977 рр. Описи. 

 

 Відновив діяльність у 1944 р. 

 Здійснював виготовлення м'якої покрівлі для ізоляційних та покрівельних потреб. 

Припинив діяльність відповідно до наказу Міністерства промисловості будівельних 

матеріалів УРСР від 14 грудня 1977 р. На базі переданих будівель і споруд толевого 

заводу організований філіал Київського дослідного заводу "Еталон". 

 

 Накази директора заводу з основної діяльності. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань технічної ради. 

 Техпромфінплани. Плани по собівартості готової продукції. Основні показники 

заводу (1960). Статистичні звіти про виконання планів з усіх видів виробництва продукції. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

ХЛИСТУНІВСЬКИЙ КАМ'ЯНО-ЩЕБІНОЧНИЙ ЗАВОД 

 

 Ф.Р-2440, 28 од.зб., 1943-1948 рр. Опис. 

 

 Відновив діяльність у лютому 1944 р. 

Перебував у підпорядкуванні Українського тресту промисловості будівельних 

матеріалів Наркомату шляхів сполучення СРСР, з 1946 р. – Управління заводами 

будівельних матеріалів Південно-Західного округу залізничних шляхів. З 1948 р. 

перебував у системі Міністерства підприємств будівельних матеріалів СРСР. 

 

 Розпорядження по заводу (1945). 

 Річні звіти про роботу. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

ЦЕГЕЛЬНІ  ЗАВОДИ 

 

 Фондів 6, 483 од.зб., 1943-1971 рр. Описи. 

 

 Жашківський створений у жовтні 1956 р. на базі промислової артілі ім. Кірова. 

 Інші відновили діяльність у вересні 1943 р. – березні 1944 р. 

Основним завданням було виробництво і постачання цегли для будівельних 

підприємств. 
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 Статут Чигиринського цегельного заводу (1946). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Техпромфінплани. Плани з праці та випуску продукції. Виробничі плани. 

 Річні звіти з основної діяльності. Показники господарської діяльності. Зведення 

про хід підготовчих та відновлювальних робіт на Золотоніському цегельному заводі 

(1944). 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; капітального будівництва; охорони 

праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Городищенський, ф.Р-2441, 138 од.зб., 1946-1964 рр. 

 Жашківський, ф.Р-3389, 72 од.зб., 1956-1966 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-621, 8 од.зб., 1943-1945 рр. 

 Костянтинівський, ф.Р-4124, 252 од.зб., 1944-1971 рр. 

 Уманський, ф.Р-2201, 1 од.зб., 1945 р. 

 Чигиринський, ф.Р-851, 12 од.зб., 1944-1946 рр. 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСОПЕРЕРОБКА" 

 

 Ф.5840, 8 од.зб., 1991-1992 рр. Опис. 

 

Відповідно до загальних зборів засновників від 14 березня 1991 р. створене 

виробниче підприємство з обмеженою відповідальністю з правами малого 

підприємства "Лісопереробка". 

Здійснювало переробку лісу, виробництво будівельних матеріалів, конструкцій і 

виробів, випуск та реалізацію на внутрішньому і зовнішньому ринку товарів 

народного споживання, сувенірів, розробку технологій та обладнання 

нетрадиційних методів обробки будматеріалів та ін. 

Припинило діяльність з 10 липня 1992 р. 

 

 Протоколи зборів засновників, статути підприємства, листування про реєстрацію та 

припинення діяльності. 

 

ЛЕГКА І ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ШВЕЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ПРОМИСЛОВОГО ШВЕЙНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "УКНШВЕЙПРОМ" 

МІНІСТЕРСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 Ф.Р-5607, 605 од.зб., 1971,1975-1991 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 18 

вересня 1975 р. на базі Черкаської швейної фабрики з безпосереднім 

підпорядкуванням Українському промисловому об'єднанню по виробництву 

спеціального і робочого одягу, з січня 1977 р. – Українському промисловому 

швейному об'єднанню. 

 

 Накази, розпорядження генерального директора. 

 Протоколи засідань ради директорів. 

 Річні плани, звіти об'єднання та підвідомчих фабрик з основної діяльності; 

собівартості та асортименту продукції. Організаційно-технічні і інженерно-економічні 
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заходи з виконання народногосподарського плану, підвищення ефективності виробництва 

якісних показників на 1976-1980 рр. Баланси виробничих потужностей об'єднання та 

підвідомчих фабрик. 

 Річні плани та звіти про розвиток і впровадження нової техніки; наукової 

організації праці; про роботу з технічної інформації, пропаганди та обміну передовим 

виробничим досвідом; про надходження та використання винаходів і раціоналізаторських 

пропозицій; з охорони праці та техніки безпеки. 

 Плани та річні звіти про роботу з кадрами. 

 Колективні угоди, соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Річні фінансові плани. Штатні розписи об'єднання та фабрик. Плани та звіти з 

праці. Зведені річні бухгалтерські звіти об'єднання  та річні звіти підвідомчих фабрик. 

 Документи групи народного контролю; фабрично-заводського комітету 

профспілки. 

 

УКРАЇНСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ ВАЛЯЛЬНО-ПОВСТЯНИХ ВИРОБІВ "УКРВАЛПРОМ" 

МІНІСТЕРСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-4589, 232 од.зб., 1969-1972 рр. Опис. 

 

Відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 20 серпня 1969 

р. створене Республіканське виробниче об'єднання по виробництву валяльно-

повстяних виробів "Укрвалпром" з місцезнаходженням у м. Черкаси. Головним 

підприємством була – Черкаська валяльно-повстяна фабрика. 

Здійснювала виробництво високоякісних валяльно-повстяних виробів для 

задоволення потреб народного господарства та населення. 

Згідно з наказом Міністерства легкої промисловості УРСР від 11 червня 1975 р. 

об'єднання ліквідоване. З 1 липня 1975 р. фабрика ввійшла до складу Українського 

промислового об'єднання по виробництву шерстяних і валяльно-повстяних виробів 

"Укрпромшерсть". 

 

 Статут об'єднання (1969). 

 Накази директора з основної діяльності. 

 Протоколи нарад Ради директорів, постійно-діючої виробничої наради. 

 Комплексний план розвитку Черкаської валяльно-повстяної фабрики на 1971-1975 

рр. Плани роботи керівництва. Техпромфінплани. 

 Зведені аналізи та аналізи господарської діяльності об'єднання і підвідомчих 

підприємств. Довідки, інформації про діяльність валяльно-повстяної фабрики. Річні звіти 

про виконання планів по собівартості, якості та сортності продукції; використання 

сировини і матеріалів; виконання норм витрат палива, тепло – і електроенергії та палива. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

ШВЕЙНІ ФАБРИКИ 

 

 Фондів 7, 2076 од.зб., 1937-1988 рр. Описи, каталоги. 

 

 Відновили діяльність у 1944 р. 

 Перебували у відання Міністерства легкої промисловості УРСР. 

 Здійснювали випуск швейних виробів. 

 У 1949 р. ліквідована Черкаська взуттєво-швейна фабрика. 
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 Статути Корсунь-Шевченківської фабрики (1955), Уманської (1946), Черкаської 

(1945, ф.Р-588), Черкаської взуттєво-швейної (1944,1948, ф.Р-464). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих та технічних нарад. 

 П'ятирічні плани розвитку фабрик та звіти про їх виконання. Техпромфінплани. 

Плани організаційно-технічних заходів із забезпечення виконання планів виробництва. 

Заходи з покращення якості продукції. 

 Довідки, показники роботи фабрик. Аналізи виробничої діяльності. Річні та 

статистичні звіти про виконання планів з усіх видів продукції. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; наукової організації праці; 

капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи фабричних комітетів профспілки. 

 

 Золотоніська, ф.Р-5537, 289 од.зб., 1944-1958,1963-1979 рр. 

 Корсунь-Шевченківська, ф.Р-5559, 237 од.зб., 1946-1979 рр. 

 Смілянська, ф.Р-4367, 267 од.зб., 1950-1974 рр. 

 Уманська ім. газети "Правда", ф.Р-1440, 718 од.зб., 1944-1988 рр. 

 Черкаська взуттєво-швейна, ф.Р-464, 35 од.зб., 1937-1949 рр. 

 Черкаська, ф.Р-588, 491 од.зб., 1944-1975 рр. 

 Черкаська № 2, ф.Р-3278, 39 од.зб., 1956-1961 рр. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ОВЧИННО-ШУБНИЙ ЗАВОД ПОЛТАВСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 Ф.Р-618, 14 од.зб., 1943-1948 рр. Опис. 

 

У вересні 1943 р. відновив діяльність Золотоніський шкіряний завод, який 

перебував у віданні Наркомату легкої промисловості УРСР, з квітня 1946 р. – 

Міністерства легкої промисловості УРСР. 

У липні 1946 р. перейменований – в овчинно-шубний завод. 

Ліквідований у травні 1948 р. 

 

 Протокол технічної наради. 

 Кошторис на відновлення заводу та паспорт заводу (1945). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 Фондів 3, 729 од.зб., 1943-1980,1984-1995 рр. Описи. 

 

Створені: Уманська взуттєва фабрика № 22 у 1961 р.; Черкаська валяльно-повстяна 

– у 1940 р. 

Основна функція – виготовлення валяного взуття та будівельної повсті. 

У лютому 2001 р. Черкаське трикотажне об'єднання "Фанг" було ліквідоване. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи оперативних нарад, засідань технічної ради, загальних зборів 

працівників та службовців. 



 237 

 Довідка про історію Уманської взуттєвої фабрики № 22 (1965). 

 Техпромфінплани. Довідки, інформації про роботу фабрик. Річні звіти про 

виконання планів з усіх видів діяльності. Паспорти Черкаської валяльно-повстяної 

фабрики. 

 Документи про впровадження наукової організації праці; з раціоналізації і 

винахідництва; капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з 

кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи фабричного та заводського комітетів профспілок. 

 

 Уманська взуттєва фабрика № 22, ф.Р-3997, 112 од.зб., 1961-1970 рр. 

 Черкаська валяльно-повстяна фабрика, ф.Р-587, 580 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Черкаське обласне трикотажне об'єднання "Фанг", ф.Р-5903, 37 од.зб., 1984- 

1995 рр. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ ІМ. 60-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ 

ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ ШОВКОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

МІНІСТЕРСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР  

 

 Ф.Р-4877, 1214 од.зб., 1967-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Будівництво комбінату розпочато у 1965 р. Введений в експлуатацію у серпні  

1967 р. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР  від 26 жовтня 1977 р. та наказу 

Міністерства легкої промисловості УРСР від 30 листопада 1977 р. комбінату 

присвоєно ім'я 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. 

Здійснював випуск шовкових тканин із штучного волокна. 

 

 Накази, розпорядження директора з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих та технічних нарад, методичної ради. 

 Виробничі програми. Техпромфінплани. Плани потреби в електро- і теплоенергії, 

сировині. Основні техніко-економічні показники. Річні звіти з основної діяльності, праці; 

про використання сировини і матеріалів; надходження продукції. Електробаланси. 

 Плани заходів з прискорення темпів планування та фінансування будівництва, 

забезпечення введення в дію об’єктів. Документи з капітального будівництва. Довідки про 

підготовку до пуску 2-ої черги комбінату (1967), освоєння обладнання 1-го пускового 

комплексу (1968). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи фабричного комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ФАБРИКА ГІГРОСКОПІЧНОЇ ВАТИ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ БАВОВНЯНО-

ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРБАВОВНАПРОМ" МІНІСТЕРСТВА 

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-4477, 652 од.зб., 1965-1980 рр. Описи. 

 

 Будівництво фабрики розпочато у 1961 р. В експлуатацію введена у 1965 р. 
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Здійснювала виробництво високоякісної продукції для задоволення потреб 

медицини та населення. 

 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Техпромфінплани, техніко-економічні показники. Плани з праці, звіти про їх 

виконання. Аналізи, довідки про роботу фабрики. Баланси виробничої потужності. 

 Річні звіти з виробничої діяльності; про використання обладнання та сировини; 

виконання плану з випуску і собівартості продукції. Документи з наукової організації 

праці. Річні плани та звіти з якості продукції; розвиток і впровадження нової техніки. 

Плани, звіти, довідки про підготовку кадрів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи фабричного комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА ІМ. 60-РІЧЧЯ РАДЯНСЬКОЇ 

УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ТРИКОТАЖНОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "УКРТРИКОТАЖПРОМ" МІНІСТЕРСТВА ЛЕГКОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-586, 746 од.зб., 1944-1985 рр. Описи. 

 

У 1946 р. на базі Черкаської державної швейної фабрики організована рукавично-

трикотажна фабрика. У 1966 р. перейменована – в трикотажну фабрику. 

У 1979 р. їй присвоєно ім'я 60-річчя Радянської України. 

Продукція фабрики – верхній трикотаж. 

У фонді є документи Черкаської державної швейної фабрики за 1944-1945 рр. 

 

 Статути фабрики (1944, 1946, 1948). 

 Накази, розпорядження директора з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих та технічних нарад, засідань художньо-технічної ради. 

 П'ятирічні плани розвитку виробництва. Техпромфінплани. Плани виробництва та 

реалізації продукції. 

 Документи про відбудову фабрики (1946, 1947). Довідки, інформації про діяльність 

фабрики. Звіти, довідки про виконання планів з випуску і собівартості продукції, випуску 

продукції в асортименті, якості продукції, реалізації. Заходи, направлені на раціональне 

використання сировини, покращення якості виробів, зменшення відходів виробництва та 

довідки про виконання цих заходів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи фабричного комітету профспілки. 

 

ФАРФОРО-ФАЯНСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ; ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ 

МАНЬКІВСЬКИЙ МАЙОЛІКОВИЙ ЗАВОД УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4505, 218 од.зб., 1962-1979 рр. Описи. 

 

 Створений у липні 1962 р. на базі майолікового цеху. 
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Перебував у підпорядкуванні Українського республіканського об'єднання фарфоро-

фаянсової промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР. 

Здійснював випуск фарфорових та фаянсових виробів побутового призначення. 

 

 Перспективний план заводу на 1971-1975 рр. Техпромфінплани. Плани з 

виробництва продукції; праці. 

 Техніко-економічні аналізи, аналізи виробничої діяльності заводу. Річні звіти, 

виробничі показники про виконання планів з реалізації продукції та праці. Статистичні 

звіти про виконання планів з промисловості, транспорту, палива та електроенергії. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

ФАБРИКИ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ 

 

 Фондів 2, 890 од.зб., 1960-1985 рр. Описи. 

 

Створені: Уманська – у березні 1929 р. організована артіль "Розкріпачена жінка". 

Відновила діяльність у 1944 р. У 1952 р. перейменована – в артіль ім.. 30-річчя 

ВЛКСМ, з грудня 1960 р. – в фабрику художніх виробів; Черкаська – у грудні 1960 

р. 

Перебували у віданні Міністерства місцевої промисловості УРСР. 

Виготовляли художні вироби машинного і ручного вишивання. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи постійно-діючої виробничої наради. 

 П'ятирічні плани розвитку фабрик, економічного і соціального розвитку 

підприємств. Техпромфінплани. Плани з виробництва. 

 Довідки, інформації про діяльність фабрик. Аналізи виконання основних 

показників господарської діяльності фабрик. Річні звіти про випуск валової і товарної 

продукції; виконання планів з праці та реалізації продукції; витрати палива та 

електроенергії. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про впровадження нової техніки; з 

наукової організації праці; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи фабричних комітетів профспілок. 

 

Уманська фабрика ім. 30-річчя ВЛКСМ, ф.Р-4533, 460 од.зб., 1960-1985 рр. 

 Черкаська ім. Лесі Українки, ф.Р-4479, 430 од.зб., 1961-1980 рр. 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РАДИ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2508, 53 од.зб., 1960-1963 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у 1960 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 травня 

1960 р. 
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Ліквідоване згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 

29 грудня 1962 р. 

 

 Накази, розпорядження по управлінню. 

 Акт приймання підприємств від Київського раднаргоспу (1960). 

 Затверджені ліміти планування. 

 Річні аналізи собівартості продукції підприємств управління. Річні звіти про 

освоєння нових методів виробництва та нової техніки; впровадження винаходів і 

раціоналізаторських пропозицій. 

 Фінансові плани. Баланси з основної діяльності управління. Річні бухгалтерські 

звіти. 

 Документи з особового складу управління. 

 

УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2659, 1784 од.зб., 1954-1982 рр. Описи, каталоги. 

 

Створене у лютому 1954 р. з утворенням Черкаської області як управління 

промисловості продовольчих товарів та перебувало у віданні Міністерства харчової 

промисловості УРСР. 

З квітня 1963 р. функціонувало як Черкаський обласний трест промисловості 

продовольчих товарів. В грудні 1965 р. перетворене  в управління харчової 

промисловості облвиконкому. 

 

 Статут облтресту (1963). Положення про виробничі хімічні лабораторії управління 

та районних харчових комбінатів. 

 Накази по управлінню. 

 Протоколи засідань технічної ради, технічних нарад, дегустаційної комісії. 

 Техпромфінплани управління та підприємств. Виробничі плани підприємств. Річні 

плани випуску продукції; організаційно-технічних заходів підвідомчих підприємств на 

1958-1974 рр. Звіти з випуску та собівартості валової продукції; з праці; про роботу 

лабораторії управління. 

 Довідки про стан підприємств харчової промисловості; підсумки роботи 

управління та підприємств. 

 Документи про впровадження нової техніки; механізацію та автоматизацію 

виробничих процесів на підприємствах; з раціоналізації та винахідництва; наукової 

організації праці; з капітального будівництва. Акти введення закінчених будівництвом 

об’єктів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

УМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ХАРЧОВИЙ КОМБІНАТ ЧЕРКАСЬКОГО 

ТРЕСТУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

 

 Ф.Р-3636, 86 од.зб., 1944-1964 рр. Опис. 

 

 Відновив діяльність у березні 1944 р. 

Займався виробництвом кондитерських, ковбасних, борошномельних та 

комбікормових виробів. 
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 Протоколи загальних зборів працівників і службовців. 

 Техпромфінплан. Промислово-фінансові, фінансові плани. Плани по виробництву 

та з праці; річні звіти про їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність комбінату. 

 

ЦУКРОВА  ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧО-АГРАРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ, 

ЗАГОТІВЛІ І ПЕРЕРОБЦІ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ ДЕРЖАВНОГО 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМІТЕТУ УРСР 

 

 Ф.Р-2625, 4105 од.зб., 1954-1986 рр. Описи. 

 

Створене у квітні 1954 р. відповідно до наказу Міністерства промисловості 

продовольчих товарів СРСР від 19 березня 1954 р. як Черкаський 

бурякоцукротрест. 

З 1957 по 1959 рр. перебував у підпорядкуванні Головного управління цукрової 

промисловості, з 1960 по 1962 рр. – управління цукрової промисловості 

Черкаського, з 1963 по 1965 рр. – Київського раднаргоспу. З 1966 р. 

підпорядковується Головному управлінню цукрової промисловості Міністерства 

харчової промисловості УРСР. 

З 1976 р. перейменований – в Черкаське виробничо-аграрне об'єднання цукрової 

промисловості, з лютого 1986 р. – в виробничо-аграрне об'єднання по виробництву, 

заготівлі і переробці цукрового буряку. 

Здійснювало керівництво підприємствами з виробництва цукру та 

бурякорадгоспами, а також відповідало за вирощування, заготівлю цукрового 

буряку та виробництво цукру. 

 

 Накази, розпорядження Укрголовцукру та бурякоцукротресту. 

 Протоколи виробничих і технічних нарад, засідань технічної ради. 

 Перспективні плани розвитку цукрової промисловості і радгоспів тресту, їх 

сировинної бази, продуктивності цукрових заводів, робіт з водного і іригаційного 

господарства. Промфінплани. Річні плани та звіти з виробництва. Доповіді про роботу 

цукрозаводів (1954-1956). Річні плани і звіти з механізації трудомістких та важких робіт. 

Виробничі програми тресту по сільському господарству. Плани протиепідемічних та 

організаційно-технічних заходів тресту і підвідомчих підприємств. звіти про 

електрифікацію радгоспів. Виробничо-технічні звіти. 

 Баланси виробничих потужностей по заводах та звіти про приріст виробничих 

потужностей. 

 Короткі огляди, технічні паспорти та характеристики рафінадних і цукрових 

заводів, розрахунки технічних потужностей обладнання заводів. 

 Документи випробувань переробки тростинного цукру-сирця за новою 

технологічною схемою. Відомості про зони бурякосіяння, експлуатації земель радгоспів 

тресту. Довідки про стан тваринницької бази. 

 

УМАНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕСОЮЗНОГО ДЕРЖАВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 Ф.Р-2477, 3 од.зб., 1927-1928 рр. Опис. 
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 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Здійснювало керівництво роботою цукрових заводів та комбінатів, а також 

контроль за їх будівництвом, реконструкцією та ремонтом. 

 

 Протоколи організаційного засідання бюро економічної праці Удичського 

цукрового комбінату, районних статистичних нарад статистичного відділу, відділення 

цукротресту. 

 

МАРКИЗІВСЬКИЙ ФРУКТОЗНИЙ ЗАВОД УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-5806, 74 од.зб., 1944-1952, 1955-1963 рр. Опис. 

 

Маркизівський цукробрикетний завод відновив діяльність у 1944 р. У 1955 р. 

перейменований – в фруктозний завод. 

Здійснював виробництво фруктових вод та консервів. 

Припинив діяльність у жовтні 1963 р. з передачею функцій Золотоніському 

м’ятному заводу. 

 

 Техпромфінплани. Плани з праці. 

 Документи з капітального будівництва. 

 Статистичні звіти про чисельність та склад працівників і службовців за статтю, 

віком та професіями. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

 КУЩОВІ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 Фондів 3, 46 од.зб., 1921-1925 рр. Описи. 

 

 Створені у січні 1922 р. 

Здійснювали керівництво роботою цукрових заводів, які знаходились на території 

відповідного куща. 

Ліквідовані у 1923 р. 

 

 Протоколи нарад представників цукрових заводів (1921, ф.Р-2745), ліквідаційної 

комісії (1922, ф.Р-2746). 

 Доповідні записки, відомості про націоналізацію земель для цукрових заводів 

(1922, ф.Р-2746), виробничу діяльність та результати обстеження технічного стану 

цукрових заводів, рух цукру та цукропродуктів, хід посівної кампанії (1921, ф.Р-2745). 

 Інвентарні описи обладнання, приміщень Березинського державного цукрозаводу 

(1922) та Смілянського цукрозаводу (1925, ф.Р-2745). 

 Документи з особового складу Монастирищенського кущового управління та 

цукрозаводів. 

 

 6-е, Монастирищенське, ф.Р-2746, 32 од.зб., 1922-1923 рр. 

 Смілянське, ф.Р-2745, 12 од.зб., 1921-1925 рр. 

 5-е, Уманське, ф.Р-2907, 2 од.зб., 1923 р. 
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ДЕРЖАВНІ ЦУКРОВІ ЗАВОДИ І КОМБІНАТИ, ЇХ ТОВАРИСТВА 

 

 Фондів 37, 13653 од.зб., 1917-1933, 1939-1988 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені на базі націоналізованих за декретом Тимчасового робітничо-селянського 

уряду України від 16 січня 1919 р. "Про націоналізацію цукрових заводів". 

Підпорядковуються Черкаському виробничо-аграрному об'єднанню цукрової 

промисловості. 

У фондах є документи заводів, які діяли до націоналізації. 

 

 Копія телеграми голови Реввійськнаради республіки Реввійськради Південно-

Західного фронту про заходи з охорони цукрових заводів та обов’язкові постанови 

Укрревкому про відновлення цукрової промисловості (1920, ф.Р-267). 

 Накази Міністерства харчової промисловості УРСР "Про присвоєння імені 50-річчя 

Великої Жовтневої соціалістичної революції Шполянському цукровому комбінату" 

(1967). 

 Накази директорів заводів та комбінатів з виробничої діяльності. Доповідь 

директора Черкаського заводу на ІІ Всесоюзній науково-технічній нараді працівників 

цукрової промисловості СРСР (1927). 

 Протоколи засідань військово-технічної ради (1921, ф.Р-2498), виробничо-

технічної наради, загальних зборів працівників та службовців. 

 Перспективні і п’ятирічні плани розвитку виробництва. Техпромфінплани. Річні 

плани та звіти з праці. Статистичні звіти про продукцію. 

 Документи про націоналізацію землі для цукрової промисловості, продподаток 

(1921-1922, ф.Р-2498). 

 Опис споруд Черкаського заводу (1921); облікові картки, анкети фізико-

географічного та економічного обстежень Бужанського заводу (1922-1924); паспорт 

Балакліївського заводу (1930).  

 Штатні розписи, кошториси витрат, вступні баланси. Бухгалтерські хіміко-

технологічні, виробничо-технічні звіти. 

 Документи заводських комітетів профспілки. 

 

 Цукрові заводи: 

 

 Артемівський (Степанецький), ф.Р-2727, 74 од.зб., 1919-1922 рр. 

 Балакліївський, ф.Р-2725, 355 од.зб., 1923-1933 рр. 

 Бужанський, ф.Р-3030, 636 од.зб., 1919-1921, 1944-1980 рр. 

 Бужансько-Вільховецький, ф.Р-4439, 2 од.зб., 1918 р. 

 Верхняцький, ф.Р-4617, 596 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Вільховецький, ф.Р-1642, 430 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Вільшанський, ф.Р-5594, 518 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Грушківський, ф.Р-2497, 12 од.зб., 1920-1922 рр. 

 Майданецький, ф.Р-1582, 315 од.зб., 1939, 1944-1980 рр. 

 Мар'їно-Городищенський, ф.Р-4450, 112 од.зб., 1918-1923 рр. 

Правління товариства на паях Набутівського бурякоцукрового та  рафінадного 

заводу, ф.Р-2496, 1 од.зб., 1917-1919 рр. 

Набутівський, ф.Р-4330, 602 од.зб., 1944-1980 рр. 

Пальмирський, ф.Р-5447, 311 од.зб., 1964-1981 рр. 

Поташнянський, ф.Р-2731, 26 од.зб., 1918-1923 рр. 

Почапинський, ф.Р-2728, 471од.зб., 1919-1980 рр. 

Росьєнський (Стеблівський), ф.Р-4452, 153 од.зб., 1917-1922 рр. 

Селищанський, ф.Р-4332, 496 од.зб., 1919-1923, 1944-1980 рр. 
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Смілянський (пісочний), ф.Р-488, 7 од.зб., 1939-1940 рр. 

Смілянський, ф.Р-2866, 2 од.зб., 1939 р. 

Черкаський, ф.Р-267, 1057 од.зб., 1919-1980 рр. 

Шполянський, ф.Р-2848, 1 од.зб., 1918 р. 

 

Цукрові комбінати: 

 

Березинський, ф.Р-3159, 361 од.зб., 1944-1975 рр. 

Бужанський, ф.Р-472, 1 од.зб., 1922-1924 рр. 

Городищенський, ф.Р-5512, 601 од.зб., 1944-1980 рр. 

Жашківський, ф.Р-3161, 378 од.зб., 1944-1974 рр. 

Іваньківський, ф.Р-4507, 560 од.зб., 1944-1980 рр. 

Кам'янський, ф.Р-2500, 739 од.зб., 1919-1923, 1934-1988 рр. 

Мартинівський, ф.Р-2498, 617 од.зб., 1919-1923, 1940-1980 рр. 

Матусівський, ф.Р-3953, 451 од.зб., 1944-1980 рр. 

Монастирищенський, ф.Р-5112, 19 од.зб., 1944-1954 рр. 

Рижавський, ф.Р-4399, 401 од.зб., 1944-1980 рр. 

Смілянський, ф.Р-2708, 643 од.зб., 1944-1986 рр. 

Тальнівський, ф.Р-4355, 432 од.зб., 1938-1980 рр. 

Цибулівський, ф.Р-4639, 580 од.зб., 1945-1980 рр. 

Шполянський, ф.Р-1065, 638 од.зб., 1937, 1940, 1944-1981 рр. 

Шрамківський, ф.Р-2089, 565 од.зб., 1943-1988 рр. 

Ярошівський, ф.Р-423, 490 од.зб., 1920, 1945-1981 рр. 

 

ХЛІБОПЕКАРСЬКА І БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

"ЧЕРКАСИХЛІБПРОМ" ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "ХЛІБ 

УКРАЇНИ" 

 

 Ф.Р-5578, 771 од.зб., 1976-2000 рр. Описи. 

 

Створена згідно з наказом Міністерства харчової промисловості УРСР від 28 

травня 1976 р. як виробниче об'єднання хлібопекарної промисловості Черкаського 

облвиконкому. 

У лютому 1997 р. реорганізоване – в Асоціацію. До складу Асоціації ввійшли як 

засновники, п’ять підприємств хлібопекарної промисловості Черкаської області. 

Головним завданням Асоціації є створення економічно вигідних умов виробництва 

хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів, надання послуг – шляхом 

координації спільної діяльності. 

 

 Статути об'єднання (1976, 1991), Асоціації (1997). Положення про раду директорів 

(1976). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи нарад у директора, засідань Ради директорів об'єднання та документи 

до них, конференцій уповноважених представників трудових колективів Асоціації, 

засідань технічної ради. 

 Документи про створення Асоціації "Черкасихлібпром" (1997). 

 Перспективні та річні виробничі плани; звіти, довідки, відомості про їх виконання. 

Аналізи, довідки про роботу об'єднання, Асоціації та підвідомчих підприємств. Баланси 

виробничих потужностей. Організаційно-технічні заходи. 
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 Річні звіти з виробничої діяльності; про використання обладнання та сировини; 

виконання плану по випуску та собівартості продукції; по відходах виробництва, їх 

реалізації та переробці. 

 Штатні розписи. Річні фінансові плани об'єднання та підвідомчих підприємств. 

Зведені бухгалтерські звіти об'єднання та річні бухгалтерські звіти підвідомчих 

підприємств. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

 ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЛИНОВИЙ ТРЕСТ 

 

 Ф.Р-2656, 44 од.зб., 1954-1956 рр. Опис, каталог. 

 

Створений у 1954 р. на базі мукомельних підприємств, які відійшли від Вінницької, 

Київської, Кіровоградської та Полтавської областей. 

Здійснював адміністративно-технічне керівництво підпорядкованими 

підприємствами. 

Ліквідований у травні 1956 р. 

 

 Директиви, накази Головного управління мукомельної промисловості УРСР та 

тресту. 

 Плани з розвитку тваринництва на підприємствах тресту. Промфінплани. 

Контрольні цифри, затверджені плани підприємств тресту по виробництву, з праці та 

собівартості продукції. 

 Звіти про роботу тресту; зведені річні звіти підприємств тресту про якість та вихід 

продукції; річні та виробничі звіти млинів тресту. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ПО ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРВИННІЙ 

ОБРОБЦІ КОНОПЛІ УПРАВЛІННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РАДИ 

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2464, 136 од.зб., 1945-1960 рр. Описи. 

 

Створений 26 липня 1957 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 

липня 1957 р. 

Підпорядковувався облвиконкому та був підзвітний Укрзаготльонопрому 

Міністерства легкої промисловості УРСР. 

Займався заготівлею та збутом конопле продукції, переробкою сировини та 

випуском високоякісної продукції. 

З 1 жовтня 1959 р. переданий в підпорядкування Управлінню легкої промисловості 

Київського раднаргоспу. 

Ліквідований з 1 січня 1960 р. згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 17 

грудня 1959 р. 

 

 Накази керуючого трестом з основної діяльності та з особового складу. 

 Перспективний план розвитку промисловості по підприємствах тресту на 1959-

1965 рр. Техпромфінплани. 

 Економічні відомості коноплесіючих районів МТС та колгоспів області, графіки, 

розрахунки по переробці коноплеволокна. Звіти тресту та підвідомчих підприємств про 

виконання плану по собівартості продукції; з праці; використання сировини та 
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обладнання. Документи про роботу Золотоніського коноплепереробного пункту (1958, 

1959) та Іркліївського коноплезаводу (1957-1959). 

 Документи про впровадження раціоналізаторських пропозицій; з капітального 

будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат тресту та підвідомчих підприємств. Зведений та 

річні бухгалтерські звіти тресту і підвідомчих підприємств. 

 Документи про ліквідацію тресту та його районних відділень (1959). Ліквідаційний 

баланс тресту (1960). 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ КУКУРУЗНО-КРОХМАЛЬНО-ПАТОЧНИЙ КОМБІНАТ 

МІНІСТЕРСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-2466, 16 од.зб., 1947-1948 рр. Опис. 

 

Проект будівництва комбінату затверджений наказом Міністерства харчової 

промисловості СРСР від 20 листопада 1947 р. Будівництво планувалось на ділянці 

колишнього Черкаського цукрово-рафінадного заводу. 

Але комбінат так і не був побудований. 

 

 Проектні завдання, економічні обґрунтування з будівництва комбінату. Документи 

технічних та інженерно-геологічних досліджень по комбінату. 

 Технічні характеристики та списки обладнання з Німеччини. Схеми-креслення 

виробництва. 

 

ХЛІБОКОМБІНАТИ 

 

 Фондів 3, 625 од.зб., 1944-1968 рр. Описи. 

 

Смілянський хлібокомбінат розпочав діяльність у 1948 р. Інші відновили діяльність 

у 1944 р.  

Підпорядковувалися тресту "Укрголовхліб", з 1957 р. – Черкаському 

облуправлінню промисловості продовольчих товарів, з 1966 р. – облуправлінню 

харчової промисловості. 

Здійснювали випікання та забезпечення населення хлібобулочними виробами. 

 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Техпромфінплани. Плани з праці та звіти про їх виконання. 

 Техніко-економічні показники діяльності комбінатів. Річні звіти про виконання 

планів з виробництва продукції та собівартості продукції. 

 Документи про впровадження нової техніки; з раціоналізації та винахідництва; 

охорони праці та техніки безпеки. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність комбінатів. 

 Документи заводських комітетів профспілки. 

 

 Смілянський, ф.Р-4142, 266 од.зб., 1948-1968 рр. 

 Уманський, ф.Р-3496, 142 од.зб., 1944-1965 рр. 

 Черкаський, ф.Р-589, 217 од.зб., 1944-1966 рр. 
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ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МЛИНЗАВОД № 12 ХАРКІВСЬКОГО 

БОРОШНОМЕЛЬНОГО ТРЕСТУ "ГОЛОВБОРОШНО" 

 

 Ф.Р-623, 5 од.зб., 1944-1945 рр. Опис. 

 

Відновив діяльність у вересні 1943 р. Перебував у віданні Народного комісаріату 

заготівель СРСР. 

Займався випуском борошна та обробкою круп. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Робочі креслення будівель млинзаводу. 

 Список працівників та службовців. 

 Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність. 

 

УМАНСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

МЛИНОВОГО ТРЕСТУ "КИЇВМЛИНТРЕСТ" 

 

 Ф.Р-1445, 6 од.зб., 1944-1946 рр. Опис. 

 

Відновив діяльність у 1944 р. Відновлювальні роботи заводу проводились з березня 

по жовтень 1944 р. 

Перебував у віданні Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, з 

березня 1946 р. – Міністерства харчової промисловості СРСР. 

Основна функція – виготовлення рослинної олії. 

 

 Основні показники виробничо-фінансових планів 

 Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність. 

 

ПИВОВАРНА І ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-5580, 223 од.зб., 1976-1983 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства харчової промисловості УРСР від 27 

лютого 1976 р. 

Перебувало у віданні Головного управління пивоварної і безалкогольної 

промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР. 

 

 Постанови, рішення, розпорядження, накази Міністерства харчової промисловості 

УРСР, облвиконкому. 

 Накази генерального директора з основної діяльності. 

 Техпромфінплани; звіти, довідки про їх виконання. Плани, звіти, довідки по 

собівартості товарної продукції. Статистичні звіти об'єднання та заводів про виконання 

планів по продукції; залишки, надходження та витрати сировини і матеріалів; рух 

пивоварної сировини; якість виробленої продукції; про розвиток та впровадження нової 

техніки; надходження та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій; з 

охорони праці та техніки безпеки. 

 Річні текстові звіти про роботу з кадрами. 
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 Колективні угоди, соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Плани та статистичні звіти з праці. Штатні розписи. Зведені бухгалтерські звіти 

об'єднання та річні бухгалтерські звіти заводів. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

ПИВОВАРНІ ЗАВОДИ 

 

 Фондів 4, 358 од.зб., 1922-1929, 1944-1967 рр. Описи, каталог. 

 

 Відновили діяльність у 1944 р. Черкаський вступив у дію з 1 лютого 1949 р. 

 Перебували з березня 1946 р. у віданні Міністерства харчової промисловості СРСР. 

 Здійснювали випуск пива та безалкогольних напоїв. 

 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, загальних зборів працівників і службовців, 

засідань дегустаційної комісії. 

 Техпромфінплани. Плани з праці і виробництва та звіти про їх виконання. 

 Річні звіти, довідки про роботу заводів. Техніко-хімічні звіти, статистичні звіти про 

виконання планів з основних показників. 

 Відомості, характеристики на працівників бригад праці, передовиків виробництва; 

інформації про підсумки громадського огляду бригад праці (1961, ф.Р-1443). Списки 

працівників та службовців. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Рішення, акти про передачу Черкаському пивзаводу майна ліквідованого 

Черкаського міського харчового комбінату (1949). 

 Документи заводських комітетів профспілки. 

 

 Кайтанівський, ф.Р-2793, 2 од.зб., 1922-1923 рр. 

 Смілянський, ф.Р-426, 144 од.зб., 1928, 1944-1962 рр. 

 Уманський, ф.Р-1443, 96 од.зб., 1944-1965 рр. 

Черкаський, ф.Р-469, 116 од.зб., 1926-1929, 1949-1967 рр. 

 

СПИРТОВА І ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

СПИРТОВІ ЗАВОДИ І КОМБІНАТИ 

 

 Фондів 5, 1796 од.зб., 1933-1934, 1944-1982 рр. Описи. 

 

Створені: Монастирищенський – у 1885 р., Кам'янський завод – у 1933 р., 

Кам'янський комбінат – у січні 1977 р. 

Інші відновили діяльність у 1944 р. 

Перебувають у віданні Міністерства харчової промисловості УРСР. 

Здійснюють переробку зерна і патоки на спирт-ратифікат. 

 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи засідань виробничо-технічних нарад, технічної ради, загальних зборів 

працівників та службовців. 

 П'ятирічні плани розвитку. Техпромфінплани. Плани виробництва, з праці. 

 Техніко-економічні показники. Аналізи та звіти виробничо-господарської 

діяльності. Звіти про виконання планів з основних показників. 

 Документи з наукової організації праці; раціоналізації та винахідництва; 

капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Списки осіб, представлених до нагородження у період Великої Вітчизняної війни 
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1941-1945 рр. (1945, ф.Р-2798). 

Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи заводських комітетів профспілки. 

 

 Спиртові заводи: 
 

 Іваньківський, ф.Р-5204, 247 од.зб., 1945-1980 рр. 

 Кам'янський, ф.Р-2798, 461 од.зб., 1933, 1934, 1944-1982 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-3188, 553 од.зб., 1944-1980 рр. 

 

 Спиртові комбінати: 

 

 Кам'янський, ф.Р-5557, 112 од.зб., 1977-1981 рр. 

 Косарський, ф.Р-3611, 423 од.зб., 1944-1980 рр. 

 

ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІ ЗАВОДИ 

 

 Фондів 2, 893 од.зб., 1929-1936, 1943-1986 рр. Описи. 

 

Відновили діяльність у 1943-1944 рр. Перебували у віданні Міністерства харчової 

промисловості УРСР та в безпосередньому підпорядкуванні Українського 

виробничого об'єднання лікеро-горілчаної промисловості.  

Уманський завод відповідно до наказу Держагропрому УРСР від 12 червня 1986 р. 

був об’єднаний з пивоварним заводом і припинив свою діяльність. 

 

 Положення про Золотоніський завод (1954). 

 Накази директора Уманського заводу з основної діяльності. 

 Протоколи  виробничо-технічних нарад, засідань дегустаційної комісії. 

 Паспорти Уманського заводу (1980, 1983). 

 Техпромфінплани. Плани з праці та звіти про їх виконання. Річні та статистичні 

звіти про виконання планів з усіх галузей діяльності. Плани виробництва. Плани 

організаційно-технічних заходів, направлених на виконання та перевиконання планів 

виробництва. 

 Документи про впровадження і розвиток нової техніки; з наукової організації 

праці; раціоналізації та винахідництва; капітального будівництва; охорони праці та 

техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; заводських комітетів профспілки. 

 

 Золотоніський, ф.Р-622, 378 од.зб., 1929-1932, 1944-1983 рр. 

 Уманський, ф.Р-1446, 515 од.зб., 1935, 1936, 1943-1986 рр. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ КОМБІНАТ ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 Ф.Р-3809, 232 од.зб., 1944-1970 рр. Описи. 

 

 Золотоніський районний харчовий комбінат відновив діяльність у 1944 р. 

У лютому 1961 р. перейменований – в комбінат продовольчих товарів, у 1966 р. – 

харчовий комбінат, у 1968 р. – виноробний комбінат. 

Здійснював виробництво та реалізацію продовольчих товарів широкого вжитку і 

харчової продукції. 
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 Накази, постанови, рішення Наркомату харчової промисловості УРСР, 

Полтавського обласного об'єднання харчової промисловості, облвиконкому. 

 Перспективний план розвитку виробництва промислової продукції на 1956-1960 рр. 

Техпромфінплани. 

 Довідки про господарську діяльність комбінату. Техніко-економічні показники 

роботи. Хіміко-технологічні звіти лабораторії. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва;  наукової організації праці; 

капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

Список працівників, які мають урядові нагороди (1946). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

ПЛОДОКОНСЕРВНА І СМАКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ВИРОБНИЧОГО АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПО 

ПЛОДООВОЧЕВІЙ ПРОДУКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ПЛОДООВОЧЕВОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР  

 

 Ф.Р-3118, 1027 од.зб., 1944-1982 рр. Описи, каталог. 

 

У 1932 р. розпочалось будівництво консервного заводу. Зданий в експлуатацію у 

1936 р. 

У 1956 р. реорганізований – в консервний комбінат. З 1976 р. перейменований – в 

Черкаське виробничо-аграрне об'єднання консервної промисловості, з 1982 р. – в 

консервний комбінат. 

До складу комбінату входять радгоспи: "Черкаський" та "Канівщанський". 

Комбінат займається вирощуванням плодоовочів, виробництвом та збутом різних 

видів консервної продукції. 

 

 Статут комбінату (1956). 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи технічних та виробничих нарад, засідань дегустаційної комісії. 

 Перспективний план комплексної механізації виробничих процесів на 1964-1970 

рр. та розрахунок використання виробничих потужностей на 1959-1965 рр. 

Техпромфінплани. Виробничі програми. Плани організаційно-технічних заходів, 

технічних заходів з механізації вантажно-розвантажувальних робіт. 

 Основні показники, аналізи роботи. Річні звіти з основної діяльності комбінату та 

радгоспів комбінату; про виконання плану заготівель сільськогосподарської сировини та 

надходження сировини. Хіміко-технологічні звіти; звіти про розвиток і впровадження 

нової техніки; собівартість товарної продукції; виконання планів автоматизації і 

механізації виробничих процесів. Агрономічні звіти про сортові посіви під урожай. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; заводського комітету профспілки. 

 

ПЛОДОКОНСЕРВНІ ЗАВОДИ 

 

 Фондів 3, 138 од.зб., 1934, 1946-1970 рр. Описи. 

 

 Черкаський завод введений в експлуатацію у 1930 р. 

 Уманський завод відновив діяльність з 1946 р. 

 Відомостей про час заснування Городищенського заводу немає. 
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З 1957 р. Уманський плодокомбінат перейменований – в заготівельно-виробничий 

комбінат, з 1961 р. – в плодоовочевий консервно-сушильний завод, з 1968 р. – 

консервний завод, з травня 1970 р. – експериментальний консервний завод. 

Здійснювали приймання та переробку плодів і овочів. 

 

 Накази Головного управління плодоконсервної промисловості, Міністерства 

харчової промисловості УРСР, постанови облвиконкому. 

 Техпромфінплани. Виробнича програма. 

 Основні показники роботи заводів. Довідки, звіти, відомості про виконання 

виробничих планів. Довідки про виконання планів з випуску продукції. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти заводів. 

 

 Городищенський, ф.Р-2428, 16 од.зб., 1947-1948 рр. 

 Уманський, ф.Р-4345, 120 од.зб., 1946-1970 рр. 

 Черкаський, ф.Р-2480, 2 од.зб., 1934 р. 

 

УМАНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВІТАМІНИ" УКРАЇНСЬКОГО 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "УКРМЕДБІОПРОМ" 

МІНІСТЕРСТВА МЕДИЧНОЇ І МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

СРСР 

 

 Ф.Р-3109, 999 од.зб., 1953-1990 рр. Описи, каталог. 

 

 Створене у 1953 р. 

З січня 1987 р. по 1 липня 1989 р. завод перебував у складі Ладижинського 

виробничого біофармацевтичного об'єднання "Ензим".  

Здійснювало виробництво високоефективної медичної продукції. 

 

 Накази, постанови органів вищого рівня. 

 Статути заводу (1987), об'єднання (1989). 

 Накази, розпорядження директора та головного інженера з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічних та виробничих нарад, нарад при головному інженері. 

 Паспорти економічного і соціального розвитку. Програми оздоровлення 

екологічного становища. Техпромфінплани. Плани з праці та випуску продукції. 

Статистичні звіти про виконання планів з випуску продукції, праці, собівартості товарної 

продукції; про чисельність працівників та розприділення всіх працюючих по займаних 

посадах. Баланси виробничих потужностей. Плани організаційно-технічних заходів та 

статистичні звіти  з економії сировини і матеріалів. 

 Документи з наукової організації праці; про розвиток нової техніки та 

впровадження передової технології; науково-дослідні роботи; з раціоналізації та 

винахідництва; капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з 

кадрами. 

 Списки учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції 

(1990). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ М'ЯТНИЙ ЗАВОД ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ХАРЧОВИХ АРОМАТИЧНИХ МАСЕЛ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-619, 10 од.зб., 1943-1945 рр. Опис. 
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 Відновив діяльність у жовтні 1943 р. 

Здійснював виготовлення рослинного масла для потреб Червоної Армії, а також 

ефірні масла. 

 

 Накази, директиви Наркомату харчової промисловості СРСР та Головного 

управління харчових ароматичних масел. 

 Протокол виробничо-технічної наради. 

 Техпромфінплан. 

 Титульні списки капітальних робіт. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

УПРАВЛІННЯ М'ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РАДИ 

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2803, 212 од.зб., 1960-1963 рр. Описи. 

 

Створене 20 травня 1960 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 18 

травня 1960 р. 

Здійснювало керівництво господарською діяльністю підприємств м'ясної і 

молочної промисловості Черкаської та Кіровоградської областей. 

Ліквідоване 22 лютого 1963 р. у зв’язку з ліквідацією Черкаського раднаргоспу. 

 

 Накази, розпорядження по управлінню. 

 Протоколи технічних нарад, засідань ради науково-технічного товариства. 

 Перспективний план розвитку промисловості області на 1961-1966 рр. 

Техпромфінплани підприємств. Плани організаційно-технічних заходів; зведені плани 

виробництва, з праці, собівартості товарної продукції. 

 Плани, звіти, довідки з якості продукції. Річні звіти про виконання планів з 

продукції, виробництва, праці; про переробку худоби і птиці на вихід м’ясопродуктів; 

використання сировини і матеріалів. 

 Документи про використання виробничих потужностей, електроенергії і палива, 

механізацію трудомістких робіт, науково-дослідну роботу. 

 Річні титульні списки, ліміти фінансування та плани капітальних вкладень. Довідки 

про хід капітального будівництва. Документи по будівництву спеціалізованого 

молокозаводу в м. Черкаси (1960, 1961); з організації Звенигородського технікуму 

молочної промисловості (1962). 

 Огляд роботи обласних – у тому числі Черкаських – лабораторій молочної і 

маслоробної промисловості УРСР. Довідки, відомості про роботу підприємств м’ясо-

молочної промисловості (1960). 

 Штатні розписи, кошториси управління і підприємств. Річні бухгалтерські звіти 

управління та підприємств. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

"УКРГОЛОВМ'ЯСО" І ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

 Фондів 2, 1237 од.зб., 1966-1986 рр. Описи. 

 

 У лютому 1966 р. створене виробниче об'єднання Головного управління 
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 "Укрголовм'ясо" та  існувало до липня 1970 р. 

Відповідно до наказу Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР від 3 

липня 1970 р. створене об'єднання м'ясної промисловості, в підпорядкування якого 

ввійшли підвідомчі ліквідованому об'єднанню 2 м'ясокомбінати, 4 птахокомбінати 

та ліквідована обласна контора по заготівлі та відгодівлі худоби. 

 

 Накази з  основної діяльності. 

 Плани виробництва промислової продукції та звіти про виконання планів 

виробництва, випуску нових видів продукції, збуту і експортних постачань. 

Техпромфінплани та звіти про їх виконання. Нормативи власних оборотних коштів по 

об'єднанню та підприємствам (ф.Р-4495). 

 Аналізи діяльності, виробничі звіти об'єднання та комбінатів. Зведені показники 

господарської діяльності підприємств, переведених на нову систему планування (1967-

1968, ф.Р-4495). Техніко-економічні аналізи виробництва продукції. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; наукової організації праці; 

капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат об'єднання і підвідомчих підприємств. Річні 

фінансові звіти об'єднання та підвідомчих підприємств. 

 Документи профспілкових комітетів. 

 

Черкаське виробниче об'єднання Головного управління "Укрголовм'ясо", ф.Р-4495, 

102 од.зб., 1966-1970 рр. 

Черкаське виробниче об'єднання м'ясної промисловості, ф.Р-5454, 1135 од.зб., 

1970-1986 рр. 

 

ПТАХІВНИЧІ КОМБІНАТИ 

 

 Фондів 3, 195 од.зб., 1933-1935, 1944-1970 рр. Описи. 

 

 У 1960 р. створений Мошенський комбінат. 

 Уманський відновив діяльність у березні 1944 р. 

Здійснюють заготівлю і переробку худоби, птиці, кроликів, а також виробництво 

різних м'ясних харчових напівфабрикатів. 

 

 Накази з основної діяльності (1933, ф.Р-3522). 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Техпромфінплани. Плани з виробництва, праці та звіти про їх виконання. 

 Виробничі показники роботи комбінатів. Звіти про впровадження і розвиток нової 

техніки; з охорони праці і техніки безпеки та потерпілих при нещасних випадках. Хіміко-

технологічні звіти. Документи з раціоналізації та винахідництва; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 

 Мошенський, ф.Р-3404, 95 од.зб., 1960-1970 рр. 

 Уманський, ф.Р-3495, 98 од.зб., 1944-1964 рр. 

 Уманський, ф.Р-3522, 2 од.зб., 1933-1935 рр. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-3470, 200 од.зб., 1944-1966 рр. Описи. 
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Створений у травні 1944 р. відповідно до наказу Наркомату м'ясної промисловості 

УРСР від 3 травня 1944 р. 

Здійснював переробку худоби та виробництво м'ясних продуктів. 

 

 Накази, постанови, розпорядження Київського міжобласного м'ясотресту, 

Черкаського раднаргоспу. 

 Протоколи виробничих нарад, загальних зборів працівників і службовців. 

 Техпромфінплани. Річний виробничо-технічний звіт (1945). Річні звіти про 

ветеринарно-санітарну роботу. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; капітального будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи заводського комітету профспілки. 

 

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТА ОБСЛУГОВУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ І 

ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ПЕРЕРОБЦІ МОЛОКА "ЧЕРКАСИМОЛПРОМ" 

 

 Ф.Р-5261, 1644 од.зб., 1963-1999 рр. Описи, каталог. 

 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1967 р. та наказу 

Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР від 8 липня 1967 р. на базі 

ліквідованого молочного комбінату створене Черкаське управління молочної 

промисловості. З жовтня 1976 р. перейменоване – в Черкаське виробниче 

об'єднання молочної промисловості. 

Здійснювало керівництво господарською діяльністю молочно переробних 

підприємств. 

Ліквідоване згідно з наказом Державного комітету України з харчової і переробної 

промисловості від 31 січня 1992 р. 

Згідно з рішеннями установчої конференції від 21 листопада 1990 р. та Черкаського 

міськвиконкому від 11 грудня 1990 р. на базі об'єднання з 1 січня 1991 р. створена 

Асоціація. 

 

 Положення про обласне управління молочної промисловості (1968), статут 

Асоціації (1991). 

 Накази та розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи засідань Ради об'єднання, технічних нарад, засідань правління 

Асоціації, зборів уповноважених представників трудових колективів. 

 Техпромфінплани. Зведені плани виробництва в розрізі підприємств; звіти по 

собівартості товарної продукції, з праці, заробітній платі. Пояснююча записка до 

перспективного плану розвитку молочної промисловості області на 1967-1970 рр. 

Перспективні плани механізації основних трудомістких процесів, вантажно-

розвантажувальних робіт. Довідки, відомості, листування з виробничих питань про 

виконання виробничих програм постачання молочної продукції на експорт, виконання 

планів з якості продукції, передової технології, механізації, автоматизації виробничих 

процесів. 

 Плани, звіти, довідки про роботу секції молочної промисловості НТТ. 

 Дислокація заготівельної мережі маслосирзаводів області. Картки пропозицій з 

покращення організації праці на робочих місцях та анкети "хорошого настрою". Довідки, 

відомості про підвищення культури виробництва. 

 Документи про перехід підприємств на нову систему планування і економічного 

стимулювання, стан технічної інформації, пропаганди і розповсюдження передового 
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виробничого досвіду, участь передовиків виробництва в оглядах-конкурсах. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти; розподільчі 

баланси виробничих потужностей, теплоелектробаланси. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ТРЕСТ "МАСЛОСИРПРОМ" УКРАЇНСЬКОГО 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МАСЛОРОБНОЇ І СИРОРОБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ УРСР 

 

 Ф.Р-2882, 163 од.зб., 1953-1960 рр. Описи. 

 

Створений у 1954 р. відповідно до наказу Міністерства промисловості 

продовольчих товарів УРСР від 5 травня 1954 р. 

Здійснював керівництво виробничо-господарською діяльністю 19 маслосирзаводів 

області; займався складанням поточних і перспективних планів випуску продукції; 

здійснював контроль за кількістю та розширенням асортименту продукції, 

дотриманням технологічного процесу. 

Ліквідований з червня 1960 р. згідно з наказом Черкаського раднаргоспу від 7 

червня 1960 р. 

 Накази, розпорядження керуючого трестом з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради. 

 Техпромфінплани. Основні показники шостого п’ятирічного плану підприємств на 

1956-1960 рр.; виробничі плани підприємств; плани по собівартості і якості молочної 

продукції; звіти про їх виконання. Доповіді про роботу підприємств тресту за 1957 р. 

 Зведені техніко-виробничі показники маслосирзаводів на 1956 р. Огляди з якості 

продукції, що випускається. 

 Плани заходів з підвищення технологічного рівня виробництва, модернізації, 

автоматизації технологічних процесів. Довідки про механізацію, реконструкцію 

підприємств тресту та будівництво нових об’єктів. 

 Акти приймання об’єктів в експлуатацію, титульні списки і плани по капітальному 

будівництву. Картки виробничих корпусів підприємств і їх характеристики. 

 Дислокація мережі низових підприємств тресту (1957-1960). 

 Виробничі характеристики і списки передовиків виробництва підвідомчих 

підприємств (1957). 

 Штатні розписи, кошториси витрат тресту та підприємств. Ліміти фінансування та 

річні бухгалтерські звіти тресту і підвідомчих підприємств. 

 

МАСЛОЗАВОДИ 

 

 Фондів 10, 664 од.зб., 1943-1970 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: Жашківський – у 1933 р., Кайтанівський – у 1929 р., Ладижинський – у 

липні 1954 р., Христинівський – у 1938 р. 

Відновили діяльність у вересні 1943 р. – березні 1944 р. 

Основні функції – приймання, виробництво та переробка молочної сировини на 

молочні продукти. 

Ліквідовані: Бабанський – у січні 1960 р., Ладижинський – у січні 1961 р., 

Христинівський – у січні 1974 р. 

 

 Накази, постанови, директивні листи органів вищого рівня. 

 Положення про Жашківський завод (1954); паспорт Чигиринського заводу (1946). 
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 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Техпромфінплани. Плани заготівлі молока та виробництва продукції; зведення та 

звіти про надходження молока, переробку і заготівлі молочної продукції. Плани і ліміти з 

праці та звіти про їх виконання. Огляди виконання планів. Техніко-виробничі показники. 

Таблиця виробничих показників роботи Городищенського заводу (1947). 

 Титульні списки капітальних робіт; звіти про виконання плану капітальних 

вкладень та введення їх у дію. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акти та документи про збитки, нанесені фашистськими загарбниками 

Золотоніському та Уманському заводам (1944). 

 

 Бабанський, ф.Р-4090, 33 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Городищенський, ф.Р-2439, 57 од.зб., 1944-1948 рр. 

 Драбівський, ф.Р-1224, 7 од.зб., 1943-1945 рр. 

 Жашківський, ф.Р-1629, 128 од.зб., 1944-1967 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-620, 8 од.зб., 1943-1946 рр. 

 Кайтанівський маслосирзавод, ф.Р-4067, 188 од.зб., 1949-1969 рр. 

 Ладижинський, ф.Р-4091, 20 од.зб., 1954-1960 рр. 

 Уманський маслосирзавод, ф.Р-1449, 101 од.зб., 1944-1964 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4054, 114 од.зб., 1944-1970 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-782, 8 од.зб., 1944-1945 рр. 

 

МОЛОЧНІ ЗАВОДИ І КОМБІНАТИ, МОЛОЧНОКОНСЕРВНІ КОМБІНАТИ 

 

 Фондів 5, 1300 од.зб., 1943-1975 рр. Описи. 

 

Створені: Смілянський – у 1950 р., Черкаський молочний комбінат – у лютому 1963 

р. 

 Відновили діяльність у грудні 1943 р. – березні 1944 р. 

Здійснюють закупівлі у колгоспів, радгоспів та населення молока, його обробку та 

виробництво молочних продуктів. 

 

 Статути Смілянського молочноконсервного комбінату (1955-1966). Положення про 

Тальнівський молочноконсервний комбінат (1951, 1954), Шполянський молочний завод 

(1966, ф.Р-2713). 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 П'ятирічний план розвитку Смілянського молочноконсервного комбінату на 1971-

1975 рр. Перспективний план комплексної механізації виробничих процесів підприємств 

(1963-1970, ф.Р-3494). Техпромфінплани. Зведені плани виробництва в розрізі 

підприємств комбінатів; по собівартості товарної продукції Плани заготівлі та закупівлі 

молока. 

 Огляди, зведення та техніко-виробничі показники роботи комбінатів. Довідки про 

розвиток молочної промисловості області (1958-1965); стан сировиробництва по області 

та відомості про виконання плану виробництва сиру в асортименті (1963-1965, ф.Р-3494). 

Періодичні відомості, довідки, звіти з виробництва і реалізації продукції. Довідки та звіти 

про виконання планів з основних показників собівартості, якості молочної продукції. 

 Документи з наукової організації праці; раціоналізації та винахідництва; 

капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акти про збитки, нанесені Черкаському спеціалізованому молочному заводу 

фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

 



 257 

 Смілянський молочноконсервний комбінат, ф.Р-2713, 397 од.зб., 1950-1975 рр. 

 Тальнівський            -"-                        -"-      , ф.Р-4781, 228 од.зб., 1944-1970 рр. 

Черкаський спеціалізований міський молочний завод, ф.Р-1918, 197 од.зб., 1943-

1969 рр. 

 Черкаський молочний комбінат, ф.Р-3494, 430 од.зб., 1963-1969 рр. 

 Шполянський молочний завод, ф.Р-2307, 48 од.зб., 1948-1967 рр. 

 

РИБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ВНУТРІШНІХ 

ВОДОЙМ УРСР МІНІСТЕРСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР 

 

 Ф.Р-2630, 595 од.зб., 1958-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у 1958 р. відповідно до наказу Міністерства сільського господарства 

УРСР від 28 грудня 1957 р. як обласний трест рибного господарства. 

З 1 січня 1965 р. реорганізований – у обласний виробничий рибний комбінат. 

Займається переробкою та реалізацією риби; здійснює організаційно-господарське 

керівництво риболовецькими колгоспами та рибоводськими господарствами 

 

 Статути обласного тресту рибного господарства (1959), обласного виробничого 

рибокомбінату (1970). Положення про рибний трест (1958) та комбінат (1965). 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи засідань виробничо-технічної ради комбінату, виробничих нарад 

працівників риболовецьких та рибоводських господарств.  

 Перспективний план розвитку рибного господарства на 1965-1970 рр. 

Промфінплани. Основні показники, аналізи, звіти господарсько-фінансової діяльності 

комбінату, риболовецьких та рибоводських господарств. Доповідні записки, довідки про 

діяльність комбінату; стан рибництва в області; обмін досвідом роботи між 

риболовецькими колгоспами Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей. 

Експлікація ставкового фонду. Річні плани і звіти про виконання рибоводно-

меліоративних робіт на водосховищах; вирощування товарної риби та рибопосадкового 

матеріалу; збільшення рибних запасів. Відомості про наявність самохідного флоту. 

 Документи з капітального будівництва. Акти державних комісій з приймання в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Документи про вибір та відведення 

земельних ділянок під будівництво. 

 Документи з раціоналізації та винахідництва; охорони праці і техніки безпеки. 

 Плани та звіти про роботу з кадрами. Списки передовиків виробництва, ветеранів 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та праці. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА" 

 

 Ф.Р-266, 1186 од.зб., 1921, 1923, 1926, 1944-1992 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у 1920 р. на базі націоналізованої тютюново-махорочної фабрики, яка 

існувала в м. Черкаси з середини ХІХ ст. З 1925 р. мала назву – Черкаська державна 

тютюново-махорочна фабрика "Червоний Жовтень". 
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Відновила діяльність у 1944 р. 

У 1964 р. перейменована – в тютюнову фабрику. 

Рішенням загальних зборів трудового колективу фабрики від 26 березня 1992 р. 

створене орендне підприємство "Черкаська тютюнова фабрика". 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань технічної ради. 

 Техпромфінплани. Плани виробництва, собівартості товарної продукції та звіти про 

їх виконання. Плани організаційно-технічних заходів. 

 Річні звіти з основної діяльності; про виконання норм виробітку; використання 

сировини та матеріалів. Звіти про кількість тютюнових виробів; обмін досвідом. 

Щоденник обліку продукції, яка випускалася (1921); відомості про щоденну 

продуктивність відділень фабрики (1921). Довідки про роботу фабрики. 

 Документи з наукової організації праці; про впровадження нової техніки; перехід 

на нові форми планування і економічного стимулювання (1966); з раціоналізації та 

винахідництва; охорони праці і техніки безпеки; капітального будівництва; про якість 

продукції; роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Вступний баланс (1944). Плани та ліміти з 

праці і звіти про їх виконання. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; фабричного комітету профспілки. 

 Акт про збитки, нанесені фабриці фашистськими загарбниками (1944). 

 

МІСЦЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

ВІДДІЛ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ (ЧЕРКАСЬКОЇ) ОКРУЖНОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, 

СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф.Р-458, 1 од.зб., 1925-1927 рр. Опис, географічний каталог. 

 

Створений у 1925 р. 

У його підпорядкуванні перебували електростанція, водогін, телефонна мережа, 

театр, чавуноливарний завод і фанерна фабрика, млин. 

Займався шляховим будівництвом, будівництвом будинків громадського 

користування, земельними справами, упорядкуванням міської території та ін. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

Акт приймання Стеблівського чавуноливарного і механічного заводу від 

Шевченківського (Корсунського) окрвідділу місцевого господарства з додатками 

документів про завод. 

  

ЧЕРКАСЬКА ВИРОБНИЧА АСОЦІАЦІЯ МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

"ЧЕРКАСИМІСЦЕВПРОМ" УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ 

МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРМІСЦЕВПРОМ" 

 

 Ф.Р-2598, 1683 од.зб., 1954-2000 рр. Описи, каталог. 

 

У січні 1954 р. створене Черкаське обласне управління місцевої і паливної 

промисловості. У 1965 р. реорганізоване – в управління місцевої промисловості. 

Здійснювало керівництво та контроль за роботою промислових комбінатів, 

підприємств місцевої промисловості. 

Ліквідоване відповідно до наказів Міністерства місцевої промисловості УРСР від 
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11 серпня та  2 грудня 1988 р. у зв’язку зі створенням на базі його підприємств і 

організацій виробничого об'єднання "Черкаси". 

У 1990 р. створене Черкаське виробниче об'єднання місцевої промисловості. У 

вересні 1996 р. реорганізоване – у виробничу  асоціацію місцевої промисловості. 

 

 Статути тресту культурно-побутових товарів (1964), об'єднання (1989, 1990), 

асоціації (1996). Положення про районні промислові комбінати (1954). Статути 

підвідомчих підприємств (1992, 1993). 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи технічних нарад, засідань художньо-технічної ради, засідань Ради 

трудового колективу об'єднання. 

 Техпромфінплани. Плани економічного і соціального розвитку підвідомчих 

підприємств (1992-2000).Угоди між виробничим об'єднанням та підприємствами про 

створення спільних виробництв (1993-1995). Контракти з іноземними фірмами про 

встановлення виробничих зв’язків (1995-2001). Плани, звіти з виробництва, праці та 

собівартості. 

 Основні планові показники розвитку місцевої промисловості області (2000-2002). 

Звіти про виконання плану по галузях місцевої промисловості, якість продукції, що 

випускається. Довідки, відомості з виробництва товарів. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про розвиток та впровадження нової 

техніки, передової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, 

прогресивних форм організації праці і виробництва; з охорони праці та техніки безпеки; 

капітального будівництва; про роботу з кадрами. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені і річні бухгалтерські 

звіти. 

 Документи з особового складу (управління, об'єднання, асоціації) та підвідомчих 

підприємств. 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТОВАРІВ ШИРОКОГО ВЖИТКУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 

ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.Р-2423, 16 од.зб., 1954 р. Опис. 

 

 Створене у 1954 р. 

Перебувало у віданні Міністерства промислових товарів широкого вжитку УРСР за 

своєю галузевою діяльністю. 

У віданні управління перебували Золотоніська, Корсунь-Шевченківська, 

Смілянська та Уманська швейні фабрики, Черкаські трикотажно-рукавична та 

швейно-ватна фабрики. 

Ліквідоване з грудня 1954 р. відповідно до наказу Міністерства промислових 

товарів широкого вжитку УРСР від 27 листопада 1954 р. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Відомості про випуск головних виробів та валової продукції. Технологічні схеми та 

звіти з якості продукції. 

 Документи з раціоналізації та винахідництва; техніки безпеки. 

 Штатний розпис, кошториси адміністративно-господарських витрат. 

 

ПРОМИСЛОВІ КОМБІНАТИ 

 

 Фондів 3, 189 од.зб., 1944-1963 рр. Описи. 
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 Відновили діяльність у березні 1944 р. 

Підпорядковувались обласному управлінню місцевої промисловості та 

відповідному виконкому. 

Займались обробкою деревини; виготовляли товари широкого вжитку, меблі. 

До складу Черкаського комбінату входили швейні і годинникові майстерні. 

Черкаський комбінат ліквідований у березні 1964 р. 

 

 Статут Черкаського комбінату (1947). Положення про міські та районні 

промкомбінати (1948, 1954). 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, загальних зборів працівників та 

службовців. 

 Техпромфінплани. Виробничі плани. 

 Річні звіти про роботу комбінатів. Статистичні звіти про виконання виробничих 

планів; з випуску валової продукції. Відомості про переселення об’єктів із зони 

затоплення (1955, ф.Р-584). 

 Характеристики стахановців (1946, ф.Р-1467). 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Тальнівський (районний), ф.Р-1595, 11 од.зб., 1944-1946 рр. 

 Уманський (міський), ф.Р-1467, 4 од.зб., 1944-1946 рр. 

 Черкаський (районний), ф.Р-584, 174 од.зб., 1944-1963 рр. 

 

ДИРЕКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО БУДУЮТЬСЯ 

 

 Фондів 12, 874 од.зб., 1957-2000 рр. Описи, каталог. 

 

 Створювались з початком будівництва підприємств. 

Здійснювали функції замовника на будівництво та технічний нагляд за правильним 

веденням будівництва; забезпечували будівництво проектно-кошторисною 

документацією, робочими кресленнями та обладнанням; укладали договори на 

будівництво; приймали виконані роботи від підрядних організацій. 

Ліквідовувались із завершенням будівництва та введенням в дію об’єктів. 

 

 Накази, положення про створення дирекцій. 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи технічних, оперативних нарад. 

 Плани капітальних робіт, ліміти фінансування; звіти з капітального будівництва; 

річні звіти з капітальних вкладень. Акти приймання-передавання державними комісіями в 

експлуатацію будівель, споруд. Річні звіти з основної діяльності. 

 Генеральна угода про співробітництво в освоєнні Оренбурзького 

газоконденсатного родовища і будівництва магістрального газопроводу Оренбург – 

Західний кордон СРСР (1974); альбом фотодокументів з історії будівництва 4-ої ділянки 

газопроводу (1975-1978); схема 4-ої ділянки газопроводу (1976, ф.Р-5075). 

 Документи з раціоналізації та винахідництва; охорони праці та техніки безпеки; 

про роботу з кадрами. 

 Плани з праці та звіти про їх виконання. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 

Дирекція захисних споруд на водосховищі Кременчуцької ГЕС, ф.Р-4165, 42 од.зб., 

1957-1962 рр. 
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Черкаського шовкового комбінату, ф.Р-4903, 101 од.зб., 1960-1966 рр. 

Черкаського заводу "Строммашина", ф.Р-4904, 27 од.зб., 1972-1974 рр. 

Черкаське управління будівництва Всесоюзного об'єднання "Союзінтергазбуд", 

ф.Р-5075, 82 од.зб., 1974-1980 рр. 

Черкаське обласне управління з підготовки водосховища Кременчуцької ГЕС, ф.Р-

5242, 44 од.зб., 1957-1961 рр. 

Чигиринської ГЕС, ф.Р-5528, 113 од.зб., 1972-1980 рр. 

Черкаська дирекція газопроводів, ф.Р-5558, 132 од.зб., 1974-1987 рр. 

Автомобільних доріг в Черкаській області, ф.Р-5565, 59 од.зб., 1974-1980 рр. 

Черкаського заводу спеціального технологічного обладнання, ф.Р-5604, 37 од.зб., 

1977-1981 рр. 

Черкаського заводу "Імпульс", ф.Р-5606, 118 од.зб., 1979-2000 рр. 

Уманського заводу театрального обладнання, ф.Р-5654, 22 од.зб., 1967-1976 рр. 

Черкаського філіалу науково-виробничого об'єднання "Імпульс", ф.Р-5659, 97 

од.зб., 1979-1980 рр. 
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РОЗДІЛ 9 

 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ, ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ЗВ’ЯЗКУ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ 

 

УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО І ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р.-2513, 69 од.зб., 1960-1963 рр. Описи, каталог. 

 

 Створене 17 травня 1960 р. 

Здійснювало оперативне керівництво і контроль за адміністративно-господарською 

діяльністю 15 автобаз та одного залізничного господарства. 

Ліквідоване 20 лютого 1963 р. у зв’язку з ліквідацією раднаргоспу. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Річні плани автомобільних і залізничних перевезень, їх собівартості, по 

капітальних вкладеннях. Технічні завдання управління по влаштуванню залізничного 

зв’язку (1960). 

 Документи по впровадженню нової техніки та розповсюдженню передового 

досвіду; з раціоналізації і винахідництва; капітального будівництва; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи управління і автобаз. Кошториси адміністративно-господарських 

та управлінських витрат. Річні баланси та звіти автобаз. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УРСР 

 

 Ф.Р-3648, 1654 од.зб., 1954-1973, 1986-1990 рр. Описи. 

 

Створене в березні 1954 р. як обласний автотрест, в 1956 р. реорганізований в 

виробниче управління автотранспорту. 

Ліквідоване відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту УРСР 

від 21 березня 1973 р. 

Протягом 1974-1985 рр. діяли два самостійних управління: Черкаське обласне 

виробниче управління грузового автотранспорту і Черкаське обласне виробниче 

пасажирського автотранспорту. 

Відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 20 березня 

1986 р. та згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1986 р. з 15 

квітня 1986 р. на базі вищезазначених управлінь створене Черкаське облуправління 

автомобільного транспорту. З 1 січня 1988 р. перейменоване – в Черкаське 

державне виробниче об’єднання автомобільного транспорту, з 1 вересня 1988 р. – в 
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Черкаське територіально-виробниче об’єднання автомобільного транспорту. 

Здійснювало керівництво автоперевезеннями, контроль за роботою районних 

автотранспортних підприємств. 

 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи першої технічної конференції автотресту (1957), засідань ради 

директорів об’єднання, засідань техніко-економічної ради тресту, управління, економічної 

комісії управління, нарад з керівниками автогосподарств. 

 П’ятирічні плани розвитку автотранспорту і роботи автопідприємств, 

автоперевезень. Транспортно-фінансові плани, плани роботи тресту, управління, 

об’єднання. Виробничі плани автоперевезень, експлуатації і розвитку пасажирського 

транспорту, побутового обслуговування пасажирів. Плани організаційно-технічних 

заходів. Паспорти маршрутів та доріг. Тарифи на перевезення пасажирів і багажу, 

правила, положення, інструкції з їх використання. 

 Титульні списки, ліміти фінансування, плани та звіти з капітального будівництва. 

 Плани, звіти по механізації і автоматизації виробничих процесів, впровадження 

нової техніки та передової технології. Звіти, довідки про наукову організацію праці. Звіти 

про надходження і впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій. 

Документи з техніки безпеки. Документи про переведення автопідприємств на нові умови 

планування і економічного стимулювання та аналізи роботи (1968). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Баланси прибутків та видатків. Зведені річні 

бухгалтерські звіти.  

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНОГО 

АВТОТРАНСПОРТУ МІНІСТЕРСТВА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

УРСР 

 

 Ф.Р-5275, 1326 од.зб., 1973-1986 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 

21 березня 1973 р. з підпорядкуванням Головному управлінню вантажного 

автотранспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР. 

Здійснювало керівництво та контроль за роботою автотранспортних підприємств з 

перевезення вантажів. 

Ліквідоване згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1986 р. та 

відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 20 березня 

1986 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Плани і звіти управління та автотранспортних підприємств про автобусні 

перевезення, централізовані перевезення вантажів, транспортно-експедиційні перевезення, 

вантажно-розвантажувальні роботи, надання автопослуг. Плани, звіти про розвиток і 

впровадження нової техніки, передової технології; механізацію виробничих процесів; 

науково-технічну інформацію, пропаганду; з обміну передовим досвідом.  

 Статистичні та текстові звіти по кадрах. 

 Документи з проведення оглядів-конкурсів на краще підприємство з безпеки руху, 

оглядів культури транспортно-експедиційного обслуговування. Відомості про проведення 

«Дня новатора». 

 Документи про заохочення передовиків виробництва, занесення їх на Дошку 

пошани. 

 Штатні розписи, кошториси та баланси адміністративно-господарських витрат 

управління і автотранспортних підприємств. Річні бухгалтерські звіти. 
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 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО 

АВТОТРАНСПОРТУ МІНІСТЕРСТВА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

УРСР 

 

 Ф.Р-5448, 1368 од.зб., 1973-1986 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 

21 березня 1973 р. з підпорядкуванням Головному управлінню пасажирського 

автотранспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР. 

Здійснювало керівництво і контроль за роботою автотранспортних підприємств з 

перевезення пасажирів. 

Ліквідоване згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 20 

березня 1986 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань ради при начальнику управління. 

 Зведені перспективні плани автоперевезень (1971-1980). Плани розвитку 

автоперевезень; організаційно-технічних заходів; впровадження прогресивної технології, 

механізації виробничих процесів та основні показники техніко-економічного рівня 

виробництва. 

 Зведені звіти та статистичні звіти управління і автопідприємств з автоперевезень; 

про наявність і технічний стан рухомого складу; з побутового обслуговування населення. 

Аналізи ефективності використання рухомого складу по управлінню; собівартості 

перевезень автопідприємств; ефективності використання рухомого складу легкових 

таксомоторів, маршрутних та почасових автобусів по автопідприємствах. 

 Документи з безпеки руху; наукової організації праці; охорони праці та техніки 

безпеки; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат управління та автопідприємств. Зведені плани з 

праці та звіти про виконання планів з праці. Фінансові плани. Річні бухгалтерські звіти. 

Ліквідаційний баланс управління. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

ВІДДІЛ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4902, 39 од.зб., 1971-1980 рр. Опис. 

 

Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1968 р. та 

рішення Черкаського облвиконкому від 7 жовтня 1970 р. 

Здійснював контроль за станом міського пасажирського транспорту та його 

розвитком. 

 

 Розпорядження, рішення облвиконкому, міськвиконкому. 

 Плани роботи відділу. 

 Доповіді, довідки, інформації про роботу міського транспорту. Відомості про хід 

виконання планів автопідприємствами та аналізи їх господарської діяльності. 

 

 

 



 265 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ЗАЛІЗНИЦІ МІНІСТЕРСТВА ШЛЯХІВ 

СПОЛУЧЕННЯ СРСР 

 

 Ф.Р-5553, 1336 од.зб., 1944-1985 рр. Описи, каталог. 

У листопаді 1946 р. на базі Шевченківських відділень служби руху та паровозної 

служби управління Одеської залізниці створене Шевченківське відділення. 

У травні 1953 р. було підпорядковане управлінню Одесько-Кишинівської залізниці, 

у квітні 1956 р. – Одеської, у лютому 1963 р. – Одесько-Кишинівської, у липні 1979 

р. – Одеської Ордена Трудового Червоного Прапора залізниці. 

У фонді є документи Шевченківських відділень служби руху та паровозної служби 

за 1944-1946 рр. 

 

 Накази, вказівки начальника відділення. 

 Протоколи виробничо-технічних конференцій, засідань технічної та техніко-

економічної рад, постійних, оперативних, виробничих та технічних нарад. 

 Зведені річні плани з виробничої діяльності відділення та річні промфінплани 

господарських одиниць. Техніко-розпорядчі акти залізничних станцій (1947-1965). 

Техніко-виробничі показники (1944-1950) та порівняльні таблиці їх виконання (1945-

1947). 

 Зведені та річні статистичні звіти про наявність господарських одиниць; основних 

технічних засобів служби руху; засобів вантажної та пасажирської служб, механізмів, 

обладнання, рухомого складу, паровозів, тепловозів, мотодрезин, вагонів неробочого 

парку, залізничного транспорту не загального користування. Річні звіти про стан техніки 

безпеки руху. Аналізи роботи відділу руху. Річні статистичні звіти про технічний стан 

господарства захисних лісонасаджень. 

 Річні плани та звіти по технічному нормуванню. Зведені аналізи використання 

робочого часу локомотивних і кондукторських бригад. Плани, звіти, довідки про 

впровадження нової техніки та передової технології; наукової організації праці; з охорони 

праці та техніки безпеки. Річні статистичні звіти про надходження та впровадження 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій. 

 Плани, звіти про роботу з кадрами. Списки робітників провідних професій, які 

представлені до державних нагород (1952). 

 Колективні угоди; соціалістичні зобов’язання та довідки про їх виконання. 

 Штатні розписи відділення та господарських одиниць; кошториси видатків. Плани, 

звіти з праці. Зведені річні бухгалтерські звіти відділення та господарських одиниць. 

 Документи райкому профспілки працівників залізничного транспорту відділення. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБ‘ЄДНАНИЙ АВІАЗАГІН УКРАЇНСЬКОГО ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

МІНІСТЕРСТВА ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ СРСР 

 

 Ф.Р-5556, 302 од.зб., 1966-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства цивільної авіації УРСР від 18 грудня 

1965 р. на базі другої Черкаської авіаційної ескадрильї. 

Займався організацією повітряних перевезень пасажирів, вантажів, пошти; 

виконував авіахімічні роботи. 

 

 Накази, вказівки начальника Українського управління цивільної авіації. 

Листування з управлінням, облвиконкомом та обкомом Компартії України. 

 Накази, вказівки командира авіазагону. Положення про льотний загін, служби, 
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відділи та комісії, технічну раду. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Комплексний план економічного та соціального розвитку авіапідприємства на 

1971-1975 рр. Річні плани та аналізи виробничо-фінансової діяльності. Статистичні звіти, 

довідки про роботу повітряних ліній; виконання плану відправлень, літаковилетів, 

авіаперевезень; про роботи по спеціальному застосуванню авіації. Виробничий та 

калькуляційний статистичний звіт по експлуатації парку літаків. Плани авіахімічних 

робіт; довідки, аналізи про їх виконання. 

 Плани, звіти, довідки про впровадження нової техніки та передової технології, 

наукової організації праці; з охорони праці та техніки безпеки. Річні статистичні звіти про 

надходження та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій; журнали їх 

реєстрації. Річні плани капітального будівництва та звіти про їх виконання. 

 Статистичні та текстові звіти по кадрах. Списки, характеристики передовиків, 

учасників ВДНГ СРСР. Документи про їх нагородження державними нагородами (1970, 

1972-1980). 

 Колективні угоди; соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Фінансові плани. Штатні розписи. Плани з праці та звіти про їх виконання. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ТРАНСПОРТУВАННЮ І ПОСТАВЦІ 

ГАЗУ «ЕКСПОРТТРАНСГАЗ» ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМИСЛОВОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ ПО ДОБУВАННЮ ГАЗУ В УРСР «УКРГАЗПРОМ» 

МІНІСТЕРСТВА ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р.-5705, 401 од.зб., 1978-1985 рр. Описи. 

 

Створене у лютому 1978 р. відповідно до наказу Міністерства газової 

промисловості СРСР від 23 травня 1977 р. 

 

 Статут об’єднання (1978). 

 Накази директора об’єднання з основної діяльності. Розпорядження директора та 

головного інженера об’єднання. 

 Протоколи засідань технічної ради. Паспорти об’єднання (1979-1981). 

 Плани економічного і соціального розвитку об’єднання та управлінь, 

транспортування газу; по собівартості та витратах експлуатації газопроводів; звіти про їх 

виконання. Техніко-економічні показники діяльності об’єднання та управлінь. 

 Плани, звіти, довідки з наукової організації праці; про впровадження та 

розповсюдження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та передового досвіду 

роботи; розвиток та використання науково-технічної інформації; з техніки безпеки. 

 Колективні угоди; соціалістичні зобов’язання; документи про їх виконання. 

 Плани, звіти з праці. Штатні розписи; кошториси та баланси прибутків і видатків. 

Зведені річні бухгалтерські звіти об’єднання та річні бухгалтерські звіти управлінь. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

ШЛЯХОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА І 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ МІНІСТЕРСТВА 

БУДІВНИЦТВА І ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УРСР 

 

 Ф.Р-2663, 1432 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталог. 
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Створене відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту і 

шосейних доріг УРСР від 3 лютого 1954 р. як управління автомобільного 

транспорту і шосейних доріг облвиконкому. З березня 1963 р. перейменоване – в 

управління будівництва і експлуатації шосейних доріг, з 1969 р. – в управління 

будівництва і експлуатації автомобільних доріг, з 1976 р. – обласне виробниче 

управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг. 

Йому підвідомчі районні шляхові відділи, шляхово-експлуатаційні дільниці, 

Черкаське шляхово-ремонтне будівельне управління, Ватутінський механізований 

кам’яний кар’єр, обласне проектне бюро. 

Здійснює будівництво, експлуатацію, ремонт доріг та мостів на території області. 

 

 Накази, розпорядження, технічні вказівки начальника управління. 

 Протоколи технічних і виробничих нарад, нарад активу шляховиків області (1971), 

засідань технічної ради управління. 

 Перспективні плани будівництва і ремонту автомобільних доріг та мостів 

облуправління і шляхових господарств, будівництва автомобільних доріг по окремих 

районах області, реконструкції і капітального ремонту доріг республіканського значення. 

Планові завдання, титульні списки по будівництву доріг і споруд. Річні плани з праці, 

нового  будівництва, ремонту і утримання доріг, капітальних вкладень та капітальних 

робіт, експлуатації шосейних доріг, автомобільних перевезень. 

 Річні звіти з благоустрою, озеленення доріг. Довідки, відомості, доповідні записки 

про будівництво, ремонт доріг; відведення земельних площ колгоспів під кар’єри. Мережа 

та схеми доріг республіканського, обласного, районного, сільського значення. 

 Документи про будівництво, реконструкцію та ремонт доріг у місцях, пов’язаних з 

пам’яттю Т.Г. Шевченка і підготовку доріг у зв’язку зі святкуванням 300-річчя 

возз’єднання України з Росією.  

 

ВІДДІЛИ ШЛЯХОВОГО І ТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА, 

АВТОТРАНСПОРТУ І ШОСЕЙНИХ ШЛЯХІВ, БУДІВНИЦТВА І 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ШОСЕЙНИХ ШЛЯХІВ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 

РАЙОННИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Фондів 27, 3246 од.зб., 1943-1974 рр. Описи. 

 

Відновили діяльність у вересні 1943 р. – березні 1944 р. як районні шляхові відділи. 

З 1950 р. перейменовані – в відділи шляхового і транспортного господарства 

райвиконкомів, з 1953 р. – в відділи автотранспорту і шосейних шляхів, з 1963 р. – 

у відділи будівництва і експлуатації шосейних шляхів. 

Перебували у підпорядкуванні обласного управління автомобільного транспорту і 

шосейних шляхів. 

Займалися будівництвом, ремонтом та експлуатацією шляхів і мостів. 

Ліквідовані: Ротмистрівський – у 1956 р., Мокрокалигірський – у 1957 р., 

Бабанський, Вільшанський, Ладижинський – у 1959 р., Гельмязівський – у 1963 р. у 

зв’язку з ліквідацією районів. Інші відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР 

від 14 листопада 1974 р. і на їх базі створені районні шляхові ремонтно-будівельні 

дільниці. 

 

 Постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, постійної шляхової комісії. 

 Плани виробничої діяльності відділів. Перспективні плани шляхових робіт, 

шляхово-мостового будівництва. Плани шляхових робіт, утримання доріг, шляхово-
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будівельних та експлуатаційних робіт по колгоспах. Будівельно-фінансові плани. 

 Довідки про роботу відділів. Огляди, річні звіти про виконання планів робіт з 

будівництва, ремонту та утриманню доріг; трудову участь сільського населення в 

шляхових роботах. Звіти про наявність автомобільних шляхів, їх стан та озеленення. Акти 

приймання виконаних робіт з будівництва і ремонту доріг, закріплення доріг за 

колгоспами. Відомості про кількість тяглової сили в Ладижинському районі (1944, ф.Р-

4082). Експлікація земель, автомобільних і шосейних доріг в Тальнівському районі (1959, 

ф.Р-3532). Документи про будівництво дороги Київ – Дніпропетровськ (1950-1951, ф.Р-

1930). 

 Звіти про чисельність працівників і службовців відділів за статтю, віком та стажем 

роботи ; про фонд зарплати. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; капітального будівництва; охорони 

праці та техніки безпеки. 

 Акти, відомості про збитки, нанесені Гельмязівському відділу фашистськими 

загарбниками (1944, ф.Р-5056). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевих комітетів профспілки. 

 

 Відділи шляхового і транспортного господарства: 

 

 Іркліївський, ф.Р-2039, 5 од.зб., 1945-1946 рр. 

 Ковалівський, ф.Р-1969, 13 од.зб., 1944-1946 рр. 

 

 Відділи автотранспорту і шосейних доріг: 

 

 Бабанський, ф.Р-4397, 82 од.зб., 1945-1959 рр. 

 Вільшанський, ф.Р-5429, 32 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-3322, 31 од.зб., 1944-1962 рр. 

 Ладижинський, ф.Р-4082, 71 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.Р-5186, 35 од.зб., 1944-1956 рр. 

 Ротмистрівський, ф.Р-4425, 21 од.зб., 1946-1956 рр. 

 Шполянський, ф.Р-2844, 123 од.зб., 1945-1974 рр. 

 

 Відділи будівництва і експлуатації шосейних шляхів: 

 

 Гельмязівський, ф.Р-5056, 68 од.зб., 1944-1962 рр. 

 Городищенський, ф.Р-1077, 90 од.зб., 1945-1963, 1967-1974 рр. 

 Драбівський, ф.Р-5299, 243 од.зб., 1945-1974 рр. 

 Жашківський, ф.Р-4357, 176 од.зб., 1944-1973 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-4381, 155 од.зб., 1944-1973 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-5057, 225 од.зб., 1943-1974 рр. 

 Кам'янський, ф.Р-3021, 73 од.зб., 1944-1962, 1967-1970 рр. 

 Канівський, ф.Р-4739, 182 од.зб., 1944-1962, 1965-1974 рр.  

 Катеринопільський, ф.Р- 4626, 124 од.зб., 1945-1962, 1966-1974 рр. 

 Лисянський, ф.Р-3060, 154 од.зб., 1944-1961, 1965-1974 рр. 

 Маньківський, ф.Р-4950, 124 од.зб., 1945-1974 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-4064, 139 од.зб., 1944-1958, 1967-1974 рр. 

 Смілянський, ф.Р-2946, 268 од.зб., 1944-1974 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-3532, 69 од.зб., 1944-1962 рр. 

 Уманський, ф.Р-4398, 234 од.зб., 1949-1974 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4339, 174 од.зб., 1944-1973 рр. 

 Черкаський, ф.Р-1930, 207 од.зб., 1944-1962, 1965-1972 рр. 
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 Чигиринський, ф.Р-854, 128 од.зб., 1945-1968 рр. 

 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ТРЕСТ АВТОШЛЯХОВОГО БУДІВНИЦТВА 

«ПІВДЕНЗАХІДШЛЯХБУД» ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО 

БУДІВНИЦТВУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ «ГОЛОВШЛЯХБУД» 

МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА СРСР 

 

 Ф.Р-5451, 806 од.зб., 1941-1983 рр. Описи, каталог. 

 

У 1941 р. створене управління будівництва № 4, з 1942 р. перейменоване – в 

управління будівництва № 2, у 1964 р. – в трест. З 1941 р. по 1959 р. перебував на 

території колишнього Радянського Союзу, з 1960 р. – переведений до м. Умань 

Черкаської області. 

Здійснює керівництво підпорядкованими йому будівельними управліннями, 

автоколонами, автобазами, центральними ремонтними майстернями. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 П’ятирічний план розвитку тресту на 1971-1975 рр. Програми робіт тресту та 

підвідомчих організацій. Будівельно-фінансові плани управління. Будівельно-фінансові та 

транспортно-фінансові плани підвідомчих організацій. Плани з праці в будівництві тресту 

та підвідомчих організацій і звіти про їх виконання. 

 Довідки, відомості про будівництво автомобільних доріг та акти приймання їх в 

експлуатацію. Річні та місячні звіти про фінансово-господарську діяльність тресту та 

підвідомчих організацій. Зведені звіти про фінансово-господарську діяльність та 

капітальні вкладення управління, тресту. Баланси виробничих потужностей та статистичні 

звіти про виконання планів введення в дію потужностей, підрядних робіт, капітального 

будівництва та роботу підсобних промислових підприємств. Плани асигнувань на заходи з 

техніки безпеки, охорони праці; річні звіти про освоєння коштів на охорону праці. 

Документи з раціоналізації та винахідництва; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат тресту і підвідомчих організацій. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖКОЛГОСПНИЙ ШЛЯХОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ «ОБЛМІЖКОЛГОСПШЛЯХБУД» ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО МІЖКОЛГОСПНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ 

«ОБЛМІЖКОЛГОСПБУД» 

 

 Ф.Р-5533, 717 од.зб., 1971-1985 рр. Описи. 

 

Відповідно до постанови Черкаського обласного міжколгоспного об’єднання по 

будівництву від 11 березня 1971 р. організоване Черкаське управління по 

будівництву доріг в колгоспах. 

Здійснювало керівництво виробничо-господарською діяльністю госпрозрахункових 

шляхово-будівельних дільниць; забезпечення будівельних об’єктів відповідною 

технічною документацією, будівельними матеріалами та механізмами. 

У лютому 1972 р. реорганізоване – в Черкаський обласний міжколгоспний 

шляхово-будівельний трест. 

Трест функціонував до 1 січня 1986 р. Згідно з розпорядженням правління 

Українського республіканського об’єднання по будівництву від 20 грудня 1985 р. 

трест ліквідований і на його базі створений новий трест «Черкасиоблагрошляхбуд». 

 

 Документи про створення управління по будівництву доріг в колгоспах та 
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реорганізацію його в трест, створення міжколгоспних шляхово-будівельних дільниць. 

 Накази начальника управління, керуючого трестом з основної діяльності. 

Розпорядження з основної діяльності. 

 П’ятирічні плани економічного та соціального розвитку тресту і шляхово-

будівельних організацій. Зведені будівельно-промислово-фінансові плани тресту. 

Будівельно-промислово-фінансові плани міжколгоспних шляхово-будівельних управлінь 

та дільниць. 

 Аналізи виробничо-господарської діяльності тресту. Основні показники 

будівельно-промислово-фінансових планів. Річні статистичні звіти про роботу 

підвідомчих організацій з виконання планів підрядних робіт. Зведені річні статистичні 

звіти про виконання планів введення потужностей та планів товарної будівельної 

продукції по тресту і підвідомчих організаціях; про механізацію трудомістких і важких 

робіт; наявність автомобілів, гаражів та персоналу; роботу автотранспорту та собівартість 

автоперевезень. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; охорони праці та техніки безпеки; про 

роботу з кадрами. 

 Штатні розписи тресту. Зведені річні бухгалтерські звіти тресту та річні 

бухгалтерські звіти підвідомчих організацій. 

 Документи об’єднаного комітету профспілки. 

 

УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ 

АВТОШЛЯХУ КИЇВ – ОДЕСА – ІЗМАЇЛ МІНІСТЕРСТВА 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ І ШОСЕЙНИХ ДОРІГ УРСР 

 

 Фондів 2, 124 од.зб., 1953-1954 рр. Описи. 

 

Управління автомобільної дороги Київ – Одеса, з жовтня 1955 р. – Київ – Одеса – 

Ізмаїл розпочало діяльність у березні 1953 р. відповідно до наказу Міністерства 

Внутрішніх справ СРСР від 4 березня 1953 р. Розміщувалось в м. Умань. 

Здійснювало керівництво роботами по ремонту і утриманню автодороги. 

Ліквідоване у 1959 р. згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту і 

шосейних доріг УРСР від 4 лютого 1959 р. 

Шляхово-експлуатаційна дільниця розпочала діяльність у 1954 р. Перебувала у 

підпорядкуванні управління автомобільної дороги Київ – Одеса. Обслуговувала 

річковий шлях на дорозі Київ – Одеса з метою збереження мостів від льодоходу. 

 

 Накази по управлінню та дільниці. 

 Положення про управління (1953). 

 Звіти про виконання планів з усіх галузей діяльності; роботу автотранспорту та 

шляхових механізмів; захисні лісові декоративні насадження. Акти огляду технічного 

стану шосейних доріг, мостів та штучних споруд. Документи про ремонт шосейних доріг, 

мостів, штучних споруд, будівель. Акти приймання об’єктів після капітального ремонту. 

 Штатні розписи, кошториси витрат по управлінню. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність управління та шляхово-експлуатаційних дільниць. 

 

 Управління автошляху, ф.Р-2413, 123 од.зб., 1953-1959 рр. 

Шляхово-експлуатаційна дільниця управління автошляху, ф.Р-2412, 1 од.зб.,  

1954 р. 

 

УМАНСЬКА РАЙОННА ІНСПЕКТУРА ПО ШЛЯХОВОМУ БУДІВНИЦТВУ 

 

 Ф.Р-3867, 2 од.зб., 1930, 1932 рр. Опис. 
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 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

 Листування з організаціями з господарських та фінансових питань. 

 Ціни на робочу силу. 

 

КОРСУНСЬКА РАЙОННА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА 

КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВОГО ТРАНСПОРТУ 

 

 Ф.Р-2810, 19 од.зб., 1923-1924 рр. Опис. 

 

Створена в вересні 1923 р. як Бобринська районна контора. Розташовувалась в м. 

Сміла. У грудні 1923 р. перейменована – в Корсунську з місце розташуванням у м. 

Корсунь. До складу контори входив вантажний пункт декількох станцій. 

Здійснювала вантажно-розвантажувальні роботи на шляхах сполучення Південно-

Західної залізниці. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Накази з основної діяльності.  

 Листування з Правобережною та губернською конторами з організаційно-

господарських питань. 

 Відомості про укладання договорів, найм робочої сили. Реєстри робіт по конторі. 

 Анкети службовців контори. 

 Касові книги. 

 

ЗВ’ЯЗОК 

 

ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ ВІДДІЛЕННЯ І КОНТОРИ, ЗАЛІЗНИЧНІ 

ТЕЛЕГРАФНІ ВІДДІЛЕННЯ 

 

 Фондів 10, 85 од.зб., 1917-1923 рр. Описи, каталог. 

 

Засновані в кінці ХІХ – початку ХХ ст. Підпорядковувались Головному 

управлінню пошт і телеграфів. 

У липні 1921 р. затверджено нове положення «Про губернські відділи Народного 

зв’язку», за яким поштово-телеграфні контори (відділення) перейменовані в 

районні. 

З вересня 1922 р. відповідно до Декрету ВЦВК «Про зміни в управлінні народним 

зв’язком» всі поштово-телеграфні відділення (контори) входили до складу 

Київського окружного управління зв’язку. 

Здійснювали контроль за станом і розвитком зв’язку на своїй території, за станом 

поштових трактів та кінних станцій; організовували приймання та видачу замовної 

кореспонденції, посилок, телеграм. 

 

 Постанови, циркуляри, телеграми Наркомату фінансів УСРР, Центрального 

Комітету Всеросійської поштово-телеграфної спілки, Кременчуцького та Київського 

губернських поштових відділень, 4-го відділення перевезення пошти по залізницях. 

 Приписи про закриття та відновлення діяльності установ зв’язку (1920-1921, ф.Р-

2802). 

 Протоколи засідань тарифно-розціночної комісії, загальних зборів. 

 Листування з конторами про порядок пересилання таємної кореспонденції. 

 Місячні звіти відділень. Акти ревізії. 

 Кошториси витрат на утримання особового складу. 
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 Списки службовців поштових відділень. 

 

 Вергунівське поштове відділення, ф.Р-524, 3 од.зб., 1917-1921 рр. 

 Кам’янське поштово-телеграфне відділення, ф.Р-1049, 4 од.зб., 1917-1922 рр. 

 Корсунське поштово-телеграфне відділення, ф.Р-4464, 1 од.зб., 1923 р. 

 Левківське поштово-телеграфне відділення, ф.Р-2777, 3 од.зб., 1919-1920 рр. 

Поштово-телеграфні відділення та контори Київської губернії, ф.Р-2802, 47 од.зб., 

1919-1922 рр. 

 Уманське поштово-телеграфне відділення, ф.Р-2791, 8 од.зб., 1919-1923 рр. 

 Уманське міське поштово-телеграфне відділення, ф.Р-2813, 11 од.зб., 1919-1921 рр. 

 Уманське залізничне поштове відділення, ф.Р-2861, 3 од.зб., 1917-1920 рр. 

 Христинівське поштово-телеграфне відділення, ф.Р-2820, 2 од.зб., 1920-1921 рр. 

 Цвітківське залізнично-поштове відділення, ф.Р-2797, 3 од.зб., 1919 р. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗКУ 

МІНІСТЕРСТВА ЗВ’ЯЗКУ УРСР 

 

 Ф.Р-2918, 1476 од.зб., 1954-1981 рр. Описи, каталог. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства зв’язку СРСР від 19 лютого 1954 р. як 

Черкаське обласне управління зв’язку. 

Підпорядковувалось Міністерству зв’язку СРСР, з 1956 р. – Міністерству зв’язку 

УРСР. 

Реорганізоване в обласне виробничо-технічне управління зв’язку з 23 травня 1966 

р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР. 

Здійснює керівництво службами і підприємствами зв’язку на території області, 

організовує обслуговування населення і державних установ, організацій та 

підприємств усіма видами зв’язку. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Протоколи кущових нарад, доповіді начальника управління та постанови постійно-

діючої наради. 

 Виробничо-фінансові плани управління та підприємств зв’язку області. Доповідні 

записки, інформації та листування з Міністерством зв’язку УРСР про виконання планових 

завдань. Зведені звіти управління та звіти підприємств зв’язку з виробничої діяльності, 

радіофікації; про міську і сільську телефонну мережу; телеграфно-телефонний зв'язок; 

надходження і впровадження раціоналізаторських пропозицій; розвиток та впровадження 

нової техніки. Аналізи виробничої діяльності підприємств зв’язку. 

 Плани капітальних вкладень, титульні списки капітального будівництва, акти 

технічних приймань будівель зв’язку. Схема поштового зв’язку в районах; списки 

підприємств зв’язку області. 

 Доповіді, звіти, інформації з техніки безпеки. 

 Плани управління про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів; звіти по кадрах. 

Списки працівників зв’язку області. 

 Документи про Всесоюзний огляд-конкурс підприємств зв’язку з покращення 

обслуговування населення (1968-1969). 

 Штатні розписи, кошториси витрат управління та підприємств зв’язку. Зведені 

бухгалтерські звіти управління та звіти підприємств. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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КОНТОРИ ЗВ'ЯЗКУ 

 

 Фондів 2, 8 од.зб., 1944-1945 рр. Описи. 

 

 Відновили діяльність у 1944 р. Були пунктами спецзв’язку. 

 Перебували у підпорядкуванні Кіровоградського облуправління зв’язку. 

Здійснювали облік, реєстрацію та розсилання документів, пересилання посилок, 

приймання міжміських телефонних розмов, збереженість таємної кореспонденції. 

 

Розпорядження, вказівки органів вищого рівня з ведення таємного діловодства, про 

роботу спецзв’язку, мобілізаційно-оборонну роботу, стан поштового, телеграфно-

телефонного та радіозв’язку. 

 Листування з Кіровоградським облуправлінням зв’язку про бронювання 

військовозобов’язаних, роботу з кадрами. 

 

 Кам'янська, ф.Р-1356, 4 од.зб., 1944-1945 рр. 

 Чигиринська, ф.Р-1357, 4 од.зб., 1944-1945 рр. 
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РОЗДІЛ  10 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО,  ЛІСОВОГО  І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО 

 

 

РАЙОННІ КОМІСІЇ ПО НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ЛІСІВ 

 

Фондів 3, 20 од.зб., 1921–1926 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до постанови Наркомзему і організаційного бюро ВРНГ 

РСФСР з відновлення промисловості на Україні при Раднаркомі (Промбюро ВРНГ) 

від 18 квітня 1920 р. для націоналізації земель для дослідних і селекційних станцій, 

установ і підприємств цукрової та горілчаної промисловості, установ 

соцзабезпечення, народної освіти, охорони здоров’я, військкоматів, добування 

сировини для державних потреб. 

Ліквідовані у 1926 р. згідно з циркуляром Наркомату земельних справ від 17 грудня 

1925 р. 

 

 Обіжники, розпорядження, інструкції Правобережного бюро Всеукраїнської 

Центральної комісії по націоналізації земель. 

 Протоколи засідань районних комісій. 

 Документи про націоналізацію земель для установ та підприємств. 

 Фінансові звіти та акти ревізій 9-ої районної лісової комісії. 

 

1-ша Смілянська районна комісія по націоналізації земель для промислових і 

наукових цілей,  ф.Р-2518, 3 од.зб., 1921–1923 рр. 

7-а Уманська районна комісія  по націоналізації земель, ф.Р-4453, 6 од.зб., 1922–

1925   рр. 

9-а районна лісова комісія по націоналізації земель на Правобережжі, ф.Р-2487, 11 

од.зб., 1921–1926 рр. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ОКРУЖНИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 3, 314 од.зб., 1921–1930 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як земельні 

управління. 

Підпорядковувались окрвиконкомам і губземвідділам, з 1925 р. – Наркомату 

землеробства УСРР. 

Керували проведенням колективізації сільського господарства, розробкою заходів 

щодо поліпшення розвитку рільництва, садівництва, тваринництва, проведенням 
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землевпорядних і меліоративних робіт.  

Ліквідовані: Золотоніський – згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 10 

червня 1925 р., Шевченківський (Корсунський) – згідно з постановою ВУЦВК від 3 

червня 1925 р., Шевченківський (Черкаський) – згідно з постановою ВУЦВК від 2 

вересня 1930 р. 

В ф.Р-135 є документи Київського губвиконкому, волвиконкомів Канівського 

повіту за 1921–1922 рр.  

 

 Постанови, розпорядження, циркуляри, накази губземуправління, Шевченківського 

(Черкаського) окрземвідділу. 

 Протоколи районних з’їздів Рад (ф.Р-136), окружних, землевпорядних технічних 

нарад, засідань Шевченківської (Корсунської) окружної обліково-приймальної комісії 

державного земельного майна (1923, ф.Р-135), окружних і районних землевпорядних 

комісій, загальних зборів сількомнезамів (1923, 1924, ф.Р-135), жителів сіл Ковалівського 

району. 

 Листування про націоналізацію земель для цукрової промисловості (1923, ф.Р-135), 

проведення землевпорядних робіт, землевлаштування селянських сімей, відведення 

земель сільськогосподарським артілям, товариствам по спільній обробці землі, облік 

земель  і майна, націоналізацію будинків і реманенту (1923, ф.Р-135), відведення земель 

для залізничної станції Цвітково (1929, ф.Р-136). 

 Плани експлікації, таблиці по відведенню земель колгоспам, землевпорядкування 

Гуто-Селищанського земельного товариства (1928, ф.Р-136), з організації земельних площ, 

меліорації. 

 Доповіді, звіти, відомості про діяльність Шевченківської (Корсунської) окружної 

земельної судової комісії, підвідділу землевпорядкування і окрземсудкомісії, про розбір 

земельних суперечок, роботу землемірів в селах округу, роботу уповноважених 

державних земель і майна (1923, 1924, ф.Р-135), осушення р. Супой (1924, ф.Р-1715), облік 

земель. Звіти, відомості про наявність двигунів, моторів, локомобілів, нерухомого та 

рухомого майна, вилучення земельних лишків (1923, 1924,ф.Р-135);  проведення 

сільськогосподарської виставки в Канівському районі (ф.Р-136). 

 Акти та описи обліку державних земель і майна по селах колишніх волостей 

Лисянського району (ф.Р-135), обслідування  церковних лугових масивів, переданих в 

трудове  користування земельним товариствам Шевченківського (Черкаського) округу 

(1923, 1924, ф.Р-136), ревізії Кошмаківського агрономічного пункту (1923, ф.Р-135). 

Договори про здавання в оренду земель і майна сільськогосподарській артілі «Комашня" 

(1922, ф.Р-135). 

 Списки земельних масивів Златопільського та Осітняжського районів (1924, ф.Р-

136). 

 

Золотоніський, ф.Р-1715, 39 од.зб., 1923–1925 рр. 

Шевченківський (Корсунський), ф.Р-135, 231 од.зб., 1921–1925 рр. 

Шевченківський (Черкаський), ф.Р-136, 44 од.зб., 1923–1930 рр. 

 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ УМАНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

Ф. Р-3519, 2 од.зб., 1933,1934 рр.  Опис. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

Керував організацією колективних господарств та радгоспів, проведенням 

землевпорядних робіт та заходами щодо розвитку сільського господарства. 

Ліквідований у грудні 1953 р. 
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 Протоколи, доповідні записки, акти про передачу землі під підсобне господарство 

машинно-тракторній станції. 

 

ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ПОВІТОВИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 5, 60 од.зб., 1919–1923 рр.  Описи, каталоги. 

 

Створені згідно з постановою РНК УСРР від 8 лютого 1919 р. як земельні відділи 

повітвиконкомів. 

Відповідно до постанови ВУЦВК від 21 січня 1923 р. реорганізовані в земельні 

управління. 

Керували землевпорядними роботами, організацією колективних господарств і 

радгоспів, заходами щодо розвитку сільського господарства. 

Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

 

 Накази, циркуляри РНК УСРР, Наркомзему, Київського губернського та повітового 

земвідділів. 

 Протоколи засідань повітової комісії та акти зі  встановлення і розширення меж 

міст Богуслав, Канів та Корсунь (1920–1923, ф.Р-2147), засідань 3-ої Смілянської районної 

комісії по націоналізації земель колишньої Таращанської економії (1921, ф.Р-2147); 

обліково-приймальної комісії Шевченківського округу про виділення землі та інвентаря 

колишніх економій установам, трудовим школам по волостях Богуславського повіту  

(1923, ф.Р-2147). Протоколи загальних зборів фундаторів, статут, заяви та списки  

7-ої Мар’янівської артілі «Молот» і 8-ої артілі «Незаможник» (1923, ф.Р-2147). 

 Документи (мережа, програми, доповідні записки, акти) про діяльність підвідділу 

культрадгоспів (1921, ф.Р-2147). 

 Відомості, рахунки, розписки про роботу інструкторів з перепису Черкаського 

повіту (1921, ф.Р-2147). 

 Договори про здавання в оренду непридатних земель. Орієнтовані відомості для 

проведення робіт Звенигородською повітовою здавальною комісією по садам, лукам та 

ставкам. 

 Описи державних земель, рухомого та нерухомого майна сіл Київської губернії 

(1922, ф.Р-2147) і по поселеннях Звенигородського повіту (1922, ф.Р-138). 

  

Богуславське, ф.Р-2147, 49 од.зб., 1919–1923 рр. 

Звенигородське, ф.Р-138, 6 од.зб., 1922 р. 

Золотоніське, ф.Р-1736, 2 од.зб., 1920, 1922 рр. 

Уманське, ф.Р-2818, 1 од.зб., 1921 р. 

Чигиринське, ф.Р-1055, 2 од.зб., 1921 р. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕПИНСЬКОЇ 

ВОЛОСНОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І  

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф.Р-987, 6 од.зб., 1921–1923 рр. Опис, каталог. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

Створений як відділ волвиконкому. 

Здійснював всі заходи з організації розвитку та зміцненню сільського і лісового 
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господарства на підвідомчій території, керував проведенням землевпорядних робіт. 

Ліквідований відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

 

 Постанови, накази, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Кременчуцького губвиконкому, 

повітвиконкому. Розпорядження волземвідділу. 

 Протоколи засідань сільрад повіту. 

 Списки мешканців села Катеринівка (1922). 

 

 

УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф.Р-2552, 6057 од.зб., 1948–1998 рр. Описи, каталоги. 

 

Створене 13 січня 1954 р. в зв’язку з утворенням Черкаської області. 

З 1962 р. перетворене в управління виробництва і заготівель сільськогосподарських 

продуктів. 

У травні 1965 р. реорганізоване в управління сільського господарства 

облвиконкому.  

Здійснювало керівництво районними інспекціями сільського господарства, 

машинно-тракторними і ремонтно-технічними станціями та райвідділами 

сільського господарства і заготівель, пов’язаними з переробкою 

сільськогосподарської  сировини, землевпорядкуванням, меліоративно-

гідротехнічними роботами та ін. 

Ліквідоване в січні 1986 р. в зв’язку з утворенням агропромислового комітету 

відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 

грудня 1985 р. 

В фонді є документи райвідділів сільського  господарства Київської області за 

1948–1953 рр. та Черкаської обласної сільськогосподарської виставки за 1973–1998 

рр. 

 

 Накази, розпорядження по управлінню. 

 Постанови, стенограми Всесоюзної наради-семінару кролівників в м. Черкаси 

(1958), 1-ої обласної конференції спеціалістів сільського господарства (1960), обласних 

нарад передовиків і спеціалістів сільського господарства, засідань техніко-економічної 

ради управління. 

 Плани розвитку сільського господарства по районах, МТС, колгоспах області. Річні 

виробничо-фінансові плани, довідки, відомості про стан  фінансового господарства 

колгоспів. 

 Відомості про земельні площі по МТС та колгоспах, наявність 

сільськогосподарських угідь, землевпорядкування і землекористування в колгоспах, 

передачу земель колгоспів в зв’язку з  укрупненням. 

 Плани, річні звіти, звітні відомості про стан і розвиток тваринництва, птахівництва, 

бджільництва в колгоспах, виробництво продукції тваринництва.  Документи про 

реєстрацію племінних ферм  по колгоспах області, реалізацію племінної худоби для 

комплектування ферм. Зооветеринарні паспорти на племінну худобу. Документи про 

роботу спецколгоспів та держплемрозплідників. 

 Накази, плани, звіти про ветеринарно-профілактичні і протиепідемічні  заходи, 

стан ветеринарної справи в області. 

 Плани, річні звіти, відомості про роботу районних і  спеціалізованих насіннєвих 

господарств, вирощування зернових культур, цукрового буряка, картоплі, кукурудзи, 

коноплі, м’яти, овочевих та садових культур, багатолітніх насаджень. Документи про 
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організацію елітно-насінневих господарств (1960). 

 Огляди, інформації, листування про боротьбу зі шкідниками 

сільськогосподарських культур, застосування органічних та мінеральних добрив. 

 Плани, звіти, довідки, листування про капітальне будівництво в колгоспах, 

будівництво електростанцій, дитячих дошкільних установ. Акти приймання в 

експлуатацію електростанцій та електроустаткування. Проекти схем планування районів. 

 Довідки, відомості, листування про переселення  із зони затоплення в зв’язку з 

будівництвом Кременчуцької ГЕС та хід її будівництва (1953–1959). 

 Зведенні плани та річні звіти про сільськогосподарську пропаганду. Оригінали 

рукописів, фотографії, плакати, друковані видання про передовий досвід в сільському 

господарстві. Документи про участь Черкаської області у  Виставці досягнень народного 

господарства СРСР, обласних сільськогосподарських виставках. 

 Плани, зведені та річні звіти про підготовку кадрів для сільського господарства. 

Довідки, відомості про наявність і забезпеченість механізаторськими кадрами, участь їх в 

освоєнні цілинних земель. 

 Списки передовиків сільського господарства. 

 

 

УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧИХ 

КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ  РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 22, 16210 од.зб., 1939, 1944–1985 рр.  Описи, каталоги. 

 

Тальнівське – створене в 1931 р. як земельний відділ. 

У 1944 р. відновив діяльність. 

У 1947 р. перейменований - в Тальнівський  районний відділ сільського 

господарства, з травня 1953 р. – в управління сільського господарства і заготівель.  

Інші створені згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 

27 березня 1962 р. як територіально-виробничі колгоспно-радгоспні управління по 

виробництву та заготівлях сільськогосподарської продукції. У 1968 р. 

реорганізовані в районні  виробничі управління сільського господарства, у 1970 р. – 

районні управління сільського господарства. 

Здійснювали керівництво та контроль за організацією виробництва і заготівель 

сільськогосподарських продуктів на території діяльності районів. 

Ліквідовані  в грудні  1985 р. у зв’язку з утворенням агропромислового комітету. 

 

 Постанови, розпорядження облуправління сільського господарства. Накази з 

основної діяльності по управліннях. 

 Протоколи засідань технічних рад управлінь, бюро економічного аналізу. 

 Державні акти на вічне користування землею (ф.Р-3837). Виробничі плани, звіти, 

відомості про розприділення землі по угіддях та землекористувачах. 

 Зведені виробничо-фінансові плани по управліннях. Перспективні плани розвитку 

сільського господарства колгоспів. Річні виробничо-фінансові плани колгоспів та основні 

показники їх виконання. Річні звіти колгоспів. 

 Плани, звіти, доповідні записки, довідки про вирощування та збір врожаю зернових 

культур, цукрового та кормового буряка, врожайність сільськогосподарських культур. 

 Плани, звіти, відомості про стан водомеліоративних систем в колгоспах, осушення 

боліт та освоєння заболоченого ґрунту, зрошувальних ділянок, виконання планів 

агромеліоративних робіт. 

 Плани, зведені річні звіти, довідки про розвиток тваринництва, облік племінної 

худоби. Річні зоотехнічні звіти з ветеринарії. Плани, звіти, листування про будівництво в 

колгоспах, спорудження і механізацію тваринницьких ферм, механізацію 
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сільськогосподарських процесів. Звіти, відомості про впровадження досягнень науки та 

передового досвіду. Відомості про стан машинно-тракторного парку, обладнання, 

сільськогосподарського інвентаря. 

 Списки Героїв Соціалістичної Праці (1967–1969, ф.Р-3837), передовиків сільського 

господарства, делегатів Всесоюзного республіканського з’їздів колгоспників  

(1969, ф.Р-3759). Довідки, відомості про святкування 25-річчя Корсунь-Шевченківської 

битви (1967). 

 Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти управлінь. Зведені 

річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів. 

 

Городищенське, ф.Р-4522, 578 од.зб., 1967–1980 рр. 

Драбівське, ф.Р-4028, 1010 од.зб., 1954–1985 рр. 

Жашківське, ф.Р-4361, 633 од.зб., 1962–1980 рр. 

Звенигородське, ф.Р-3837, 734 од.зб, 1947–1970 рр. 

Звенигородське, ф.Р-5229, 97 од.зб., 1944–1953, 1971–1979 рр. 

Золотоніське, ф.Р-4271, 870 од.зб., 1962–1985 рр. 

Кам’янське, ф.Р-4041, 839 од.зб., 1967–1985 рр. 

Канівське, ф.Р-5929, 211 од.зб., 1962–1969 рр. 

Катеринопільське, ф.Р-4634, 595 од.зб., 1966–1985 рр. 

Корсунь-Шевченківське, ф.Р-4789, 743 од.зб., 1962–1985 рр. 

Лисянське, ф.Р-4292, 1070 од.зб., 1965–1985 рр. 

Маньківське, ф.Р-4503, 725 од.зб., 1944–1985 рр. 

Монастирищенське, ф.Р-4061, 1032 од.зб., 1962,1967–1985 рр. 

Смілянське, ф.Р-4427, 846 од.зб., 1960–1985 рр. 

Тальнівське, ф.Р-1592, 685 од.зб., 1939, 1944–1953,1970–1985 рр. 

Тальнівське, ф.Р-5440, 228 од.зб., 1965–1969 рр. 

Уманське, ф.Р-5236, 865 од.зб., 1962–1985 рр. 

Христинівське, ф.Р-4281, 831 од.зб., 1963–1985 рр. 

Черкаське, ф.Р-4734, 927 од.зб., 1961–1985 рр. 

Чигиринське, ф.Р-3759, 1305 од.зб., 1962–1985 рр. 

Чорнобаївське, ф.Р-5257, 854 од.зб., 1965–1985 рр. 

Шполянське, ф.Р-3950, 532 од.зб., 1963–1980 рр. 

 

 

ВІДДІЛИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 

РАЙОННИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

Фондів 14, 1060 од.зб., 1939–1956 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у 1931 р. 

Відновили діяльність в 1943–1944 роках. 

Здійснювали керівництво діяльністю колгоспів, зведене планування  

сільськогосподарського виробництва в районах, контроль за якістю 

сільськогосподарських робіт, управління державним земельним майном  та лісами 

місцевого значення. 

Ліквідовані у грудні 1953 р. 

 

 Постанови РНК УРСР, накази, розпорядження Наркомземів СРСР та УРСР. 

 Протоколи технічних та агрономічних нарад відділів, засідань правлінь колгоспів і 

загальних зборів колгоспників. 

 Висновки, довідки, схеми про укрупнення колгоспів (1950, ф.Р-3962). 

 Економічна характеристика Черкаського району (1951, ф.Р-2331). 
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 Звіти, відомості про розприділення землі по угіддях і землекористувачах, 

виконання сільськогосподарських робіт, введення та освоєння сівозмін в колгоспах. 

Таблиці, схеми сівозмін. Річні виробничо-фінансові плани та звіти колгоспів. 

 Плани, звіти, доповідні записки, довідки про вирощування і збір врожаю зернових 

культур, врожайність сільськогосподарських культур. 

 Плани, зведені і річні звіти, довідки про розвиток тваринництва, облік племінної 

худоби, розвиток птахівництва, бджільництва. Плани, звіти про розвиток рибальства. 

Відомості про стан сільськогосподарського інвентаря. 

 Списки передовиків сільського господарства. Агрономічні паспорти учасників 

районної сільськогосподарської виставки (1946, ф.Р-1178). 

 Штатні розписи, кошториси витрат відділів. Річні бухгалтерські звіти. 

 Списки осіб, представлених до вручення медалі «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Документи про збитки, нанесені колгоспам 

фашистськими загарбниками. Відомості про стан МТС Чигиринського району після 

звільнення від фашистських загарбників (1944, ф.Р-883). 

 

Гельмязівський, ф.Р-5916, 78 од.зб., 1939–1950 рр. 

Драбівський, ф.Р-5298, 115 од.зб., 1943–1953 рр. 

Іркліївський, ф.Р-1178, 89 од.зб., 1943–1946 рр. 

Катеринопільський, ф.Р-4407, 20 од.зб., 1943–1951 рр. 

Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4655, 41 од.зб., 1944–1953 рр. 

Лисянський, ф.Р-4159, 136 од.зб., 1944–1953 рр. 

Маньківський, ф.Р-5648, 32 од.зб., 1946–1954 рр. 

Мокрокалигірський, ф.Р-1323, 22 од.зб., 1944–1947 рр. 

Ротмистрівський, ф.Р-2948, 10 од.зб., 1944–1956 рр. 

Уманський, ф.Р-3962, 53 од.зб., 1947–1953 рр. 

Черкаський, ф.Р-2331, 221 од.зб., 1939,1944–1953 рр. 

Чигиринський, ф.Р-883, 106 од.зб., 1939, 1941,1944–1953 рр. 

Чорнобаївський, ф.Р-5256, 95 од.зб., 1943–1953 рр. 

Шрамківський, ф.Р-1970, 42 од.зб., 1943–1952 рр. 

 

 

ВІДДІЛ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

Ф.Р-2715, 68 од.зб., 1940, 1944–1958 рр. Опис. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

Відновив діяльність у березні 1944 р. 

Здійснював планомірне розприділення  та використання державного земельного 

фонду зони м. Сміла. 

Ліквідований  у 1959 р. з передачею функцій міськвідділу комунального 

господарства. 

 

 Плани роботи відділу. 

 Річні звіти про роботу відділу. 

 Документи з обліку державної землі по місту. Річні звіти по земельному фонду, про 

розподіл земель по угіддях та землекористувачах, виділення земельних ділянок 

організаціям міста. 

 Плани посівів. Річні звіти про облік орних земель, посіви та врожай 

сільськогосподарських культур. 
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ІНСПЕКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 

РАЙОННИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

Фондів 9, 528 од.зб., 1940, 1943–1964 рр. Описи, каталоги. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

Забезпечували виконання завдань сільськогосподарського виробництва в колгоспах 

і радгоспах. 

Ліквідовані відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР 

від 28 лютого 1961 р. 

 

 Протоколи загальних зборів колгоспників. Статути сільськогосподарських артілей. 

 Довідки, акти та відомості про укрупнення колгоспів. 

 Державні акти на вічне користування землею (ф.Р-5906). Виробничі плани, звіти, 

відомості про розприділення землі по угіддях і землекористувачах, виконання 

сільськогосподарських робіт, введення та освоєння сівозмін в колгоспах. Річні виробничо-

фінансові плани та звіти колгоспів. 

 Плани, звіти про збір врожаю зернових культур, врожайність 

сільськогосподарських культур. 

 Плани, звіти, відомості про стан виконання планів агромеліоративних робіт. 

 Зведені і річні звіти, довідки про розвиток тваринництва, конярства, птахівництва, 

бджільництва. Річні зоотехнічні звіти по ветеринарії. Плани, звіти, листування про 

будівництво в колгоспах. 

 Списки передовиків сільського господарства. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Акти про збитки, нанесені колгоспам фашистськими загарбниками. 

 

Вільшанська, ф.Р-5327, 59 од.зб., 1944–1959 рр. 

Гельмязівська, ф.Р-5917, 24 од.зб., 1952–1959 рр. 

Городищенська, ф.Р-2369, 81 од.зб., 1944–1961 рр. 

Золотоніська, ф.Р-629, 31 од.зб., 1943–1945, 1958–1961 рр. 

Канівська, ф.Р-5973, 22 од.зб., 1954–1961 рр. 

Монастирищенська, ф.Р-5110, 116 од.зб., 1940, 1944–1961 рр. 

Смілянська, ф.Р-2947, 88 од.зб., 1944–1964 рр. 

Тальнівська, ф.Р-5790, 9 од.зб., 1958–1960 рр. 

Христинівська, ф.Р-5906, 98 од.зб., 1944–1962 рр. 

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ  

 

Ф.Р-5949, 334 од.зб., 1936–1978 рр. Опис, каталог. 

 

Створений у 1992 р. на базі групи інспекторів – землевпорядників при 

райвиконкомі. Інспектори по землеустрою (інженери-землевпорядники) району в 

1943–1989 рр. входили до складу земельного відділу, відділу сільського 

господарства, райуправління сільського господарства і заготівель, інспекції 

сільського господарства, територіально-виробничого колгоспно-радгоспного 

управління, управління сільського господарства та агропромислового об’єднання. 

Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, державний облік 
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земель, ведення державного земельного кадастру та ін. 

 

 Державні акти на право користування землею. Державні земельні книги реєстрації 

земель. Звіти про розподіл земельного фонду  по угіддях та землекористувачах. 

 Відомості, звіти, таблиці про використання осушених та зрошуваних земель. 

Ґрунтове обстеження земель та заходи їх  раціонального використання. 

 Абриси, схеми з інвентаризації земель колгоспів та присадибних ділянок 

колгоспників. Земельно-шнурові книги. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ РАДГОСПІВ  ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ РАДГОСПІВ  МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

Ф.Р-2555, 29 од.зб., 1961–1962 рр. Опис, каталог. 

 

Створений згідно з постановою Черкаського обкому Компартії України та 

Черкаського облвиконкому від 3 квітня 1961 р. 

Здійснював керівництво діяльністю радгоспів області. 

Ліквідований у 1962 р. 

 

 Зведені і річні виробничо-фінансові плани та звіти тресту і радгоспів, основні 

показники до них. 

 Плани, звіти, довідки, листування про посівні площі, сівозміни. Агрономічні звіти  

про посів озимих культур, апробацію  озимих, ярих, плодових, ягідних культур та трав. 

Зведені і річні плани, звіти, довідки про розвиток тваринництва. Плани, звіти і відомості 

про електрифікацію та механізацію сільськогосподарського виробництва. Плани, звіти, 

відомості про застосування мінеральних добрив, боротьбу з ерозією ґрунту.  Плани 

капітального будівництва та акти приймання в експлуатацію будівель та споруд (1961). 

Відомості, довідки про наявність культурно-освітніх та дошкільних установ в радгоспах 

області (1961). 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ РАДГОСПІВ 

МІНІСТЕРСТВА РАДГОСПІВ УРСР 

 

Ф.Р-4880, 1244 од.зб., 1965–1983 рр. Описи, каталог. 

 

Створене 17 лютого 1967 р. відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради 

Міністрів УРСР від 17 січня 1967 р. та наказу міністра сільського господарства 

УРСР від 3 лютого 1967 р. як Черкаський спеціалізований трест м’ясо-молочних 

радгоспів. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 19 лютого 1981 р. 

перетворений в Черкаський спеціалізований трест по виробництву м’яса на 

промисловій основі. 

Згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1983 р. та наказом 

міністра радгоспів УРСР від 10 січня 1983 р. перетворений в Черкаське обласне 

виробниче об’єднання радгоспів. 

Контролювало  діяльність радгоспів щодо збільшення виробництва і продажу 

державі сільськогосподарської продукції, виконання державних планів. 

Ліквідоване згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від  

14 вересня 1983 р. і відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 
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1983 р. 

 

 Накази і розпорядження директора тресту. 

 Статути обласного об’єднання (1983), тресту по виробництву  м’яса на 

промисловій основі (1981). 

 Протоколи нарад. 

 Зведені і річні виробничо-фінансові плани, звіти тресту та радгоспів. Аналізи 

роботи тресту, довідки про фінансово-господарську діяльність радгоспів. Документи про 

перехід радгоспів на господарський розрахунок, нову оплату праці механізаторів (1967). 

 Документи про реорганізацію колгоспів та радгоспів (1968–1983). 

 Зведені звіти про підсумки сівби, сортові, насіннєві посіви зернових та масляних 

культур, насінництво, засипання насіннєвих фондів зернових (1969). Річні і агрономічні 

звіти про проведення сівби ярих і озимих культур, цукрового буряку, збір врожаю 

сільськогосподарських культур. Звіти про боротьбу зі шкідниками та захворюваннями 

сільськогосподарських культур. 

 Перспективні плани розвитку меліорації на 1966–1970 рр. Річні звіти, довідки, 

відомості про меліорацію земель радгоспів (1969), використання осушених 

сільськогосподарських угідь (1967), виконання заходів по захисту ґрунтів від водної та 

вітрової ерозій (1968). 

 Зведені звіти про виробництво продуктів тваринництва, наявність худоби та птиці, 

бонітування худоби, племінну роботу. Довідки, відомості, доповідні записки про розвиток 

тваринництва. Плани протиепізоотичних і профілактичних заходів, звіти про їх 

виконання. Річні ветеринарні звіти радгоспів. 

 Плани, звіти, відомості про електрифікацію, комплексну механізацію виробничих 

процесів. Зведені і річні звіти про наявність та роботу машин і сільськогосподарської 

техніки. Аналіз ефективності роботи машинно-тракторного парку радгоспів (1968–1980). 

 Плани, звіти з капітального будівництва і капітальних вкладень. Акти приймання в 

експлуатацію будівель та споруд (1967, 1969). 

 Списки передовиків виробництва, Героїв Соціалістичної  Праці (1970). Довідки про 

підсумки Всесоюзного громадського огляду по культурі виробництва (1968). Документи 

про участь у Всесоюзній та республіканській виставках. 

 Документи профспілкового комітету. 

  

 

ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧО-АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ САДІВНИЧИХ 

РАДГОСПІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО САДІВНИЦТВУ, 

ВИНОГРАДАРСТВУ ТА ВИНОРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ  ПРИ 

РАДІ МІНІСТРІВ УРСР 

 

Ф.Р-5520, 511од.зб., 1976–1986 рр. Описи. 

 

Організоване  у жовтні 1976 р. згідно з наказом Головного управління по 

садівництву, виноградарству і виноробної промисловості при Раді Міністрів УРСР 

від 24 жовтня 1976 р. на базі головного підприємства - садівничого радгоспу ім. 

Кірова з метою подальшого поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва 

сільськогосподарської продукції, удосконалення  управління  спеціалізованими 

радгоспами та наближення органів  управління до виробництва. 

Ліквідоване з січня 1986 р. відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів 

СРСР від 14 листопада 1985 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Статут об’єднання (1976). 
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 Постанови та рішення Ради директорів об’єднання. Протоколи засідань та рішення 

технічної ради. 

 Зведені п’ятирічні плани економічного та соціального розвитку об’єднання. 

П’ятирічні плани радгоспів. Зведені виробничо-фінансові плани об’єднання та виробничо-

фінансові плани радгоспів. 

 Плани заходів з підвищення родючості ґрунтів в радгоспах. Зведені статистичні 

звіти об’єднання та звіти радгоспів про введення і освоєння сівозмін, підсумки сівби та 

збір врожаю сільськогосподарських культур. 

 Плани ветеринарно-профілактичних та протиепізоотичних заходів. П’ятирічні 

плани селекційно-племінної роботи. Ветеринарні звіти радгоспів. Річні статистичні звіти 

об’єднання та звіти радгоспів про стан тваринництва. 

 Зведені річні статистичні звіти об’єднання та звіти  радгоспів про механізацію 

тваринницьких приміщень, наявність автомобілів і тракторів, гаражів, роботу 

автомобільного транспорту та собівартості грузових перевезень. 

 Плани державних капіталовкладень, титульні списки з капітального будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти об’єднання та 

річні бухгалтерські звіти радгоспів. 

 Документи групи народного контролю та профспілкового комітету. 

 

 

РАДЯНСЬКІ  ГОСПОДАРСТВА  (РАДГОСПИ) 

 

Фондів 55, 7462 од.зб., 1923, 1924, 1930–1990 рр.  Описи. 

 

Розпочали організовуватися відповідно до декрету Всеукраїнського революційного 

комітету про землю від 8 лютого 1920 р. з метою сприяння перебудові сільського 

господарства. Зараз є великими механізованими державними 

сільськогосподарськими підприємствами. 

Перебувають у віданні спеціалізованих трестів радгоспів. 

 

 Накази та розпорядження. 

 Статути радгоспів. 

 Протоколи виробничих, технічних та агрономічних нарад, загальних зборів 

працівників, службовців і спеціалістів радгоспів. 

 Перспективні і річні виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. Річні 

звіти, відомості про стан рільництва та рослинництва. Основні виробничо-економічні 

показники діяльності радгоспів, розрахунки виконання плану з валового виходу продукції; 

довідки, доповідні записки про виконання рішень вищих органів влади про розвиток 

сільського господарства, підвищення врожайності сільськогосподарських культур. 

Довідки про впровадження передового досвіду та економічні показники його 

впровадження. Агрономічні, статистичні звіти про хід польових робіт, облік мінеральних 

добрив. 

 Звіти, довідки, відомості про впровадження  механізації і автоматизації виробничих 

процесів, нової технології вирощування цукрового буряку. 

 Річні плани, звіти по фінансуванню та капітальному будівництву в радгоспах. 

 Документи з охорони праці і техніки безпеки. Плани і звіти з праці, підготовки та 

перепідготовки кадрів. 

 Списки передовиків сільського господарства, кандидатів та учасників Всесоюзної 

виставки досягнень народного господарства СРСР (1970, ф.Р-4284). 

 Земельно-шнурові книги. Географічні плани земель. Технологічні карти радгоспів. 

Книги історії полів і сівозмін, обліку насіння; сортонасіннева книга зернових, бурякових 

культур та багаторічних трав. 
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 Документи про роботу робітничих комітетів профспілки працівників сільського 

господарства. 

 Акти про збитки, нанесені радгоспам області фашистськими загарбниками. 

 

 Бурякорадгоспи: 

 Вільшанський, ф.Р-269, 108 од.зб., 1930-1936 рр. 

 Драбівський ім. ХХІІІ з'їзду КПРС, ф.Р-1268, 216 од.зб., 1943-1980 рр. 

 "Комуніст" (с. Погреби Драбівського району), ф.Р-5763, 23 од.зб., 1977-1980 рр. 

Березинського цукрового комбінату (Жашківського району), ф.Р-3160, 89 од.зб., 

1945-1975 рр. 

Жашківського цукрового комбінату, ф.Р-3162, 147 од.зб., 1944-1974 рр. 

Кам'янського цукрового комбінату, ф.Р-4673, 159 од.зб., 1961-1977 рр. 

Ярошівського цукрового комбінату, ф.Р-4023, 184 од.зб., 1946-1987 рр. 

Іваньківського цукрового комбінату, ф.Р-4510, 63 од.зб., 1947-1971 рр. 

Майданецького цукрового комбінату, ф.Р-1571, 17 од.зб., 1939-1941, 1944-1946 рр. 

Красенівський, ф.Р-5410, 32 од.зб., 1943-1953 рр. 

Шполянського цукрового комбінату, ф.Р-3952, 107 од.зб., 1938, 1941, 1944-1963 рр. 

Матусівського цукрового комбінату, ф.Р-3954, 72 од.зб., 1944-1968 рр. 

 

Радгоспи по виробництву м'яса: 

 

ім. КПРС (с. Рецюківщина Драбівського району), ф.Р-1685, 119 од.зб., 1938, 1940, 

1943-1966 рр. 

ім. КПРС (с. Шевченкове Драбівського району), ф.Р-5432, 197 од.зб., 1967-1980 рр. 

"Пугачівка" (Жашківського району), ф.Р-1622, 166 од.зб., 1943-1963, 1966-1972 рр. 

"Золотоніський" (с. Антипівка Золотоніського району), ф.Р-5067, 100 од.зб., 1969-

1979 рр. 

"Росія" (с. Гельмязів Золотоніського району), ф.Р-5068, 104 од.зб., 1970-1980 рр. 

Подільський племінний радгосп-репродуктор курей, ф.Р-4780, 121 од.зб., 1967-

1977 рр. 

"Жовтень" (м. Кам'янка), ф.Р-5231, 149 од.зб., 1968-1981 рр. 

"13 років Жовтня" (с. Мар'янівка Лисянського району), ф.Р-3061, 288 од.зб., 1948-

1954, 1957-1980 рр. 

"Маньківський" (с. Маньківка), ф.Р-5555, 122 од.зб., 1970-1981 рр. 

"Смілянський", ф.Р-3844, 72 од.зб., 1944-1959 рр. 

Відгодівельний (с. Мале Старосілля Смілянського району), ф.Р-3845, 218 од.зб., 

1960-1977 рр. 

"Шлях до комунізму" (с. Бабанка Уманського району), ф.Р-6003, 186 од.зб., 1970-

1980 рр. 

Державний племінний завод "Велика Бурімка", ф.Р-1159, 386 од.зб., 1943-1980 рр. 

ім. Котовського (с. Великі Канівці Чорнобаївського району), ф.Р-5102, 127 од.зб., 

1970-1980 рр. 

"Вереміївський" (Чорнобаївського району), ф.Р-5101, 177 од.зб., 1970-1980 рр. 

"Веселий Хутір" (Чорнобаївського району), ф.Р-1161, 324 од.зб., 1943-1980 рр. 

Ордена Леніна ім. Комінтерну (Чорнобаївського району), ф.Р-1160, 416 од.зб., 

1943-1980 рр. 

Державний племінний завод "Старий Коврай" (Чорнобаївського району), ф.Р-2049, 

531 од.зб., 1943-1980 рр. 

 

Насіннєві радгоспи (та інші): 

 

Елітно-насінницький "Білоусівка" (Драбівського району), ф.Р-5768, 13 од.зб., 1961-
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1962 рр. 

"Черкаський" (с. Рецюківщина Драбівського району), ф.Р-5614, 75 од.зб., 1967-1980 

рр. 

Садівничий ім. Суворова (с. Гладківщина Золотоніського району), ф.Р-5956, 19 

од.зб., 1976-1980 рр. 

Золотоніський, ф.Р-5908, 117 од.зб., 1956-1974 рр. 

Канівщанський (Золотоніського району), ф.Р-4772, 187 од.зб., 1962-1979 рр. 

Шовкорадгосп "Григорівський" (Канівського району), ф.Р-5389, 56 од.зб., 1970-

1974 рр. 

"50-річчя Жовтня" (с. Шубині Стави Лисянського району), ф.Р-4538, 231 од.зб., 

1967-1980 рр. 

Садівничий ім. ХХІ з'їзду КПРС (с. Княжики Монастирищенського району), ф.Р-

5616, 64 од.зб., 1976-1980 рр. 

Елітно-насінницький "Росія" (с. Мала Смілянка Смілянського району), ф.Р-4823, 12 

од.зб., 1961-1962 рр. 

Дар'ївське зернове радянське господарство, ф.Р-4457, 2 од.зб., 1923-1924 рр. 

Садівничий ім. Франка (с. Криві Коліна Тальнівського району), ф.Р-5854, 28 од.зб., 

1977-1979 рр. 

ім. Леніна (с. Кочержинці Уманського району), ф.Р-5995, 23 од.зб., 1976-1985 рр. 

"Уманський" (с. Кочубіївка), ф.Р-5819, 56 од.зб., 1969-1980 рр. 

ім. Калініна (с. Паланка Уманського району), ф.Р-5993, 15 од.зб., 1977-1982 рр. 

Верхняцький елітно-насіннєвий, ф.Р-4338, 388 од.зб., 1944-1980 рр. 

Елітно-насіннєвий "Ягубець" (Христинівського району), ф.Р-4284, 361 од.зб., 1944-

1980 рр. 

ім. Кірова (с. Думанці Черкаського району), ф.Р-5912, 5 од.зб., 1976-1977 рр. 

"Зоря комунізму" (смт Руська Поляна Черкаського району), ф.Р-5914, 69 од.зб., 

1982-1990 рр. 

Черкаське радянське господарство, ф.Р-466, 2 од.зб., 1940-1941 рр. 

Черкаський плодоовочевий, ф.Р-1937, 54 од.зб., 1943-1956 рр. 

"Поляна" (м. Черкаси), ф.Р-4994, 135 од.зб., 1967-1977 рр. 

"Черкаський", ф.Р-5194, 175 од.зб., 1956-1985 рр. 

"Укрсадовинтресту" (м. Черкаси), ф.Р-5893, 38 од.зб., 1944-1956 рр. 

"Росія" (с. Чорнявка Черкаського району), ф.Р-5911, 6 од.зб., 1976 р. 

ім. Кірова (с. Чорнявка Черкаського району), ф.Р-5913, 54 од.зб., 1977-1984 рр.  

 

МАШИННО-ТРАКТОРНІ СТАНЦІЇ (МТС) 

РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНІ СТАНЦІЇ  (РТС) 

 

Фондів 68, 2770 од.зб., 1933, 1939–1962 рр. Описи. 

 

Перші МТС створені у 1929 р. відповідно до постанови Ради Праці та Оборони від 

5 червня 1929 р. з метою зміцнення колгоспів,  підвищення рівня 

сільськогосподарського виробництва та використання тракторів. 

Згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 травня 

1958 р. реорганізовані в ремонтно-технічні станції, які були ліквідовані у 1961 р. з 

передачею функцій об’єднанням «Сільгосптехніка». 

 

 Накази, розпорядження директорів МТС, РТС. 

 Статути сільськогосподарських артілей (1948, ф.Р-783). 

 Протоколи загальних зборів працівників і службовців МТС та РТС, засідань рад 

МТС, нарад керівників, членів тракторних бригад та агрономів МТС. 

 Річні виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. Плани розвитку 
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сільського господарства, матеріально-технічного постачання РТС. 

 Агрономічні звіти та агротехнічні заходи з вирощування високих врожаїв 

сільськогосподарських культур. Плани, звіти, відомості, довідки про розвиток 

тваринництва. Річні плани і звіти по капітальним вкладенням та будівництву. 

 Документи по соцзмаганню. Списки передовиків виробництва. Документи про 

представлення механізаторів Катеринопільської МТС для участі у Всесоюзній 

сільськогосподарській виставці (1951–1952, ф.Р-3572). 

 Документи робітничих комітетів. 

 Акти про збитки, нанесені МТС фашистськими загарбниками. 

 

 Машинно-тракторні станції: 

 

 Бабанська, ф.Р-3964, 33 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Безпальчівська, ф.Р-5289, 17 од.зб., 1944-1955 рр. 

 Богодухівська, ф.Р-1094, 58 од.зб., 1943-1957 рр. 

 Бузівська, ф.Р-3908, 30 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Буцька, ф.Р-5133, 23 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Великобурімська, ф.Р-1093, 12 од.зб., 1943-1946 рр. 

 Виноградська, ф.Р-4160, 35 од.зб., 1945-1957 рр. 

 Вільшанська, ф.Р-5543, 12 од.зб., 1955-1958 рр. 

 Гельмязівська, ф.Р-5290, 26 од.зб., 1943-1955 рр. 

 Городищенська, ф.Р-2355, 86 од.зб., 1944-1954 рр. 

 Драбівська, ф.Р-1236, 73 од.зб., 1943-1958 рр. 

 Драбово-Ульянівська, ф.Р-1218, 50 од.зб., 1943-1958 рр. 

 Дубівська, ф.Р-4089, 37 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Жашківська, ф.Р-1631, 44 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Жовнинська, ф.Р-2912, 44 од.зб., 1943-1958 рр. 

 Звенигородська, ф.Р-4698, 78 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Золотоніська, ф.Р-5288, 87 од.зб., 1943-1958 рр. 

 Іркліївська ордена "Знак Пошани", ф.Р-1175, 18 од.зб., 1943-1946 рр. 

 Кам'янська, ф.Р-1062, 40 од.зб., 1933, 1944-1957 рр. 

 Канівська, ф.Р-3701, 59 од.зб., 1948-1957 рр. 

 Катеринопільська, ф.Р-3572, 71 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Кононівська, ф.Р-1962, 87 од.зб., 1946-1958 рр. 

 Копіюватська, ф.Р-4436, 40 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Корсунь-Шевченківська, ф.Р-3620, 44 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Кузьмино-Гребельська, ф.Р-3965, 34 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Ладижинська, ф.Р-3963, 376 од.зб., 1945-1988 рр. 

 Лисянська, ф.Р-3553, 50 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Медведівська, ф.Р-784, 66 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Монастирищенська, ф.Р-4435, 57 од.зб., 1944-1960 рр. 

 Мошенська, ф.Р-5372, 71 од.зб., 1944-1954 рр. 

 Озірнянська, ф.Р-4685, 80 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Пальмирська, ф.Р-5286, 40 од.зб., 1943-1958 рр. 

 Петраківська, ф.Р-3571, 34 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Поташська, ф.Р-5123, 5 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Ротмистрівська, ф.Р-4421, 83 од.зб., 1939-1940, 1945-1958 рр. 

 Рубаномостівська, ф.Р-5134, 13 од.зб., 1949-1958 рр. 

 Смілянська, ф.Р-4426, 34 од.зб., 1949-1957 рр. 

 Соколівська, ф.Р-3393, 25 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Стеблівська, ф.Р-5775, 20 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Тальнівська № 1, ф.Р-5544, 97 од.зб., 1939, 1944-1958 рр. 
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 Тальнівська № 2, ф.Р-1600, 64 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Телепинська, ф.Р-3006, 39 од.зб., 1939, 1941, 1944-1958 рр. 

 Уманська, ф.Р-1484, 84 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Христинівська, ф.Р-4613, 32 од.зб., 1945-1957 рр. 

 Цибулівська, ф.Р-4437, 52 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Черкаська, ф.Р-568, 69 од.зб., 1943-1958 рр. 

 Чигиринська, ф.Р-783, 110 од.зб., 1943-1957 рр. 

 Шполянська, ф.Р-2323, 81 од.зб., 1944-1957 рр. 

 

 Ремонтно-технічні станції: 

 

 Бабанська, ф.Р-3077, 15 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Богодухівська, ф.Р-5407, 18 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Городищенська, ф.Р-5596, 1 од.зб., 1959 р. 

 Драбівська, ф.Р-5223, 11 од.зб., 1959-1960 рр. 

 Жашківська, ф.Р-3394, 16 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Звенигородська, ф.Р-5230, 24 од.зб., 1958-1961 рр. 

 Золотоніська, ф.Р-5282, 4 од.зб., 1959-1960 рр. 

 Катеринопільська, ф.Р-3573, 22 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Кононівська, ф.Р-4298, 34 од.зб., 1958-1962 рр. 

 Корсунь-Шевченківська, ф.Р-3621, 35 од.зб., 1958-1961 рр. 

 Ладижинська, ф.Р-3517, 26 од.зб., 1958-1961 рр. 

 Лисянська, ф.Р-4371, 11 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Маньківська, ф.Р-5142, 20 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Монастирищенська, ф.Р-4438, 20 од.зб., 1959-1960 рр. 

 Смілянська, ф.Р-4420, 14 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Тальнівська, ф.Р-5545, 6 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Уманська, ф.Р-5461, 29 од.зб., 1958-1961 рр. 

 Христинівська, ф.Р-4614, 21 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Чигиринська, ф.Р-3761, 32 од.зб., 1958-1960 рр. 

 Шполянська, ф.Р-3947, 23 од.зб., 1958-1960 рр. 

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ АРТІЛІ (КОЛГОСПИ) 

 

Фондів  1635, 83145 од.зб., 1927–1986 рр.  Описи. 

 

Перші колективні господарства на Черкащині організовані в роки громадянської 

війни у формі товариств зі спільної обробки землі, сільськогосподарських артілей, 

комун. Основна їх маса організована в період суцільної колективізації 1929–1930 

років. 

В 1950–1951, 1958 роках проведено укрупнення колгоспів. 

 

 Державні акти на передачу колгоспам землі у вічне користування. Статути 

сільськогосподарських артілей. 

 Накази, розпорядження, циркуляри, інструкції окружних і районних колгоспних 

спілок, окружних секцій сільськогосподарських колективів, райземвідділів, районних 

управлінь сільського господарства та листування з ними про зміцнення груп КНС в 

колгоспах (1924–1925), забезпечення колгоспів кадрами, створення бідняцьких груп 

(1924), проведення агролісомеліоративних робіт, посівних та хлібозбиральних кампаній, 

продаж м’яса та молока державі, стан тваринництва, організацію набору робочої сили для 

Донбасу (1933–1937, 1943–1946), розвиток колгоспної торгівлі, виділення коней в фонд 
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Червоної Армії (1943). 

 Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правлінь колгоспів, засідань 

бюро економічного аналізу, виробничих нарад. 

 Перспективні і річні виробничо-фінансові плани. Річні звіти колгоспів та звітні 

доповіді голів правлінь про діяльність колгоспів, аналізи господарської діяльності. Звіти 

агрономічні, зоотехнічні, по рослинництву, тваринництву. 

 Відомості, листування про хід колективізації в с. Червоне Іркліївського району  

(1932, ф.Р-1671). 

 Доповідні записки, довідки, відомості про стан і розвиток тваринництва, створення 

тваринницьких ферм, застосування загінно-випасної системи, врожайність зернових 

культур, ефективність використання зрошувальної системи, матеріальний стан 

колгоспників, укріплення передових форм організації виробництва і праці в колгоспах. 

 Описи машин, сільськогосподарського інвентаря, будівель, робочої худоби, коней. 

 Заяви про прийом в члени колгоспу (1929–1930). Книги обліку членів колгоспів та 

їх сімей (1943–1946). 

 Списки передовиків сільськогосподарського виробництва, нагороджених орденами 

та медалями СРСР. 

 Земельні шнурові книги, книги історії полів і сівозмін, сортонасінневі шнурові 

книги обліку насіння. Договори з МТС. 

 Акти збитків, нанесених колгоспам під час фашистської окупації. 

 

 

ВІЙСЬКОВІ  СІЛЬСЬКІ ГОСПОДАРСТВА 

 

Фондів 2, 22 од.зб., 1921–1924 рр. Описи. 

 

Функціонували:  «Городок» - з квітня 1922 р., «Веселий Хутір» - з листопада 1922 

р. 

Були підпорядковані Полтавському губернському відділенню Центрального 

управління військово-промисловими і сільськогосподарськими підприємствами. 

Здійснювали вирощування сільськогосподарських культур для потреб армії. 

Ліквідовані: "Городок" – у квітні 1923 р., "Веселий Хутір" -  у січні 1924 р. 

 

 Циркуляри, розпорядження Центрального та губернських управлінь військово-

промисловими і сільськогосподарськими підприємствами. 

 Документи про відведення землі військовим сільським господарствам. 

 Доповідь та відомості про стан військового сільського господарства «Веселий 

Хутір» (1923). 

 Анкети про  огляд посівів, худоби. 

 Відомості про  особовий склад господарств. Особові рахунки та відомості на 

виплату зарплати співробітникам. 

 

Черкаське «Городок», ф.Р-2493, 7 од.зб., 1921-1923 рр.  

Чорнобаївське "Веселий Хутір", ф.Р-1744, 15 од.зб., 1922-1924 рр.  

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ  ПО ВИРОБНИЧО-

ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УРСР ПО ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Ф.Р-2723, 2271 од.зб., 1961–1985 рр. Описи, каталог. 
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Створене у квітні 1961 р. відповідно до постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 20 

лютого 1961 р. на базі ліквідованого Черкаського обласного  управління 

матеріально-технічного постачання і ремонтно-технічних станцій як обласне 

об’єднання «Сільгосптехніка». 

Забезпечувало колгоспи і радгоспи усіма видами техніки, матеріально-технічними 

засобами, мінеральними добривами, займалось забезпеченням технічного 

обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки. 

Згідно з наказом Державного комітету УРСР по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства від 21 липня 1978 р. перейменоване в 

обласне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства.  Відповідно по постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 14 листопада 

1985 р. згідно з рішенням Черкаського облвиконкому від 10 грудня 1985 р. 

діяльність об’єднання припинена з 1 січня 1986 р. 

 

 Накази, розпорядження  по об’єднанню, постанови технічної ради. 

 Стенограми нарад, протоколи засідань виробничо-технічної ради. 

 Перспективний план розвитку ремонтної бази районних відділень. Зведені і річні 

виробничо-торгівельні та фінансові плани обласного і районних об’єднань, звіти про їх 

виконання. 

 Плани, звіти про продаж і ремонт сільськогосподарської техніки, виконання 

механізованих робіт. 

 Відомості  «Укрсільгосптехніки» про фінансово-господарську діяльність районних 

об’єднань в розрізі областей (1961). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності 

обласного, районних об’єднань, баз, відділень, спецмагазинів. 

 Річні плани, звіти, відомості про механізацію і електрифікацію колгоспів,  

впровадження нової техніки і прогресивної технології, надання шефської допомоги 

економічно відсталим колгоспам. 

 Титульні списки капітального будівництва. Акти введення в дію закінчених 

будівництвом об’єктів. 

 Соціалістичні зобов’язання районних об’єднань та відомості про їх виконання. 

Документи за підсумками республіканського соціалістичного змагання колективів 

підприємств, бригад, об’єднань та відділень «Сільгосптехніки».  Характеристики, списки 

спеціалістів та передовиків виробництва – кандидатів в учасники ВДНГ. 

 Документи про роботу профспілкового комітету. 

 

 

РАЙОННІ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Фондів 23, 4671 од.зб., 1957–1985 рр. Описи. 

 

Створені згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 

лютого 1961 р. як районні об’єднання «Сільгосптехніка».  

Забезпечували колгоспи і радгоспи сільськогосподарськими машинами, 

обладнанням, мінеральними добривами, нафтопродуктами, будівельним 

матеріалом та здійснювали їх інженерно-технічне обслуговування. 

Відповідно до наказу Держкомітету УРСР по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства від 21 липня 1978 р. перейменовані районні об’єднання 

«Сільгосптехніка» - у районні виробничі об’єднання  по виробничо-технічному 

забезпеченню  сільського господарства, відділення «Сільгосптехніка» - в виробничі 

відділення «Сільгосптехніка», спеціалізовані відділення «Сільгосптехніка» - в 
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виробничі спецвідділення. 

 

 Протоколи  виробничих нарад, нарад бригадирів та механіків тракторних бригад, 

засідань технічних рад. 

 Річні виробничо-торгівельні і фінансові плани, плани матеріально-технічного 

постачання. Річні виробничо-фінансові звіти. Звіти про продаж товарів виробничого 

призначення. 

 Аналізи виробничо-торгівельної та фінансової діяльності. 

 Річні титульні списки і кошториси на капітальне будівництво, плани з праці. Звіти з 

капітального будівництва. Документи про перехід на нову систему планування і 

економічного стимулювання. 

 Списки кандидатів для участі в ВДНГ. 

 Документи про роботу робітничих комітетів. 

 

Виноградське, ф.Р-5161, 49 од.зб., 1963–1970 рр. 

Городищенське, ф.Р-5542, 184 од.зб., 1961–1980 рр. 

Драбівське, ф.Р-4031, 136 од.зб., 1961–1980 рр. 

Жашківське, ф.Р-3395, 89 од.зб., 1961–1975 рр. 

Звенигородське, ф.Р-4515, 185 од.зб., 1961–1985 рр. 

Золотоніське, ф.Р-5054, 272 од.зб., 1961–1982 рр. 

Кам’янське, ф.Р-4674, 275 од.зб., 1961–1985 рр. 

Канівське, ф.Р-5263, 85 од.зб., 1961–1975 рр. 

Катеринопільське, ф.Р-3574, 254 од.зб., 1961–1985 рр. 

Корсунь-Шевченківське, ф.Р-3619, 316 од.зб., 1962–1985 рр. 

Лисянське, ф.Р-4372, 270 од.зб., 1961–1985 рр. 

Маньківське, ф.Р-5139, 79 од.зб., 1961–1980 рр. 

Монастирищенське, ф.Р-4638, 271 од.зб., 1961–1985 рр. 

Смілянське, ф.Р-4417, 293 од.зб., 1957–1981 рр. 

Стеблівське, ф.Р-4325, 78 од.зб., 1963–1972 рр. 

Степанецьке, ф.Р-3697, 10 од.зб., 1963–1969 рр. 

Тальнівське, ф.Р-5679, 368 од.зб., 1961–1985 рр. 

Уманське, ф.Р-4392, 237 од.зб., 1961–1980 рр. 

Христинівське, ф.Р-4615, 290 од.зб., 1961–1985 рр. 

Черкаське, ф.Р-3169, 363 од.зб., 1961–1985 рр. 

Чигиринське, ф.Р-4300, 211 од.зб., 1961–1980 рр. 

Чорнобаївське, ф.Р-4993, 242 од.зб., 1961–1980 рр. 

Шполянське, ф.Р-3948, 114 од.зб., 1961–1976 рр. 

 

 

ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

НАСІННИЦТВО 

 

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧИГИРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

Ф.Р-857, 4 од.зб., 1946 р. Опис. 

 

Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від  

11 листопада 1945 р.  

Здійснював контроль за кількість засіяних площ під технічні культури в районі, 

засипанням насіння, технічних культур в фонди колгоспів та організацією 
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первинної обробки технічних культур в колгоспах району. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Накази, розпорядження  Міністерства технічних культур УРСР. 

 Плани заготівель мінеральних добрив. 

 Звіти про заготівлі посівного матеріалу. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ З ВИРОБНИЦТВА, ЗАГОТІВЛІ І 

ЗБУТУ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР І КАРТОПЛІ 

«СОРТОНАСІННЄОВОЧ» УКРАЇНСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "УКРСОРТОНАСІННЄОВОЧ" 

 

Ф.Р-2685, 360 од.зб., 1954–1985 рр. Описи, каталог. 

 

Створене 8 березня 1954 р. згідно з наказом Української республіканської контори 

«Сортонасіннєовоч» від 6 березня 1954 р. як обласна контора. 

У 1964 р. перейменована в обласне об’єднання «Сортонасіннєовоч». 

Функції: організація і проведення робіт з вирощування сортового та елітного 

насіння овоче-баштанних культур і кормових коренеплодів та оперативне 

керівництво міжрайонними конторами і насіннєвими базами з виконання  плану 

вирощування насіння та сім'яників багатолітніх культур. 

 

 Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Української республіканської 

контори «Сортонасіннєовоч». 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Річні плани роботи та звіти про їх виконання. Виробничо-фінансові та промислово-

фінансові плани об’єднання міжрайвідділень. 

 Документи з питань вирощування високих врожаїв, з насінництва. 

 Річні агрономічно-виробничі звіти об’єднання та міжрайконтор. 

 Документи з наукової роботи, капітального будівництва. 

 Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи про роботу місцевого комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ДЕРЖАВНО-КОЛГОСПНЕ 

СОРТОНАСІННЄВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОБЛСОРТНАСІННЄПРОМ» 

УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф.Р-5522, 106 од.зб., 1977–1985 рр. Опис. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 28 

листопада 1977 р. згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1977 

р. 

Входить в єдину систему Сортонасіннєпрому УРСР, безпосередньо підпорядковане 

обласному управлінню сільського господарства. 

Об’єднує 22 господарства. 

 

 Документи про організацію об’єднання. 

 Статут об’єднання. 
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 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань та постанови Ради об’єднання, зборів уповноважених 

насінницьких колгоспів області. 

 Довідки, агрономічні звіти та листування з насінництва зернових, олійних і інших 

культур. Плани, зведення, розрахунки, довідки про матеріально-технічну  базу 

насінництва в області. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА НАСІННИЦЬКА ІНСПЕКЦІЯ 

ДЕРЖАВНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УРСР 

 

Ф.Р-4295, 509 од.зб., 1961–1986 рр. Опис. 

 

Створена в 1961 р. як обласна державна контрольно-насінницька лабораторія. 

У січні 1966 р. перейменована в обласну державну насінницьку інспекцію. 

З 1961 р. по 1965 р. підпорядковувалася  обласному управлінню сільського  

господарства. 

З 1966 р. – в підпорядкуванні Республіканської державної насінницької інспекції 

Міністерства сільського господарства УРСР. 

З січня 1986 р. – в підпорядкуванні Держагропрому УРСР. 

Здійснює міжвідомчий державний контроль за вирощуванням, якістю, зберіганням 

та підготовкою насіння до посіву. 

 

 Виробничі плани.  

 Річні звіти, акти, довідки про перевіряння роботи та виробничу діяльність обласної 

і районних насінницьких інспекцій. 

 Заключні звіти  інспекцій про якість фактично висіяних насіннєвих фондів ярих 

культур колгоспами та радгоспами області. 

 Плани з праці. 

 Штатні розписи, кошториси витрат обласної та районних насінницьких інспекцій. 

Річні бухгалтерські звіти обласної інспекції. Річні фінансові звіти районних інспекцій. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

«ЧЕРКАСИПЛОДООВОЧГОСП» МІНІСТЕРСТВА ПЛОДООВОЧЕВОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

Ф.Р-5535, 264 од.зб., 1981–1986  рр. Описи. 

 

Створене у березні 1981 р. 

Перебувало у віданні та безпосередньо підпорядковувалось Міністерству 

плодоовочевого  господарства УРСР. 

До складу об’єднання входили 7 радгоспів, Черкаський консервний комбінат, 

Смілянський, Уманський та Черкаський оптово-роздрібні плодоовочеві комбінати. 

Ліквідоване відповідно до рішення Черкаської обласної Ради народних депутатів 

від 10 грудня 1985 р. 

 

 Документи про створення об’єднання. 

 Накази з основної діяльності. 

 Статути Черкаського консервного заводу (комбінату); положення про оптово-

роздрібні плодоовочеві комбінати. 
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 Протоколи засідань Ради директорів. 

 П’ятирічні плани економічного і соціального розвитку виробництва промислової 

продукції по об’єднанню (1981–1985). Комплексна програма розвитку кормовиробництва 

у радгоспах об’єднання. Виробничо-фінансові плани радгоспів. 

 Економічні  паспорти об’єднання і підвідомчих радгоспів. 

 Зведення, основні показники та статистичні звіти об’єднання та підвідомчих 

організацій про введення і освоєння сівозмін та перспективи освоєння кормових сівозмін, 

внесення мінеральних і органічних добрив та роботу з підвищення родючості ґрунтів, 

посіви під врожай та сортові посіви, збір врожаю сільськогосподарських культур, рух 

картоплі, овочів та плодоягідної продукції,  виробництва та здачі державі овочів, про стан 

тваринництва, результати  бонітіровки великої рогатої худоби, механізацію 

тваринницьких приміщень, роботу грузового  автотранспорту. Зведені річні ветеринарні 

звіти. 

 Документи з капітального будівництва, наукової організації праці, охорони праці і 

техніки  безпеки, про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Ліміти граничних асигнувань. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА МІЖРАЙОННА КОНТОРА «СОРТОНАСІННЄОВОЧ» 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ  «СОРТОНАСІННЄОВОЧ» 

 

Ф.Р-2686, 54 од.зб., 1946–1954 рр. Опис, каталог. 

 

Організована 27 січня 1944 р. 

Здійснювала  організацію та проведення робіт з вирощування сортового насіння 

овоче-баштанних культур і кормових коренеплодів у насінницьких колгоспах. 

Ліквідована з 1 квітня 1954 р. відповідно до наказу Української контори 

«Сортонасіннєовоч» від 6 березня 1954 р. та на її базі створена  «Черкаська обласна 

контора «Сортонасіннєовоч». 

 

 Накази Міністерства землеробства УРСР. 

 Протоколи виробничих агрономічних нарад. 

 Річні плани посіву овочевих, бахчевих культур та кормових коренеплодів; 

збирання, обмолочення, реалізації та здачі сортового насіння. Промислово-фінансові 

плани. 

 Річні звіти про якість насіння овочевих, бахчевих культур та кормових 

коренеплодів. Агрономічні звіти. 

 Річні плани фінансування капітальних вкладень та звіти про їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Річні фінансові звіти. 

 Документи з ліквідації контори. 

 

 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ  ЗАВОД 

 

Ф.Р-3955, 191 од.зб., 1945–1971  рр. Описи. 

 

Відновив  діяльність у 1944 р. 

Підпорядкований Черкаському бурякоцукротресту. 

Займається сортуванням та очищенням насіння буряку, яке надходить від радгоспів 

та постачання ним колгоспів. 
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 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи технічних і виробничих нарад. 

 Виробничо-фінансові, фінансові та техніко-промислово-фінансові плани. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва, техніки безпеки. 

 Статистичні звіти з комплектування, розприділення та використання кадрів. 

 Титульні списки, звіти з капітального будівництва. 

 Документи про роботу заводського комітету. 

 

 

ГЕЛЬМЯЗІВСЬКА  КОНОПЛЕНАСІННЕВА СТАНЦІЯ  

 

Ф.Р-716, 8 од.зб., 1944–1946 рр. Опис. 

 

Створена в лютому 1940 р. як конопленасінницька база  № 12. 

У квітні 1945 р. – перейменована в конопленасінницьку станцію. 

Перебувала в підпорядкуванні земельного відділу Полтавського облвиконкому. 

Входила  в систему  Народного комісаріату земельних справ УРСР, з 15 березня 

1946 р. – Міністерства земельних справ УРСР. 

Основні функції:  агротехнічне обслуговування колгоспів, які займались 

вирощуванням конопель, здійснення контролю за посівами, заготівля та розподіл 

сортового насіння конопель між колгоспами. 

 

 Постанови, накази, розпорядження Головного сортового управління Народного 

комісаріату земельних справ СРСР і УРСР, облземвідділу, райвиконкому. 

 Висновки за результатами проведення аналізу  насіння конопель. 

 Списки планових колгоспних ланок району з вирощування насіння конопель. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. 

 

 

ІНСПЕКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З СОРТОВИПРОБУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

Фондів 2, 1623 од.зб., 1956–1986 рр. Описи, каталог. 

 

У 1956 р. створена інспектура державної комісії з сортовипробування 

сільськогосподарських культур по Київській та Черкаській областях. 

Відповідно до наказу Міністра  сільського господарства СРСР від  

6 січня 1966 р. створена інспектура по Черкаській області в результаті розділення  

попередньої на дві самостійні. 

З 1966 р. – в підпорядкуванні Міністерства сільського господарства СРСР. 

З 1 січня 1986 р. – в підпорядкуванні Держагропрому СРСР. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи підготовчих засідань Української  республіканської по сортовому 

районуванню і Держкомісії з сортовипробування сільськогосподарських культур, 

обласних та районних агрономічних нарад, засідань обласної комісії. 

 Плани сортовипробування, розмноження насіння,  агротехнічних дослідів, 

пропаганди кращих районованих сортів та нових агрозаходів. 

 Характеристики сортів сільськогосподарських культур з ураження хворобами та 

пошкодження шкідниками. 



 296 

 Звіти про виробничу діяльність інспектур та  сортодільниць, проведення 

методичних та агротехнічних дослідів, сортовипробування сільськогосподарських 

культур. Метеорологічні та агрометеорологічні звіти. 

 

 Інспектура по Київській і Черкаській областях, ф.Р-2914, 441 од.зб., 1956–1965 рр. 

 Інспектура по Черкаській області, ф.Р-4583, 1182 од.зб., 1966–1986 рр. 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  ДОСЛІДНІ  СТАНЦІЇ 

 

Фондів 3, 1089 од.зб., 1944–1980  рр. Описи. 

 

Створені:  Верхняцька – у 1899 р., Драбівська – у 1910 р., Черкаська – у 1956 р. 

Дослідні станції – це науково-експериментальні установи, головне завдання яких – 

вироблення, за результатами випробувань, найкращих у місцевих умовах технічних 

прийомів ведення сільського господарства. 

 

 Директиви, накази, розпорядження, вказівки Наркоматів землеробства СРСР, 

земельних справ УРСР, Міністерств земельних справ УРСР, сільського господарства 

УРСР. 

 Статути станцій. 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань науково-технічної ради, постійно-діючої виробничої наради 

Черкаської станції. 

 Перспективні плани. Тематичні плани науково-дослідних робіт. Виробничо-

фінансові плани. 

 Основні показники, аналізи діяльності станцій. 

 Звіти про виконання планів проведення науково-дослідних робіт. 

 Агрономічні та агротехнічні звіти. Статистичні звіти про посів та збирання врожаю 

сортових насіннєвих посівів. Акти апробації сільськогосподарських культур. Технологічні 

карти вирощування сільськогосподарських культур. 

 Звіти по тваринництву. 

 Документи з капітального будівництва. 

 Документи про роботу робітничих комітетів профспілки. 

 

Верхняцька, ф.Р-5208, 323 од.зб., 1944–1980 рр. 

Драбівська, ф.Р-1222, 319 од.зб., 1944–1980 рр. 

Черкаська, ф.Р-4579, 447 од.зб., 1955–1981 рр. 

 

УМАНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПУНКТ  

 

Ф.Р-2199, 21 од.зб., 1944–1947 рр. Описи, каталог. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

Безпосередньо був підпорядкований Всесоюзному науково-дослідному інституту 

цукрової промисловості. 

Перебував у віданні Головного управління цукрової промисловості СРСР. 

При пункті була створена лабораторія селекції генетики цукрового буряку. 

Здійснював розроблення нових методів селекції цукрового буряку та отримання 

нових вихідних матеріалів. 

 

 Плани посіву. 

 Річні звіти з селекції цукрового буряку. Інформації по нагляду за цукровим 
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буряком. 

 Кореляційні таблиці індивідуальної поляризації. 

 

 

МІЖРАЙОННІ ДЕРЖАВНІ ІНСПЕКЦІЇ  З ОПРИДІЛЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ 

 

Фондів 4, 380 од.зб., 1940, 1944–1954 рр. Описи. 

 

Створені згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 25 березня  

1947 р. при Держплані СРСР. 

З 1948 р. по 1953 р. перебували в підпорядкуванні Головної державної інспекції з 

оприділення  врожайності при Раді Міністрів СРСР. 

З 1953 р. – в підпорядкуванні Міністерства сільського господарства СРСР.  

Визначали врожайність по колгоспах, забезпечували правильність даних про 

врожайність, посівні площі та сортові посіви сільськогосподарських культур. 

Ліквідовані з 1 серпня 1954 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 5 

липня 1954 р. 

 

 Накази, розпорядження, вказівки Головної державної інспекції, інспекторів, 

директивні листи. Документи з  перевіряння виконання урядових завдань. 

 Плани роботи, звіти про їх виконання. 

 Зведені звіти, доповідні та пояснюючі записки з обліку посівних площ, сортових 

посівів, агротехніки, оприділення врожайності зернових та технічних культур. Довідки 

про виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських культур. 

 Списки передовиків сільського господарства. 

 Штатні розписи. Кошториси витрат. 

 Річні бухгалтерські звіти. 

 

Золотоніська, ф.Р-537, 88 од.зб., 1947–1954 рр. 

Корсунська, ф.Р-5296, 71 од.зб., 1947–1954 рр. 

Уманська, ф.Р-5463, 104 од.зб., 1947–1954 рр. 

Черкаська, ф.Р-538, 117 од.зб., 1940, 1944–1954 рр. 

 

 

РАЙОННІ  ІНСПЕКЦІЇ  З ОПРИДІЛЕННЯ ЯКОСТІ  НАСІННЯ 

 

Фондів 3, 34 од.зб., 1944–1947 рр. Описи. 

 

Створені відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 26 червня 

1939 р. як контрольно-насінницькі лабораторії. 

Згідно з постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 24 лютого 1945 р., наказом 

Наркомату земельних справ СРСР від 17 квітня  

1945 р. контрольно-насінницькі лабораторії та карантинні інспекції були об’єднані 

і на їх базі створені районні державні інспекції з насінницького контролю та 

карантину сільськогосподарських рослин. 

Здійснювали державний контроль за якістю насіння, зберіганням та підготовкою до 

посіву сільськогосподарських культур у колгоспах і радгоспах району. 

 

 Директивні вказівки Полтавської обласної  держінспекції з якості насіння. 

 Звіти про роботу Мокрокалигірської лабораторії та виробничу діяльність 

Іркліївської лабораторії. 

 Робочі бланки зразків посівного матеріалу. 
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 Штатні розписи. Реєстраційні картки. 

 

Іркліївська, ф.Р-1177, 13 од.зб., 1944–1945 рр. 

Іркліївська, ф.Р-2041, 20 од.зб., 1944–1947 рр. 

Мокрокалигірська, ф.Р-1331, 1 од.зб., 1945 р. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ХІМІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА  УРСР 

 

Ф.Р-4584, 152 од.зб., 1964–1986 рр. Описи. 

 

Створена в лютому 1965 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 

липня 1964 р. «Про організацію державної агрохімічної служби УРСР» як зональна 

агрохімічна лабораторія. 

У 1984 р. перейменована – в обласну проектно-дослідну станцію хімізації 

сільського господарства. 

З липня 1968 р. перебувала в підпорядкуванні управління хімізації сільського 

господарства Міністерства сільського господарства УРСР. 

З січня 1969 р. лабораторія стала самостійною організацією в підпорядкуванні  

Міністерства сільського господарства УРСР. 

Здійснювала агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь, масові аналізи 

ґрунту, добрив та рослин, польові досліди з вивчення ефективності добрив та ін. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Планові  завдання та плани робіт. 

 Листування з органами вищого рівня про роботу лабораторії. 

 Аналіз  діяльності, інформація про досвід  роботи лабораторії. Річні звіти про 

роботу лабораторії та станції. 

 Звіти про роботу груп сільськогосподарської токсикології і радіології. Звітні картки 

з польових дослідів. Накази, акт, довідки з оцінки якості виконання ґрунтових аналізів  

лабораторією. 

 Тексти статей, доповідей та виступів, довідки про розповсюдження передового 

досвіду роботи з агрохімічного обслуговування сільського господарства та узагальнення 

досвіду роботи лабораторії. 

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ КАРАНТИНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

РОСЛИН У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА СРСР 

 

Ф.Р-2595, 142 од.зб., 1954–1985 рр. Опис, каталог. 

 

Створена  7 лютого 1954 р. 

Здійснювала державну систему карантинних заходів щодо охорони території від  

розповсюдження шкідників, хвороб та бур’янів сільськогосподарських рослин. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Плани роботи з карантину сільськогосподарських рослин. 

 Річні виробничі звіти про роботу інспекції. 

 Штатні розписи. Кошториси витрат. 
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 Річні бухгалтерські звіти. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПО АГРОХІМІЧНОМУ 

ОБСЛУГОВУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

«СІЛЬГОСПХІМІЯ» 

 

Ф.Р-2913, 311 од.зб., 1962–1985 рр. Опис. 

 

Створена в листопаді 1962 р. відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради 

Міністрів УРСР від 28 лютого 1961 р. згідно з наказом  міністра сільського 

господарства і заготівель УРСР від 24 жовтня  

1962 р. 

З 1962 р. по 1979 р. підпорядковувалася Головному  управлінню захисту рослин 

Міністерства сільського господарства УРСР. 

З вересня 1979 р. – в підпорядкуванні  Черкаського облоб’єднання «Сільгоспхімія». 

Здійснює організаційне та методичне керівництво роботами з боротьби зі 

шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур на території області. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Плани роботи по боротьбі зі шкідниками, хворобами рослин та бур’янами. 

 Огляди Республіканського управління захисту рослин про розповсюдження 

шкідників та хвороб сільськогосподарських культур в розрізі областей та прогноз  появи 

на наступні роки. Огляди, інформаційні повідомлення сектора служби сигналізації і 

прогнозів  станції про появу та розповсюдження шкідників і хвороб рослин. 

 Річні звіти станції по боротьбі зі шкідниками, хворобами рослин та бур’янами, 

пунктів сигналізації і прогнозів; районів про проведення заходів по боротьбі зі 

шкідниками, хворобами рослин та бур’янами; про роботу міжколгоспної біологічної 

лабораторії. 

 Документи по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів. 

 Штатні розписи. Кошториси витрат. 

 Річні фінансові звіти. 

 Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності станції. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОХІМ» 

 

Ф.Р-5640, 742 од.зб., 1979–2003 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР 

від 11 вересня 1979 р. як Черкаське обласне виробниче об’єднання по 

агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Сільгоспхімія». Було 

безпосередньо підпорядковане Республіканському виробничо-аграрному 

об’єднанню по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства 

«Укрсільгоспхімія». 

Ліквідоване в грудні 1990 р. 

Згідно з рішенням обласних установчих зборів представників районних об’єднань 

по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства від 10 жовтня 1990 р. 

створена Черкаська обласна господарська асоціація по підвищенню родючості 

ґрунтів та захисту рослин «Грунтозахист». 

31 грудня 1993 р. діяльність асоціації була припинена і на її базі створена в січні 

1994 р. асоціація по підвищенню родючості ґрунтів та захисту рослин 
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«Облагрохім». 

Відповідно до наказу Міністерства сільського господарства і продовольства 

України від 12 вересня 1994 р. на базі асоціації «Облагрохім» створене Черкаське 

обласне державне підприємство по підвищенню родючості ґрунтів та захисту 

рослин «Облагрохім». 

Згідно з Указом Президента України від 26 листопада  1994 р. підприємство 

перетворене у Відкрите акціонерне товариство «Облагрохім». 

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 11 лютого  

2003 р. товариство ліквідоване. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Положення  про обласне та районні об’єднання «Сільгоспхімія» (1980), статути 

асоціації (1990, 1994), обласного державного підприємства (1994), ВАТ «Облагрохім» 

(1997). Документи про створення та ліквідацію ВАТ «Облагрохім» (1997–2003). 

 Комплексні плани розвитку агрохімічної  служби та зміцнення матеріально-

технічної бази обласного та районних об’єднань «Сільгоспхімія» на 1981–1985 рр. та на 

період до 1990 р. Річні виробничо-фінансові плани обласного та районних об’єднань; 

звіти, аналізи їх виконання.  Річні плани з капітального будівництва і його фінансування; з 

праці та звіти про їх виконання. Виробничо-фінансові плани  асоціації. 

 Протоколи засідань техніко-економічної ради обласного об’єднання 

«Сільгоспхімія», установчих зборів і організаційного засідання правління асоціації, 

райоб’єднання про вступ у члени асоціації, засідань Ради та правління асоціації, засідань 

правління ВАТ «Облагрохім». 

 Зведені річні текстові та статистичні звіти про хімізацію сільського господарства; 

надходження мінеральних добрив та їх залишки; виконання  механізованих робіт. Річні 

звіти райоб’єднання про рух ядохімікатів; стан пестицидів.  Статистичні звіти про 

готовність до роботи та хід ремонту тракторів і спеціальних машин; наявність та 

використання техніки, автомобілів, гаражів і персоналу; роботу вантажного 

автомобільного транспорту та собівартість вантажних автоперевезень. 

 Штатні розписи, кошториси витрат.  Річні  бухгалтерські звіти. 

 

 

КИСЕЛІВСЬКИЙ  АГРОНОМІЧНИЙ  ПУНКТ 

 

Ф.Р-372, 13 од.зб., 1921–1924 рр. Опис. 

 

Відомостей про час заснування немає. 

Відповідно до наказу Богуславського повітового земельного управління від 24 

лютого 1923 р. Киселівський племгосп був реорганізований в Киселівський 

агрономічний пункт. 

До складу агропункту входило Шполянське лісництво. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Накази з основної діяльності та з особового складу. 

 Протоколи засідань правління робітничого кооперативу Киселівського цукрового 

заводу. 

 Акти пробних обмолотів хліба. 

 Списки співробітників. 

 Вимогові відомості та відомості з виплати заробітної плати співробітникам 

агропункту. 
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ТВАРИННИЦТВО, ПЛЕМІННА СПРАВА 

 

ВІДДІЛИ ТВАРИННИЦТВА ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

Фондів 2, 96 од.зб., 1944–1948 рр.  Описи. 

 

Відновили діяльність після звільнення території районів від фашистських 

загарбників. Забезпечували організацію тваринницьких ферм, здійснювали 

контроль за виконанням програм щодо запліднення та розведення худоби, 

виявлення та боротьбу із хворобами худоби. 

У 1947 р. реорганізовані у відділи сільського господарства. 

 

 Накази, розпорядження Наркомату земельних справ УРСР, облземвідділу. 

 Протоколи районних нарад завідуючих тваринницьких ферм. 

 Плани розвитку тваринництва, закупівель та заготівель сільськогосподарських 

кормів, худоби, протиепізоотичних заходів. 

 Інформації, відомості, акти перевіряння про стан та розвиток тваринництва по 

колгоспах, стан племінної справи в колгоспах. Плани, зведення, звіти про контрактацію 

молодняка.  Відомості про організацію та комплектування тваринницьких ферм, стан 

колгоспних  риборозплідників і колгоспних ставків. 

 Звіти про захворюваність та смертність сільськогосподарських тварин. Накази, 

постанови, протоколи, відомості та акти про заходи боротьби із захворюваннями 

сільськогосподарських тварин. 

 Списки передовиків –тваринників, працівників тваринницьких ферм. 

 

Чигиринський, ф.Р-866, 38 од.зб., 1944–1946 рр. 

Шполянський, ф.Р-2299, 58 од.зб., 1944–1948 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА МІЖКОЛГОСПНА СТАНЦІЯ ТВАРИННИЦТВА 

 

Ф.Р-5253, 28 од.зб., 1959–1962 рр. Опис. 

 

Створена  22 червня 1959 р. на базі Мошенської та Червонослобідської 

міжколгоспних станцій штучного осіменіння. 

Перебувала у віданні управління сільського господарства Черкаського 

облвиконкому. 

Основна функція: розведення птиці для  потреб колгоспів. 

Ліквідована у грудні 1962 р. 

 

 Положення про станцію.  

 Протоколи засідань ради станції. 

 Виробничо-фінансові плани. 

 Довідка, характеристика станції. Основні виробничо-фінансові  показники. 

 Звіти про стан тваринництва. 

 

 

УПРАВЛІННЯ З ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ І СВИНИНИ 

ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО МІЖКОЛГОСПНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГОСПОДАРСТВ 
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Ф.Р-4470, 29 од.зб., 1969–1971 рр. Опис. 

 

Створене 6 березня 1969 р. за рішенням загальних зборів уповноважених 

спеціалізованих колгоспів.  

Здійснювало керівництво технологією виробництва м’яса в  спеціалізованих 

господарствах, впровадження передових методів  відгодівлі, новітніх досягнень 

науки та практики. 

Ліквідоване відповідно до постанови обласної ради колгоспів від  

21 лютого 1972 р. 

 

 Протоколи обласних нарад-семінарів представників спеціалізованих господарств, 

зборів уповноважених колгоспів та інкубаторно-птахівничих станцій. 

 Плани роботи. 

 Огляд стану і продуктивності громадського тваринництва області. Зведені таблиці 

річних звітів, річні статистичні відомості про хід та підсумки виконання планів 

виробництва м’яса спеціалізованими  господарствами. Зведені таблиці основних 

показників виробничо-фінансових планів  спеціалізованих господарств. 

 Листування з Міністерством сільського господарства УРСР, обласним та 

районними управліннями сільського господарства про виробництво м’яса. 

 

 

ЧОРНОБАЇВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ВИРОБНИЦТВУ М’ЯСА І ПЕРЕРОБЦІ КОРМІВ 

 

Ф.Р-5509, 74 од.зб., 1971–1978 рр. Описи. 

 

Створене в березні 1971 р. як Чорнобаївське міжколгоспне об’єднання по 

виробництву м’яса і переробці кормів. 

З 28 березня 1978 р. перейменоване в Чорнобаївське районне міжгосподарське 

підприємство по виробництву м’яса і переробці кормів. 

Підпорядковане районному управлінню сільського господарства. 

  

 Протоколи виробничих та технічних нарад, загальних зборів працівників 

об’єднання. 

 П’ятирічний план економічного та соціального розвитку підприємства. Техніко-

промислово-фінансові плани. 

 Звіти про виробництво, реалізацію та виконання планів з продукції, виконання 

планів з праці. 

 Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи про роботу заводського комітету. 

  

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАГОТІВЛІ ПЛЕМІННОЇ ХУДОБИ 

МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

Ф.Р-2601, 302 од.зб., 1954–1981 рр. Описи, каталог. 

 

Створене в 1954 р. в зв’язку з утворенням Черкаської області як Черкаська обласна 

контора тваринництва. 

У 1965 р. контора перейменована в Черкаське обласне об’єднання заготівлі 

племінної худоби згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 

30 грудня 1965 р. 
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 Протоколи виробничих нарад. 

 Плани заготівлі, завезення та реалізації племінної худоби. Торгівельно-фінансові 

плани. 

 Річні виробничо-зоотехнічні звіти. 

 Книги обліку племінних тварин. 

 Документи з капітального будівництва. 

 Плани, рішення, акти, листування з організації та проведення обласної виставки 

племінних тварин. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Річні фінансові звіти. 

 Документи про роботу місцевого  комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ  ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В 

ТВАРИННИЦТВІ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

Ф.Р-5707, 69 од.зб., 1981–1983 рр. Опис. 

 

Створене відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1981 р. на базі 

обласної станції по племінній роботі і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин та обласного об’єднання по заготівлі і реалізації 

племінної худоби. 

Перебуває в підпорядкуванні Республіканського виробничого об’єднання по 

племінній справі в тваринництві Міністерства сільського господарства УРСР. 

Здійснює керівництво, планування та контроль за роботою міжрайплемоб’єднань з 

питань штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, заготівель та реалізації 

племінної худоби. 

  

 Статут, положення про об’єднання. 

 Виробничо-фінансовий план. 

 Зведені виробничо-зоотехнічні звіти. Документи з питань заготівлі та реалізації 

продуктів тваринництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Зведені та бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА СТАНЦІЯ З ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ І 

ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

 

Ф.Р-4985, 401 од.зб., 1961–1980 рр. Опис, каталог. 

 

Створена в 1961 р. відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів 

УРСР від 28 лютого 1961 р. з  підпорядкуванням Міністерству сільського 

господарства УРСР. 

Здійснювала керівництво, планування та контроль зоотехнічно-виробничої і 

господарської роботи із штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. 

Ліквідована у 1981 р. 

  

 Накази органів вищого рівня. 

 П’ятирічні плани з племінної роботи. Виробничо-фінансові плани. 

 Виробничо-зоотехнічні, звіти станції та державних племінних станцій області. 
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Інформації, відомості та звіти про хід штучного осіменіння сільськогосподарських тварин 

та стан тваринництва. Зведені відомості по бонітуванню великої рогатої худоби. 

 Плани, ліміти фінансування, титульні списки, звіти з будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

ДЕРЖАВНІ СТАНЦІЇ ПО ПЛЕМІННІЙ РОБОТІ І ШТУЧНОМУ 

ОСІМЕНІННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

 

Фондів 4, 358 од.зб., 1958–1975 рр. Описи. 

 

Створені:  Уманська – в 1958 р. відповідно до постанови Черкаського обкому 

Компартії України і облвиконкому від 20 грудня 1957 р.,  

інші – в березні 1959 р. згідно з наказом Міністерства сільського господарства 

УРСР від 24 січня 1959 р. 

Основними функціями були організація селекційно-племінної роботи в колгоспах, 

відтворення сільськогосподарських тварин із застосуванням штучного осіменіння. 

Ліквідовані:  Чигиринська, Шполянська – в січні 1975 р., Смілянська – невідомо, 

Уманська – в червні 1981 р. 

 

 Плани племінної роботи і штучного осіменіння. Промислово-фінансові, виробничо-

фінансові плани. 

 Текстові звіти про роботу Уманської станції. Статистичні звіти Смілянської станції. 

 Річні виробничо-зоотехнічні агрономічні звіти. Інформації про хід штучного 

осіменіння. 

 Звіти по тваринництву. Зведені відомості та відомості по бонітуванню великої 

рогатої худоби. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Річні бухгалтерські звіти. 

 

Смілянська, ф.Р-4418, 140 од.зб., 1959–1974 рр. 

Уманська, ф.Р-5462, 148 од.зб., 1958–1975 рр. 

Чигиринська, ф.Р-4576, 52 од.зб., 1964–1974 рр. 

Шполянська, ф.Р-5078, 18 од.зб., 1969–1974 рр. 

 

ДЕРЖАВНІ ПЛЕМІННІ РОЗПЛІДНИКИ 

 

Фондів 3, 70 од.зб., 1924–1929, 1942–1954 рр. Описи, каталог. 

 

Градизький – створений у 1935 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 

25 травня 1935 р., інші – невідомо. 

Займалися розведенням, вирощуванням та реалізацією чистопородного молодняка, 

а також розведенням племінної худоби. 

Ліквідовані:  «Марусин Хутір» - 10 квітня 1929 р., Градизький – переорганізований 

у Вереміївську державну станцію з племінної роботи і штучного осіменіння у 1958 

р. 

 

 Резолюції Шевченківської окружної земельної ради (1925, 1926). 

 Протоколи засідань правління розплідника «Марусин Хутір» та загальних зборів 

колгоспників. 

 Плани руху поголів’я великої рогатої худоби по колгоспах, по фермах, розрахунку 
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потреби в кормах по колгоспах. 

 Звіти та відомості про роботу розплідників.  

 Відомості про облік продуктивності тваринницьких племінних ферм. Звіти про 

стан племінних ферм та акти обслідування. 

 Посвідчення на право перегону евакуйованої худоби (1942, ф.Р-2903). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Річні фінансові звіти. 

 

Гельмязівський, с. Драбове Золотоніського району, ф.Р-707, 5 од.зб., 1944–1945 рр. 

Градизький сіро-української худоби, с. Вереміївка Градизького району, ф.Р-2903, 

54 од.зб., 1942–1954 рр. 

«Марусин Хутір», м. Золотоноша Шевченківського округу, ф.Р-1684, 11 од.зб., 

1924–1929 рр. 

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАГОТІВЛІ ПЛЕМІННОЇ 

ХУДОБИ 

 

Ф.Р-5287, 149 од.зб., 1945–1981 рр. Опис. 

 

Розпочало діяльність в кінці 1943 р. як Золотоніська міжрайонна контора заготівлі 

тварин. 

В 1948 р. – перейменована в міжрайонну контору тваринництва, з січня 1963 р. – в 

міжрайонну контору по заготівлі і збуту племінної та користованої худоби, в 1966 

р. – міжрайонне об’єднання заготівлі племінної худоби. 

Основними завданнями є заготівля племінної худоби, закупівля тварин та продаж 

племінної худоби колгоспам, державним та громадським організаціям. 

  

 Торгівельно-фінансові плани. Плани заготівлі, завезення, вивезення та реалізації 

племінної худоби. 

 Річні зоотехнічні звіти. 

 Штатні розписи. Кошториси витрат. 

 Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

СМІЛЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ОБ'ЄДНАННЯ КОЛГОСПНИХ 

ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ (РАЙКОЛГОСПФЕРМА) 

 

 Ф.Р-367, 5 од.зб., 1933 р. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Перебувало у віданні Управління колгоспними тваринницькими фермами 

"Укрколгоспферма" (м. Харків) Наркомату земельних справ УСРР. 

Здійснювало заготівлі м'яса, молока, шкіри, вовни. 

 

 Обіжники обласного об'єднання колгоспних тваринницьких ферм. 

 Плани, відомості та листування з обласним об'єднанням колгоспних тваринницьких 

ферм про заготівлі сільськогосподарської сировини та продуктів. 

 Відомості про розрахунки з колгоспами. 
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КІННІ БАЗИ 

 

 Фондів 2, 8 од.зб., 1931 р. Описи. 

 

Створювалися в районах бурякосіяння колгоспів, поза межами діяльності 

машинно-тракторних станцій. 

Перебували у віданні Всеукраїнської спілки скотарсько-молочних кооперативів 

"Добробут", пізніше – Всеукраїнського рільничо-тваринницького кооперативного 

центру "Укрсількоопцентру". 

 

Меморіальний ордер та додатки до нього (ф.Р-1663). Виправдні касові документи 

(ф.Р-1733). 

 Вимогова відомість на виплату заробітної плати працівникам бази (ф.Р-1733). 

 

 Золотоніська, ф.Р-1663, 1 од.зб., 1931 р. 

 Золотоніська, ф.Р-1733, 7 од.зб., 1931 р. 

 

ЗООВЕТЕРИНАРНА СПРАВА 

ВЕТЕРИНАРНІ  УСТАНОВИ 

 

Фондів 4, 569 од.зб., 1944, 1962–2004 рр. Описи. 

 

Городищенська ветеринарна лікарня – відновила діяльність в лютому 1944 р. 

Черкаське обласне підприємство ветеринарної медицини – створене  

16 грудня 1971 р. як обласна станція по боротьбі з хворобами тварин; в травні 1993 

р. реорганізована в Черкаське обласне державне підприємство ветеринарної 

медицини. 

Черкаська обласна ветеринарна лабораторія – організована у 1954 р. як Черкаська 

обласна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія; з березня 1964 р. – 

перейменована в обласну ветеринарну лабораторію. 

Черкаська державна зональна спеціалізована лабораторія ветеринарної медицини 

по хворобах тварин – створена у липні 1983 р. як Черкаська зональна 

спеціалізована ветеринарна лабораторія по особливо небезпечних хворобах тварин, 

з березня 1993 р. – перейменована в спеціалізовану лабораторію ветеринарної 

медицини по хворобах тварин. Ліквідована в квітні 2004 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Положення про лабораторію (ф.Р-5984). 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Плани роботи та звіти про їх виконання.  

 Інформації, відомості, довідки про ветеринарно-санітарну роботу. Плани, річні 

звіти, інформації та відомості з профілактики і ліквідації хвороб поголів’я в колгоспах 

області. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Акт про збитки, нанесені Городищенській ветеринарній лікарні фашистськими 

загарбниками (1944). 

 

Городищенська ветеринарна лікарня, ф.Р-2444, 1 од.зб., 1944 р. 

Черкаське обласне підприємство ветеринарної медицини,  

ф.Р-5396, 219 од.зб., 1972–1999 рр. 

Черкаська обласна ветеринарна лабораторія, ф.Р-5584, 188 од.зб., 1962–1985 рр. 
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Черкаська державна зональна спеціалізована лабораторія ветеринарної медицини 

по хворобах тварин, ф.Р-5984, 161 од., 1983–2004 рр. 

 

 

ПТАХІВНИЦТВО 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПТАХІВНИЦТВУ 

 

Ф.Р-5536, 41 од.зб., 1983–1985 рр. Опис. 

 

Створене в січні 1983 р. на базі Смілянського (головного) міжгосподарського 

інкубаторно-птахівничого підприємства. 

Входило в систему Міністерства сільського господарства УРСР, підпорядковане 

безпосередньо – обласному управлінню сільського господарства. 

Було єдиним виробничо-господарським комплексом з організації виведення 

молодняка птиці та виробництва продукції птахівництва на основі спеціалізації, 

концентрації, кооперації та впровадження передових методів виробництва. 

Ліквідоване з 1 січня 1986 р.  відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів 

СРСР від 14 листопада 1985 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань бюро об’єднання. 

 Плани роботи об’єднання. Виробничо-фінансові плани інкубаторно-птахівничих 

підприємств. 

 Довідки, відомості про роботу об’єднання. Протоколи розгляду звітів з виробничо-

фінансової діяльності підприємств. 

 Зведені зоотехнічні звіти об’єднання та річні зоотехнічні звіти інкубаторно-

птахівничих підприємств. 

 Штатні розписи. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ  ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПТАХІВНИЦТВУ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПТАХІВНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

«ГОЛОВПТАХОПРОМ» МІНІСТЕРСТВА РАДГОСПІВ  УРСР 

 

Ф.Р-5879, 30 од.зб., 1978–1981 рр. Описи. 

 

Створене в 1978 р. відповідно до наказу Міністерства радгоспів УРСР від 21 серпня 

1978 р.  

До складу входить чотири птахофабрики. 

Основним завданням є виробництво товарних яєць та м’яса птиці. 

 

  Накази  з основної діяльності. 

 Виробничо-фінансові плани та основні показники їх виконання. 

 Зведені річні звіти об’єднання та птахофабрик. 

 Агрономічні та річні ветеринарні звіти птахофабрики «1-ше Травня». 

 Документи про роботу робітничого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

ГОСПОДАРСТВ І МІЖГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  ПО 

ВИРОБНИЦТВУ М’ЯСА І ЯЄЦЬ 
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Ф.Р-4471, 393 од.зб., 1969–1982 рр. Описи. 

 

Створений 6 березня 1969 р. як Черкаське обласне міжколгоспне об’єднання 

спеціалізованих господарств і птахівничих станцій при обласному управлінні 

сільського господарства. 

В травні 1981 р. відповідно до наказу Міністерства сільського господарства УРСР 

від 20 лютого 1980 р. перейменоване в міжгосподарський відділ спеціалізованих 

господарств і міжгосподарських підприємств по виробництву м’яса і яєць. 

Ліквідований з 1 лютого 1983 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань і постанови правління об’єднання. Протоколи засідань 

міжколгоспної ради, технічної ради, виробничих нарад, зборів уповноважених спец 

колгоспів і міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій. 

 Виробничо-фінансові плани. Плани роботи правління об’єднання. 

 Основні показники, аналізи діяльності об’єднання. Основні планові показники 

спеціалізованих господарств і станцій птахівництва. 

 Документи про розвиток і стан птахівництва в області, виробництво м’яса. 

 Зведені показники виробничо-фінансових планів спеціалізованих господарств і 

птахоферм області, промислово-фінансових планів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи про роботу місцевого комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ІНКУБАТОРНО-ПТАХІВНИЧИХ 

СТАНЦІЙ 

 

Ф.Р-2501, 89 од.зб., 1954–1962 рр. Описи. 

 

Створена в 1954 р. в зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Перебувала в підпорядкуванні Міністерства сільського господарства УРСР. 

Станції підпорядковувались 28 районних інкубаторно-птахівничих станцій. 

Здійснювала розроблення і затвердження планових завдань з інкубації, виведення 

молодняка і його реалізації, надавала зоотехнічну допомогу колгоспам у справі 

розвитку птахівництва, а також племінного птахівництва. 

Ліквідована 10 лютого 1960 р. відповідно до постанови ЦК Компартії України і 

Ради Міністрів УРСР від 11 липня 1958 р. 

 

 Накази з основної діяльності. Розпорядження з особового складу. 

 Протоколи засідань обласної ради інкубаторно-птахівничих станцій і правління. 

 Виробничо-фінансові плани. Річні плани проведення інкубації, вирощування 

молодняка птахів та його продажу. 

 Річні зоотехнічні звіти. Річні звіти станцій. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Річні зведені фінансові звіти. 

 Особові справи працівників та службовців. 

 Ліквідаційний звіт. 
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УПРАВЛІННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЯЄЦЬ І М’ЯСА ПТИЦІ ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО МІЖКОЛГОСПНОГО ОБ’ЄДНАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

 

Ф.Р-4469, 123 од.зб., 1963–1971 рр. Опис. 

 

Створене рішенням 1-ої конференції уповноважених колгоспів від  

18 квітня 1963 р. як Правління Черкаської обласної Ради по птахівництву. 

З 17 липня 1966 р. реорганізоване – в Черкаську обласну контору міжколгоспних 

інкубаторно-птахівничих станцій, з 7 березня 1969 р. – в управління по 

виробництву яєць і м’яса птиці. 

Ліквідоване 21 лютого 1972 р. згідно з постановою обласної ради колгоспів. 

  

 Положення про обласну контору та міжколгоспні інкубаторно-птахівничі станції. 

 Протоколи засідань облради по птахівництву, засідань  правління, зборів 

уповноважених колгоспів – птахівників, нарад і семінарів птахівників. 

 Плани роботи управління. 

 П’ятирічні плани виробництва продукції. Виробничо-фінансові плани 

міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій. 

 Основні показники виробничо-фінансових  планів управління і станцій. Зведення, 

доповідні записки, довідки про стан та заходи покращення роботи з птахівництва в 

області, розвиток птахівництва. Річні зоотехнічні звіти. 

 Плани, зведення, інформації про племінну роботу в птахівництві. 

 Документи про представлення передових господарств учасниками  Виставки 

досягнень Народного господарства СРСР (1969). 

 

 

ЗАВОДИ, ФАБРИКИ ПТАХІВНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Фондів 5, 660 од.зб., 1960–1980 рр. Описи. 

 

Коробівський державний племінний птахівничий завод – створений як 

Золотоніська птахофабрика відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 9 

листопада 1964 р. на базі колгоспу «Червона зірка»;  

у 1968 р. перетворена в Коробівський племрадгосп репродуктор качок; з 1976 р. – 

Коробівський державний племінний птахівничий завод. 

Племінний завод «Перемога» –організований в 1972 р. відповідно до наказу 

Міністерства радгоспів УРСР від 18 січня 1972 р. на базі колгоспу «Перемога». 

Птахофабрика «Острожани» – створена 26 березня 1960 р. як птахорадгосп; з 1965 

р. перетворений – в птахофабрику. 

Птахофабрика «Перше Травня» – створена в січні 1972 р. згідно з наказом 

Міністерства радгоспів УРСР від 18 січня 1972 р. на базі спецколгоспу «Перше 

Травня». 

Спецколгосп ім. 1-ше Травня – організований в грудні 1962 р. на базі бригади 

колгоспу ім. ВКП(б) с. Степанки Черкаського району. Ліквідований 25 січня 1972 

р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Статути заводів, фабрик. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, загальних зборів колгоспників та засідань 
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правління спецколгоспу. Документи бюро економічного аналізу. 

 П’ятирічні плани розвитку господарства. Перспективні плани племінної роботи. 

Виробничо-фінансові плани. Плани протиепізоотичних  та лікувально-профілактичних 

заходів.  

 Основні показники п’ятирічних планів розвитку господарства, виробничо-

фінансових планів. Економічні аналізи виконання планів продукції птахівництва та 

тваринництва. 

 Агрономічні та ветеринарні звіти. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 Технологічні карти по агротехніці. Книги історії полів і сівозмін. 

 Шнурові книги обліку насіння. 

 Документи про роботу робітничих комітетів профспілки. 

 

Птахофабрика «Острожани», с. Острожани Жашківського району,  

ф.Р-3379, 268 од.зб., 1960–1980 рр. 

Коробівський державний племінний птахівничий завод качок,  

с.Коробівка Золотоніського району, ф.Р-4774, 257 од.зб., 1965–1979 рр. 

Державний племінний завод «Перемога», с. Будище Черкаського району, ф.Р-5255, 

42 од.зб., 1972–1974 рр. 

Птахофабрика «Перше Травня», с. Хутори Черкаського району,  

ф.Р-5254, 32 од.зб., 1972–1973 рр. 

Спецколгосп по птахівництву ім. 1-ше Травня, с. Хутори Черкаського району, ф.Р-

4736, 61 од.зб., 1962–1972 рр. 

 

 

БДЖІЛЬНИЦТВО 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА БДЖІЛЬНИЦТВА УПРАВЛІННЯ 

БДЖІЛЬНИЦТВА МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

Ф.Р-4182, 334 од.зб., 1954–1986 рр. Описи. 

 

Створена відповідно до наказу Міністерства сільського господарства від 26 квітня 

1954 р. 

Здійснює зоотехнічне обслуговування  пасік колгоспів і радгоспів, займається 

пропагандою та впровадженням досягнень сільськогосподарської науки і 

передового досвіду в бджільництво. 

 

 Протоколи виробничих нарад, нарад бджолярів колгоспів. 

 Перспективні плани розвитку колгоспного та радгоспного бджільництва області, 

його продуктивності, вирощування насіння і саджанців медоносних культур. Промислово-

фінансові плани, звіти про їх виконання. 

 Річні звіти, основні показники виконання планів про виробничо-зоотехнічну та 

господарську діяльність. Зведені відомості головних осінніх ревізій бджолиних сімей, 

готовності бджолиних господарств до зимівлі. Довідки про роботу районних і 

міжрайонних зоотехніків з бджільництва. 

 Документи про передові райони, колгоспи та радгоспи області, передовиків-

бджолярів. Списки передовиків-бджолярів області. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкового комітету. 
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ШОВКІВНИЦТВО 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ШОВКІВНИЦТВА УПРАВЛІННЯ 

ШОВКІВНИЦТВА МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

Ф.Р-2638, 303 од.зб., 1954–1979 рр. Опис, каталог. 

 

Черкаська обласна контора шовківництва створена в травні 1954 р. 

У її підпорядкуванні перебували Золотоніська, Канівська, Черкаська міжрайонні 

коконосушильні бази, Канівський та Черкаський плодорозсадники, шовкорадгосп 

«Григорівський» Канівського району. 

Займалася виробництвом і заготівлею коконів шовкопряда, вирощуванням та 

розширенням кормової бази шовківництва. 

В квітні 1979 р. перейменована у обласний трест шовківництва відповідно до 

наказу міністра сільського господарства УРСР від 

5 квітня 1979 р. 

 

 Статут Черкаської міжрайонної коконосушильної бази (1961). 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Перспективні плани розвитку шовківництва в області, заготівель коконів 

шовкопряда; річні виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. 

 Довідки, відомості про діяльність тресту та підвідомчих організацій по 

шовківництву, вирощування та заготівлі шовкопряда в колгоспах та радгоспах області. 

Довідки про економічні показники з шовківництва. 

 Документи з пропаганди передового досвіду і досягнень передовиків-шовківників 

області, про їх участь у Всесоюзній (1963) та обласних сільськогосподарських виставках. 

 Титульні списки, ліміти фінансування, звіти з капітального будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

ЗВІРОГОСПОДАРСТВО 

 

ЗВІРОГОСПОДАРСТВО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ 

І КООПЕРАТИВНИХ ТОВАРИСТВ 

 

Ф.Р-3127, 430 од.зб., 1956–1986 рр. Описи. 

 

Організоване в 1956 р. як підсобне господарство Черкаської облспоживспілки. 

З 20 липня 1960 р. на його базі організоване звірогосподарство. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Перспективні плани розвитку господарства.  Виробничо-фінансові плани. Плани 

ветеринарно-профілактичних заходів. 

 Інформації, довідки про роботу звірогосподарства. Річні звіти  з виробничої 

діяльності. 

 Зоотехнічні звіти. 

 Представлення до присвоєння звання майстра-тваринника. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

ІНСПЕКТОРИ ЛІСІВ 

 

 Фондів 2, 14 од.зб., 1922-1924 рр. Описи. 

 

 Підпорядковувалися Київському губернському лісовому управлінню. 

Здійснювали нагляд за станом лісового майна і лісового господарства в лісництвах, 

лісозаготівлями. 

 

 Протоколи наради лісничих 10-го району (1924), засідань окружної торгівельної 

комісії (ф.Р-2864). 

 Доповідні записки, інформації, відомості про діяльність лісництв. Акти ревізій 

лісництв Шевченківського округу. 

 Списки особового складу лісництв (1922, ф.Р-2767). 

 

Уманського і Звенигородського повітів, ф.Р-2767, 4 од.зб., 1922-1923 рр. 

 10-го району Шевченківського округу, ф.Р-2864, 10 од.зб., 1922-1924 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА І 

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ МІНІСТЕРСТВА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-2572, 3117 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталог. 

 

 Створене в 1954 р. як обласне управління лісового господарства. 

У 1961 р. реорганізоване – в обласне управління лісового господарства і 

лісозаготівель. 

Займається лісорозведенням, лісозаготівлею, охороною лісів; здійснює нагляд за 

лісом та контроль за діяльністю лісових господарств. 

 

 Документи про створення управління лісового господарства і лісозаготівель в 

Черкаській області (1959-1960). Положення про обласне управління і лісгоспзаги (1960). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи технічних нарад. 

 Перспективні і річні плани розвитку лісового господарства, створення захисних 

лісонасаджень. Річні виробничі і виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. 

Плани, звіти капітальних вкладень і капітального будівництва. Річні зведені звіти, 

доповіді, річні звіти, листування з виробничої діяльності, праці, собівартості товарної 

продукції; про стан лісів, виконання плану по продукції, агромеліоративних робіт; стан 

лісозахисних насаджень і колгоспних лісів; про передачу колгоспам та радгоспам 

полезахисних лісонасаджень; розвиток та впровадження нової техніки. Санітарні огляди. 

 Документи з обліку державного лісового фонду і колгоспних лісів, про відведення 

земель держлісфонду підприємствам, радгоспам і колгоспам для державних та 

громадських потреб, проведення лісокультурних робіт, облік та оцінку лісових культур. 

Звіти, відомості, акти облуправління і лісгоспів з обслуговування та інвентаризації 

розсадників лісокультур. Документи про затоплення і підтоплення лісових площ 

Кременчуцьким водосховищем (1954-1961) та залісення захисної смуги кругом нього 

(1961-1962). Схема колгоспних земель Черкаського району, що підлягали затопленню та 
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підтопленню. Документи по збереженню та розширенню лісів, зеленої зони кругом міст, 

робітничих селищ та селищ міського типу, проведення декад «Лісу і саду». 

 Відомості про участь у Всесоюзній виставці досягнень народного господарства 

(1957-1964) і 1-ій Черкаській обласній сільськогосподарській виставці (1956). 

Характеристики на передовиків лісового господарства; документи про присвоєння їм 

звання «Заслужений лісовод Української РСР». 

 

 

ЧИГИРИНСЬКА ЛІСОЗАХИСНА СТАНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.Р-5760, 66 од.зб., 1949-1953 рр. Опис. 

 

Відповідно до постанови Кіровоградського облвиконкому і бюро обкому КП (б) У 

від 10 грудня 1948 р. та наказу Дніпропетровського управління лісового 

господарства від 25 січня 1949 р. організована Ново-Георгіївська лісозахисна 

станція. 

У червні 1949 р. станція була розміщена у м. Чигирин та отримала назву 

Чигиринської. 

Припинила діяльність у червні 1953 р., а майно передане Чигиринській МТС. 

 

 Протоколи засідань технічних нарад. 

 Річні плани лісокультурних робіт по виробничих ділянках та бригадах і звіти про їх 

виконання. Проекти лісокультур, плани та схеми колгоспних ділянок.  

 Доповідь директора про роботу станції (1949). 

 Відомість обліку об’єктів та об’єктів робіт по Чигиринській виробничій ділянці. 

Книги обліку лісонасаджень на землях колгоспів по станції, Чигиринської 

агромеліоративної ділянки. 

 Документи з капітального будівництва; про роботу з кадрами. 

 

 

КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ З ЛІСОУПОРЯДКУВАННЯ ЛІСОВИХ 

МАСИВІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Ф.Р-2607, 235 од.зб., 1927, 1928, 1945-1964 рр. Опис, каталог. 

 

 Колекція створена у держархіві області в 1968 р. 

 

 Проекти планів організації лісового господарства лісгоспів. Плани лісового 

господарства лісництв колгоспів області. Організаційно-господарські плани лісових 

розсадників, лісгоспів. Схеми агролісомеліоративних заходів по області (1954). 

 Звіти, пояснюючі записки, геодезичні журнали, таксаційні описи з 

лісовпорядкування лісових дач Чигиринського лісництва та лісгоспів області. Таксаційні 

описання лісництв, лісгоспів. 

 Картографічні матеріали. 

 Документи про біологічний захист дамб. 

 

 

ЛІСОВІ ПРОМИСЛОВІ ГОСПОДАРСТВА 

 

 Фондів 4, 33 од.зб., 1936, 1943-1951 рр. Описи. 
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 Канівське господарство створене в кінці 1947 р. 

 Інші відновили діяльність у 1944 р. 

 Здійснювали заготівлі та переробку деревини. 

Перебували у віданні Міністерства лісового господарства УРСР та в 

безпосередньому підпорядкуванні тресту «Київліс». 

Ліквідовані: Канівське – в 1951 р., Черкаське – у березні 1949 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи технічних нарад, виробничих зборів. 

 Річні звіти про роботу господарств. 

 Списки передовиків виробництва Звенигородського ліспромгоспу. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акти про збитки, нанесені Черкаському ліспромгоспу фашистськими 

загарбниками, списки зруйнованих будівель та споруд (1944). 

 

 Звенигородське, ф.Р-3530, 1 од.зб., 1936 р. 

 Канівське, ф.Р-2682, 8 од.зб., 1948-1951 рр. 

 Смілянське, ф.Р-4574, 12 од.зб., 1944-1949 рр. 

 Черкаське, ф.Р-610, 12 од.зб., 1943-1949 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ЛІСОВЕ ПРОМИСЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА І 

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ 

 

 Ф.Р-564, 134 од.зб., 1943-1960 рр. Описи. 

 

Створене у грудні 1943 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 11 

грудня 1943 р. як хімічне лісове господарство з безпосереднім підпорядкуванням 

Українському лісохімічному тресту «Укрлісхім». У 1957 р. перейменоване – в 

лісове промислове господарство. 

Займалося заготівлею живиці, смоли, виробництвом товарів широкого вжитку та 

збутом продукції власного виробництва. 

Ліквідоване 1 червня 1960 р. 

 

 Накази директора з основної діяльності. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Техпромфінплани. 

 Доповіді про роботу господарства. Річні звіти про виконання техпромфінплану, 

плану з собівартості товарної продукції. Річний технічний звіт з лісохімії. 

 Описи будівель та споруд (1945-1947). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Вступний баланс (1944). 

 

 

ЛІСОВІ ТА ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНІ ГОСПОДАРСТВА 

 

 Фондів 9, 3634 од.зб., 1930-1987 рр. Описи. 

 

Створені: Звенигородське – у 1929 р., Корсунь-Шевченківське – у 1967 р., 

Чигиринське – у квітні 1958 р. як лісові господарства. 

Відновили діяльність у 1943-1944 рр. 
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У 1960 р. перейменовані в лісозаготівельні господарства. 

Перебувають в безпосередньому підпорядкуванні Черкаського облуправління 

лісового господарства і лісозаготівель. 

Здійснюють заходи з відновлення лісу та підвищення їх продуктивності; контроль 

за правильністю лісонасаджень та вирубуванням лісових масивів. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань технічної ради. 

 П’ятирічні та перспективні плани розвитку лісового господарства та лісозаготівель. 

Генеральний план розвитку лісового господарства по Смілянському лісгоспу (1956-1970). 

Річні плани лісокультурних робіт і статистичні звіти про їх виконання. Техпромфінплани. 

Плани з перероблення деревини і випуску виробів в асортименті та звіти про їх 

виконання. 

 Звітні доповіді про роботу господарств. Звіти про наявність лісорозсадників, їх 

місце розташування. Відомості модельних дерев, які зрізані у 1924 р. в Балакліївській дачі, 

складено у 1936 р. (ф.Р-4430). 

 Документи з обліку лісового фонду та розприділення по зонах, лісогосподарської 

пропаганди; по охороні лісу від пожеж; з лісопатологічних обслідувань та про заходи 

боротьби з шкідниками і хворобами лісу; раціоналізації і винахідництва; наукової 

організації праці, досягнень науки і передового досвіду роботи; охорони праці та техніки 

безпеки; капітального будівництва; про роботу з кадрами та нагородження передовиків 

лісового господарства. 

 Фінансові плани. Плани з праці та звіти про їх виконання. Штатні розписи, 

кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акти про збитки, нанесені Звенигородському лісгоспу фашистськими 

загарбниками (1944, ф.Р-4541). 

 

 Звенигородське, ф.Р-4541, 692 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Золотоніське, ф.Р-5058, 228 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Кам’янське, ф.Р-4324, 370 од.зб., 1948-1982 рр. 

 Канівське, ф.Р-4746, 124 од.зб., 1960-1967 рр. 

 Корсунь-Шевченківське, ф.Р-5297, 155 од.зб., 1967-1980 рр. 

 Смілянське, ф.Р-4430, 441 од.зб., 1936-1987 рр. 

 Уманське, ф.Р-3529, 463 од.зб., 1932, 1944-1982 рр. 

 Черкаське, ф.Р-467, 691 од.зб., 1930-1980 рр. 

 Чигиринське, ф.Р-3757, 470 од.зб., 1958-1980 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО 

ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА НА ПАЯХ «УКРІНЛІС» 

 

 Ф.Р-2836, 8 од.зб., 1924-1926 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 До її складу входили три лісозаводи. 

 Займалась заготівлею продукції із лісоматеріалів. 

 

 Циркуляри, накази Чорнобильської районної контори (1926). 

 Баланс. Кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 

 

ЛІСОРОЗСАДНИКИ 
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 Фондів 2, 169 од.зб., 1944-1969 рр. Описи, каталог. 

 

Відомостей про час заснування та припинення діяльності Золотоніського 

лісорозсадника немає. 

Черкаський – організований у 1944 р. як державний агролісорозсадник. У 1958 р. 

перейменований – в державний лісорозсадник, з 1963 р. – в державний 

плодолісорозсадник. 

 

 Положення про Черкаський розсадник (1948, 1949). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи нарад. 

 П’ятирічні плани розвитку Черкаського розсадника (1959-1970). Виробничо-

фінансові плани. 

 Основні показники планів розвитку сільського господарства та виробничо-

фінансових планів. Агрономічні звіти. Річні звіти про посіви під урожай; збір урожаю 

сільськогосподарських культур. 

 Річні плани фінансування капітальних вкладень, титульні списки, річні звіти з 

капітального будівництва. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-

управлінського персоналу, чисельність та склад спеціалістів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Вступний баланс (1944). Річні бухгалтерські 

звіти. 

 

 Золотоніський, ф.Р-708, 3 од.зб., 1945-4946 рр. 

 Черкаський державний плодолісорозсадник, ф.Р-2580, 166 од.зб., 1944-1969 рр. 

 

ЛІСНИЦТВА 

 

 Фондів 20, 553 од.зб., 1917-1931 рр. Описи. 

 

Створені на підставі Декрету Раднаркому УСРР від 3 квітня 1920 р. про 

націоналізацію всіх колишніх казенних, монастирських та поміщицьких земель як 

виробничо-територіальні одиниці в лісовому господарстві. Управління лісами на 

місцях передано лісним підвідділам повітових земельних відділів. 

Перебували у віданні Всеукраїнського управління лісами. 

Займалися охороною лісів, лісонасадженнями, розчищенням лісових масивів. 

Ліквідовані у 1926-1931 рр. у зв’язку з реорганізацією управління лісовим 

господарством та лісовпорядкуванням з об’єднанням в лісгоспи.  

 

 Постанови, розпорядження, інструкції Наркомату землеробства УСРР, 

Всеукраїнського центрального управління лісами, губернського лісового управління, 

губернського та повітових земвідділів. 

 Протоколи з’їздів лісових спеціалістів повітів, виробничо-технічних нарад, засідань 

розціночно-конфліктної комісії, зборів працівників і службовців. 

 Господарські плани. Звіти про роботу лісництв. Доповіді, відомості про 

лісокультурні та меліоративні роботи, заготівлі та відпуск лісу і лісоматеріалів. Відомості 

про лісництва Черкаського округу (1925-1926, ф.Р-398). 

 Листування про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське користування, 

виділення землі у лісових дачах для малоземельного населення, закладення розсадників. 

Контракти та умови про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське користування. 

Описання, оціночні відомості та креслення ділянок лісосік. 

 Списки працівників і службовців лісництв. 
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 Прибутково-видаткові кошториси. Відомості про прибутки та видатки грошових 

сум по лісництвах. Звітні відомості по касі збірників-лісничих. 

 

 Байбузівське, ф.Р-407, 28 од.зб., 1920-1924 рр. 

 Городищенське, ф.Р-392, 17 од.зб., 1920-1923 рр. 

 Дахнівське, ф.Р-393, 7 од.зб., 1917-1922 рр. 

 Драбівське, ф.Р-394, 42 од.зб., 1919-1922 рр. 

 Дубіївське, ф.Р-395, 48 од.зб., 1920-1923 рр. 

 Звенигородське, ф.Р-2819, 1 од.зб., 1922-1923 рр. 

 Ірдинське, ф.Р-396, 99 од.зб., 1920-1923 рр. 

 Кам’янське, ф.Р-1045, 4 од.зб., 1919-1920 рр. 

 Канівське, ф.Р-397, 11 од.зб., 1920-1930 рр. 

 Корсунське, ф.Р-398, 58 од.зб., 1921-1929 рр. 

 Матвіївське, ф.Р-1044, 33 од.зб., 1920-1922 рр. 

 Мошенське збільшене, ф.Р-399, 36 од.зб., 1920-1928 рр. 

 Поташське, ф.Р-2825, 2 од.зб., 1931 р. 

 Сахнівське, ф.Р-401, 25 од.зб., 1919-1924 рр. 

 Смілянське, ф.Р-402, 17 од.зб., 1920-1923 рр. 

 Таганчанське, ф.Р-403, 4 од.зб., 1920-1922 рр. 

 Таганчанське, ф.Р-2742, 1 од.зб., 1922 р. 

 Черкаське, ф.Р-405, 50 од.зб., 1920-1924 рр. 

 Чигиринське, ф.Р-1043, 42 од.зб., 1918-1922 рр. 

 Чорнявське, ф.Р-406, 28 од.зб., 1919-1922 рр.   

 

 

КАНІВСЬКА ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ДОСЛІДНА 

ГІДРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ  

 

  Ф.Р-4742, 349 од.зб., 1958-1975 рр. Описи. 

 

Створена у червні 1958 р. відповідно до наказу Міністерства сільського 

господарства УРСР від 18 червня 1958 р. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР нагороджена орденом Трудового 

Червоного Прапора. У листопаді 1972 р. їй присвоєно звання – дослідна. 

Проводила роботи по боротьбі з ерозією ґрунтів, заготівлі та переробку деревини. 

 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, звітно-виборних зборів членів науково-

технічного товариства. 

 Техпромфінплани. Річні плани лісокультурних робіт та статистичні звіти про 

проведення даних робіт. 

 Доповіді директора про господарську та виробничо-фінансову діяльність станції. 

Місячні статистичні звіти з валової продукції. Документи з охорони та захисту лісів; про 

облік лісового фонду; будівництво гідротехнічних споруд; з лісового господарства, про 

ведення господарства в колгоспних лісах. 

 Звіти про розвиток та впровадження нової техніки. Документи з раціоналізації; 

капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Плани з праці та звіти про їх виконання. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи робітничого комітету профспілки. 
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ЛИСЯНСЬКА ЛІСОМЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА І 

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ 

 

 Ф.Р-5162, 5 од.зб., 1972 р. Опис. 

 

Створена у липні 1972 р. відповідно до наказу Черкаського обласного управління 

лісового господарства від 16 травня 1972 р. 

Здійснювала ведення лісового господарства в державному лісовому фонді, 

створення захисних лісонасаджень від вітрової та водної ерозії. 

 

 Накази директора станції з основної діяльності. 

 Звіти про роботу з кадрами. 

 Статистичні звіти про виконання плану з праці. Річний бухгалтерський звіт. 

 

 

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІНІСТЕРСТВА МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-2637, 581 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у 1954 р. відповідно до рішення Черкаського облвиконкому від 18 січня 

1954 р. як відділ водного господарства при облуправлінні сільського господарства. 

Відповідно до рішення Черкаського облвиконкому від 16 жовтня 1954 р. виділене в 

самостійне управління – управління водного господарства. У 1965 р. 

реорганізоване – в обласне управління меліорації і водного господарства. 

Займається реєстрацією і паспортизацією основних гідротехнічних споруд. 

Здійснює технічний нагляд за водогосподарським будівництвом; контроль за 

проведенням експлуатаційних заходів. 

 

 Накази, розпорядження органів вищого рівня. Накази начальника управління з 

основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Перспективні і річні плани розвитку водного господарства, будівництва 

водогосподарських об’єктів. Звіти, доповідні записки, довідки про виробничу діяльність, 

осушення та зрошування земель, технічну експлуатацію осушувальних та зрошувальних 

систем, використання водних систем. 

 Документи про роботу групи по підготовці водосховища Кременчуцької ГЕС. 

Списки переселенців із зони затоплення; довідки про хід переселення населення. 

 Титульні списки капітального будівництва. Акти про приймання об’єктів в 

експлуатацію. Технічні паспорти водогосподарських об’єктів; зведені оціночні відомості 

та підсумки паспортизації. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки.  
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УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА 

БУДІВНИЦТВОМ ЗАХИСНИХ СПОРУД НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ 

ВОДОСХОВИЩІ МІНІСТЕРСТВА МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-4164, 376 од.зб., 1960-1981 рр. Описи. 

 

Створене в березні 1960 р. відповідно до наказу Головного управління водного 

господарства при Раді Міністрів УРСР від 29 лютого 1960 р. як управління служби 

експлуатації захисних споруд на Кременчуцькому водосховищі. З жовтня 1960 р. 

підпорядковане Державному комітету Ради Міністрів УРСР з водного 

господарства. 

У вересні 1962 р. перейменоване – в управління служби експлуатації і технічного 

нагляду за будівництвом захисних споруд на Кременчуцькому водосховищі. З 

грудня 1963 р. підпорядковане Державному виробничому комітету по 

зрошувальному землеробству та водному господарству УРСР, з жовтня 1965 р. 

передане у відання Міністерства меліорації і водного господарства УРСР. 

 

 Постанови, накази, рішення органів вищого рівня. Накази начальника управління з 

основної діяльності. 

 Протоколи технічних нарад. 

 Річні звіти управління з усіх видів діяльності. Технічні звіти по експлуатації 

захисних споруд. Технічні інформації про гідрогеологічний стан та положення ґрунтових 

вод на захисних масивах. Накази, заходи, плани про пропускання паводків та запобігання 

аварій. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; капітального будівництва; охорони 

праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. Акти приймання в експлуатацію 

гідротехнічних споруд державною комісією (1961-1969).  

 Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкового комітету та місцевого комітету профспілки. 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСУШУВАЛЬНО-ЗРОШУВАЛЬНИХ 

СИСТЕМ 

 

 Фондів 2, 276 од.зб., 1945-1970 рр. Описи. 

 

Тясминське міжрайонне управління експлуатації осушувальних систем Головного 

управління водного господарства створене у 1937 р. Відновило діяльність з липня 

1945 р. У 1956 р. перейменоване – в Тясминське управління експлуатації 

осушувальних систем Черкаського облуправління водного господарства, у 1959 р. – 

в Тясмино-Супійське управління експлуатації осушувальних систем. На початку 

1966 р. реорганізоване у два самостійних управління: Тясминське і Супійське. У 

1971 р. управління розформоване та приєднане до Черкаського управління 

експлуатації осушувально-зрошувальних систем. 

Супійське міжобласне управління експлуатації осушувальних систем відновило 

діяльність у 1945 р. з місцезнаходженням в м. Переяслав-Хмельницький. У 1958 р. 

переміщене до с. Гельмязів (нині Золотоніського району). У 1959 р. тимчасово 

припиняло діяльність, а відновило у 1966 р. як Супійське управління експлуатації 

осушувальних систем. У 1968 р. перейменоване – в Черкаське управління 

експлуатації осушувально-зрошувальних систем. 
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Здійснювали технічну експлуатацію осушувальних систем, утримання 

гідротехнічних споруд осушувальних каналів, технічний контроль за виконанням 

будівельних, культурно-технічних та експлуатаційних робіт. 

 

 Плани меліоративних робіт, освоєння торфоболотних земель та експлуатаційних 

заходів та звіти про їх виконання. 

 Доповідь, довідки про роботу Тясминського управління (1957). Доповідні записки, 

інформації та відомості про використання осушених земель. Річні технічні звіти. 

Кон'юнктурні огляди.  

 Звіти про розвиток та впровадження нової техніки; потерпілих при нещасних 

випадках та освоєння заходів з охорони праці.  

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

чисельність і склад спеціалістів. 

 Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Тясминське, ф.Р-3806, 159 од.зб., 1945-1970 рр. 

 Черкаське, ф.Р-3807, 117 од.зб., 1945-1969 рр. 

 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНО-

МЕЛІОРАТИВНОЇ КОНТОРИ ПО УМАНСЬКОМУ ТА ЧЕРКАСЬКОМУ 

ОКРУГАХ 

 

 Ф.Р-4456, 39 од.зб., 1924-1926 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування немає. 

Здійснював укладення договорів на проведення меліоративно-гідротехнічних та 

будівельних робіт. 

Припинив діяльність у червні 1926 р. 

 

 Циркуляри, розпорядження, інструкції головної контори, «Укрдержмеліобуд» м. 

Харків, Київського відділу «Укрдержмеліобуду». 

 Листування про зрошення луків та зрошувальні роботи. Документи про 

будівництво гідромеліоративних споруд. 

 Документи з особового складу. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЛИХ РІК 

МІНІСТЕРСТВА МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-5241, 77 од.зб., 1971-1977 рр. Опис. 

 

Створене у лютому 1971 р. відповідно до наказу Міністерства меліорації і водного 

господарства УРСР від 27 квітня 1970 р. 

Здійснювало регулювання водних ресурсів рік області, планування раціонального 

розміщення нових гідротехнічних споруд на річках області. 

Ліквідоване у січні 1978 р. та на його базі створений відділ водних ресурсів та 

малих рік Черкаського обласного виробничого управління меліорації і водного 

господарства. 

 

 Накази, постанови, розпорядження органів вищого рівня. Накази начальника 

управління з основної діяльності та з особового складу. 
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 Перспективні плани та плани будівництва і проектних робіт в басейнах малих рік. 

Оперативні плани водоспоживання по районах області та зведені баланси по основних 

ріках. Доповідні записки, довідки та інформації про виробничу діяльність управління. 

Основні показники водоспоживання та водовідведення в розрізі басейнів рік по області. 

 Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ «ЧЕРКАСИВОДБУД» 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО ЗРОШУВАННЮ І БУДІВНИЦТВУ 

РАДГОСПІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВА МЕЛІОРАЦІЇ І 

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-5568, 362 од.зб., 1974-1980 рр. Описи. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства меліорації і водного господарства 

УРСР від 22 листопада 1973 р. 

Здійснював керівництво виробничою і фінансовою діяльністю підвідомчих 

будівельно-монтажних управлінь, пересувних колон, контор та іншими. 

Забезпечував організацію будівельно-монтажних робіт та діяльність підсобних 

господарств. 

Згідно з генеральною схемою управління Міністерства меліорації і водного 

господарства УРСР та наказом Міністерства від 11 липня 1988 р. трест 

ліквідований. На його базі створено Черкаське проектно-будівельно-

експлуатаційне об’єднання «Черкасимеліоводгосп».  

 

Накази керуючого трестом з основної діяльності. 

 Протоколи оперативних нарад, засідань технічної ради. 

 Перспективні плани будівельно-монтажних робіт та капітальних вкладень. План 

водогосподарського будівництва в господарствах області. Програми підрядних 

будівельно-монтажних робіт тресту та підвідомчих організацій. Плани відрахувань на 

утримання апарату і кошториси витрат планового централізованого фонду матеріального 

заохочення. 

 Показники, аналізи та відомості про виконання основних планових показників. 

Звіти тресту та підвідомчих організацій про витрати на утримання апарату управління; 

виконання плану введення в дію потужностей; капітальних вкладень; про собівартість 

будівельних і монтажних робіт. Аналізи продуктивності праці і середньої заробітної 

плати. Інформації, довідки про економію витрачання основних будматеріалів. 

 Документи з наукової організації праці; раціоналізації та винахідництва; 

лабораторії економічного аналізу; охорони праці і техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат тресту та підвідомчих організацій. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю. 

 

 

ЛУКОМЕЛІОРАТИВНІ СТАНЦІЇ 

 

 Фондів 2, 262 од.зб., 1950-1969 рр. Описи. 

 

Підставківська станція організована відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР 

від 14 квітня 1950 р. У зоні діяльності станції перебувало 89 колгоспів та 9 

радгоспів в чотирьох адміністративних районах. 

Ротмистрівська станція організована у 1960 р. 
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Перебували у віданні та безпосередньому підпорядкуванні з 1967 р. будівельно-

монтажного тресту «Дніпроводбуд». 

Здійснювали меліоративні та культурно-технічні роботи. 

Ліквідовані: Підставківська – у січні 1970 р. з передачею функцій пересувній 

механізованій колоні № 216, Ротмистрівська – у 1967 р. 

 

 Накази, розпорядження, рішення органів вищого рівня. 

 Протоколи постійно-діючих нарад. 

 Виробничо-фінансові плани та відомості про їх виконання. Річні виробничо-

фінансові завдання тракторних бригад. Плани механізованих робіт, освоєння земель в 

колгоспах з осушувальною системою. Аналізи виконаних робіт. Відомості про 

сільськогосподарське використання земель з осушувальною системою.  

 Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

чисельність та склад спеціалістів. 

 Документи з капітального будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Підставківська, ф.Р-3801, 209 од.зб., 1950-1969 рр. 

 Ротмистрівська, ф.Р-4127, 53 од.зб., 1960-1967 рр. 

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ПО ОХОРОНІ І ВІДТВОРЕННЮ РИБНИХ 

ЗАПАСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ 

ВОДОСХОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ПО 

ОХОРОНІ І ВІДТВОРЕННЮ РИБНИХ ЗАПАСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 

РИБАЛЬСТВА 

 

 Ф.Р-5395, 316 од.зб., 1959-1982 рр. Описи. 

 

Черкаська державна інспекція по охороні і регулювання рибальства створена у 

зв’язку зі створенням Кременчуцького водосховища відповідно до наказу 

Української державної інспекції по охороні і регулювання рибальства при Раді 

Міністрів УРСР від 31 грудня 1959 р. З грудня 1962 р. передана у відання 

Дніпровського басейного управління по охороні і відтворенню рибних запасів та 

регулювання рибальства. 

Згідно з наказом «Дніпрорибводу» від 18 грудня 1963 р., з січня 1964 р. 

перейменована – в Держінспекцію по охороні і відтворенню рибних запасів та 

регулювання рибальства на Кременчуцькому водосховищі. 

Займається на підконтрольних водоймах охороною рибних запасів, регулюванням 

рибальства; здійснює контроль за виконанням робіт з природного відтворення 

риби. 

 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Плани роботи інспекції. 

 Річні виробничі звіти. Акти, звіти, відомості про вилов та загибель риби. 

Документи про роботу рибоводного господарства. Журнали аналізів уловів. Відомості та 

листування про роботу загонів «Голубий патруль». Листівки та плакати з пропаганди і 

агітації з питань охорони і відтворення рибних запасів. 

 Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету та місцевого 

комітету профспілки. 
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РИБОРОЗПЛІДНИК «ОСТАШІВКА» КИЇВСЬКОЇ КОНТОРИ 

УКРДЕРЖРИБТРЕСТУ 

 

 Ф.Р-3866, 1 од.зб., 1930-1936 рр. Опис. 

 

 Організований у червні 1930 р. До складу його господарства входили ставки. 

Створював умови для розведення риби; здійснював вилов риби; попереджував 

браконьєрство. 

У грудні 1936 р. все майно було передано колгоспу «Нове життя» с. Городецьке 

Уманського району. 

 

 Накази завідуючого з основної діяльності та з особового складу. 

 

 

УМАНСЬКИЙ ОПОРНИЙ ПУНКТ РИБОРОЗВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 Ф.Р-1487, 44 од.зб., 1944-1963 рр. Опис. 

 

Уманський науково-дослідний опорний пункт рибоводства відновив діяльність у 

березні 1945 р. Головною організацією була Українська селекційно-дослідна 

станція рибоводства Наркомату землеробства УРСР, з 15 березня 1946 р. – 

Міністерства земельних справ УРСР. 

У 1958 р. перейменований – в Уманський опорний пункт риборозведення. 

Ліквідований у грудні 1963 р. відповідно до вказівки Держкомітету з рибного 

господарства при Раді Народного господарства СРСР від 1 червня 1963 р. та згідно 

з наказом Українського науково-дослідного інституту рибного господарства від 7 

грудня 1963 р. Приміщення та ставки пункту були передані Уманському змішторгу. 

 

 Розпорядження, рішення Наркомату земельних справ УРСР, Міністерства 

землеробства УРСР, Української селекційної станції рибоводства, міськвиконкому. 

 План роботи пункту (1944). 

 Плани, акти, відомості з відновлення рибно-ставкового господарства району (1945). 

Річні звіти про роботу пункту, науково-дослідну роботу та фінансово-господарську 

діяльність пункту. 

 

 

РИБОЛОВЕЦЬКІ КОЛГОСПИ 

 

 Фондів 10, 1418 од.зб., 1940-1981 рр. Описи. 

 

Створені: Вереміївський – у 1934 р., Іркліївський – у березні 1961 р., Канівський – у 

1928 р. як риболовецька артіль, рибне господарство «Острожани» - у 1932 р. на базі 

підсобного господарства військової частини. 

Відновили діяльність у 1943-1944 рр. 

Здійснюють розведення риби та її вилов. 

У березні 1960 р. рибне господарство «Острожани» припинило діяльність у зв’язку 

з об’єднанням з колгоспом «Україна» і на їх базі організовано птахорадгосп 

«Острожани». 

 

 Накази, розпорядження органів вищого рівня. 
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 Статут Канівського риболовецького колгоспу «Перше Травня» (1972). 

 Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради, загальних зборів членів 

рибоколгоспів, засідань правлінь рибоколгоспів. 

 П’ятирічні плани розвитку господарства та контрольні цифри їх виконання. Плани 

вилову риби та рибоводних меліоративних робіт. Виробничі плани. 

 Звітні доповіді голів рибоколгоспів про роботу. Основні показники господарської 

діяльності. Зведення, відомості про вилов та реалізацію риби. Звіти про виконання планів 

по рибоводній меліорації у звичайних водоймах. Статистичні звіти про виробництво 

продукції тваринництва; підсумки сівби під урожай та збір урожаю. Договори із 

замовниками на постачання риби, умови внутрішньогосподарського соцзмагання. 

 Документи з капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки; про 

нагородження урядовими нагородами, бойовими медалями. 

 Штатні розписи, прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність. 

 Документи профспілкових комітетів. 

 

 Боровицький ім. 17-го партз’їзду, ф.Р-896, 215 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Вереміївський ім. Шмідта, ф.Р-4995, 285 од.зб., 1946-1980 рр. 

 Домантівський «Дніпровець», ф.Р-766, 12 од.зб., 1943-1946 рр. 

 «Дніпровець», ф.Р-5066, 178 од.зб., 1944-1981 рр. 

 Іркліївський «Прогрес», ф.Р-4081, 254 од.зб., 1961-1980 рр. 

 Канівський «Перше Травня», ф.Р-4745, 119 од.зб., 1951-1972 рр. 

 «Червоний жовтень» (с. Лозівок), ф.Р-3170, 175 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Рибне господарство «Острожани», ф.Р-3378, 59 од.зб., 1946-1959 рр. 

 Черкаський ім. Шевченка (с. Червона Слобода), ф.Р-5195, 120 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Черкаський ім. Шевченка, ф.Р-2416, 1 од.зб., 1940-1941 рр. 
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РОЗДІЛ 11 

 

ОХОРОНА ПРИРОДИ 

_____________________________________________________________________   
  

 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ІНСПЕКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УРСР З ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

 

 Ф.Р-4754, 181 од.зб., 1967-1986 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність з 1 жовтня 1967 р. та створена відповідно до постанови Ради 

Міністрів УРСР від 10 червня 1967 р. Перебувала у віданні Держкомітету Ради 

Міністрів УРСР по охороні природи, з липня 1978 р. – Держкомітету УРСР з 

охорони природи. 

Здійснює контроль за збереженням, раціональним використанням та відновленням 

природних ресурсів, охороною об’єктів і пам’яток природи, земельного фонду 

області, водних ресурсів, лісів, надрів загального користування. 

 

 Накази начальника інспекції з основної діяльності та з особового складу. 

 Плани та річні звіти про роботу інспекції. 

 Протоколи, плани та звіти про роботу обласної секції охорони і раціонального 

використання земель; постанови, рішення, доповідні записки, акти з охорони пам’ятників 

природи та повітряного басейну; рішення, відомості та листування про роботу 

громадських організацій і активістів охорони природи; листування та відомості про 

боротьбу з шкідниками сільськогосподарських культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 326 

 

РОЗДІЛ 12 

 

БУДІВЕЛЬНІ, АРХІТЕКТУРНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО 

 

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2514, 37 од.зб., 1960-1963 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у лютому 1961 р. як управління будівництва і промисловості будівельних 

матеріалів. З квітня 1961 р. перейменоване – в управління будівництва. 

Здійснювало керівництво підвідомчими підприємствами і організаціями, контроль 

за фінансово-господарською діяльністю підприємств, підвищення їх 

рентабельності. 

Ліквідоване у 1963 р. 

 

 Накази, розпорядження начальника управління з основної діяльності. Положення 

про управління (1961). 

 Протоколи технічних нарад. 

 Листування з проектними організаціями з питань проектування капітального 

будівництва та реконструкції. Договори на проведення науково-дослідних робіт. 

 Звіти про нещасні випадки. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти з пояснюючими 

записками. Ліквідаційний баланс (1963). 

 

 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2639, 519 од.зб., 1958-1986 рр. Описи, каталоги. 

 

Створене 17 вересня 1958 р. як відділ капітального будівництва облвиконкому 

згідно з рішенням облвиконкому. У кінці 1961 р. перейменоване – в управління 

капітального будівництва облвиконкому. 

Є основним централізованим замовником з житлового, культурно-побутового та 

комунального господарства. 

 

 Рішення облвиконкому про створення відділу капітального будівництва та 

положення про нього (1958). 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Річні титульні списки капітальних та проектно-пошукових робіт, внутрішньо 
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будівельні титульні списки капітального будівництва. Плани капітальних вкладень, 

житлового будівництва, звіти про їх виконання. Довідки про хід капітального житлового 

будівництва. Кон’юнктурні огляди. Перелік об’єктів будівництва (1965). Акти приймання 

виконаних робіт, державного приймання в експлуатацію будівель. 

 Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів; списки співробітників. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ВІДДІЛ ТА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ МІСЬКИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 2, 137 од.зб, 1974-1980 рр. Описи. 

 

Управління капітального будівництва створене у лютому 1974 р. згідно з рішенням 

облвиконкому від 20 лютого 1974 р. 

Відділ капітального будівництва організований згідно з рішенням облвиконкому 

від 5 лютого 1976 р. як Уманська група капітального будівництва, яка з 1 квітня 

1976 р. виділена на самостійний баланс. На базі групи відповідно до рішення 

облвиконкому від 4 липня 1977 р. створений відділ. 

Виконували обов’язки централізованого замовника по житловому і культурно-

побутовому будівництву в місті. 

Відділ припинив діяльність відповідно до рішення облвиконкому від 10 лютого 

1981 р., на його базі створена міжрайонна група капітального будівництва. 

 

 Накази, рішення, розпорядження облуправління капітального будівництва, 

облвиконкому, міськвиконкомів. 

 Накази з основної діяльності та з особового складу. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Плани роботи відділу; будівництва житла; капітальних вкладень та фінансування; 

проектно-дослідних робіт. 

 Річні титульні списки централізованих та нецентралізованих капітальних вкладень 

Титульні списки, звіти з капітального будівництва та акти приймання в експлуатацію 

об’єктів. Доповідні записки, довідки про будівництво об’єктів в містах. Статистичні звіти 

про виконання планів введення в дію потужностей, проектно-дослідних робіт та 

використання проектно-кошторисної документації. 

 Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління, чисельність та 

склад спеціалістів, працівників і службовців та розприділення всіх працюючих по 

займаних посадах. 

 Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевих комітетів профспілки. 

 

Управління капітального будівництва Черкаського міськвиконкому, ф.Р-5471, 71 

од.зб., 1974-1980 рр. 

Відділ капітального будівництва Уманського міськвиконкому, ф.Р-5449, 66 од.зб., 

1976-1980 рр. 
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ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

“ЧЕРКАСИБУД» УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ 

КОРПОРАЦІЇ «УКРБУД» 

 

 Ф.Р-4966, 2419 од.зб., 1968-1992 рр. Описи, каталог. 

 

Створене відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1968 р. та 

наказу Міністерства промислового будівництва УРСР від 6 січня 1969 р. як 

будівельно-монтажний комбінат «Черкасипромбуд». 

Згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 3 лютого 1989 р. та відповідно 

до наказу Міністерства будівництва УРСР від 7 лютого 1989 р. комбінат 

ліквідований та на його базі створене Черкаське виробниче будівельно-монтажне 

об’єднання. 

Здійснювало проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію 

виробничих потужностей і об’єктів житлового та соціально-культурного 

призначення. 

Ліквідоване у 1992 р. 

 

 Статути об’єднання (1989, 1991). 

 Накази, розпорядження з основної діяльності та з особового складу. 

 Протоколи засідань ради керівників об’єднання, виробничих і технічних нарад, 

засідань технічної ради. 

 П’ятирічні плани підрядних будівельно-монтажних робіт комбінату, об’єднання та 

будівельних організацій. Генеральний план ділянки зони відпочинку комбінату (1969). 

 Річні плани та звіти про виконання планів капітального будівництва, підрядних і 

будівельно-монтажних робіт; введення в дію потужностей; реконструкції об’єктів. Плани, 

звіти, відомості, листування про механізацію і автоматизацію процесів; впровадження 

нових видів матеріалів і конструкцій; передового досвіду, передової технології. Звіти, 

довідки про науково-дослідну роботу. 

 Довідки про стан об’єктів, показового будівництва, основних техніко-економічних 

показників роботи заводів, трестів, цехів великопанельного домобудівництва; показники 

оцінки якості і тривалості будівництва об’єктів. 

 План експозиції «Промислове будівництво» в павільйоні будівництва Виставки 

передового досвіду в народному господарстві УРСР (1969). Перелік експонатів, 

затверджених до показу на міжнародній виставці «Хімія-70» (1969). 

 Документи про хід громадських оглядів-конкурсів на кращу якість будівництва 

(1969), по економії матеріалів і енергетичних ресурсів, культуру виробництва (1969). 

 Документи з раціоналізації та винахідництва; про роботу з кадрами. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.   

 

 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ «ЧЕРКАСИПРОМБУД» КОМБІНАТУ 

«ЧЕРКАСИПРОМБУД» 

 

 Ф.Р-2842, 170 од.зб., 1967-1971 рр. Описи, каталог. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства промислового будівництва від 18 

грудня 1967 р. 

Здійснював керівництво і контроль за планово-фінансовою та виробничою 

діяльністю будівельно-монтажних і спеціалізованих управлінь, механізованої 

колони, промислової бази та управління виробничо-технічної комплектації. 
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Ліквідований згідно з наказом начальника комбінату «Черкасипромбуд» від 22 

січня 1971 р. 

 

 Накази керуючого трестом з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Техпромфінплани, будфінплани, фінансові плани тресту та будівельних 

організацій; звіти про їх виконання. Зведені річні звіти з основної діяльності тресту та 

його підвідомчих організацій. Звіти, довідки, листування про виконання плану 

будівельно-монтажних робіт; введення потужностей; хід будівництва пускових об’єктів. 

Річні звіти, відомості про виконання норм та витрат палива, тепло - і електроенергії. 

 Акти державних комісій по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів (1968, 1969). 

 Документи про розвиток і впровадження нової техніки; механізації будівництва, 

передової технології; з раціоналізації і винахідництва; технічної інформації; техніки 

безпеки та охорони праці. 

 Штатні розписи, кошториси витрат тресту і будівельних організацій. Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності. 

 Документи об’єднаного будівельного комітету та місцевого комітету профспілки. 

 

 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ «ЧЕРКАСИХІМБУД» КОМБІНАТУ 

«ЧЕРКАСИПРОМБУД» 

 

 Ф.Р-4195, 2248 од.зб., 1956-1988 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у 1956 р. як державний спеціалізований будівельно-монтажний трест 

«Укрпродбуд». У 1957 р. реорганізований – в спеціалізований будівельно-

монтажний трест № 2, у 1960 р. – в трест «Черкасихімбуд». 

Перебував у віданні Міністерства промислового будівництва УРСР. 

Ліквідований у жовтні 1988 р. 

 

 Статути тресту (1957, 1982). 

 Накази з основної діяльності та з особового складу. Положення про будівельні 

організації, затверджені трестом (1957). 

 Протоколи технічних нарад, засідань технічної і учбово-методичної рад. Протоколи 

лабораторних дослідів. 

 Зведені, річні виробничі плани тресту і промислових підприємств, будфінплани; 

звіти про їх виконання. Звіти тресту і будівельних організацій про механізацію 

будівництва; розвиток і впровадження нової техніки та раціоналізаторських пропозицій; 

застосування типових проектів. Документи з вивчення передового досвіду будівельних 

організацій. Положення, умови, відомості про проведення оглядів-конкурсів. Документи з 

техніки безпеки і охорони праці; про роботу з кадрами. 

 Плани з праці тресту і будівельних організацій та звіти про їх виконання. Штатні 

розписи, кошториси витрат. Зведені бухгалтерські звіти тресту і будівельних організацій. 

 Документи об’єднаної групи народного контролю; об’єднаного комітету 

профспілки, профкому управління тресту. 

 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ «ЧЕРКАСИЖИТЛОБУД» БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНОГО КОМБІНАТУ «ЧЕРКАСИПРОМБУД» 

 

 Ф.Р-2653, 1437 од.зб., 1953-1989 рр. Описи. 
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Створений 1 лютого 1954 р. як Черкаський обласний будівельний трест. У 1962 р. 

реорганізований – в будівельний трест «Черкасижитлобуд». 

Перебуває у віданні Міністерства промислового будівництва УРСР. 

Здійснює будівельно-монтажні роботи об’єктів житлово-цивільного, соціально-

культурного, побутового, промислового та сільського будівництва в містах і селах 

області; контроль за діяльністю підвідомчих будівельних управлінь і організацій. 

 

 Накази та розпорядження керуючого трестом з основної діяльності. 

 Протоколи нарад та зборів активу будівельників області, засідань технічної ради, 

зборів господарського активу тресту. 

 Плани будівельно-монтажних робіт; виробничі плани та плани з праці тресту і 

будівельних управлінь. Плани фінансування капітальних вкладень, плани та річні титульні 

списки капітального будівництва. Річні звіти про виконання планів будівельно-монтажних 

робіт та введення в дію об’єктів будівництва і виробничих потужностей; про залишки, 

надходження та витрати будівельних матеріалів в будівництві. 

 Документи про надходження і впровадження винаходів, технічних удосконалень та 

раціоналізаторських пропозицій, розвиток і впровадження нової техніки; з охорони праці і 

техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Фінансові плани тресту і підвідомчих організацій, інформації про їх виконання. 

Кошториси адміністративно-господарських і управлінських витрат. Річні звіти з 

висновками балансових комісій та вступні баланси тресту і будівельних управлінь. 

 Документи об’єднаного будівельного комітету та місцевого комітету профспілки. 

 

 

ТРЕСТ «ЧЕРКАСИПІДЗЕМБУД» ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО 

БУДІВНИЦТВУ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА УРСР 

 

 Ф.Р-2687, 207 од.зб., 1964-1970 рр. Описи, каталог. 

 

Організований 1 грудня 1964 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 

10 вересня 1964 р. та наказу Міністерства будівництва УРСР від 17 вересня 1964 р. 

як трест «Київекскавація». 

Згідно з наказом Міністерства промислового будівництва УРСР від 29 квітня 1967 

р. перейменований – в трест «Черкасипідзембуд» з підпорядкуванням Головному 

управлінню по будівництву Міністерства промислового будівництва УРСР. З 

грудня 1968 р. переданий в підпорядкування будівельно-монтажному комбінату 

«Черкасипромбуд». 

Ліквідований 8 січня 1970 р. 

 

 Накази та розпорядження керуючого трестом з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Промтехфінплани, фінансові плани тресту і підвідомчих організацій та звіти про їх 

виконання. Титульні списки на капітальне будівництво. Плани організаційно-технічних 

заходів, звіти, довідки, відомості про їх виконання. Річні плани і основні показники, звіти 

з праці тресту та підвідомчих організацій. Річні статистичні звіти про виконання норм 

вироблення в будівництві. 

 Документи про розвиток і використання нової техніки, надходження та 

впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій; механізацію будівельно-

монтажних робіт; охорону праці та техніку безпеки; про роботу з кадрами. Нагородні 

листи, характеристики на передовиків виробництва (1966). 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат тресту і 
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будівельних організацій. Річні звіти тресту та будівельних організацій з фінансової 

діяльності. 

 Документи об’єднаного будівельного комітету профспілки. 

 

 

 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ «УМАНЬПРОМЖИТЛОБУД» 

КОМБІНАТУ «ЧЕРКАСИПРОМБУД» 

 

 Ф.Р-4700, 1382 од.зб., 1967-1986 рр. Описи, каталог. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства промислового будівництва УРСР від 

20 січня 1967 р. 

Перебуває у віданні Міністерства промислового будівництва УРСР. 

Здійснює промислове, житлово-цивільне, культурно-побутове та комунальне 

будівництво. 

 

 Накази, розпорядження керуючого трестом з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради. 

 Річні плани будівельно-монтажних, підрядних робіт, фінансові плани тресту і 

підвідомчих організацій, плани з праці, зі зниження собівартості будівельно-монтажних 

робіт; звіти про їх виконання. 

 Показники виконання плану будівельно-монтажних робіт, з продуктивності праці і 

собівартості будівництва. Статистичні звіти про введення в дію потужностей. Баланси 

виробничої потужності. 

 Плани, звіти, листування про розвиток і впровадження нової техніки, передової 

технології та нових методів будівництва; з раціоналізації і винахідництва; техніки безпеки 

та охорони праці.  

 Статистичні звіти про механізацію будівництва, використання обладнання тресту і 

підвідомчих організацій. Відомості про роботу шкіл передового досвіду в будівництві. 

 Документи про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи об’єднаного будівельного комітету та місцевого комітету профспілки. 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ 

«ЧЕРКАСИАГРОСПЕЦМОНТАЖ» ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

КООПЕРАТИВНО-ДЕРЖАВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ З 

АГРОПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА «ОБЛАГРОБУД» 

 

 Ф.Р-5370, 627 од.зб., 1969-2001 рр. Описи. 

 

Розпочав діяльність з 1 жовтня 1969 р. відповідно до наказу «Укрсільгосптехніки» 

від 23 вересня 1969 р. та наказу облоб’єднання «Сільгосптехніка» від 30 вересня 

1969 р. як спеціалізований будівельно-монтажний трест 

«Черкасиспецсільгоспмонтаж». 

Здійснював монтаж технологічного обладнання, пусконалагоджувальні роботи на 

великих тваринницьких фермах промислового типу, тепличних комбінатах та 

інших об’єктах. 

З листопада 1985 р. перейменований – в трест «Черкасиагроспецмонтаж». 

З січня 1992 р. за рішенням установчої конференції підприємств-засновників на 

добровільних засадах створено державний спеціалізований будівельно-монтажний 



 332 

трест «Черкасиагроспецмонтаж». До його складу ввійшли 18 підприємств та 

організацій-засновників. 

 

 Документи про створення тресту (1969). 

 Статут об’єднання (1991).  

 Накази та розпорядження керуючого трестом з основної діяльності; накази 

керуючого трестом з особового складу. 

 Протоколи засідань та постанови техніко-економічної ради тресту. 

 Зведені будівельно-фінансові плани тресту. Будівельно-фінансові плани ПНУ та 

ПМК. 

 Економічний паспорт (1971-1975). 

 Інформаційні бюлетені «Укрсільгосптехніки» та тресту про виконання квартальних 

планів будівельно-монтажних робіт. Звіти про виконання плану введення в дію 

потужностей; підрядних робіт; робіт з механізації та електрифікації 

сільськогосподарського виробництва. Зведені статистичні звіти тресту про наявність і 

роботу автотранспорту, наявність основних будівельних машин, перевезення вантажів. 

 Планові показники, звіти про розвиток та впровадження нової техніки; заяви, звіти, 

листування з питань раціоналізації та винахідництва; плани, аналізи, звіти з охорони праці 

та техніки безпеки. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Колективні договори; соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

Документи (постанови, зобов’язання, довідки результатів) про участь організацій тресту у 

Всесоюзному республіканському та обласному соціалістичному змаганні. 

 Плани з праці тресту і підвідомчих організацій та звіти про їх виконання. Штатні 

розписи, кошториси витрат тресту та підвідомчих організацій. Зведені річні бухгалтерські 

звіти тресту і річні бухгалтерські звіти тресту; річні бухгалтерські звіти підвідомчих 

організацій. 

 Документи профспілкового комітету тресту. 

 

 

АСОЦІАЦІЯ «ОБЛРЕМБУД» 

 

 Ф.Р-5902, 115 од.зб., 1956-2006 рр. Описи. 

 

Створена 1 жовтня 1956 р. відповідно до рішення облвиконкому від 7 вересня 1956 

р. на базі ремонтно-будівельних контор міськкомунгоспів як Черкаський обласний 

ремонтно-будівельний трест. З 14 березня 1975 р. трест об’єднаний з Черкаським 

облдоррембудтрестом і створений обласний ремонтно-будівельний трест 

«Черкасирембуд». З січня 1993 р. перейменований – в державне об’єднання 

«Черкасирембуд». У зв’язку з приватизацією ремонтно-будівельних підприємств 

об’єднання, реорганізоване з 1 вересня 1996 р. у державне ремонтно-будівельне 

підприємство «Черкасирембуд». З 10 жовтня 1996 р. створене закрите акціонерне 

товариство «Черкасирембуд». Відповідно до протоколу установчих зборів 

засновників від 28 листопада 1996 р. створена асоціація «Облрембуд». 

Ліквідована у лютому 2006 р. 

 

 Копії розпорядчих документів про створення, реорганізації, перейменування тресту 

та підвідомчих організацій (1956-1996). 

 Накази керуючого трестом та асоціації з основної діяльності і з особового складу. 

 Особові рахунки працівників та службовців. Відомості нарахування заробітної 

плати працівникам тресту і асоціації. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНО-КООПЕРАТИВНИЙ ТРЕСТ «АГРОБУД» 

ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КООПЕРАТИВНО-ДЕРЖАВНОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ З АГРОПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА «ОБЛАГРОБУД» 

 

 Ф.Р-5632, 55 од.зб., 1988-1992 рр. Опис. 

 

Створений у січні 1988 р. відповідно до наказу Черкаського об’єднання 

«Облагробуд» від 19 січня 1988 р. як Черкаський кооперативно-державний 

будівельно-монтажний трест для здійснення будівництва підприємств переробних 

галузей, великих споруд і комплексів обласного значення. 

У грудні 1991 р. перетворений на Черкаський державно-кооперативний трест 

«Агробуд». 

 Ліквідований у листопаді 1992 р. згідно з рішенням Черкаської обласної ради від 25 

лютого 1992 р. 

 

Наказ Черкаського об’єднання «Облагробуд» про створення тресту (1988). 

 Статути тресту (1988, 1992). 

 Накази керуючого трестом та розпорядження головного інженера тресту з основної 

діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Плани будівельно-монтажних робіт тресту та підвідомчих підприємств, з праці в 

будівництві, праці та зарплаті. 

 Річні статистичні звіти про чисельність, склад та рух керівних працівників і 

спеціалістів. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат тресту та підвідомчих 

підприємств. Зведені річні та річні бухгалтерські звіти тресту і підвідомчих підприємств. 

 Документи профспілкового комітету. 

 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦРЕМБУД» МІНІСТЕРСТВА 

МАШИНОБУДУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ І 

КОНВЕРСІЇ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5974, 129 од.зб., 1983-1993 рр. Опис. 

 

Створене у червні 1983 р. відповідно до наказу Міністерства машинобудування для 

легкої і харчової промисловості та побутових приладів СРСР від 23 березня 1983 р. 

як ремонтно-будівельний трест «Легхарчомашбуд» № 2 з підпорядкуванням 

Управлінню капітального будівництва Міністерства машинобудування для легкої і 

харчової промисловості та побутових приладів СРСР. 

Здійснював загальнобудівельні та спеціальні роботи, роботи з капітального 

будівництва та капітального ремонту будівель і споруд для промислових 

підприємств і організацій. 

У травні 1988 р. перейменований – в спеціалізований ремонтно-будівельний трест 

Міністерства загального машинобудування СРСР, у жовтні 1991 р. – державне 

підприємство «Спецрембуд» Державного комітету оборонної промисловості і 

машинобудування України. З квітня 1992 р. перебував у віданні Міністерства 

машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України. 

У квітні 1993 р. пройшла реорганізація державного підприємства шляхом його 

приєднання до Державної фірми «Оберіг» з передачею їй усіх майнових прав та 

зобов’язань. 
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 Документи про створення тресту «Легхарчомашбуд № 2» та ремонтно-будівельних 

організацій (1983). 

 Статут тресту (1983). 

 Накази та розпорядження керуючого трестом; накази директора підприємства з 

основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Плани, довідки, інформації з економії та раціонального використання матеріальних 

ресурсів. Статистичні звіти тресту та підвідомчих організацій про залишки, надходження і 

витрати матеріалів, палива. 

 Документи з капітального будівництва. Статистичні звіти тресту та підвідомчих 

організацій про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом та затрати 

на заходи з охорони праці і тимчасової непрацездатності. 

 Фінансові плани тресту і підвідомчих організацій та зміни до них. Зведені 

бухгалтерські звіти тресту та річні бухгалтерські звіти підвідомчих організацій. Рішення 

балансової комісії тресту з підсумків фінансово-господарської діяльності підвідомчих 

організацій. 

 Документи об’єднаного профкому та профспілкового комітету. 

 

 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРКАСИОБЛАГРОБУД» 

 

 Ф.Р-5954, 268 од.зб., 1962-1999 рр. Описи. 

 

У 1962 р. створена контора матеріально-технічного постачання Черкаської облради 

міжколгоспних будівельних організацій. З лютого 1969 р. перетворена в управління 

виробничо-технологічної комплектації. 

Ліквідоване у квітні 1986 р. 

У 1980 р. створене управління виробничо-технологічної комплектації тресту 

«Уманьсільбуд», з листопада 1986 р. – тресту «Уманьагробуд». Ліквідоване у січні 

1988 р. 

У 1967 р. створена контора матеріально-технічного постачання тресту 

«Черкасисільбуд»; у травні 1973 р. – створене управління виробничо-технологічної 

комплектації тресту «Черкасисільбуд», з 1978 р. – об’єднання «Черкасисільбуд». 

Ліквідоване у квітні 1986 р. та на його базі створено управління виробничо-

технологічної комплектації Черкаського «Облагробуду», яке існувало до 1999 р. У 

травні 1999 р. було ліквідоване. 

 

 Накази з основної діяльності та особового складу. 

 Особові картки звільнених працівників. Книги обліку трудових книжок. 

 Розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі. 

 

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЕРІГ» 

 

 Ф.Р-5975, 41 од.зб., 1990-2003 рр. Описи. 

 

У червні 1990 р. створена Черкаська госпрозрахункова ремонтно-будівельна 

дільниця № 3 Спеціалізованого ремонтно-будівельного тресту Міністерства 

загального машинобудування СРСР. З жовтня 1991 р. передана у підпорядкування 

Державному підприємству «Спецрембуд» Державного комітету оборонної 
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промисловості і машинобудування України, з квітня 1992 р. – Міністерства 

машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України. 

У серпні 1992 р. на базі дільниці створена Державна будівельна фірма «Оберіг». 

Здійснювала будівельні, монтажні та спеціальні роботи при будівництві 

промислових будівель і споруд, житлових будинків та об’єктів соціального і 

побутового призначення. 

 

 Статути фірми (1992, 1993), відкритого акціонерного товариства (1995, 2000). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань правління товариства, загальних зборів акціонерів. 

 Річні плани будівельно-монтажних робіт. Техніко-економічні показники дільниці 

(1991). Річні статистичні звіти з праці в будівництві. 

 Штатні розписи та зміни до них. Річні бухгалтерські звіти. Ліквідаційний баланс 

(2003). 

 Документи профспілкового комітету. 

 

 

 

КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «РЕМБУДСЕРВІС» 

 

 Ф.Р-5848, 207 од.зб., 1968-1996 рр. Опис. 

 

У 1968 р. створене Черкаське ремонтно-будівельне управління облуправління 

побутового обслуговування населення. В квітні 1986 р. перейменоване – в 

облуправління ремонту та будівництва житла на замовлення населення, з 1989 р. – 

в обласне об’єднання ремонту та будівництва житла на замовлення населення. У 

грудні 1992 р. на базі обласного об’єднання створена комерційно-виробнича фірма 

«Рембудсервіс». 

Ліквідована у 1996 р. 

 

 Накази з особового складу. 

 Відомості з нарахування заробітної плати. 

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ № 1 

МІНІСТЕРСТВА МІСЬКОГО І СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА УРСР 

 

 Ф.Р-2533, 8 од.зб., 1956-1960 рр. Опис. 

 

Організований 1 лютого 1956 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 

31 грудня 1955 р. 

Здійснював будівельні роботи, пов’язані з перенесенням будівництв із зони 

затоплення Кременчуцькою ГЕС на територію Черкаської області. 

Ліквідований з 1 квітня 1961 р. згідно з рішенням облвиконкому від 27 березня 

1961 р. 

 

 Накази керуючого трестом з основної діяльності та з особового складу. 

 Квартальні та місячні звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом. 
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БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3 ЗОЛОТОНІСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО 

БУДІВЕЛЬНОГО ТРЕСТУ № 1 

 

 Ф.Р-2531, 3 од.зб., 1959-1960 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування немає. 

Здійснювало будівництво житлових будинків, перебудування приміщень під житло 

та інших об’єктів. 

З 1 серпня 1960 р. в управлінні організовано п’ять будівельних дільниць. 

Ліквідоване 1 січня 1961 р. з передачею функцій спеціальному будівельному 

управлінню облвиконкому. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 3 ТРЕСТУ 

«ЧЕРКАСИХІМБУД» 

 

 Ф.Р-3201, 4 од.зб., 1965-1967 рр. Описи. 

 

У лютому 1964 р. організована Черкаська спеціалізована дільниця монтажних робіт 

при Черкаському заводі залізобетонних виробів. Виконувала роботи з монтажу 

залізобетонних виробів у будівельних організаціях області та міста. 

У січні 1965 р. на базі дільниці організоване Черкаське будівельно-монтажне 

управління № 3 тресту «Київзалізобетонмонтаж», з 1966 р. – тресту 

«Київзаводбуд». З 1967 р. управління передане у відання тресту «Черкасихімбуд». 

 

 Наказ про створення управління. 

 Протоколи засідань будівельного комітету. 

 

 

БУДІВЕЛЬНІ ДІЛЬНИЦІ ТА КОНТОРИ 

 

 Фондів 6, 56 од.зб., 1929, 1932, 1937, 1938, 1950-1965 рр. Описи. 

 

Будівельна дільниця санаторію «Соснівка» організована у липні 1950 р. відповідно 

до наказу Управління курортів, будинків відпочинку та санаторіїв ВЦРПС УРСР 

від 17 липня 1950 р. 

Чигиринська будівельна дільниця № 2 створена у квітні 1956 р. 

Відомостей про час заснування інших будівельних дільниць та контор немає. 

Здійснювали будівництво промислових будівель, житлових будинків та об’єктів 

соціального призначення, ремонтні роботи. 

 

Накази по дільниці (1950-1952, ф.Р-2465). 

 Договори на проведення ремонтних робіт; акти приймання відремонтованих 

будівель у м. Черкаси (ф.Р-527). Кошториси на ремонт 1-го цегельного державного заводу 

в м. Умані та будівництво школи у с. Клюки Оратівського району; акти приймання-

здавання цегельних заводів Уманського та Піковецького об’єднання «Будматеріали» 

(1929, ф.Р-2775). 

 Плани з праці. Штатний розпис, кошторис витрат. Заключний баланс (1956, ф.Р-

2536). 
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 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 Уманська окружна державна будівельна контора, ф.Р-2775, 2 од.зб., 1929 р. 

 Уманська дільниця, ф.Р-2784, 1 од.зб., 1932 р. 

 Черкаська будівельна дільниця, ф.Р-527, 2 од.зб., 1937-1938 рр. 

Будівельна дільниця санаторію «Соснівка» (м. Черкаси), ф.Р-2465, 7 од.зб., 1950-

1953 рр. 

Місцевий комітет профспілки при Черкаській будівельно-монтажній конторі 

«Укрсільелектробуд», ф.Р-2628, 38 од.зб., 1957-1965 рр. 

Будівельна дільниця № 2 (м. Чигирин), ф.Р-2536, 6 од.зб., 1956 р. 

 

 

ОБ’ЄДНАННЯ «ЧЕРКАСИСІЛЬБУД» МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 

БУДІВНИЦТВА УРСР 

 

 Ф.Р-4343, 1927 од.зб., 1959-1986 рр. Описи, каталоги. 

 

Створений у 1961 р. як будівельний трест № 3. До 1965 р. перебував в м. Ватутіне 

Черкаської області. У 1962 р. перейменований – в трест «Ватутінпромжитлобуд», у 

1964 р. – в трест «Ватутінсільгоспбуд». З січня 1966 р. трест діє в м. Черкаси та 

реорганізований – в трест «Черкасисільбуд» Міністерства сільського будівництва 

УРСР. 

Здійснював промислове, житлове будівництво, будівництво сільськогосподарських 

та культурно-побутових об’єктів в сільській місцевості. 

З грудня 1977 р. трест реорганізований в об’єднання «Черкасисільбуд». 

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 23 листопада 1985 р. 

об’єднання ліквідоване. 

 

 Накази, розпорядження по тресту. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань ради молодих спеціалістів, 

методичної ради. 

 Перспективні плани розвитку промислових підприємств і будівельних організацій 

тресту; річні фінансові та техніко-будівельно-фінансові плани тресту і підвідомчих 

організацій; плани з промислового виробництва, праці; зі зниження собівартості 

продукції; підрядних, будівельно-монтажних робіт; звіти про їх виконання. Річні звіти 

тресту і підвідомчих організацій про виконання плану введення в дію будівельних 

об’єктів; з праці; про механізацію будівництва та використання будівельних машин; 

економію паливно-енергетичних ресурсів. Доповіді, аналізи, довідки про продуктивність 

праці. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про розвиток і впровадження нової 

техніки; з наукової організації праці; охорони праці та техніки безпеки; про роботу з 

кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти та річні 

бухгалтерські звіти підвідомчих організацій. 

 Документи об’єднаного будівельного комітету та місцевого комітету профспілки. 

 

 

ТРЕСТ «УМАНЬСІЛЬБУД» МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 

БУДІВНИЦТВА УРСР 

 

 Ф.Р-5538, 230 од.зб., 1977-1985 рр. Опис. 
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Організований відповідно до наказу Міністерства сільського будівництва УРСР від 

12 грудня 1977 р. у складі об’єднання «Черкасисільбуд». 

Здійснював будівництво сільськогосподарських об’єктів та об’єктів соціально-

культурного призначення. 

Ліквідований з 1 січня 1986 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 

23 листопада 1985 р. 

 

 Статут тресту (1978). 

 Накази та розпорядження керуючого трестом з основної діяльності. 

 Протоколи оперативних нарад. 

 Плани економічної роботи тресту; комплексної інженерної підготовки виробництва 

тресту; товарної будівельної продукції та об’єму будівельно-монтажних робіт тресту; 

підрядних будівельно-монтажних робіт пересувних механізованих колон; з праці в 

будівництві тресту та ПМК. 

 Бюлетені техніко-економічних показників тресту. Зведені річні статистичні звіти 

тресту та підвідомчих організацій про виконання планів з праці в будівництві. Звіти 

тресту і підвідомчих організацій про собівартість і якість будівельно-монтажних робіт. 

Звіти та відомості тресту про виконання особистих бригадних виробничих планів; роботу 

бригад; втрати робочого часу; виконання норм виробництва. Річні статистичні звіти 

тресту та підвідомчих організацій про виконання планів введення в дію потужностей; 

основних фондів та лімітів капітальних вкладень. Довідки про стан претензійно-позовної 

роботи. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про розвиток і впровадження нової 

техніки; з охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Фінансові плани тресту. Штатні розписи, кошториси витрат тресту та підвідомчих 

організацій. Зведені річні бухгалтерські звіти тресту та річні бухгалтерські звіти 

підвідомчих організацій. Ліквідаційні баланси тресту та підвідомчих організацій (1985). 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

 

ВАТУТІНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ РОБІТ ТРЕСТУ 

«ЧЕРКАСИСІЛЬБУД» 

 

 Ф.Р-4101, 81 од.зб., 1964-1972 рр. Описи. 

 

 Створене 1 квітня 1964 р. як спеціалізоване будівельне управління. 

Відповідно до наказу Міністерства сільського будівництва УРСР від 4 лютого 1966 

р. перейменоване – в управління механізації робіт тресту «Черкасисільбуд». 

Здійснювало монтаж зовнішніх і внутрішніх комунікацій, надання послуг 

будівельним організаціям з будівельними машинами та механізмами для виконання 

монтажних робіт. 

 

 Накази, розпорядження начальника управління з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва. Плани заходів та річні звіти про 

впровадження нової техніки в виробництво. Приписи з охорони праці та техніки безпеки. 

 Річні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації працівників та службовців, 

чисельність та склад спеціалістів, прийом на роботу молоді. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ ФІЛІАЛ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРЕСТУ 

«КИЇВОРГТЕХБУД» 

 

 Ф.Р-4528, 77 од.зб., 1962-1977 рр. Описи. 

 

Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1962 р. та 

постанови Черкаського раднаргоспу від 23 серпня 1962 р. у вересні 1962 р. 

організоване госпрозрахункове бюро «Оргбудпром». 

У січні 1964 р. перейменоване – в Черкаське бюро «Оргбудпром», у грудні 1969 р. 

– Черкаський філіал з підпорядкуванням проектно-технологічному тресту 

«Київоргтехбуд». 

 

 Документи про організацію та діяльність бюро (філіалу) (1962-1970). 

 Накази начальника з основної діяльності. 

 Календарні та тематичні плани роботи. 

 Звіти про роботу філіалу. Статистичні звіти про виконання тематичних планів та 

виконання плану впровадження нової техніки. 

 Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, чисельність та 

склад спеціалістів, чисельність працівників і службовців за статтю, віком та стажем 

роботи. 

 Плани з праці. Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 11 ТРЕСТУ 

«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРОМЕРЕЖАБУД» 

 

 Ф.Р-2627, 63 од.зб., 1966-1969 рр. Опис. 

 

Організована у квітні 1954 р. відповідно до наказу Міністерства сільського 

господарства УРСР від 5 квітня 1954 р. як Черкаська обласна будівельно-монтажна 

контора «Сільелектро» з підпорядкуванням Українському будівельно-монтажному 

тресту «Укрсільелектробуд». У жовтні 1957 р. перейменована – в обласну 

будівельно-монтажну контору «Сільелектробуд». Згідно з наказом Українського 

республіканського будівельно-монтажного тресту «Укрсільелектробуд» 

перейменована – в Черкаське спеціалізоване будівельно-монтажне управління. У 

вересні 1964 р. перейменоване – в Черкаську механізовану колону № 11 з 

підпорядкуванням тресту «Київсільелектромережабуд». 

Виконувала роботи з будівництва і монтажу, ремонту сільських електростанцій та 

електроустаткування в сільській місцевості. 

 

 Накази, розпорядження начальника колони з основної діяльності. 

 Протоколи нарад з розгляду результатів виробничої, господарсько-фінансової 

діяльності колони. 

 Виробничі програми. Будівельно-фінансові плани. Плани собівартості будівельно-

монтажних робіт. 

 Доповідні записки, інформації про стан електрифікації колгоспів області та 

подальші перспективи її розвитку. Акти приймання в експлуатацію електроустановок 

колгоспів та радгоспів області. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про впровадження нової техніки; з 
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охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат колони та прорабських дільниць. 

Річні фінансові звіти. 

 

 

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА В КОЛГОСПАХ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.Р-2554, 15 од.зб., 1954-1958 рр. Описи, каталог. 

 

Розпочало діяльність у січні 1954 р. відповідно до наказу начальника управління 

будівництва в колгоспах від 19 січня 1954 р. 

Здійснювало організаційно-технічне керівництво будівництвом в колгоспах 

виробничих приміщень, культурно-побутових будівель і житлових будинків для 

колгоспників, планування сіл і виробничих господарств колгоспів. 

 

 Накази по управлінню. 

 Річні звіти управління про будівництво в колгоспах області. 

 Документи з особового складу. 

 

 

ВІДДІЛИ БУДІВНИЦТВА В КОЛГОСПАХ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 

РАЙОННИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Фондів 17, 692 од.зб., 1944-1960 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР та ЦК КП (б) У 

райвиконкомів. З 1954 р. перейменовані – в відділи будівництва в колгоспах. 

Здійснювали організацію та контроль будівництва на селі виробничо-

господарських, адміністративних, культурно-побутових приміщень в колгоспах та 

житлових будинків колгоспників. 

Ліквідовані у 1957-1960 рр. у зв’язку з ліквідацією районів та утворенням районних 

будівельних міжколгоспних організацій. 

 

 Накази, розпорядження органів вищого рівня. 

 Протоколи технічних нарад. 

 П’ятирічні та річні плани колгоспного будівництва житлових будинків, 

господарсько-виробничих, культурно-побутових будівель. Виробничо-господарські 

плани. Генеральні плани забудовників. 

 Кон’юнктурні огляди, річні звіти про роботу відділів. Звіти про хід будівництва та 

акти введення в експлуатацію споруд в колгоспах. Акти про відведення земельних ділянок 

під будівництво житлових будинків колгоспників. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 Списки переселенців з території Польщі у Чорнобаївський район (ф.Р-1088); 

демобілізованих, інвалідів (1945, ф.Р-628). 

 Акти про збитки, нанесені Городищенському райвідділу сільського і колгоспного 

будівництва (1944, ф.Р-1770). 

 

 Буцький, ф.Р-5394, 35 од.зб., 1946-1958 рр. 

 Городищенський, ф.Р-1770, 28 од.зб., 1944-1950 рр. 

 Драбівський, ф.Р-1230, 85 од.зб., 1945-1957 рр. 

 Іркліївський, ф.Р-2042, 33 од.зб., 1945-1958 рр. 
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 Звенигородський, ф.Р-5228, 16 од.зб., 1954-1958 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-628, 37 од.зб., 1945-1949 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-4627, 41 од.зб., 1945-1957 рр. 

 Ковалівський, ф.Р-1973, 22 од.зб., 1945-1946 рр. 

 Маньківський, ф.Р-5393, 15 од.зб., 1946-1958 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.Р-4403, 25 од.зб., 1946-1956 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-1593, 43 од.зб., 1945-1958 рр. 

 Уманський, ф.Р-2216, 74 од.зб., 1945-1957 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4282, 18 од.зб., 1945-1960 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-877, 95 од.зб., 1945-1957 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-1088, 4 од.зб., 1946 р. 

 Шполянський, ф.Р-2325, 83 од.зб., 1945-1958 рр. 

 Шрамківський, ф.Р-5430, 38 од.зб., 1947-1956 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ МІЖКОЛГОСПНЕ ОБ’ЄДНАННЯ БУДІВНИЦТВА 

«ОБЛМІЖКОЛГОСПБУД» УКРАЇНСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

МІЖКОЛГОСПНОГО ОБ’ЄДНАННЯ БУДІВНИЦТВА 

«УКРМІЖКОЛГОСПБУД» 

 

 Ф.Р-4194, 1541 од.зб., 1962-1985 рр. Описи. 

 

 Створене у травні 1962 р. 

 Перебувало у віданні Міністерства сільського будівництва УРСР. 

Здійснювало керівництво діяльністю міжколгоспних будівельних організацій; 

будівельно-монтажні роботи господарського, культурного, побутового, соціального 

призначення в селах області. 

Ліквідоване у кінці 1985 р. відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів 

УРСР від 10 листопада 1985 р. і згідно з рішенням облвиконкому від 10 грудня 

1985 р. На його базі, базі трестів створене Черкаське обласне кооперативно-

державне об’єднання з агропромислового будівництва «Черкасиоблагробуд». 

 

 Статути «Облміжколгоспбуду» (1962, 1968, 1979). 

 Розпорядження голови об’єднання з основної діяльності. 

 Протоколи засідань і постанови правління та Ради «Облміжколгоспбуду», зборів 

уповноважених міжколгоспбудів та документи до них. 

 П’ятирічні плани розвитку виробничої бази «Облміжколгоспбуду» на 1966-1980 рр. 

Будівельно-фінансові плани; плани виробництва; річні плани будівельно-монтажних 

робіт. 

 Основні показники будівельно-фінансових планів. Стисла характеристика та 

основні показники виробничої діяльності «Облміжколгоспбуду» з підрядного будівництва 

і промислового виробництва (1984). Зведені річні та річні звіти про виконання планів 

будівельно-монтажних робіт; виробництво будівельних матеріалів. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про впровадження нової техніки та 

наукової організації праці; з охорони праці та техніки безпеки; про роботу 

автотранспорту; трудомісткі процеси; роботу з кадрами; з соціалістичного змагання. 

 Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 

 Фінансові плани; плани з праці та звіти про їх виконання. Штатні розписи, 

кошториси витрат. Аналізи виробничо-фінансової діяльності. Зведені річні бухгалтерські 

звіти «Облміжколгоспбуду» та річні бухгалтерські звіти підвідомчих організацій. 

 Ліквідаційний баланс об’єднання (1985). 

 Документи будівельного комітету та місцевого комітету профспілки. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ МІЖКОЛГОСПНИЙ ТРЕСТ «ПРОМБУДМАТЕРІАЛИ» 

ЧЕРКАСЬКОГО МІЖКОЛГОСПНОГО ОБ’ЄДНАННЯ БУДІВНИЦТВА 

«ОБЛМІЖКОЛГОСПБУД» 

 

 Ф.Р-4986, 704 од.зб., 1967-1986 рр. Описи. 

 

Створений 20 січня 1967 р. відповідно до рішення облвиконкому від 16 грудня 1966 

р. 

Забезпечував створення промислової бази будівельної індустрії 

«Облміжколгоспбуду». 

Ліквідований згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 

листопада 1985 р. та рішенням облвиконкому від 10 грудня 1985 р. 

 

 Накази, розпорядження керуючого трестом з основної діяльності. Розпорядження 

керуючого трестом та головного інженера з виробничих питань. Положення про трест. 

 П’ятирічні плани діяльності тресту і підвідомчих підприємств та довідки про хід і 

підсумки їх виконання. Техпромфінплани. Річні плани виробництва валової та товарної 

продукції. 

 Зведені річні звіти тресту про виконання основних техніко-економічних 

показників. Річні статистичні звіти про виконання планів з продукції. Аналізи собівартості 

товарної продукції. Річні звіти, баланси запасів корисних копалин та дані про роботу 

підприємств з видобутку нерудних будматеріалів. Зведені річні статистичні звіти про 

механізацію основних видів робіт; роботу грузового автотранспорту, наявність гаражів, 

автомобілів; виконання планів механізації трудомістких робіт. 

 Зведені річні статистичні звіти з раціоналізації і винахідництва; про впровадження 

нової техніки, прогресивних методів будівництва та передового досвіду. Плани, заходи та 

звіти з охорони праці і техніки безпеки. Річні звіти про роботу з кадрами. 

 Соціалістичні зобов’язання колективу тресту та підсумки соцзмагання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти тресту та 

річні бухгалтерські звіти підвідомчих організацій. Протоколи засідань балансових комісій 

про роботу підвідомчих підприємств. 

 Ліквідаційний баланс тресту (1986). 

 

 

РАЙОННІ МІЖКОЛГОСПНІ БУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 Фондів 4, 532 од.зб., 1957-1971 рр. Описи. 

 

Створені: Катеринопільська, Лисянська та Уманська – у 1957 р., Звенигородська – у 

1959 р. 

Перебували у віданні Черкаського обласного міжколгоспного об’єднання 

будівництва. 

Займалися будівництвом об’єктів сільськогосподарського призначення. 

 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Статут (1968) та положення (1965) Лисянського міжколгоспбуду. 

 Протоколи засідань ради міжколгоспбудів, зборів уповноважених колгоспників, 

загальних зборів працівників і службовців. 

 П’ятирічні плани розвитку виробничої бази; виконання об’єму будівельно-

монтажних робіт. Плани організаційно-технічних заходів. Техпромбудфінплани. 



 343 

 Аналізи господарської діяльності міжколгоспбудів. Річні звіти про виконання 

планів будівельно-монтажних робіт. Статистичні звіти з праці. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про впровадження нової техніки і 

наукової організації праці; з механізації виробничих процесів; капітального будівництва; 

охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. Акти приймання в експлуатацію 

закінченого будівництва. 

 Колективні умови; соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

Довідки про роботу бригад комуністичної праці. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 

 Звенигородська, ф.Р-4395, 282 од.зб., 1959-1971 рр. 

 Катеринопільська, ф.Р-3578, 64 од.зб., 1957-1968 рр. 

 Лисянська, ф.Р-3554, 97 од.зб., 1957-1970 рр. 

 Уманська, ф.Р-4396, 89 од.зб., 1957-1965 рр. 

 

 

 

 

АРХІТЕКТУРА 

 

УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ (ЧЕРКАСЬКОЇ) ОКРУЖНОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, 

СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-183, 143 од.зб., 1925-1930 рр. Опис, каталоги. 

 

Створене відповідно до наказу окружного відділу місцевого господарства від 22 

квітня 1925 р. 

Займалось розробкою і затвердженням проектів громадських будівель, державних 

підприємств, приватних споруд. Здійснювало контроль за державним, громадським 

та приватним будівництвом в окрузі. 

Припинило діяльність у 1930 р. в зв’язку з ліквідацією округів. 

 

 Протоколи засідань окружної санітарно-технічної ради, планової комісії, санітарно-

упорядкувальної комісії, комісії з вивчення курорту селища Соснівка, окружного 

міжсоюзного бюро інженерно-технічних працівників. 

 Плани та звіти про роботу управління. 

 Листування з ВДНГ УСРР, окрвиконкомом, окружними відділами місцевого 

господарства, спілкою будівельників, окружним статбюро, райвиконкомами про 

створення управління окружного інженера, затвердження проектів та кошторисів на 

будівництво, хід будівництва в окрузі, створення зони відпочинку «Соснівка» і її 

електрифікацію, забезпечення будівельним матеріалом. 

 Виробничі плани громадського будівництва. Проекти, кошториси, пояснюючі 

записки до проектів будівництва, ремонту, відновлення заводів, фабрик, об’єктів 

місцевого господарства, житлових будинків, учбових закладів, мостів, доріг. Проект 

нових кварталів м. Черкаси (1926). Проект кодексу правил планування населених пунктів 

(1928). Плани-схеми цукрових заводів. Книги обліку проектів і кошторисів. Відомості 

довідкових цін на будівельні матеріали та робочу силу. Статистичні картки обліку 

затвердженого і закінченого будівництва. Прибутково-видаткові кошториси. 
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ВІДДІЛ У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2641, 1419 од.зб., 1954-1986 рр. Описи, каталоги. 

 

 Створений у березні 1954 р. 

Керує роботою місцевих проектних організацій, охороною, реставрацією та 

використанням пам’ятників архітектури, плануванням і забудовою населених 

пунктів. 

 

 Протоколи засідань технічної ради, архітектурної комісії. 

 Акти обслідування, плани, фотографії, паспорти пам’ятників архітектури та 

природи, архітектурно-планувальні завдання (1954-1957). 

 Звіти про роботу відділу, інспекції архітектурно-будівельного контролю. 

Статистичні звіти про хід будівництва в області. Довідки про виконання завдань восьмої 

п’ятирічки. Звіти про індивідуальне будівництво в м. Черкаси та містах обласного 

підпорядкування. Книги реєстрації будівель і споруд, що будуються та які прийняті в 

експлуатацію. Акти державних комісій та відомості про приймання в експлуатацію 

об’єктів. Висновки по інженерно-геологічним умовам району м. Черкаси у зв’язку з 

будівництвом Кременчуцької ГЕС (1957). 

 Довідки, зведення, відомості про стан житлового фонду і розміщення житлового та 

культурно-побутового будівництва в м. Черкаси, про озеленення міст і населених пунктів. 

 Документи конкурсів на краще будівництво (1963-1964), з покращення якості 

будівництва. 

 Плани і звіти з праці. Штатні розписи, кошториси. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА І МІСТОБУДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4738, 75 од.зб., 1946, 1957-1980 рр. Опис, каталог. 

 

 Створене у листопаді 1947 р. 

 У лютому 1955 р. припинило, а з 1958 р. – відновило діяльність. 

Здійснює керівництво плануванням та забудовою міста, генеральний план міста, а 

також планування приміської зони. 

 

 Генеральні плани, схеми, пояснюючі записки. 

 

АРХІТЕКТОРИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ РАД НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ  

 

  Фондів 13, 114 од.зб., 1961-1977 рр. Описи. 

 

Служба архітектора в районах організована у 1963-1967 рр. відповідно до 

постанови Ради Міністрів УРСР від 14 січня 1963 р. 

Перебували у віданні райвиконкомів та під керівництвом облвідділу у справах 

будівництва і архітектури. 

Основними функціями були покращення якості планування, забудови та 

благоустрою населених пунктів, підвищення рівня архітектурних рішень житлових 
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будинків, громадських та виробничих об’єктів. 

 

 Рішення, розпорядження райвиконкомів. 

 Протоколи технічних нарад. 

 Плани роботи архітекторів. Плани будівництва житлових та соціально-культурних 

об’єктів в населених пунктах районів; спорудження пам’ятників, пам’ятних знаків та 

встановлення меморіальних дощок у Корсунь-Шевченківському районі. Схеми на 

монументи у честь Корсунь-Шевченківської битви (1968, ф.Р-4785). 

 Довідки, листи про діяльність архітекторів. Річні звіти про виконання планів 

житлового та громадського будівництва. Звіти технічного бюро. Документи про облік, 

охорону та використання пам’ятників історії і культури в Маньківському районі. 

 Акти приймання в експлуатацію об’єктів. Книги обліку державної забудови та 

індивідуального будівництва. 

 Штатні розписи, кошториси прибутків та видатків. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Городищенський, ф.Р-4649, 15 од.зб., 1967-1977 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-4687, 7 од.зб., 1966-1970, 1974 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-5502, 5 од.зб., 1967-1975 рр. 

 Канівський, ф.Р-4972, 28 од.зб., 1965-1975 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-5496, 4 од.зб., 1970-1974 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4785, 7 од.зб., 1963-1976 рр. 

 Маньківський, ф.Р-4813, 6 од.зб., 1965, 1970-1976 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-5350, 2 од.зб., 1966, 1973 рр. 

 Уманський, ф.Р-5409, 14 од.зб., 1965-1974 рр. 

 Христинівський, ф.Р-5465, 4 од.зб., 1964-1971 рр. 

 Черкаський, ф.Р-4954, 5 од.зб., 1965-1968, 1972, 1973 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-5508, 12 од.зб., 1967-1976 рр. 

 Шполянський, ф.Р-5224, 5 од.зб., 1961, 1967-1972 рр. 
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РОЗДІЛ  13 

 

УСТАНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ОКРУЖНОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4461, 4 од.зб., 1923-1925 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування немає. 

Здійснював керівництво та контроль за діяльністю комунальних підприємств 

округу. 

Ліквідований 15 травня 1925 р. з передачею функцій та рухомого і нерухомого 

майна Корсунському райвідділу місцевого господарства. 

 

 Накази, циркуляри Вищої Ради народного господарства УСРР, губвиконкому, 

окрвиконкому. Розпорядження та листування з Воєнним комісаром УСРР, відділом № 4 

про кількість пекарень, мостів у окрузі. 

 Витяги з протоколів засідань фракції окрвиконкому. 

 План ліквідації округу. 

 Списки співробітників відділу. Анкети, відомості, списки про технічний персонал 

райвідділів місцевого господарства. 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4752, 320 од.зб., 1964-1982 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства комунального господарства УРСР від 

6 серпня 1964 р. як обласне житлове управління. 

З листопада 1982 р. перейменоване – в управління житлового господарства 

облвиконкому. 

Здійснює керівництво житловим господарством міста. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Комплексний план соціального розвитку на 1976-1980 рр. Зведений перспективний 

план підвищення рівня благоустрою житлового фонду області (1976-1980). Перспективні 

плани організаційно-технічних заходів з підвищення продуктивності праці та 

автоматизації виробничих процесів, капітального ремонту фонду. Організаційно-технічні 

заходи управління. 

 Довідки про стан житлового фонду та об’єктів комунального господарства, роботу 

управління. Довідки, інформації та звіти про участь громадськості у збереженні 
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житлового фонду. Зведені звіти про виконання планів прибутку та побутове 

обслуговування населення. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про розвиток та впровадження нової 

техніки. Звіти з охорони праці і техніки безпеки та звіти про потерпілих при нещасних 

випадках. 

 Плани та звіти про роботу з кадрами. 

 Соціалістичні зобов’язання колективу управління і домоуправлінь та інформації 

про хід їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти управління та 

річні бухгалтерські звіти домоуправлінь. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2661, 2434 од.зб., 1952-1980 рр. Описи, каталог. 

 

 Створене у січні 1954 р. як відділ комунального господарства облвиконкому. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. на базі 

облвідділу комунального господарства створені сільський і промисловий відділи, а 

з 1965 р. вони об’єдналися. 

Відповідно до наказу Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 

13 серпня 1976 р. перейменоване – в обласне управління комунального 

господарства. 

Здійснює керівництво експлуатаційною діяльністю комунальних підприємств і 

господарств, контроль за їх роботою. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи технічних нарад. 

 Положення про зелене господарство і добровільне товариство по захисту та 

вирощуванню зелених насаджень (1959). 

 Перспективні плани роботи облкомунгоспу та підвідомчих організацій. Плани 

будівництва комунальних підприємств, потреби в електроенергії. Річні промфінплани 

комунальних підприємств, виробничі плани, звіти про їх виконання. Плани газифікації 

колгоспів; розвитку житлового і готельного господарства. Титульні списки, плани 

проектно-пошукових робіт, ліміти фінансування з капітального будівництва. Акти 

приймання в експлуатацію об’єктів капітального будівництва та акти готовності 

проектно-пошукових робіт. 

 Плани озеленення та благоустрою міст і робочих селищ. Кошторисно-технічна 

документація та листування з питань благоустрою міст і сіл (м. Канів, сс.. Моринці, 

Шевченкове), пов’язаних з життям і діяльністю Т.Г. Шевченка. Відомості, довідки про 

виконання робіт з благоустрою міст області. 

 Технічна характеристика газового господарства м. Черкаси (1961). Паспорти 

електростанцій та електромереж (1961). Кошторисна документація, проектні завдання на 

будівництво і реконструкцію електростанцій, житлових будинків, готелів. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; охорони праці і техніки безпеки. 

Документи громадських оглядів-конкурсів по культурі виробництва та з підготовки 

комунальних підприємств до святкування 50-річчя Великого Жовтня, про участь 

працівників комунального господарства в ювілейному суботнику. Документи по 

соціалістичному змаганню. 

 Плани і звіти по кадрах. Нагородні листи і характеристики передовиків 
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комунального господарства. 

 Штатні розписи, кошториси витрат; плани та звіти з праці облкомунгоспу, 

комунальних підприємств, рембудконтор, бюро технічної інвентаризації. Річні 

бухгалтерські звіти облкомунгоспу та комунальних підприємств.  

 

 

ВІДДІЛИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧИХ 

КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ І МІСЬКИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 6, 627 од.зб., 1943-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Створені у квітні 1919 р. згідно з постановою Тимчасового робітничо-селянського 

уряду України від 8 лютого 1919 р. 

Відновили діяльність у кінці 1943 р. – березні 1944 р. 

Здійснювали роботи з благоустрою міст та населених пунктів району, капітального 

ремонту житлових будинків. 

Ліквідовані: Чигиринський районний – у 1955 р., Золотоніський міський – у вересні 

1968 р. 

 

 Накази, постанови, рішення Міністерства комунального господарства УРСР, 

облвиконкомів, міськвиконкомів, райвиконкому, облкомунгоспу. 

 Протоколи засідань постійно-діючої комісії Черкаського міськвиконкому по 

комунальному господарству, виробничо-технічних нарад, засідань технічної ради. 

 П’ятирічні плани будівництва соціально-культурних об’єктів і благоустрою м. 

Черкаси, розвитку комунальних підприємств, економічного і соціального розвитку м. 

Черкаси. Перспективний план охорони пам’ятників історії і культури м. Умані на 1970-

1975 рр. План створення і розвитку зелених зон м. Черкаси на 1958-1960 рр. 

 Звіти, довідки, відомості про благоустрій, роботу комунальних підприємств. Річні 

земельні звіти. 

 Довідки: «м. Черкаси за 50 років» (1967); про будівництво житлового фонду за 

1960-1966 рр. 

 Документи про обговорення генеральної схеми реконструкції м. Черкаси (1945); 

боротьбу з повіддями (1945-1949); меліорацію Митниці (1946); роботу міського 

водопроводу (1947); відбудову банно-прального комбінату (1946-1947); з відновлення меж 

та обліку незабудованих земель м. Сміла (1961). Інвентаризаційна справа земельних 

насаджень та споруд кладовищ м. Сміла (1959). Схема м. Умані з нанесенням теплотраси 

(1970). Документи по встановленню в м. Умань пам’ятників Котовському та 

Черняхівському (1947-1949).  

 Кошториси на проектні та вишукувальні роботи. Титульні списки. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти відділів та 

комунальних установ. Аналізи господарської діяльності комунальних підприємств. 

 Документи про дислокацію військових кладовищ, братських і індивідуальних 

могил радянських воїнів (1947, ф.Р-602), видавання позик для будівництва житла і 

побутового облаштування демобілізованих воїнів Радянської Армії (1944-1948, ф.Р-602). 

 Акти про збитки, нанесені Чигиринському райвідділу комунального господарства 

(1944), Черкаському міському комунальному господарству та Дудниківській МТС (1944, 

1945)  фашистськими загарбниками. Переліки зруйнованого, знищеного розграбованого 

майна (1944, ф.Р-602). Документи (постанови, інструкції, оціночні акти, звіти, списки) про 

проведення інвентаризації житлових будинків після звільнення Чигиринського району від 

загарбників (1944). 

 

 Золотоніський міський, ф.Р-5284, 4 од.зб., 1943-1945 рр. 
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 Смілянський міський, ф.Р-2696, 79 од.зб., 1955-1975 рр. 

 Уманський міський, ф.Р-1474, 6 од.зб., 1944-1975 рр. 

 Черкаський міський, ф.Р-602, 526 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Чигиринський районний, ф.Р-871, 8 од.зб., 1943-1945 рр. 

 Шполянський міський, ф.Р-2318, 4 од.зб., 1944-1946 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ЧЕРКАСИГАЗ» РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «УКРГАЗ» МІНІСТЕРСТВА 

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-5639, 352 од.зб., 1975-1983 рр. Описи. 

 

Створене у жовтні 1975 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 

серпня 1975 р. та наказу Міністерства комунального господарства УРСР від 5 

вересня 1975 р. 

Основними завданнями є забезпечення розвитку газифікації і здійснення 

газопостачання населення, комунально-побутових, промислових та інших об’єктів 

природним і скрапленим газом. 

 

 Накази начальника об’єднання з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради, партійно-господарського активу об’єднання, 

виробничих нарад та семінарів. 

 Плани прибутків та видатків з усіх видів діяльності; з праці та заробітної плати; 

капітального будівництва; охорони праці, техніки безпеки та звіти про їх виконання. 

Організаційно-технічні заходи по економії матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів; 

звіти, довідки про їх виконання. 

 Статистичні звіти об’єднання та підвідомчих підприємств про залишки, 

надходження та використання сировини і матеріалів; побутове обслуговування населення; 

використання газу; впровадження наукової організації праці, винаходів та 

раціоналізаторських пропозицій; розвиток та впровадження нової техніки. 

 Текстові та статистичні звіти по кадрах. 

 Соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Річні фінансові плани об’єднання та підвідомчих підприємств, звіти про їх 

виконання. Штатні розписи. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

 

МІЖКОЛГОСПНІ РАДИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 Фондів 2, 65 од.зб., 1967-1972 рр. Описи. 

 

 Організовані у червні 1967 р. 

Безпосередньо підпорядковані облкомунгоспу та управлінням сільського 

господарства райвиконкомів. 

Здійснюють організаційно-технічну допомогу комбінатам комунального 

господарства колгоспів у забезпеченні будматеріалами та промисловими виробами, 

технічний нагляд при проведенні робіт та виконанні замовлень від населення. 

 

 Накази, розпорядження облкомунгоспу, рішення облвиконкому та райвиконкомів. 

 Положення про міжколгоспну раду та колгоспний комунгосп (1967, ф.Р-4010). 
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 Протоколи засідань міжколгоспної ради, зборів уповноважених колгоспів-

пайовиків. 

 Промфінплани. Плани з праці та звіти про їх виконання. Річні звіти про роботу 

міжколгоспних рад. Інформації про роботу комунгоспів колгоспів районів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Катеринопільська, ф.Р-4010, 30 од.зб., 1967-1971 рр. 

 Монастирищенська, ф.Р-4070, 35 од.зб., 1967-1972 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО 

 

 Ф.Р-495, 45 од.зб., 1936-1941 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Здійснювало роботи по оцінці та інвентаризації будинкового фонду місцевих Рад, 

державних, кооперативних організацій та будинків окремих громадян, 

комунальних підприємств. 

 

 Інвентаризаційно-оціночні відомості на домоволодіння в м. Черкаси. 

 

 

ЧИГИРИНСЬКА ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА КОНТОРА 

 

 Ф.Р-872, 1 од.зб., 1944-1945 рр. Опис. 

 

 Відновила діяльність у 1944 р. 

Перебувала в підпорядкуванні Української республіканської контори з 

інвентаризації «Укрінбанк» та діяла на підставі Положення про інвентаризаційні 

контори. 

 

 Положення про міську інвентаризаційну контору. 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4635, 1990 од.зб., 1960-1992 рр. Описи, каталог. 

 

Створене 11 січня 1961 р. відповідно до постанови обкому Компартії України та 

облвиконкому від 2 листопада 1960 р. 

Перебувало у віданні та безпосередньо підпорядковувалося Міністерству 

побутового обслуговування УРСР, з 24 серпня 1991 р. – Міністерству побутового 

обслуговування населення України. 

Здійснювало керівництво та контроль за діяльністю підприємств побутового 

обслуговування населення. 

Ліквідоване з 1 лютого 1992 р. згідно з рішенням облвиконкому від 24 грудня 1991 

р. та на його базі створено Спілку підприємств і організацій з побутового 

обслуговування населення Черкаської області. 

 

 Спільні постанови колегії облпобутуправління та обкому профспілки працівників 
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місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств. 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи, рішення та інші документи засідань колегії облпобутуправління, 

обласних нарад, зборів. 

 Річні виробничі і фінансові плани; техпромфінплани комбінатів і підприємств; 

звіти про їх виконання. Зведені річні звіти про побутове обслуговування населення; 

виконання планів з продукції; нетоварні галузі. Баланси виробничих потужностей. 

Доповіді, довідки, відомості про виконання планів побутових послуг, роботу служби 

побуту області. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; про розвиток та впровадження нової 

техніки; нових форм послуг; з капітального будівництва; охорони праці та техніки 

безпеки; про роботу з кадрами. 

 Документи про участь в республіканському конкурсі на краще обслуговування 

населення в районах (1969); проведенні «Дня побуту» (1969). 

 Дислокація мережі підприємств побутового обслуговування населення області. 

 Документи по соціалістичному змаганню. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти районних і 

міських побутових комбінатів. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки та 

профспілкового комітету. 
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РОЗДІЛ 14 

 

ТОРГІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ; ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ТОРГІВЛЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2654, 1918 од.зб., 1950-1991 рр. Описи, каталог. 

 

 Створене у 1954 р. як обласний торговий відділ. 

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1955 р. перетворений в 

обласне управління торгівлі. 

Здійснює керівництво та контроль за планово-фінансовою і торгово-господарською 

діяльністю міських і районних відділів торгівлі та торгівельних організацій області. 

 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи засідань ради по торгівлі. 

 Перспективні плани розвитку торгової мережі. Річні виробничі і фінансові плани, 

звіти про розвиток торгівлі, з товарообігу, по заготівлях та переробці плодоовочів і 

картоплі, з реалізації хлібопродуктів. Звіти і кон’юнктурні огляди стану колгоспної 

торгівлі та роботи базарів. Аналізи і основні показники господарської діяльності торгових 

управлінь. Характеристики матеріально-технічної бази колгоспних базарів області. 

 Звіти, довідки про стан роботи громадського харчування (1954-1959). Довідки, 

відомості про стан торгівлі продовольчими та промисловими товарами, розвиток торгової 

мережі області, відкриття спеціалізованих магазинів. Дислокація торгової мережі та 

мережі підприємств громадського харчування. 

 Документи про впровадження нових форм торгівлі, розвиток торгової реклами, з 

організації і техніки торгівлі, культуру обслуговування покупців. 

 Листування про затвердження цін на промислові і продовольчі товари, овочі та 

фрукти. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; техніки безпеки і промислової 

санітарії; капітального будівництва; про роботу з кадрами. 

 Документи по соціалістичному змаганню і нагородженню працівників торгівлі. 

 Штатні розписи, кошториси витрат управління, торгових управлінь та базарів. Річні 

бухгалтерські звіти, заключні баланси з основної діяльності, акти ревізій фінансово-

господарської діяльності підвідомчих установ. 
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ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЯКОСТІ 

ТОВАРІВ ТА ТОРГІВЛІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ІНСПЕКЦІЇ ЯКОСТІ ТОВАРІВ ТА ТОРГІВЛІ МІНІСТЕРСТВА ТОРГІВЛІ 

УРСР 

 

 Ф.Р-2558, 439 од.зб., 1954-1988 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у березні 1954 р. як Головний державний інспектор торгівлі в Черкаській 

області. З листопада 1960 р. розпочав діяльність Державний інспекційний пункт в 

Черкаській області. 

У  червні 1965 р. Головдержінспектор та інспекційний пункт були об’єднані в 

Управління державної інспекції якості товарів та торгівлі в Черкаській області. 

Відповідно до наказу Головного управління Державної інспекції якості товарів та 

торгівлі від 8 липня 1985 р. управління перейменоване – в Черкаське облуправління 

Держінспекції якості товарів та торгівлі. 

 

 Накази з основної діяльності та з особового складу. 

 Протоколи нарад громадських контролерів, працівників торгових мереж, 

працівників підприємств та торгових організацій. 

 Плани роботи управління. 

 Цифрові та текстові огляди по контролю торгівлі. Статистичні звіти по торгівлі; 

про якість товарів. Документи з якості товарів та торгівлі. Довідки про підсумки 

перевірянь якості товарів народного споживання. Акти, довідки та рішення за підсумками 

перевірянь підприємств торгівлі, громадського харчування. 

 Річні та статистичні звіти по кадрах. 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Баланси про 

виконання кошторисів видатків. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого та профспілкового комітету. 

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ (ЧЕРКАСЬКОЇ) ОКРУЖНОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, 

СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-450, 2 од.зб., 1925, 1926, 1930 рр. Опис. 

 

 Організований у 1925 р. 

Контролював і керував діяльністю торгових установ і підприємств на території 

округу. 

Припинив діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу. 

 

 Циркуляри, розпорядження Наркомату торгівлі УСРР, губвідділу внутрішньої 

торгівлі та листування з ними і хлібозаготівельними організаціями про хлібозаготівлі та 

постачання борошна селам, що потерпіли від неврожаю. 

 План хлібозаготівель по округу на 1925 р. 

 Особові листи районних інспекторів торгівлі. Списки працівників 

хлібозаготівельних організацій округу. 

 

ВІДДІЛИ ТОРГІВЛІ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАД НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 10, 847 од.зб., 1943-1982 рр. Описи, каталог. 
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Створені: Ковалівський – у 1923 р. Інші відновили діяльність у грудні 1943 р. – 

березні 1944 р. 

Здійснювали керівництво та контроль за торговими установами міст та районів 

області. 

Ліквідовані: Черкаський районний – у 1949 р., Гельмязівський, Городищенський та 

Чигиринський – у 1956 р., Шрамківський – у 1959 р. 

 

 Накази, розпорядження Наркомату торгівлі СРСР, Міністерства торгівлі СРСР і 

УРСР, облуправлінь торгівлі; рішення, постанови районних та міських виконкомів. 

 Накази по відділах з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад, зборів торгових працівників. 

 Плани роботи відділів; товарообігу. 

 Звіти про роботу відділів. Доповідні записки, довідки про розвиток державної 

торгівлі та громадського харчування. Кон’юнктурні огляди торгівлі, з постачання товарів 

та продуктів. Звіти про виконання планів товарообігу, надходження та витрати продуктів. 

 Постанови, вказівки та звіти про встановлення цін колгоспної торгівлі та ставок 

базарних зборів. 

 Дислокація торгової мережі, торгової мережі підприємств громадського 

харчування. Схеми торгової мережі. Списки підприємств громадського харчування. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 Районні: 

 

 Гельмязівський, ф.Р-5446, 10 од.зб., 1949-1954 рр. 

 Городищенський, ф.Р-5514, 15 од.зб., 1948-1950, 1955, 1956 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-4875, 53 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Черкаський, ф.Р-1906, 41 од.зб., 1943-1949 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-889, 34 од.зб., 1943-1955 рр. 

 Шполянський, ф.Р-2295, 2 од.зб., 1944, 1946 рр. 

 Шрамківський, ф.Р-5770, 35 од.зб., 1943-1956 рр. 

 

 Міські: 
 

 Смілянський, ф.Р-2697, 127 од.зб., 1944-1962, 1965-1975 рр. 

 Уманський, ф.Р-3069, 191 од.зб., 1944-1982 рр. 

 Черкаський, ф.Р-1904, 339 од.зб., 1943-1980 рр. 

 

 СМІЛЯНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПУНКТ «РАЙДЕРЖРИБПРОМУ» 

 

 Ф.Р-382, 1 од.зб., 1924 р. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

 Касова книга. 

 

 УМАНСЬКИЙ ЗМІШАНИЙ ТОРГ МІНІСТЕРСТВА ТОРГІВЛІ УРСР 

 

 Ф.Р-1465, 8 од.зб., 1944-1947 рр. Описи. 

 



 355 

 Створений у березні 1944 р. як Уманська контора Київоблторгу. 

Відповідно до постанови Київського облвиконкому від 10 січня 1945 р. та наказу 

Київського облвідділу торгівлі від 13 січня 1945 р. контора виділена в самостійну 

торгову організацію з назвою – Уманьторг. З 1947 р. перейменований – в змішторг. 

 

 Постанови міськради. 

 Накази, розпорядження по підсобному господарству. 

 Річний звіт про роботу торгу. 

 Штатні розписи та фонд заробітної плати. Балансові звіти. 

 Акт комісії із встановлення збитків, нанесених торгу фашистськими загарбниками 

(1944). 

 

 

УМАНСЬКА РАЙОННА ТОРГОВА КОНТОРА ОБ’ЄДНАННЯ ЦУКРОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-2729, 91 од.зб., 1922-1927 рр. Описи. 

 

Розпочала діяльність з 15 квітня 1924 р. з продажу, а як юридична установа почала 

функціонувати з 15 травня 1925 р. 

Контора мала свої завізні пункти (або лабази). Здійснювала продаж цукру та аналіз 

ринку споживання цукру. 

Ліквідована 1 вересня 1926 р. 

 

 Циркуляри, розпорядження правління Цукротресту та райторгконтори. 

 Протоколи засідань Уманського відділення Цукротресту, нарад адміністраторів 

комбінатів, директорів заводів округу, об’єднаного засідання представників Уманської, 

Київської та Подільської торгових контор. 

 Листування з правлінням Цукротресту про організацію контори та її магазинів. 

 Доповідні записки про роботу контори, організацію баз та магазинів по 

Уманському округу. Відомості про реалізацію та продаж цукру. Книги обліку реалізації 

цукру. Звіти про роботу сільських споживчих товариств. Оперативні бюлетені райконтор. 

 Штатний розпис (1926). Баланси підвідомчих організацій (1926). 

 

УМАНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРВОЄНТОРГУ 

 

 Ф.Р-3871, 1 од.зб., 1936 р. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 Здійснювала продаж продуктів харчування та товарів широкого вжитку. 

 

 Реєстраційні картки. 

 Акти перевіряння фінансової дисципліни. 

 

ЧЕРКАСЬКА МІЖРАЙОННА БАЗА КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ (КИЇВТОРГ) 

 

 Ф.Р-465, 3 од.зб., 1932-1935 рр. Опис. 
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 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Здійснювала контроль за цінами, продаж товарів широкого вжитку та продуктів 

харчування. 

 

 Листування з дирекцією Київторгу та торговими організаціями з фінансово-

торгових питань. 

 Прейскуранти на промислові та продовольчі товари. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

ЦЕНТР «ТОРГТЕХСИСТЕМА» 

 

 Ф.Р-5878, 56 од.зб., 1963-1997 рр. Опис. 

 

Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від квітня 1963 р. як 

машинолічильна станція управління торгівлі облвиконкому. 

У березні 1981 р. перейменована – в Черкаську обласну машинолічильну станцію з 

підпорядкуванням Республіканському об’єднанню по проектуванню і 

впровадженню в експлуатацію автоматизованих систем управління в торгівлі 

«Укрторгсистемотехніка», у березні 1990 р. – в інформаційно-обчислювальний 

центр управління облвиконкому, з 15 січня 1993 р. – Черкаський інформаційно-

обчислювальний технічний центр «Торгтехсистема». 

Здійснював вивчення та аналіз існуючої практики роботи, завдання та проблеми 

торгових підприємств, технічне забезпечення функціонування АСУТ торгових 

підприємств. 

Ліквідований з 15 березня 1997 р. 

 

 Документи з історії машинолічильної станції та центру. 

 Накази начальника центру з особового складу. 

 Особові картки звільнених працівників. 

 Особові рахунки з нарахування заробітної плати. 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ ВСЕСОЮЗНОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ ПО ТОРГІВЛІ З ІНОЗЕМЦЯМИ «ТОРГЗІН» 

 

 Фондів 2, 38 од.зб., 1932-1935 рр. Описи. 

 

 Створені: Черкаське – у липні 1932 р., Смілянське – у липні 1933 р. 

Здійснювали закупівлі коштовних металів; продаж товарів широкого вжитку, 

продуктів харчування, відпуск товарів при умові оплати встановленою валютою. 

Ліквідовані: Смілянське – у листопаді 1933 р. Дата ліквідації Черкаського 

відділення не встановлена. 

 

 Накази, розпорядження Київської обласної контори «Торгзін». 

 Накази по відділеннях. 

 Звіти про виконання торгових планів. Листування з обласною конторою про 

постачання товарів, ціни на отримані товари. 

 Відомості та приймально-здавальні реєстри на золото, руху та реалізації товарів. 

Реєстри та описи оплачування переводів від іноземних банків громадянам СРСР. Місячні 

акти про коштовності, що надійшли. 
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 Баланси. Авансові звіти. Бухгалтерський звіт. 

 Документи з особового складу відділень. 

 

 Смілянське, ф.Р-317, 11 од.зб., 1933 р. 

 Черкаське, ф.Р-318, 27 од.зб., 1932-1935 рр. 

 

УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4753, 899 од.зб., 1966-1989 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 

1967 р. на базі Черкаського міського тресту столових і ресторанів як обласний 

трест громадського харчування. 

Згідно з наказом Міністерства торгівлі УРСР від 9 червня 1967 р. трест 

ліквідований і створена Черкаська обласна контора громадського харчування з 

підпорядкуванням Головному управлінню громадського харчування Міністерства 

торгівлі УРСР. З 1975 р. контора перетворена в управління громадського 

харчування. 

Розробляло і здійснювало головні напрямки розвитку і поліпшення громадського 

харчування. 

Ліквідоване відповідно до рішення облвиконкому від 14 жовтня 1988 р. 

У фонді є документи міського тресту столових і ресторанів за 1966 р. та обласного 

виробничо-торгового об’єднання громадського харчування за 1989 р. 

 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Плани роботи. Річні плани товарообігу, випуску та реалізації продукції. Звіти про 

їх виконання. Річні статистичні звіти з торгівлі та громадського харчування. Аналізи 

господарської діяльності. 

 Звіти, довідки, відомості, листування про стан і покращення громадського 

харчування в області; надходження, переробку та закладення на зимове зберігання 

сільськогосподарських продуктів; впровадження прогресивних форм обслуговування; 

наявність підприємств громадського харчування в учбових закладах області. 

 Річні плани, звіти, відомості про роботу мережі підприємств громадського 

харчування. Дислокація мережі підприємств громадського харчування області. 

 Документи про роботу обласних кулінарних рад; Всесоюзних і республіканських 

оглядів-конкурсів молодих кухарів, кондитерів, офіціантів; на краще підприємство 

громадського харчування. 

 Документи про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ДОРОЖНІХ РЕСТОРАНІВ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОНТОРИ ПО КЕРІВНИЦТВУ ДОРОЖНІМИ 

РЕСТОРАНАМИ «УКРДОРРЕСТОРАН» МІНІСТЕРСТВА ТОРГІВЛІ УРСР 

 

 Ф.Р-4829, 253 од.зб., 1968-1980 рр. Описи. 

 

Створений у травні 1969 р. відповідно до наказу Міністерства торгівлі УРСР від 21 

лютого 1969 р. та рішення облвиконкому від 30 травня 1969 р. 
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Здійснює обслуговування харчуванням пасажирів на залізницях, автотрасах та 

аеропортах. 

У фонді є документи підвідомчих підприємств за 1968 р. 

 

 Статут тресту (1969). 

 Листування з облвиконкомом, облпланом, облуправлінням торгівлі та 

облспоживспілкою з питань організації тресту (1969). Акти, основні показники плану та 

інші документи про приймання-передавання підприємств від контори громадського 

харчування і споживчої кооперації та від Одеського міжобласного тресту дорожніх 

ресторанів (1969, 1970). 

 Накази керуючого трестом з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад, засідань кулінарної ради та документи до них. 

 П’ятирічний план тресту на 1971-1975 рр. Плани тресту та підвідомчих організацій 

з праці і заробітній платі, товарообігу та промислового виробництва. 

 Аналізи господарської діяльності та планові показники тресту. Звіти про торгово-

виробничу роботу тресту та підприємств тресту. Зведені річні статистичні звіти тресту та 

річні статистичні звіти підприємств з товарообігу громадського харчування, з праці в 

торгівлі та про наявність мережі підприємств громадського харчування. 

 Документи про роботу з кадрами, на передовиків виробництва та їх нагородження. 

 Соцзобов’язання колективів підприємств тресту та відомості про їх виконання. 

Колективні договори підприємств тресту. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Баланси приймання 

торгової мережі (1969, 1970). 

 Документи об’єднаного комітету та місцевого комітету профспілки. 

 

 ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАГРОТОРГ" 

 

 Ф.Р-5843, 132 од.зб., 1966-1997 рр. Опис. 

 

Розпочало діяльність з 1 липня 1966 р. як відділ робітничого постачання тресту 

"Черкасисільбуд". 

З 1 вересня 1977 р. перейменований – у відділ продовольчого постачання 

об'єднання "Черкасисільбуд", з 15 травня 1986 р. – об'єднання 

"Черкасиоблагробуд", з 4 березня 1994 р. – торгово-виробниче підприємство 

"Облагроторг". 

Припинило діяльність у лютому 1997 р. 

 

 Накази з особового складу. 

 Особові справи звільнених працівників та службовців. 

 Відомості з нарахування заробітної плати адмінперсоналу, працівникам та 

службовцям кущів підприємства. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТ 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ПОСТАЧАННЯ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-2722, 38 од.зб., 1954-1958 рр. Описи. 
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 Створене у 1954 р. з утворенням Черкаської області. 

Об’єднувало обласну та п’ять міжрайонних баз постачання. Здійснювало 

керівництво роботою баз; відало постачанням та забезпеченням 

сільськогосподарських підприємств технікою та знаряддям. 

Ліквідоване у 1959 р. у зв’язку з реорганізацією машинно-тракторних станцій в 

ремонтно-технічні станції. 

 

 Рішення облвиконкому. 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Плани механізації та електрифікації тваринницьких ферм; з праці. 

 Зведені звіти управління, баз постачання про постачання. Річні звіти про роботу 

МТС, баз постачання. Довідка управління про перевіряння умов праці, культурно-

побутове обслуговування механізаторів МТС (1957). 

 Плани, ліміти фінансування, звіти з капітального будівництва. 

 Список районів дії МТС (1954). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ПОСТАЧАННЯ ТА РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЙ МІНІСТЕРСТВА 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-2721, 66 од.зб., 1958-1961 рр. Описи. 

 

Створене у 1959 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 10 березня 

1959 р. та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 26 березня 1959 р. 

Здійснювало керівництво виробничо-торгово-фінансово-господарською діяльністю 

РТС та баз постачання області, постачання та забезпечення сільськогосподарських 

підприємств технікою та знаряддям. 

Ліквідоване у 1961 р. згідно з постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 28 

лютого 1961 р. На його базі створене обласне об’єднання «Сільгосптехніка».  

 

 Накази Міністерства сільського господарства УРСР, постанови, рішення та 

розпорядження обкому КПУ і облвиконкому. 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Плани роботи управління та РТС з механізації тваринницьких ферм, праці. Зведені 

виробничо-фінансові плани управління та РТС. 

 Довідки про виконання плану з механізації трудомістких процесів на 

тваринницьких фермах. Річні звіти РТС про механізацію ферм, продаж товарів 

виробничого призначення. 

 Річні звіти про виконання плану капітальних вкладень та акти приймання в 

експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. 

 Річні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, працівників 

та службовців. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Протоколи загальних зборів членів профспілки; документи по соцзмаганню. 
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ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТУ 

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР З 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 

 

 Ф.Р-4166, 304 од.зб., 1957-1984 рр. Описи. 

 

Створене у серпні 1957 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 24 липня 

1957 р. з підпорядкуванням облвиконкому. 

З 1969 р. підпорядковане Головному управлінню Ради Міністрів УРСР з 

матеріально-технічного постачання, з серпня 1978 р. – Державному комітету Ради 

Міністрів УРСР з матеріально-технічного постачання. 

Забезпечує постачання та забезпечення обласних управлінь матеріалами, виробами 

та сировиною. 

 

 Накази управління Ради Міністрів УРСР з матеріально-технічного постачання; 

постанови Держкомітету УРСР з матеріально-технічного постачання; рішення, 

розпорядження облвиконкому. 

 Накази начальника управління з основної діяльності. Положення про управління 

(1971). 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Річні звіти управління з основної діяльності. Статистичні звіти управління з усіх 

видів діяльності. Листування з органами вищого рівня з питань матеріально-технічного 

постачання, організаційної та фінансової роботи. 

 Плани фінансування, титульні списки, довідки з капітального будівництва. 

 Документи з охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами. 

 Колективні договори та підсумки їх виконання. Документи по соцзмаганню. 

 Фінансові плани, плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкового комітету та місцевого комітету профспілки. 

 

 

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ І 

ЗБУТУ РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2511, 24 од.зб., 1960-1962 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у 1960 р. в системі Черкаського раднаргоспу як госпрозрахункова 

одиниця відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 18 травня 1960 р. 

Здійснювало контроль за реалізацією виділених фондів, за використанням і 

зберіганням матеріальних ресурсів; планування, контроль та облік по здачі брухту 

чорних і кольорових металів; контроль за реалізацією продукції, що випускалась. 

Ліквідоване у зв’язку з ліквідацією Черкаського раднаргоспу згідно з постановою 

ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1962 р. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності та з особового складу. 

 Плани з праці постачально-збутових контор та звіти про їх виконання. 

 Фінансові плани та нормативи оборотних коштів. Штатні розписи, кошториси 

витрат управління та підвідомчих установ. Річні бухгалтерські звіти. 
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УПРАВЛІННЯ РОБІТНИЧОГО ПОСТАЧАННЯ РАДИ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2517, 53 од.зб., 1960-1963 рр. Описи. 

 

Організоване у червні 1960 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 18 

травня 1960 р. 

Здійснювало керівництво та контроль за діяльністю підвідомчих підприємств. 

Припинило діяльність у лютому 1963 р. згідно з постановою Черкаського 

раднаргоспу від 10 січня 1963 р. «Про передачу підвідомчих підприємств знову 

утвореним розукрупненим Радам народного господарства». 

У фонді є документи відділу робітничого постачання Черкаського заводу штучного 

волокна за 1960-1963 рр. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності та з особового складу. 

 Директивні та виробничі плани. 

 Фінансові плани управління та відділів робітничого постачання. Штатні розписи, 

кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Ліквідаційний баланс. Акти передавання справ Придніпровському раднаргоспу 

(1962, 1963). 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА КОНТОРА ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТУ 

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ І 

ЗБУТУ РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2519, 11 од.зб., 1960-1963 рр. Опис. 

 

Організоване відповідно до постанови Черкаського раднаргоспу від 2 вересня 1960 

р. 

Здійснювала укладення договорів з постачальниками та контроль за виконанням 

договірних зобов’язань; відпуск матеріалів підприємствам, постачання споживачів 

необхідними матеріалами. 

Ліквідована з 1 липня 1963 р. згідно з постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР 

від 8 лютого 1963 р. 

 

 Накази керуючого конторою. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Ліквідаційний звіт (1963). 

 

ТЕХНІЧНА КОНТОРА ОБЛАДНАННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТУ РАДИ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2528, 21 од.зб., 1960-1963 рр. Опис. 

 

Створена у вересні 1960 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 
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серпня 1960 р. та постанови Черкаського раднаргоспу від 2 вересня 1960 р. 

Здійснювала постачання всіма необхідними матеріалами об’єктів капітального 

будівництва. 

Ліквідована у липні 1963 р. 

 

 Накази керуючого конторою з особового складу. Положення про контору (1961, 

1962). 

 Зведені звіти про постачання продукції машинобудування підприємствами 

Черкаського раднаргоспу. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Баланси. Річні звіти. 

 Акти передавання справ контори Київському раднаргоспу (1963). 

 

 

КОНТОРА «МЕТАЛОПОСТАЧЗБУТ» РАДИ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2520, 21 од.зб., 1960-1963 рр. Описи. 

 

Організована відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1960 р. 

та постанови Черкаського раднаргоспу від 2 вересня 1960 р. 

Здійснювала укладання господарських договорів на постачання металопродукції, 

реалізацію фондів і нарядів на металопродукцію; постачання та збут 

підприємствам, будівельним організаціям, організаціям і установам Раднаргоспу 

продукції. 

Ліквідована згідно з наказом управління матеріально-технічного постачання і збуту 

Київського раднаргоспу від 24 травня 1963 р. 

 

 Постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу. 

 Накази керуючого конторою з особового складу. Положення про контору (1960). 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти. 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЗАГОТІВЛІ ТА 

ПОСТАЧАННЮ ПАЛИВА НАСЕЛЕННЮ, КОМУНАЛЬНО-

ПОБУТОВИМ ПІДПРИЄМСТВАМ І УСТАНОВАМ «ОБЛПАЛИВО» 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2612, 1569 од.зб., 1949-1991 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у 1957 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1956 

р. та рішення облвиконкому від 23 грудня 1956 р. як обласний паливний трест. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1973 р. і згідно з 

рішенням Черкаської обласної Ради депутатів трудящих від 27 червня 1973 р. на 

базі тресту створене управління по заготівлі та постачанню палива населенню, 

комунально-побутовим підприємствам і установам «Облпаливо» Черкаського 

облвиконкому. У травні 1991 р. на базі управління створене Черкаське обласне 

підприємство по заготівлі та постачанню палива населенню, комунально-

побутовим підприємствам і установам «Облпаливо». 

У фонді є документи підвідомчих установ за 1944-1990 рр. 
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 Накази «Укрголовпаливо»; рішення, розпорядження облвиконкому.  

 Накази начальника управління з основної діяльності та з особового складу. 

 Протоколи, плани роботи, доповіді Ради при управлінні. 

 Плани з виробництва. Річні плани товарообігу по паливних складах та звіти про їх 

виконання. Виробничі плани торфопідприємств. Фінансові плани тресту, управління та 

підприємств. 

 Довідки та інформації про роботу управління. Звіти про виконання планів з 

продукції. Річні звіти тресту, управління та підприємств. 

 Паспортизація кар’єрів торфопідприємств. 

 Документи з раціоналізації; капітального будівництва. 

 Річні звіти по кадрах. Списки працівників управління та підприємств, 

представлених до нагородження. Документи з особового складу підвідомчих підприємств 

та організацій. 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Аналізи фінансово-господарської діяльності управління (підприємства). 

 Документи профспілкового комітету та місцевого комітету профспілки. 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ НАЧАЛЬНИКА ІНЖЕНЕРІВ УСІХ ЗБРОЙНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ І КРИМУ ПО ЛІСОВИХ ОПЕРАЦІЯХ І 

ПОСТАЧАННЮ ПАЛИВА ЧЕРВОНІЙ АРМІЇ В ЧЕРКАСЬКОМУ 

РАЙОНІ 

 

 Ф.Р-2146, 13 од.зб., 1922, 1923, 1925 рр. Опис, каталог. 

 

Контора уповноваженого в Черкаському районі організована у серпні 1922 р. 

відповідно до наказів начальника інженерів усіх Збройних Сил на Україні та в 

Криму від 26 липня і 2 серпня 1922 р. 

У зв’язку з встановленням нового адміністративного поділу УСРР, відповідно до 

постанови ВУЦВК від 21 жовтня 1922 р. заготівля та постачання палива з 1 січня 

1923 р. по Черкаському і Чигиринському повітах колишньої Кременчуцької 

губернії покладалось на Уповноваженого Київського району. Контора 

уповноваженого в Черкаському районі ліквідована. 

 

 Накази, розпорядження начальника інженерів. 

 Накази уповноваженого. 

 Протоколи наради представників військових частин та уповноважених, загальних 

зборів службовців уповноваженого управління начінженера. 

 Акт перевіряння роботи уповноваженого. 

 Доповідь про стан лісорозробки в районі. Звіт про вивезення та заготівлю палива 

по гужподатку. Рапорти десятників про стан заготівлі палива. 

 Списки учасників району по заготівлі палива; працівників, що відбували трудову 

повинність у лісництвах району. 
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ЧЕРКАСЬКА МІЖОБЛАСНА ІНСПЕКЦІЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ЯКІСТЮ ТОРФУ І ТОРФ’ЯНИХ ДОБРИВ УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ 

ТОРФУ І ТОРФ’ЯНИХ ДОБРИВ «УКРІНСТОРФДОБРИВО» 

 

 Ф.Р-3694, 265 од.зб., 1962-1990 рр. Описи. 

 

Створена відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 31 січня 

1962 р. 

У її підпорядкуванні перебуває чотири інспекторських пункти: Золотоніський – у 

м. Золотоноша, Ірдинський – у селищі Ірдинь Черкаської області, Хорольський – у 

м. Хорол Полтавської області, Олександрійський – у м. Олександрія 

Кіровоградської області. 

 

 Накази по міжобласній інспекції. 

 Протоколи засідань технічної ради, виробничих нарад. 

 Перспективний план з видобутку торфу. Виробничо-фінансові плани 

інспекторських пунктів. 

 Доповіді про роботу інспекції. Інформації, відомості про роботу 

агрохімлабораторій, інспекторських пунктів. Відомості та листування про якість торфу. 

 Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу та 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах. 

 Соцзобов’язання колективу інспекції і інспекторських пунктів та відомості про їх 

виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

НАФТОВІ СКЛАДИ 

 

 Фондів 3, 24 од.зб., 1920-1922 рр. Описи, каталог. 

 

Розпочали діяльність відповідно до наказу ВРНГ СРСР від листопада 1920 р. та 

перебували у віданні Київського районного нафтового комітету. 

Згідно з постановою ВЦВК і Ради Народних Комісарів від 12 червня 1922 р. всі 

нафтові склади були передані у відання Головного управління з палива. 

 

 Накази, циркуляри, розпорядження Українського нафтового синдикату, 

Української нафтової торгової контори, Кременчуцького губернського нафтового 

комітету, Київського районного нафтового комітету. 

 Листування з органами вищого рівня про витрати та відпуск пального. Акти 

перевіряння наявності нафтопродуктів на складах. 

 Касові книги. 

 

 Поташський, ф.Р-4463, 7 од.зб., 1922 р. 

 Черкаський, ф.Р-370, 16 од.зб., 1920-1922 рр. 

 Шполянський, ф.Р-2851, 1 од.зб., 1922 р. 
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ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ХЛІБНОЇ 

ІНСПЕКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ УРСР 

 

 Ф.Р-2611, 194 од.зб., 1954-1980 рр. Опис, каталог. 

 

Створене у 1954 р. з утворенням Черкаської області як Черкаське облуправління 

Державної інспекції з якості сільськогосподарських продуктів з підпорядкуванням 

Головній інспекції з якості сільськогосподарських продуктів. 

У квітні 1956 р. перейменоване – в облуправління Державної хлібної інспекції. 

З 1967 р. перебувало у підпорядкуванні Державної хлібної інспекції Держкомітету 

Ради Міністрів УРСР по хлібопродуктах і комбікормової промисловості. З 1970 р. 

підпорядковується Державній хлібній інспекції Міністерства заготівель УРСР. 

Здійснює нагляд за якістю зерна і продуктів його переробки; контроль за станом і 

підготовкою матеріально-технічної бази елеваторів, складів, мельничних та 

круп’яних підприємств. 

 

 Накази, постанови Міністерства хлібопродуктів і заготівель УРСР, Держкомітету 

РМ УРСР по хлібопродуктах і комбікормовій промисловості; рішення міськвиконкому. 

 Накази начальника управління з основної діяльності. Положення про управління 

(1954). 

 Протоколи виробничих нарад, нарад інспекторів при начальнику облуправління. 

 Плани роботи управління. Доповіді, інформації про роботу управління. Інформації, 

довідки, відомості про роботу управління з контролю за зберіганням хліба. Плани та звіти 

про роботу лабораторії. 

 Плани фінансування капітальних вкладень, річні титульні списки. 

 Річні звіти про роботу з кадрами. Статистичні звіти про чисельність та склад 

спеціалістів, що мають вищу і середню спеціальну освіту. 

 Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ХЛІБОПРОДУКТІВ 

МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ УРСР 

 

 Ф.Р-2618, 1405 од.зб., 1954-1983 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у січні 1954 р. як Черкаська обласна контора «Заготзерно» з 

підпорядкуванням Українській республіканській конторі «Заготзерно». З 10 серпня 

1957 р. – Черкаське обласне управління хлібопродуктів Міністерства 

хлібопродуктів УРСР, з 1 квітня 1961 р. – Черкаське обласне управління заготівель 

Міністерства заготівель УРСР, з 27 березня 1962 р. – управління хлібопродуктів 

Черкаського обласного управління виробництва і заготівель сільськогосподарських 

продуктів з підпорядкуванням Головному управлінню хлібопродуктів Міністерства 

виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР, з 1 квітня 1965 р. 

– Черкаське обласне управління хлібопродуктів і комбікормової промисловості 

Держкомітету Ради Міністрів УРСР по хлібопродуктах і комбікормової 

промисловості, з лютого 1969 р. – Черкаське обласне управління хлібопродуктів 

Міністерства заготівель УРСР. 

 

 Накази Міністерства заготівель СРСР і УРСР, Міністерства хлібопродуктів УРСР, 

Всесоюзного об’єднання «Заготзерно». 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 



 366 

 Протоколи засідань технічної ради, засідань ради директорів. Документи обласних 

нарад господарського активу системи заготівель. 

 Плани роботи управління. Зведені виробничо-фінансові плани управління. Плани 

промислових підприємств. Техпромфінплани підвідомчих підприємств. Виробничі плани 

підвідомчих господарств. 

 Аналізи виконання виробничих планів, витрат. Зведені звіти по реалізації і 

відвантаженню сортового насіння. Звіти про рух хлібофуражних продуктів; про наявність, 

якість та рух зерна і зернопродуктів. Річні звіти по транспортній роботі. Звітні енергетичні 

баланси. 

 Документи з раціоналізації; про розвиток і впровадження нової техніки; з 

капітального будівництва; техніки безпеки; про роботу з кадрами; по соцзмаганню. 

Колективні договори та документи про їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені та річні бухгалтерські звіти. Аналізи 

фінансово-господарської діяльності. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ПО ЗАКУПІВЛЯХ І ЯКОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ УРСР 

 

 Ф.Р-5524, 227 од.зб., 1970-1985 рр. Описи. 

 

Створена у 1970 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13 березня 

1970 р. 

Здійснювала організацію заготівель сільськогосподарських продуктів і сировини; 

забезпечувала виконання державних планів закупівель, завдань заготівельними 

організаціями понадпланових закупівель; координувала заготівельну діяльність 

всіх організацій і підприємств, що здійснювали заготівлі сільськогосподарських 

продуктів і сировини в області. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 23 грудня 1985 р. «Про зміни в 

системі органів управління агропромисловим комплексом УРСР» та рішенням 

облвиконкому від 10 грудня 1985 р. інспекція ліквідована з передачею функцій 

обласному агропромисловому комітету. 

 

 Накази, директивні вказівки, постанови колегії Міністерства заготівель УРСР; 

постанови, рішення, розпорядження облвиконкому. 

 Накази головного державного інспектора з основної діяльності. 

 Протоколи обласних нарад та тексти доповідей. Положення про інспекцію (1971). 

 Плани роботи держінспекції. 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації, листування) про закупівлі та 

якість сільськогосподарських продуктів. Заключні звіти про виконання планів закупівель 

сільськогосподарських продуктів та сировини; про контрактацію сільськогосподарських 

продуктів та сировини за договорами з колгоспами і радгоспами області; показники 

контрактації по області та в розрізі районів. 

 Зведення про групування господарств по області та районах; виконання державних 

планів та надпланових завдань з продажу продуктів рослинництва і тваринництва. 

 Статистичні звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом та наявність 

автомашин. 

 Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, чисельність 

працівників апарату управління, чисельність та склад спеціалістів. Списки працівників 

обласної та районних держінспекцій. 
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  Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ПО ЗАГОТІВЛІ І ВІДГОДІВЛІ 

ХУДОБИ І ПТИЦІ «ЗАГОТХУДОБАВІДГОДІВЛЯ» ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПО ЗАГОТІВЛІ І ПРОМИСЛОВІЙ ВІДГОДІВЛІ ХУДОБИ І 

ПТИЦІ «УКРГОЛОВЗАГОТХУДОБАВІДГОДІВЛЯ» 

 

 Ф.Р-2652, 222 од.зб., 1953-1969 рр. Описи. 

 

 Організована у 1954 р. 

Керувала роботою районних контор по заготівлі і відгодівлі худоби та птиці, 

відгодівельних пунктів і радгоспів. 

Ліквідована у грудні 1969 р. 

У фонді є документи районних контор по заготівлі і відгодівлі худоби та птиці за 

1953 р. 

 

 Накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерства 

сільського господарства УРСР; розпорядження Київського раднаргоспу; постанови, 

рішення облвиконкому. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Річні виробничо-фінансові плани облконтори. Виробничо-фінансові та 

промислово-фінансові плани райконтор. 

 Зведені та річні звіти про рух худоби і птиці. 

 Документи про роботу з кадрами; по соцзмаганню районних контор. 

 Паспорти районних контор (1957). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені та річні бухгалтерські звіти обласної і 

районних контор. 

 Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевого комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ТАРНИЙ КОМБІНАТ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ТРЕСТУ «СОЮЗПЛОДООВОЧТАРА» 

 

 Ф.Р-391, 64 од.зб., 1932-1934 рр. Опис, географічний каталог. 

 

Створений у жовтні 1932 р. відповідно до наказу Київської обласної контори 

«Союзплодоовочтара» від 20 жовтня 1932 р. як тарна база. З травня 1933 р. 

перейменована – в тарний комбінат. 

Припинив діяльність (за непрямими даними) у жовтні 1933 р. 

У фонді є документи тарної бази за 1934 р. 

 

 Обіжники Всеукраїнської контори «Союзплодоовочтара», накази Київської 

облконтори. 

 Протоколи засідань адміністративно-технічного персоналу комбінату, виробничо-

технічних нарад, нарад старших бухгалтерів тарних баз. 

 План комбінату (1933). Річні звіти про діяльність комбінату. Оперативні зведення 

про наявність тари та тароматеріалів. Листування з Київською облконторою, з 

підприємствами та організаціями про заготівлю, забезпечення та відпуск тари. Договори з 

підприємствами про купівлю тари та сировини. 
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 Промфінплани. Кошториси видатків. Штатний розпис. Декадні відомості про 

фінансовий стан комбінату. 

 

ЗОЛОТОНІСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ТРЕСТУ 

«УКРАВТОТРАКТОРЗБУТ» 

 

 Ф.Р-633, 6 од.зб., 1944-1946 рр. Описи. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Здійснювало заготівлі тракторних запасних частин для відпуску МТС і радгоспам; 

збір лому та кольорових металів. 

 

 Накази, постанови, вказівки вищих відомчих організацій. 

 Штатні розписи, кошториси видатків. Річні звіти про виробничо-фінансову 

діяльність відділення. 

 

ЗБУТОВИЙ ОСЕРЕДОК УМАНСЬКОГО ФІЛІАЛУ ОБ’ЄДНАННЯ 

ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-2778, 6 од.зб., 1930-1931 рр. Опис. 

 

 Організований у 1930 р. 

 Займався постачанням сільськогосподарської продукції. 

 Ліквідований у липні 1930 р. 

 

 Протоколи засідань правління Союзцукру, нарад секції окрплану. 

 Відомості про хід здавання зернової продукції, оброблення буряку та потреби 

комбінатів у концентрованих кормах. 

 Договори з Державним акціонерним товариством про перероблення та торгівлю 

плодоовочами. 

 

 

ПОВІТОВІ ОСОБЛИВІ ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ КОМІСІЇ 

 

 Фондів 4, 26 од.зб., 1919-1921 рр. Описи, каталог. 

 

 Створені у 1919-1920 рр. 

Проводили заготівельні роботи у повітах; здійснювали розподіл продуктів, 

роз’яснення продовольчої політики держави серед населення, облік населення і 

посівних площ. 

Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УСРР у квітні 1922 р. 

перейменовані на продовольчі комітети. 

Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про скасування 

повітів. 

 

 Накази, циркуляри Наркомату продовольства УСРР; розпорядження 
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Кременчуцької губернської комісії, повітових продовольчих комітетів. 

 Накази по повітових комісіях. 

 Протоколи засідань Звенигородського повітового продовольчого комітету, засідань 

повітових комісій, загальних зборів селян. 

 Плани постачання працівників і службовців, підприємств та установ 

Звенигородського повіту продовольством і предметами першої необхідності (1921, ф.Р-

484). 

 Відомості, листування про продовольче та майнове забезпечення військ, 

постачання працівників і службовців, постачання фуражу. 

 Списки дислокації частин, військ та установ комісій. Документи з особового складу 

комісій. 

 

 Звенигородська, ф.Р-2783, 6 од.зб., 1920-1921 рр. 

 Звенигородська, ф.Р-484, 1 од.зб., 1921 р. 

 Золотоніська, ф.Р-1752, 16 од.зб., 1920-1921 рр. 

 Черкаська, ф.Р-424, 3 од.зб., 1919, 1921 рр. 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ЧЕРКАСЬКОЇ ОСОБЛИВОЇ РАЙОННОЇ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ КОМІСІЇ 14-ОЇ АРМІЇ ПО СМІЛЯНСЬКОМУ 

ПІДРАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2491, 4 од.зб., 1920 р. Опис, каталог. 

 

Посада уповноваженого по Смілянському підрайону була затверджена 23 травня 

1920 р. 

Складався з двох відділів: адміністративного та фінансово-рахункового. 

Здійснювали всі види заготівель, розприділення продуктів. 

 

 Накази уповноваженого. Розпорядження канцелярії уповноваженого. 

 Документи з особового складу. 

 Акти приймання-передавання контори, Михайлівського парового млина. 

 

ПОВІТОВІ УПОВНОВАЖЕНІ ГУБЕРНСЬКИХ УПРАВЛІНЬ ТА 

ВІДДІЛІВ ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ 

 

 Фондів 4, 61 од.зб., 1920-1922 рр. Описи, каталог. 

 

Створені в повітах у 1920-1922 рр. з утворенням управлінь та відділів військово-

продовольчого постачання відповідно до наказу Наркомату продовольства УСРР 

від 24 серпня 1920 р. 

Здійснювали загальне регулювання та керівництво постачанням військових частин 

на території повітів. 

Розформовані у 1922 р. 

 

 Накази губернських управлінь та відділів військово-продовольчого постачання. 

 Протоколи засідань комісії допомоги голодуючим (1922, ф.Р-1647). 

 Доповіді про діяльність уповноваженого по Звенигородському повіті. Звіти, 

рапорти, листування з продовольчих питань. Акти обслідувань діяльності продовольчих 

магазинів, ревізій надходжень та витрат продуктів у військових частинах та установах. 
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 Документи з особового складу. 

 Штатний розпис, кошторис витрат (1921, ф.Р-4459). 

 

 Звенигородський, ф.Р-4459, 51 од.зб., 1920-1922 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-1705, 1 од.зб., 1922 р. 

 Уманський, ф.Р-4466, 6 од.зб., 1921-1922 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-1647, 3 од.зб., 1921-1922 рр. 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОДОВОЛЬЧА КОМІСІЯ 

 

 Ф.Р-2832, 1 од.зб., 1921 р. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Здійснювала контроль за розприділенням продуктів та товарів першої необхідності 

між різними категоріями населення та ін. 

 

 Протоколи засідань губернської атестаційної комісії по чистці апарату 

Корсунського окружного продовольчого комітету, засідань Звенигородської повітової 

військової наради. 

 Список співробітників комісії. 

 

ПОВІТОВІ ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ ВІДДІЛИ ТА ПОВІТОВИЙ 

ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 Фондів 3, 52 од.зб., 1917-1922 рр. Описи. 

 

 Створювались при виконкомах повітових Рад, на правах їх відділів. 

Складалися із заготівельного, постачального, обліково-статистичного, фінансового, 

інструкторсько-інформаційного та загального відділів. 

Займалися постачанням та розподілом продуктів і необхідних речей серед 

військових частин, установ та закладів; вели облік людей і коней. 

При скасуванні повітів були ліквідовані. 

 

 Копії наказів Кременчуцького губвійськпродпостачу, санітарної частини Південно-

Західного фронту Київського військового округу, Черкаського повітпродкому. 

 Накази по відділах. 

 Протоколи засідань колегії Черкаського повітового продовольчого комітету, 

Чигиринського комісаріату продовольства. 

 Доповіді про діяльність Черкаського повітвійськпродпостачу. Звіти та відомості 

про забезпечення продовольством. Акти приймання продуктів із складів, перевіряння 

складів, якість продуктів. 

 Дислокація частин військ та установ. 

 Документи з особового складу. 

 Кошторис витрат. 

 

 Продовольчий комітет: 
 

 Уманський, ф.Р-2816, 21 од.зб., 1917-1919 рр. 

 

 Військово-продовольчі відділи: 
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 Черкаський, ф.Р-2490, 25 од.зб., 1920-1921 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-1648, 6 од.зб., 1919-1922 рр. 

 

 

СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ВІЙСЬКОВО-

ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ 

 

 Ф.Р-4465, 5 од.зб., 1920 р. Опис. 

 

Організований у жовтні 1920 р. при Черкаському повітовому відділі військово-

продовольчого постачання. 

Відділ обслуговував у продовольчому відношенні вісім волостей. Здійснював 

забезпечення Смілянського військового гарнізону із двома шпиталями, стрілецький 

полк. 

 

 Телефонограми, донесення про кількість осіб, що потребували продовольчого 

забезпечення. Відомості про процентне забезпечення військових частин та установ. 

 Листування з господарських питань. 

 

 

КАНІВСЬКИЙ ЗСИПНИЙ ПУНКТ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ 

ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧОЇ КОМІСІЇ 

 

 Ф.Р-2739, 1 од.зб., 1921-1922 рр. Опис. 

 

 Створений у червні 1921 р. 

 

 Накази по пункту. 

 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧИЙ 

ТРАНСПОРТ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 

ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ 

 

 Ф.Р-2790, 4 од.зб., 1921-1922 рр. Опис. 

 

Відповідно до наказу командуючого військами Київського військового округу від 3 

грудня 1921 р. для продовольчого транспорту був затверджений штат в 28 осіб. 

Здійснював перевезення продуктів харчування, одягу та ін. за допомогою коней. 

Розформований у травні 1922 р. 

 

 Накази, циркуляри, розпорядження. 

 Списки командирського складу, червоноармійців продовольчого транспорту. 
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КОМІТЕТ СЛУЖБОВЦІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОСОБЛИВОЇ 

ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧОЇ КОМІСІЇ 

 

 Ф.Р-420, 2 од.зб., 1921-1922 рр. Опис. 

 

Існував при Городищенській районній особливій військово-продовольчій комісії з 

грудня 1920 р. 

 

 Протоколи засідань та загальних зборів членів комісії. 

 Списки співробітників комісії. 

 

ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ МАГАЗИНИ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ВІЙСЬКОВО-

ПРОДОВОЛЬЧІ ПУНКТИ 

 

 Фондів 5, 42 од.зб., 1921-1924 рр. Описи. 

 

Військово-продовольчі магазини у повітах організовані відповідно до наказу 

Управління військово-продовольчого постачання Київської губернії від 15 грудня 

1921 р. 

Залізничні військово-продовольчі пункти перебували у підпорядкуванні 

військового помічника начальника Південно-Західної залізниці. 

Забезпечували приймання продукції від заготівельних контор, здійснювали 

розприділення продуктів та постачання продовольства частинам військ і 

пораненим. 

 

 Накази, циркуляри. 

 Донесення про постачання продуктів військовим частинам. Акти перевіряння 

магазинів. Листування з уповноваженими військових частин про нарахування 

продовольчих пайків, зняття та зарахування на продовольче забезпечення співробітників. 

Відомості про отримання речей та видачу продуктів. 

 Дислокація Уманського повіту (1921, 1922). 

 Документи з особового складу. 

 Кошториси витрат. 

 

 Магазини: 
 

 Звенигородський, ф.Р-2769, 5 од.зб., 1921-1922 рр. 

 Уманський, ф.Р-2762, 33 од.зб., 1921-1924 рр. 

 Черкаський, ф.Р-2766, 2 од.зб., 1923 р. 

 

 Пункти: 

 

 Уманський, ф.Р-2597, 1 од.зб., 1921 р. 

 Христинівський, ф.Р-2596, 1 од.зб., 1921 р. 
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ЗАГОТІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

УПРАВЛІННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ СРСР 

ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Ф.Р-1645, 509 од.зб., 1954-1956 рр. Описи. 

 

 Створене у січні 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Здійснювало організацію і проведення заготівель та закупівель, приймання і 

зберігання сільськогосподарських продуктів та сировини; контроль за діяльністю 

заготівельних організацій області. 

Припинило діяльність відповідно до постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР 

від 24 січня 1956 р. 

 

 Постанови Ради Міністрів СРСР і УРСР; постанови, рішення та розпорядження 

обкому Компартії України, облвиконкому. 

 Накази Уповноваженого. 

 Державний план хлібозаготівель (1954). Річні плани заготівель 

сільськогосподарської продукції. 

 Листування з Укруповмінзагом та райуповмінзагами з питань обліку заготівель 

сільськогосподарської продукції, закупівель, зберігання та продажу сільськогосподарської 

продукції. Довідки про економічні показники районів області, площі пашні, кількість 

заготовленого хліба. Економічні показники колгоспів, урожайність зернових. 

 Прейскуранти цін на сільськогосподарські продукти. 

 Документи з капітального будівництва адміністративних будинків райуповмінзагів. 

 Списки та характеристики працівників, представлених до урядових нагород. 

Документи з особового складу обласного та районних уповмінзагів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

УПРАВЛІННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ СРСР 

ПО РАЙОНАХ (РАЙУПОВМІНЗАГИ) 

 

 Фондів 15, 513 од.зб., 1943-1957 рр. Описи, каталог. 

 

Створені у 1932-1933 рр. як районні комітети заготівель продуктів сільського 

господарства Ради праці і оборони СРСР. З 1934 р. – Управління уповноважених 

Народного комісаріату заготівель СРСР по районах областей. 

Відновили діяльність у грудні 1943 р. – березні 1944 р. 

З 1946 р. – Управління уповноважених Міністерства заготівель СРСР по районах 

областей. 

Здійснювали керівництво та контроль за заготівлями сільськогосподарських 

продуктів у населення та колгоспів; проводили державні закупівлі і 

децентралізовану заготівлю продуктів. 

Припинили діяльність у лютому – березні 1956 р. відповідно до наказу 

Міністерства заготівель СРСР від 31 січня 1956 р. та розпорядження Уповмінзагу 

по Черкаській області від 27 лютого 1956р. 

 

 Накази, розпорядження, директиви Уповмінзагів СРСР по Київській, 



 374 

Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях; рішення райвиконкомів. 

 Протоколи нарад працівників заготівельних організацій (1945, 1946, ф.Р-2579), 

виробничих нарад агентів. 

 П’ятирічний план посіву та урожайності зернових культур в колгоспах Черкаського 

району на 1946-1950 рр. Державні плани заготівель сільськогосподарських продуктів. 

Плани обов’язкових постачань продуктів тваринництва і рільництва, заготівель 

сільськогосподарських продуктів колгоспами. 

 Документи про виконання постачань, заготівель сільськогосподарських продуктів 

колгоспами районів. Річні звіти про виконання обов’язкових постачань 

сільськогосподарських продуктів та продуктів тваринництва. Річні виконавчі звіти про 

виконання постачань сільськогосподарських продуктів. Заключні звіти, відомості 

колгоспів про стан посівів сільськогосподарських культур, нарахування та постачання 

сільськогосподарської і тваринницької продукції у фонд держави та Червоної Армії, 

реєстрацію млинів, крупорушок, олійниць (1943-1946, ф.Р-1086). 

 Списки колгоспників на здачу молока державі та сільськогосподарської продукції, 

підсобних господарств, військовозобов’язаних працівників. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акт про збитки, нанесені Черкаському райуповмінзагу фашистськими 

загарбниками (1944). Списки сільськогосподарської продукції, знищеної фашистськими 

загарбниками по господарствах колгоспників (1943), громадян с. Богодухівка, господарств 

Чорнобаївського району, що потерпіли від фашистських загарбників (1945, 1946). 

 

 Вільшанський, ф.Р-5436, 13 од.зб., 1945-1947, 1950-1951 рр. 

 Гельмязівський, ф.Р-5918, 21 од.зб., 1943-1955 рр. 

 Драбівський, ф.Р-1217, 4 од.зб., 1946 р. 

 Жашківський, ф.Р-4551, 28 од.зб., 1944 -1953 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-4543, 54 од.зб., 1944-1956 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-5907, 38 од.зб., 1943-1957 рр. 

 Іркліївський, ф.Р-2044, 15 од.зб., 1945-1951 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-5295, 20 од.зб., 1946-1954 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.Р-4632, 10 од.зб., 1944-1954 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-5680, 10 од.зб., 1946-1950 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4283, 34 од.зб., 1944-1955 рр. 

 Черкаський, ф.Р-2579, 58 од.зб., 1944-1955 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-852, 164 од.зб., 1944-1954 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-1086, 8 од.зб., 1943-1946 рр. 

 Шрамківський, ф.Р-1972, 36 од.зб., 1943-1955 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧО-ЗАГОТІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

«ВТОРЧОРМЕТ» УКРАЇНСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПО ЗАГОТІВЛІ, ПЕРЕРОБЦІ ТА ЗБУТУ 

ВТОРИННИХ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ «УКРВТОРЧОРМЕТ» ПРИ 

МІНІСТЕРСТВІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УРСР 

 

 Ф.Р-2589, 210 од.зб., 1956-1968 рр. Описи, каталог. 

 

Створене 1 жовтня 1956 р. як Черкаське обласне виробничо-заготівельне відділення 

«Головвторчормет» Українського тресту по збиранню і заготівлі лому чорних 

металів Міністерства чорних металів УРСР. З 1958 р. – Українського головного 

управління по заготівлі, переробці та збуту вторинних чорних і кольорових металів 

при Держплані УРСР. 
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З лютого 1959 р. – Черкаське державне спеціалізоване обласне виробничо-

заготівельне управління вторинних чорних і кольорових металів «Вторчормет» з 

тим же підпорядкуванням. З березня 1961 р. – Українського головного управління 

по заготівлі, переробці та збуту вторинних чорних і кольорових металів при 

Укрраднаргоспі. 

З січня 1966 р. – Черкаське обласне виробничо-заготівельне управління 

«Вторчормет» Українського республіканського виробничого об’єднання по 

заготівлі, переробці та збуту вторинних чорних металів при Міністерстві чорної 

металургії УРСР. 

Основними функціями були: організація заготівлі, переробка і збут лому чорних 

металів, контроль за правильністю зберігання, витрачання та відходів чорних 

металів на підприємствах усіх галузей народного господарства. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності. Положення про відділення 

(1956, 1958), управління (1960, 1961, 1966). 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Плани заготівлі лому чорних металів. Виробничо-фінансові плани. 

 Річні звіти про основну діяльність; заготівлі лому чорних металів; виконання 

планів з праці. 

 Річні звіти про надходження та впровадження винаходів і раціоналізаторських 

пропозицій; по капітальних вкладеннях. 

 Одноразові статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, 

адміністративно-управлінського персоналу, чисельність всіх працюючих. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЗАГОТІВЕЛЬНІ КОНТОРИ 

 

 Фондів 4, 419 од.зб.,1920-1924, 1946-1949 рр. Описи. 

 

Створені в період нової економічної політики. Підпорядковувались губернському 

продовольчому комітету. 

Здійснювали збір продовольчого податку та заготівлю продовольства на ринках. 

З 1924 р. керівництво заготівлями сільськогосподарських продуктів здійснювалось 

органами внутрішньої торгівлі. 

Звенигородська міжрайонна заготконтора розпочала діяльність у червні 1946 р. 

Припинила діяльність у березні 1949 р. 

 

 Накази, розпорядження, циркуляри Наркомату продовольства УСРР, Київського 

губернського продовольчого комітету, Київської особливої губернської військово-

продовольчої комісії. 

 Накази по конторах. Положення про заготівельні контори. 

 Документи про реорганізацію райпродкомів та заготконтор (1923, ф.Р-2808). 

 Фінансово-господарські плани. 

 Звітні відомості, доповіді про діяльність заготконтор. Відомості про видачу 

продуктів службовцям установ. Акти, контрольні листи, відомості про приймання та 

здавання продуктів. Звіти радгоспів про надходження та витрати зерна. Листування з 

повітземвідділом про надання допомоги населенню, яке потерпіло від засухи (1922-1924, 

ф.Р-2808), з продовольчими організаціями про заготівлі і відпуск товарів. 

 Документи з особового складу заготконтор. Списки первинних пунктів заготконтор 

(1923, 1924, ф.Р-2808). 
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 Об’єднаний архівний фонд, ф.Р-2808, 402 од.зб., 1920-1924 рр. 

 Звенигородська, ф.Р-2829, 7 од.зб., 1946-1949 рр. 

 Канівська, ф.Р-448, 9 од.зб., 1920-1921 рр. 

 Корсунська, ф.Р-449, 1 од.зб., 1920 р. 

 

 

АКЦІОНЕРНІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТОВАРИСТВА 

 

 Фондів 2, 26 од.зб., 1922-1927 рр. Описи. 

 

 Розпочали діяльність: Смілянська – з липня 1922 р., Черкаська – з червня 1925 р. 

 Основна їх функція – торгова. 

 Дати ліквідації не встановлені. 

 

 Циркуляри, розпорядження. 

 Копії протоколів окрвідділення профспілки радянських торгівельних службовців. 

Резолюції 8-го з’їзду профспілки радянських торгівельних службовців. 

 Звіт про діяльність (1924) та акти обслідування діяльності Смілянської контори 

(1922). Відомості, листування про продаж сільськогосподарських машин. Відомості про 

ціни на сільськогосподарські машини. 

 Обігові відомості та відомості про опротестовані векселі. 

 

Смілянська районна контора акціонерного товариства по торгівлі 

сільськогосподарськими машинами, знаряддями і технічними приладами для 

сільського господарства на Україні «Село – техніка», ф.Р-381, 24 од.зб., 1922-1924 

рр. 

Черкаська база акціонерного товариства «Плугатар», ф.Р-446, 2 од.зб., 1925-1927 

рр. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ТОРГОВО-

ПРОМИСЛОВОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАВТОПРОМТОРГ» 

 

 Фондів 2, 3 од.зб., 1925-1929 рр. Описи. 

 

Відомостей про час заснування та припинення діяльності Черкаського відділення 

немає.  

Шполянський пункт розпочав діяльність з жовтня 1927 р., припинив свою 

діяльність у травні 1929 р. 

Займалися обслуговуванням транспортних, експедиційних операцій державних, 

кооперативних організацій та приватних осіб. 

 

 Накази начальника Черкаського відділення. 

 Плани, звіти та доповідні записки про діяльність Шполянського пункту. 

 Договори на транспортні роботи. 

 Документи з особового складу Шполянського пункту. 

 

 Черкаське відділення, ф.Р-470, 2 од.зб., 1925-1926 рр. 

 Шполянський пункт, ф.Р-271, 1 од.зб., 1928-1929 рр. 
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ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ РОСІЙСЬКО-АВСТРІЙСЬКОГО ТОРГОВО-

ПРОМИСЛОВОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОСАВТОТОРГ» 

 

 Фондів 3, 9 од.зб., 1927-1930 рр. Описи. 

 

 Заготівельні пункти затверджені Наркоматом торгівлі УСРР. 

Займалися переробкою всіх видів сировини на підвідомчій території, заготівлями 

продуктів харчування, лікарських трав. 

 

 Циркуляри Київської контори «Росавтоторг». 

 Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів. 

 Відомості про заготівлі сировини. 

 Прибутково-видаткова книга. Інвентарна книга. Касові книги. 

 

 Золотоніський, ф.Р-1708, 1 од.зб., 1927-1929 рр. 

 Корсунський, ф.Р-315, 5 од.зб., 1927-1929 рр. 

 Черкаський, ф.Р-316, 3 од.зб., 1928-1930 рр. 

 

 

ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОРГОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

 Фондів 3, 19 од.зб., 1929-1931 рр. Описи. 

 

 Розпочали діяльність з 1929-1930 рр. 

Перебували у підпорядкуванні Всеукраїнської контори, яка знаходилась в м. 

Харків. 

 Здійснювали заготівлі продуктів тваринництва та сільськогосподарських продуктів. 

 

 Обіжники Всеукраїнської контори. 

 Звіти про роботу пунктів. 

 Листування з сільськогосподарськими товариствами з питань заготівлі 

сільськогосподарських продуктів. 

 Касові книги. Книга обліку майна та розрахунків. 

 

 Золотоніський, ф.Р-1746,11 од.зб., 1929-1931 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-2750, 4 од.зб., 1930-1931 рр. 

 Корсунський, ф.Р-2768, 4 од.зб., 1929-1931 рр. 

 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПО УМАНСЬКОМУ РАЙОНУ ТА УМАНСЬКА 

КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАНДАРТ» 

 

 Фондів 2, 14 од.зб., 1924-1925 рр. Описи. 

 

 Створені у липні 1924 р. 

 Здійснювали будівельні роботи, розробляли кошториси на будівництво. 

 Припинили діяльність у березні 1925 р. 

 

 Листування з Київським відділенням «Стандарт», біржею праці про робочу силу, 
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Цибулівським та Удичським комбінатами про проведення будівельних робіт. 

 Зведені відомості обліку проведених робіт конторою. Звіти прораба; про роботи на 

цукрових комбінатах, селекційній станції. 

 

 Уповноважений, ф.Р-2143, 4 од.зб., 1924-1925 рр. 

 Уманська контора, ф.Р-2525, 10 од.зб., 1924-1925 рр.  
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РОЗДІЛ 15 

  

КООПЕРАТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (ЧЕРКАСЬКА) ОКРУЖНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ 

КООПЕРАТИВНИХ ТОВАРИСТВ (ОКРСПОЖИВСПІЛКА) 

 

 Ф.Р-345, 378 од.зб., 1924-1931 рр. Опис, каталоги. 

 

Створена у березні 1924 р. як Шевченківська (Корсунська) районна спілка 

споживчих кооперативних товариств. 

У 1925 р. реорганізована в Шевченківську (Черкаську) районну споживчу спілку. З 

1929 р. – окружна спілка споживчих кооперативних товариств. 

Здійснювала керівництво та контроль за діяльністю кооперативних споживчих 

товариств на території округу. 

 

 Протоколи організаційного з’їзду уповноважених представників споживчих 

товариств про організацію спілки, затвердження статуту (1924), засідань правління, 

загальних зборів уповноважених районної спілки, активу сільських товариств, планової 

комісії, головного кооперативного комітету про реєстрацію статутів, реорганізацію 

товариств, роботу контор, передачу Богуславської контори Білоцерківській районній 

спілці і Звенигородського кооперативного району м. Умань (1926), режим економії, 

забезпечення товариств сировиною, заготівлю продуктів, створення кооперативних 

культурно-освітніх фондів. 

 Постанови, циркуляри правлінь районної і окружної спілок про участь споживчої 

кооперації в колективізації сільського господарства, весняних посівних кампаніях, 

соцзмаганні між конторами, про введення марочних систем для стягнення дрібних 

податків з пайовиків, заготівлі лікарських рослин, шкір, хутра. 

 Господарсько-торгові плани районного і сільських товариств (1926-1927). 

Контрольні цифри до планів. Річні звіти, доповіді, доповідні записки про діяльність 

районної спілки та робітничих кооперативів, споживчих товариств округу. Статистичні 

відомості, листування про наявність посівних площ, заготівлі сільськогосподарських 

продуктів та сировини. 

 Плани кооперування населення, заяви громадян про прийом в члени спілки. Списки 

кооперативних товариств із зазначенням кількості населення (1923). Проект та відомості 

про мережу споживчих товариств та робітничих кооперативів округу (1928-1930). 

 Плани масової роботи в період збиральної кампанії (1928-1930). Плани, звіти, 

листування про раціоналізаторську роботу в системі споживчої кооперації (1930). 

 Штатні розписи споживчих контор. Бухгалтерські звіти. Документи ліквідаційної 

комісії з ліквідації окружної спілки та листування з окружними організаціями по 

розрахунках з ними. 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ І КООПЕРАТИВНИХ 

ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА) УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ 

СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ «УКООПСПІЛКА» 

 

 Ф.Р-2647, 3548 од.зб., 1953-1981 рр. Описи, каталог. 

 

 Створена у січні 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Здійснює керівництво діяльністю споживчої кооперації області, організацію 

торгівлі промисловими і продовольчими товарами в містах і селах, закупівель 

лишків сільськогосподарських продуктів в колгоспах та у населення. 

 

 Постанови, розпорядження облспоживспілки. 

 Статут (1954). 

 Протоколи засідань правління. Стенограми, доповіді, протоколи ІІІ і ІУ з’їздів 

працівників споживчої кооперації області (1962, 1966), обласних нарад, звітно-виборних 

зборів уповноважених пайовиків, зборів ради та кооперативного активу (1959-1969), 

зльоту молодих працівників споживчої кооперації (1969). 

 Плани та аналізи фінансово-господарської діяльності облспоживспілки і її системи. 

Фінансові і річні плани, звіти, відомості, зведення про виконання виробничих планів, 

планів товарообігу, заготівель та закупівель сільськогосподарських продуктів і сировини. 

Зведення облспоживспілки та райспоживспілок про кількість підвідомчих промислових 

підприємств з кооперування і паєнагромадження. 

 Документи про дислокацію торгових підприємств і мережу громадського 

харчування. Довідки, відомості про спеціалізацію і торгове обслуговування, впровадження 

самообслуговування, структуру та обмінні показники споживчої кооперації. Документи 

про проведення ярмарок. Листування про стан торгівлі, культурне обслуговування 

населення, розприділення ринкового фонду. 

 Документи з раціоналізації та винахідництва; про роботу з кадрами. 

 Довідки, доповідні записки, інформації по соцзмаганню та рух за комуністичну 

працю, про нагородження передовиків виробництва значком «Відмінник радянської 

споживкооперації», представлення передовиків на ВДНГ СРСР. 

 Штатні розписи, кошториси витрат облспоживспілки та підвідомчих організацій і 

підприємств. 

 

 

РАЙОННІ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, СПОЖИВЧІ 

ТОВАРИСТВА 

 

 Фондів 30, 8749 од.зб., 1919-1929, 1932, 1933, 1943-1989 рр. Описи. 

 

Створені: Шрамківська – у 1923 р., Жашківська – у 1926 р., Звенигородська – у 

1931 р., Драбівська – у 1932 р. як районні спілки споживчих і кооперативних 

товариств. 

Відновили діяльність у жовтні 1943 р. – квітні 1944 рр. 

Припинили діяльність: Мокрокалигірська, Ротмистрівська – у 1957 р., Бабанська, 

Буцька, Вільшанська, Ладижинська, Шрамківська – у 1959 р., Іркліївська – у січні 

1960 р., Гельмязівська – у 1962 р. у зв’язку з ліквідацією районів. 

Відповідно до постанов правління Укоопспілки від 31 березня 1972 р. та правління 

Черкаської облспоживспілки від 3 квітня 1972 р. районні спілки перейменовані в 

районні споживчі товариства (райст). 

Основними функціями є: розвиток і удосконалення кооперативної торгівлі, 

задоволення потреб членів кооперативів і населення в товарах народного 
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споживання, а колгоспів – в товарах господарського призначення, організація 

закупівель сільськогосподарських продуктів і сировини від колгоспів і населення та 

ін. 

 

 Статути райспоживспілок, районних споживчих товариств. Положення про 

підвідомчі підприємства і організації системи райспоживспілки (1971, ф.Р-1071). 

 Протоколи економічних конференцій працівників торгівлі, звітно-виборних зборів 

уповноважених пайовиків, засідань правлінь районних споживчих товариств, зборів 

активу райспоживспілок, зборів уповноважених пайовиків підвідомчих підприємств. 

 П’ятирічні плани розширення торгово-роздрібної мережі. Перспективні плани 

розвитку та розміщення сітки підприємств громадського харчування. Річні плани 

фінансово-господарської діяльності райспоживспілок та підвідомчих організацій і 

підприємств. Плани товарообігу. Річні плани заготівель та закупівель 

сільськогосподарських продуктів; заходи та довідки про їх виконання. 

 Річні статистичні звіти про виробничу діяльність райспоживспілок та підвідомчих 

підприємств. Відомості про виконання планів товарообігу. Акти, довідки, доповідні 

записки про перевірку стану роботи підприємств торгівлі та громадського харчування. 

Довідки про торгівлю в полі, на колгоспних і радгоспних фермах, впровадження нових 

форм торгівлі; про контрольно-ревізійні роботи. Дислокація торгово-роздрібної мережі та 

підприємств громадського харчування. 

 Економічні показники районів. Економічні характеристики населених пунктів 

торгової сітки районів та стан громадського харчування в сільських населених пунктах. 

 Документи з наукової організації праці; капітального будівництва; охорони праці 

та техніки безпеки. 

 Плани, звіти про роботу з кадрами. Документи (протокол, постанова, звернення, 

доповідь, список) зльоту молодих кооператорів району (1969, ф.Р-1071). Списки 

ударників, членів бригад та колективів комуністичної праці; осіб, нагороджених 

урядовими нагородами. 

 Документи по соціалістичному змаганню та нагородження знаком «Переможець 

соцзмагання». 

 Листування з питання затоплення ряду населених пунктів у зв’язку з будівництвом 

Кременчуцької ГЕС (1954, ф.Р-2944). 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Зведені річні 

бухгалтерські звіти райспоживспілок та річні бухгалтерські звіти підвідомчих 

підприємств. 

 Акти про розміри матеріальних збитків та збитків, нанесені споживчій кооперації 

районів та райспоживспілкам фашистськими загарбниками (1943, 1944, фф.Р-884, Р-1594, 

Р-1964, Р-2188, Р-3323, Р-4949, Р-5283). 

 

 Бабанська, ф.Р-4085, 50 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Буцька, ф.Р-4949, 33 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Вільшанська, ф.Р-5329, 16 од.зб., 1946, 1947, 1954-1959 рр. 

 Гельмязівська, ф.Р-5283, 134 од.зб., 1943-1962 рр. 

 Городищенське, ф.Р-1071, 427 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Драбівське, ф.Р-1238, 475 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Жашківське, ф.Р-3453, 276 од.зб., 1945, 1946, 1953-1980 рр. 

 Звенигородське, ф.Р-4539, 380 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Золотоніське, ф.Р-4728, 610 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Іркліївська, ф.Р-2255, 110 од.зб., 1943-1959 рр. 

 Кам’янське, ф.Р-3323, 358 од.зб., 1944-1962, 1967-1982 рр. 

 Канівське, ф.Р-5337, 194 од.зб., 1950-1975 рр. 

 Катеринопільське, ф.Р-4401, 465 од.зб., 1944-1989 рр. 
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 Корсунь-Шевченківське, ф.Р-4788, 360 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Ладижинська, ф.Р-4086, 52 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Лисянське, ф.Р-4291, 384 од.зб., 1944-1962, 1965-1980 рр. 

 Маньківське, ф.Р-4952, 269 од.зб., 1945-1980 рр. 

 Мокрокалигірська, ф.Р-1333, 40 од.зб., 1944-1956 рр. 

 Монастирищенське, ф.Р-4434, 314 од.зб., 1944-1962, 1967-1980 рр. 

 Ротмистрівська, ф.Р-4573, 38 од.зб., 1950-1957 рр. 

 Смілянсько-Кам’янська, ф.Р-385, 55 од.зб., 1919-1929 рр. 

 Смілянське, ф.Р-2944, 383 од.зб., 1945-1985 рр. 

 Тальнівське, ф.Р-1594, 201 од.зб., 1944-1961, 1965-1980 рр. 

 Уманська, ф.Р-2211, 476 од.зб., 1932, 1933, 1944-1984 рр. 

 Христинівське, ф.Р-3874, 326 од.зб., 1947-1980 рр. 

 Черкаське, ф.Р-1907, 740 од.зб., 1944-1962, 1965-1986 рр. 

 Чигиринське, ф.Р-884, 673 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Чорнобаївське, ф.Р-4512, 513 од.зб., 1943-1982 рр. 

 Шполянське, ф.Р-2188, 284 од.зб., 1944-1975 рр. 

 Шрамківська, ф.Р-1964, 113 од.зб., 1943-1959 рр. 

 

 

СІЛЬСЬКІ СПОЖИВЧІ ТОВАРИСТВА, ВІДДІЛЕННЯ 

 

 Фондів 7, 79 од.зб., 1916-1928 рр. Описи. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Здійснювали закупівлі товарів та розприділення їх між членами товариств, заготівлі 

та збут сільськогосподарської продукції. 

 

 Протоколи засідань правлінь товариств, розціночно-конфліктної комісії, загальних 

зборів членів товариств. 

 Звіти товариств. Відомості про заготівлю та реалізацію зернових продуктів, 

прибуток та видаток товарів по крамницях. Акти приймання та передавання товарів 

магазинам; про збитки в крамницях. Листування з питань побутового обслуговування 

членів товариств. Заявки споживчих товариств про відпуск товарів. 

 Документи з особового складу товариств. Списки працівників райвиконкому, 

районного продовольчого комітету, райвідділу народної освіти, учбових закладів та інших 

установ м. Городище (1921, 1922, ф.Р-456). 

 Баланси. Оборотні відомості. Авансові звіти. Прибутково-видаткові книги. 

 

 Перше Березняцьке, ф.Р-365, 6 од.зб., 1916-1920 рр. 

 Бобринське відділення, ф.Р-2776, 1 од.зб., 1923 р. 

 Городищенське, ф.Р-456, 1 од.зб., 1921-1922 рр. 

 Ксаверівське, ф.Р-447, 4 од.зб., 1924-1927 рр. 

 Смілянське, ф.Р-347, 51 од.зб., 1917-1921 рр. 

 Черепинське, ф.Р-429, 2 од.зб., 1917-1919 рр. 

 Шполянське, ф.Р-349, 14 од.зб., 1924-1928 рр. 

 

  

СМІЛЯНСЬКЕ РАЙОННЕ КУЩОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ КОЛГОСПІВ 

"ЗАПОВІТ ІЛЛІЧА" 

 

 Ф.Р-337, 73 од.зб., 1928-1932 рр. Опис, каталоги. 
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 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Перебувало у підпорядкуванні Шевченківської окружної скотарсько-молочної 

кооперативної спілки, потім – окружної колгоспної спілки, з січня 1930 р. – 

окружної буряко-колгоспної спілки. 

До складу куща входили сільськогосподарські товариства. 

 

 Обіжники, розпорядження, інструкції органів вищого рівня про реорганізацію 

селянського лісового господарства  в умовах суспільної колективізації сільського 

господарства, перебудову політосвітньої роботи на селі, організацію праці в колгоспах та 

з інших господарських і фінансових питань. 

 Протокол засідань правлінь окрбурякколгоспспілки, окрколгоспспілки та 

райколгоспспілки, нарад старших агрономів; правлінь колгоспів. 

 Акти обслідувань діяльності райколгоспкуща (1930); тваринницьких ферм. Анкети 

про агрономічне обслідування колгоспів (1930). 

 Відомості про стан колективізації сільського господарства в районі (1930, 1931); 

виконання колгоспами хлібозаготівлі (1931); хід колективізації по селах району (1931); 

посів цукрового буряку. 

 Баланси колгоспів. Пайові відомості, приймально-здавальні акти 

сільськогосподарських товариств. 

 Документи з особового складу. 

 

 

ПРОМИСЛОВА КООПЕРАЦІЯ 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ (ЧЕРКАСЬКИЙ) ОКРУЖНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ 

КОМІТЕТ 

 

 Ф.Р-350, 8 од.зб., 1924-1929 рр. Опис. 

 

 Організований у 1923 р. у зв’язку із створенням округу. 

 Підпорядковувався окрвиконкому та Головному кооперативному комітету. 

Здійснював керівництво та контроль за діяльністю кооперативних об’єднань на 

території округу. 

Припинив діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу. 

 

 Документи про реєстрацію Шендерівського меліоративного товариства; 

Плескачівського (1925), Хлистунівського, Богодухівського, Завадівського, Терешківського 

та Піщанського (1926) сільськогосподарських кредитно-кооперативних товариств; 

Стеблівського роздрібно-торгового об’єднання інвалідів «Дружба» (1929). 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (ЧЕРКАСЬКА) ОКРУЖНА СПІЛКА КУСТАРНО-

ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРИСТВ 

 

 Ф.Р-355, 94 од.зб., 1926-1930 рр. Опис. 

 

 Створена у 1925 р. 

Займалася збутом виробів кооперативів, купівлею сировини, інструментів, 

покращенням якості продукції кооперативів, підвищенням рівня професійних знань 

кустарів, сприяла кооперативам в культурному, економічному та промисловому 

розвитку. 

Припинила діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу. 
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 Статути кооперативів. 

 Накази по спілці. 

 Протоколи з’їздів уповноважених, загальних зборів, засідань ради і правління, 

технічних нарад, розціночно-конфліктної комісії. 

 Плани та звіти про роботу кооперативів. Договори на виконання замовлень. 

Листування з кооперативами про їх діяльність, направлення на навчання в кооперативні 

школи і вузи, про культурно-освітню роботу. Акти обслідувань та ревізій кооперативів. 

 Списки членів кооперативів. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (ЧЕРКАСЬКА) ОКРУЖНА СПІЛКА 

ТВАРИННИЦЬКИХ І МОЛОЧНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КООПЕРАТИВІВ 

 

 Ф.Р-439, 4 од.зб., 1928-1929 рр. Опис. 

 

 Розпочала діяльність у квітні 1928 р. 

Перебувала у віданні Всеукраїнської Спілки скотарсько-молочарської кооперації 

«Добробут». 

Об’єднувала і керувала роботою скотарсько-молочарських кооперативних 

товариств округу; проводила заготівельно-збутові операції. 

Припинила діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу. 

 

 Протоколи правлінь кредитних і молочних товариств, засідань ревізійної комісії. 

 Листування з агентами-заготівельниками та клієнтами з питань заготівлі і 

відвантаження продукції. Акти ревізій та обслідувань діяльності окрспілки. 

 Доповідна записка та список про проходження українізації співробітниками 

окрспілки. 

 Документи з особового складу окрспілки. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ОКРУЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ТОВАРИСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО ВЛАШТУВАННЯ ТРУДЯЩИХ ЄВРЕЇВ 

(ТЗЄТ, ОЗЄТ) 

 

 Ф.Р-378, 75 од.зб., 1925-1929 рр. Опис, каталоги. 

 

 Створене у серпні 1925 р. 

Координувало і спрямовувало діяльність районних відділень та первинних 

осередків Товариства. 

Припинило діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу. 

 

 Протоколи засідань окружного та районних відділень, бюро первинних осередків 

Товариства. 

 Розпорядження та інформаційні зведення ВсеукрТЗЄТ про організацію 

переселення до Біробіджану, діяльність окружних правлінь (1927, 1928); правління про 

проведення землевлаштування працюючих євреїв, організацію осередків Товариства при 

установах міста. 

 Звіти, огляди, інформації про діяльність районних відділень Товариства. 

 Реєстраційні картки єврейських землеробних господарств округу (1927). 

 Фінансові звіти районних філій. 
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ЧИГИРИНСЬКА ПОВІТОВА СПІЛКА КРЕДИТНИХ, ПОЗИКОВО-

ОЩАДНИХ І СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

 

 Ф.Р-1024, 106 од.зб., 1917-1920 рр. Опис, каталоги. 

 

Розпочала діяльність у лютому 1917 р. 

Здійснювала придбання інвентарю за допомогою видавання позик, видавання 

кредитів на господарські потреби. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Статути товариств. 

 Протоколи засідань правлінь та загальних зборів членів товариств. 

 Доповіді інструкторів споживчої та кредитної кооперації, звіти про діяльність 

товариств. Акти перевірянь діяльності товариств. 

 Списки кооперативних установ Чигиринської спілки (1918, 1919). 

 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКА КОНТОРА ПТАХІВНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

 Ф.Р-2765, 2 од.зб., 1925 р. Опис. 

 

 Розпочала діяльність у липні 1925 р. 

 Мала у своєму підпорядкуванні 19 товариств. 

 Припинила діяльність у листопаді 1925 р. 

 

 Головна книга контори. 

 Книга особових рахунків. 

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА СПІЛКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КРЕДИТНИХ 

КООПЕРАТИВІВ «ЧЕРВОНИЙ ХЛІБОРОБ»  

 

 Ф.Р-1706, 7 од.зб., 1925-1926 рр. Опис. 

 

 Розпочала діяльність у 1922 р. 

 Здійснювала реалізацію сільськогосподарських машин та інвентарю. 

 Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Документи (статути, протоколи, заяви, акти обстеження, списки, облік землі та ін.) 

про організацію Вершино-Згарського, Драбово-Барятинського, Канівського, 

Мехедівського, Мойсівського, Олімпіадівського та Чумгакського трудових кооперативних 

товариств по спільній обробці плантацій цукрового буряка. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМБІНАТУ ТЕКСТИЛЬНОЇ І ШВЕЙНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 Ф.Р-383, 8 од.зб., 1924-1926 рр. Опис. 

 

Розпочало діяльність у грудні 1924 р. як Черкаська контора Київського відділення 
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акціонерного товариства «Синдшвейпром». З 1925 р. – Черкаське відділення 

Київської районної контори «Текстшвейпрому». 

Здійснювало торгово-роздрібну торгівлю верхнім одягом, білизною. 

Ліквідоване відповідно до розпорядження Правління «Текстшвейпрому» від 18 

травня 1926 р. 

 

 Листування з кооперативними товариствами, підприємствами про оплату векселів 

товарів, постачання товарів. Договори з підприємствами та установами про постачання 

товарів. 

 Відомості і акти з виявлення збитків від пожежі (1924, 1925). 

 

 

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА СПІЛКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КРЕДИТНИХ ТА КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КООПЕРАТИВНИХ 

КОЛЕКТИВІВ (РАЙСІЛЬГОСПСПІЛКА) 

 

 Ф.Р-341, 98 од.зб., 1925-1930 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Керувала роботою сільськогосподарських кредитних та кустарно-промислових 

кооперативних колективів, регулювала їх кредитування, постачання 

сільськогосподарським знаряддям і машинами. 

 

 Протоколи засідань правління, організаційного бюро, розціночно-конфліктної 

комісії. 

 Звіти та доповіді про діяльність спілки (1927-1929). Декадні та п’ятиденні відомості 

про заготівлю і відвантаження збіжжя. Річні звіти сільськогосподарських кредитних 

товариств. 

 Листування з профспілковими організаціями про тарифікацію, прийом та 

звільнення співробітників. Статистичні відомості про відповідальних працівників. 

Документи з особового складу спілки. 

 

 

СМІЛЯНСЬКА МІЖРАЙОННА СПЕЦІАЛЬНА СПІЛКА ПРОМИСЛОВИХ 

КООПЕРАТИВІВ МІНЕРАЛООБРОБНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ПРОМИСЛІВ 

(СПЕЦПРОММІНЕРАЛСПІЛКА) 

 

 Ф.Р-319, 78 од.зб., 1931-1932 рр. Опис. 

 

 Створена у лютому 1931 р. 

Перебувала у віданні Всеукраїнської спеціальної спілки промислово-виробничих 

кооперативів мінералообробних та будівельних промислів 

«Вукомінералпромспілки». 

Керувала організацією розробки і добування каоліну, граніту, виробництвом 

місцевих будівельних матеріалів. 

Ліквідована відповідно до постанови Київської облпромспілки від 6 червня 1932 р. 

 

 Розпорядження, директиви Вукомінералпромспілки. 

 Протоколи засідань правління Вукомінералпромспілки, організаційного бюро та 

ліквідаційного комітету спілки. 

 Листування з Київською обласною профспілкою та іншими організаціями про 

ліквідацію спілки. 
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 Список співробітників (1932). Особові справи співробітників. 

 Баланси. Зведені баланси артілей. Журнали операцій. 

 

 

СМІЛЯНСЬКЕ РАЙОННЕ КООПЕРАТИВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ВИРОБНИЧИХ БУРЯКОВИХ ТОВАРИСТВ ІМ. Н.К. КРУПСЬКОЇ 

(РАЙКООПСПІЛКА) 

 

 Ф.Р-366, 14 од.зб., 1930-1932 рр. Опис, каталог. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 Здійснювала керівництво діяльністю виробничих бурякових товариств району. 

 

 Розпорядження, обіжники Наркомату землеробства УСРР, Укрбурякоспілки. 

 Плани постачання колгоспів району насінням, проведення посіву цукрових буряків 

в районі, боротьби із шкідниками та відомості про їх виконання. 

 Річні звіти виробничих товариств району. Акти апробації насіння. Відомості про 

збирання цукрових по колгоспах. 

 Документи з особового складу об’єднання. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ (ЧЕРКАСЬКЕ) МІЖРАЙОННЕ ГАЛУЗЕВЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ХАРЧОВИХ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОМИСЛІВ 

 

 Ф.Р-320, 35 од.зб., 1932-1933 рр. Опис. 

 

 Розпочало діяльність у липні 1932 р. 

 Здійснювало керівництво харчовими сільськогосподарськими артілями. 

 Ліквідоване у січні 1933 р. відповідно до постанови Райкоопінспілки. 

 

  Постанова РНК СРСР про реєстрацію промислових підприємств. 

 Накази по об’єднанню. 

 Протоколи загальних зборів членів сільськогосподарських артілей. 

 Зведені звіти та термінові донесення про діяльність артілей. Доповідна записка про 

стан та діяльність Корсунської артілі «Унхарч». 

 Відомості про надходження продуктів. Листування з артілями про заготівлю і 

відпуск продуктів, надсилання відомостей про хід посівної кампанії. 

 Список артілей харчових і сільськогосподарських промислів, підвідомчих 

об’єднанню (1932). 

 Акти ліквідаційної комісії про ліквідацію Гельмязівської артілі інвалідів «Неділя» 

та передачу справ до Золотоніської артілі «Ощадність» (1932). 

 

 

ЧЕРКАСЬКА МІЖРАЙОННА СПІЛКА ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ 

(МІЖРАЙПРОМСПІЛКА) 

 

 Ф.Р-354, 31 од.зб., 1930-1933 рр. Опис. 

 

 Розпочала діяльність у лютому 1931 р. 

 Перебувала у віданні Всеукраїнської спілки промислової кооперації. 

 Припинила діяльність у вересні 1933 р. 
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 Протоколи засідань організаційного бюро спілки, комісії з призначення премій 

артілям. 

 Доповіді про роботу артілей (1932). Звіти про виробничу діяльність, участь 

промислових артілей у посівних кампаніях. Статистичні відомості про об’єм продукції 

артілей м. Черкаси та району. Порівняльні таблиці продуктивності праці та зарплати у 

артілях. 

 Зведені статистичні відомості про членів правлінь та ревізійних комісій 

промислових артілей, соціальний стан членів артілей. 

 Документи з особового складу спілки та промислових артілей. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА МІЖРАЙОННА СПІЛКА ЛІСОВОЇ, ЛІСОХІМІЧНОЇ, 

ДЕРЕВООБРОБНОЇ І МЕБЛЕВОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

 Ф.Р-468, 392 од.зб., 1933-1953 рр. Описи, географічний каталог. 

 

 Створена у 1933 р. 

 Відновила діяльність у травні 1944 р. 

 Перебувала у віданні Укрліспромспілки. 

Керувала роботою і здійснювала контроль за діяльністю лісових, лісохімічних, 

деревообробних та меблевих артілей. 

Ліквідована з 1 грудня 1950 р. відповідно до постанов РМ УРСР від 27 жовтня 1950 

р. та Укрліспромспілки від 1 листопада 1950 р. 

У фонді є документи артілей системи спілки за 1933-1953 рр. 

 

 Статути спілки (1933, 1934), артілей (1945-1948). 

 Накази по спілці. 

 Протоколи з’їздів та пленумів спілки, президії спілки, виробничих нарад, засідань 

організаційного бюро, засідань правлінь та загальних зборів артілей. 

 Плани роботи президії спілки та організаційного бюро, відновлення виробничих 

потужностей спілки, з валової продукції та випуску виробів. Виробничі плани спілки та 

артілей. 

 Кон’юнктурний огляд про діяльність спілки (1947). Річні та статистичні звіти про 

роботу спілки і артілей. Відомості та звіти про стан лісопильних заводів, бондарних 

артілей. Листування з Укоопромлісспілкою, облвиконкомом про відновлення діяльності 

артілей, якість продукції, стан лісового господарства, включення артілей до складу спілки 

та їх ліквідацію (1943-1950). 

 Документи про роботу з кадрами, з особового складу спілки та артілей. 

 Фінансові плани спілки і артілей. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти спілки і артілей. 

 Постанови РНК СРСР про облік збитків, нанесених організаціям промислової 

кооперації фашистськими загарбниками (1946). Акти про збитки, нанесені артілям 

системи спілки фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ 

(ОБЛПРОМРАДА) УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ 

(УКРПРОМРАДИ) 

 

 Ф.Р-2469, 1152 од.зб., 1940, 1944-1960 рр. Описи, каталог. 

 

 Створена згідно з постановою Укрпромради від 20 січня 1954 р. 
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Здійснювала керівництво та контроль за діяльністю артілей промислової кооперації 

області. 

Ліквідована відповідно до постанов ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 

1960 р. та Укрпромради від 22 жовтня 1960 р. 

 

 Статути облпромради та артілей промислової кооперації області. 

 Протоколи засідань правління облпромради, нарад голів артілей і працівників 

облпромради. Постанови облпромради. Протоколи та постанови організаційного бюро 

облпромради. 

 Документи про організацію, об’єднання, ліквідацію та передавання артілей. 

 Плани та ліміти з виробництва, праці, валової продукції. Техпромфінплани артілей. 

Зведені річні звіти. Планові та основні показники по артілях. 

 Документи про технічні удосконалення і раціоналізаторські пропозиції; 

впровадження нової техніки; з капітального будівництва; про роботу з кадрами; з техніки 

безпеки; по соцзмаганню. 

 Штатні розписи, кошториси витрат облпромради і артілей. Зведені річні 

бухгалтерські звіти. Ліквідаційні баланси артілей. 

 Документи з особового складу облпромради. 

 

 

КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВІ АРТІЛІ, ТОВАРИСТВА 

 

 Фондів 34, 646 од.зб., 1919-1952 рр. Описи. 

 

Кустарно-промислові артілі організовані у 20-х рр. на підставі постанови Ради 

Народних Комісарів УСРР від 21 червня 1921 р. «Про кустарну і дрібну 

промисловість та сільськогосподарську кооперацію». 

Займалися виготовленням та постачанням населенню товарів. 

 

 Постанови, розпорядження, циркуляри Київської обласної різнопромислової 

спілки, Шевченківської окрспілки кустарно-промислової кооперації, Шевченківської 

райспоживспілки. 

 Статути артілей, товариств. 

 Протоколи засідань правлінь, загальних зборів членів артілей та товариств, 

пайовиків товариств, ревізійних комісій, технічних нарад, засідань ліквідаційних комісій. 

 Виробничі плани. Топографічний план володінь артілі (1945, ф.Р-1934). 

 Річні звіти про роботу артілей, товариств. Акти ревізій та обслідувань діяльності 

артілей і товариств. Відомості про виконання промислово-фінансових планів артілями. 

Місячні звіти про рух палива, сировини та витрати основних засобів. Листування з 

заводами та установами про постачання матеріалів. 

 Документи з особового складу артілей, товариств. Поселенні списки грабарів, 

членів артілі на роботах «Південтурксиббуду» та інших будівництвах (1930-1932, ф.Р-

321). 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. Баланси 

артілей. Реєстраційні картки артілей (1936, ф.Р-3868). Ліквідаційні баланси. 

 

 Золотоніська артіль махорочників «Слава», ф.Р-1703, 3 од.зб., 1927-1929 рр. 

Золотоніське ощадно-позикове промислово-кооперативне товариство, ф.Р-1709, 5 

од.зб., 1925-1930 рр. 

Золотоніське товариство «Кустар-самодіяч», ф.Р-1711, 1 од.зб., 1924-1925 рр. 

Кам’янська артіль кравців «Шлях до соціалізму», ф.Р-969, 1 од.зб., 1928 р. 

Кожарківська артіль з виготовлення черепиці «Незаможник», ф.Р-971, 1 од.зб., 
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1928-1931 рр. 

Корсунське сільськогосподарське і промислове товариство, ф.Р-428, 5 од.зб., 1919-

1922 рр. 

Лозівське товариство із заготівлі і сплаву лісу, ф.Р-329, 2 од.зб., 1926-1927 рр. 

Мошенське лісогосподарське товариство «Незаможник», ф.Р-330, 15 од.зб., 1928-

1930 рр. 

Попівський мукомельний млин, ф.Р-270, 2 од.зб., 1926-1927 рр. 

Смілянське товариство «Червоний продуцент», ф.Р-327, 14 од.зб., 1924-1929 рр. 

Смілянська артіль салотопів «Жиркость», ф.Р-328, 2 од.зб., 1924-1928 рр. 

Смілянська кравецька артіль «Червоний кустар», ф.Р-331, 1 од.зб., 1926-1928 рр. 

Смілянська кравецька артіль «Червона голка», ф.Р-332, 2 од.зб., 1926-1927 рр. 

Смілянська артіль грабарів ім. 10-річчя Жовтня, ф.Р-333, 4 од.зб., 1931-1933 рр. 

Смілянський млин, ф.Р-371, 49 од.зб., 1930-1936 рр. 

Смілянська артіль «Утильник», ф.Р-387, 1 од.зб., 1932 р. 

Смілянська ковальсько-бондарна артіль «Червоний коваль і бочкар», ф.Р-437, 1 

од.зб., 1931 р. 

Старосільська артіль по виробництву мотузки «Зірка», ф.Р-388, 2 од.зб., 1927-1929 

рр. 

Сунківське товариство, ф.Р-323, 1 од.зб., 1923-1929 рр. 

Тернівська артіль по переробці зерна «Комунар», ф.Р-389, 1 од.зб., 1928 р. 

Артілі багатопромислової кооперації і кооперації інвалідів Уманського району, 

ф.Р-3868, 11 од.зб., 1931-1936 рр. 

Цибулівське птахівниче товариство, ф.Р-2244, 6 од.зб., 1929-1930 рр. 

Черкаська артіль грабарів «Грабар», ф.Р-321, 458 од.зб., 1927-1933 рр. 

Черкаська металообробна артіль «Ударник», ф.Р-325, 4 од.зб., 1937-1941 рр. 

Черкаська артіль «Червоний мебельник», ф.Р-433, 2 од.зб., 1927-1928 рр. 

Черкаська артіль шевців «Трудшвець», ф.Р-434, 1 од.зб., 1940 р. 

Черкаська артіль з виробництва махорки «Червоний самокат», ф.Р-435, 3 од.зб., 

1927-1929 рр. 

Черкаська художня артіль ім. Лесі Українки, ф.Р-1932, 5 од.зб., 1945-1952 рр. 

Черкаська артіль «Червоний харчовик», ф.Р-1934, 3 од.зб., 1944-1946 рр. 

Черкаська артіль «Побуткомбінат», ф.Р-1951, 1 од.зб., 1945 р. 

Черкаське обліково-позикове товариство, ф.Р-322, 32 од.зб., 1922-1930 рр. 

Чигиринська виробнича артіль «Шкіряна праця», ф.Р-965, 1 од.зб., 1925-1927 рр. 

Чигиринська артіль «Своя праця», ф.Р-966, 5 од.зб., 1930-1934 рр. 

Чигиринське повітове відділення чинбарів, ф.Р-2917, 1 од.зб., 1920-1922 рр. 

 

 

РОБІТНИЧІ КООПЕРАТИВИ 

 

 Фондів 4, 26 од.зб., 1921-1935 рр. Описи. 

 

Займалися забезпеченням населення продуктами і товарами широкого попиту, а 

також культурно-виховною роботою серед членів кооперативів. 

 

 Резолюції 10-го окружного з’їзду радторгслужбовців про проведення кампанії 1-го 

держзайму, індустріалізації. Постанови уряду, накази, інструкції Наркомату постачання 

УСРР. 

 Протоколи засідань загальних зборів членів кооперативу, розціночно-конфліктної 

комісії. 

 Річні звіти та акти про діяльність. Акти обслідувань торгової діяльності. 

 Листування з установами про закупівлю і збут товарів, кредитування. Умови з 
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установами та підприємствами про кредитування працівників і службовців. Патенти та 

торгові свідоцтва. 

 Акти ревізійної комісії. 

 

 Сидорівського пісочно-цукрового заводу, ф.Р-384, 11 од.зб., 1922-1926 рр. 

 Уманський «Пролетарій», ф.Р-3523, 6 од.зб., 1930-1935 рр. 

 Хлібопекарня кооперативу «Пролетарій», ф.Р-3526, 2 од.зб., 1931 р. 

 Черкаський міський, ф.Р-348, 7 од.зб., 1921-1924, 1931, 1932 рр.  

 

 

ІНВАЛІДНА КООПЕРАЦІЯ 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ОКРУЖНЕ КООПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ІНВАЛІДІВ 

 

 Ф.Р-1064, 12 од.зб., 1924-1925 рр. Опис. 

 

 Створене у січні 1924 р. 

 Здійснювало керівництво роботою кооперативних артілей інвалідів. 

 Припинило діяльність у серпні 1925 р. 

 

 Ресконтро установ, працівників і службовців, сировини, матеріалів, загальних 

витрат, рухомого майна, 5% відрахування та пайовиків. 

 Головні книги. Книги виробничих видатків. Ліквідаційний баланс. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ГАЛУЗЕВЕ ТОРГОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

КООПЕРАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ПРИ РАЙОННІЙ КООПЕРАТИВНІЙ СПІЛЦІ 

ІНВАЛІДІВ «МІЖРАЙІНТОРГ» 

 

 Ф.Р-334, 15 од.зб., 1932-1933 рр. Опис. 

 

 Розпочало діяльність у липні 1932 р. на засадах госпрозрахунку. 

 До складу об’єднання входило 10 артілей інвалідів. 

Здійснювало керівництво роботою артілей, займалось питаннями соціального 

забезпечення інвалідів війни та праці. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Розпорядження Укрінторгу, облінторгу. 

 Статут об’єднання (1933). 

 Торгово-фінансові плани артілей. 

 Листування з облінторгом та артілями про заготівлю і відпуск товарів; з 

облкоопінспілкою про визначення цін, утворення фонду на культурні потреби. Рахунки на 

відпуск товарів артілям. 

 Фінансові виправдні документи. 

 

 

АРТІЛІ ІНВАЛІДІВ 

 

Фондів 6, 14 од.зб., 1923-1929, 1934, 1944-1950 рр. Описи. 

 

Створені: Лихолітська «Червоний схід» - у лютому 1928 р., Івківецька – у січні 
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1927 р., Дахнівська – у вересні 1924 р., Леськівська – у квітні 1924 р., Черкаська – у 

грудні 1943 р. 

Ліквідовані: Івківецька – у березні 1929 р., Дахнівська – у січні 1926 р., Черкаська – 

у липні 1949 р. 

 

 Циркуляри, інструкції Раднаркому УСРР, Української економічної наради, 

Шевченківської райкоопінспілки. 

 Статути артілей. 

 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілей. 

 Звіти про діяльність артілей. 

 Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 

 Особові рахунки членів артілей. Особисті картки військовозобов’язаних. 

 

 Артіль «Червоний схід», ф.Р-1704, 2 од.зб., 1928-1929 рр. 

 Дахнівська борошномельна, ф.Р-438, 1 од.зб., 1924-1926 рр. 

 Івківецька «Праця інваліда», ф.Р-970, 3 од.зб., 1927-1929 рр. 

 Леськівська по вичиненню шкіри, ф.Р-386, 2 од.зб., 1923-1926 рр. 

 Уманська «Перемога», ф.Р-3518, 1 од.зб., 1934 р. 

 Черкаська «Перемога», ф.Р-1952, 5 од.зб., 1944-1950 рр. 

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТА КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ 

 

СПІЛКА ТА СІЛЬСЬКІ ТОВАРИСТВА І АРТІЛІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

 Фондів 13, 74 од.зб., 1919-1931, 1944-1949 рр. Описи, каталог. 

 

Займались організацією господарської діяльності селян на кооперативній основі, 

хлібозаготівельними операціями через низову ланку кооперації на договірних 

засадах, забезпеченням сільськогосподарських колективів реманентом, 

промисловими товарами. 

 

 Розпорядження, обіжники окрсільгоспспілки, економічної наради УСРР, Уманської 

кредитної спілки. 

 Статути кредитно-кооперативних товариств. 

 Протоколи засідань правлінь та загальних зборів. 

 Річні звіти про діяльність та анкети обслідувань діяльності. 

 Акти про прийом і здавання сировини, кількість майна та реманенту. 

 Списки членів товариств. 

 Баланси. Обігові відомості. 

 

 Окружна: 

 

Драбівська філія Прилуцької окрспілки сільськогосподарських і кредитних 

кооперативів, ф.Р-1745, 9 од.зб., 1927-1928 рр. 

 

Сільські сільськогосподарські кредитно-кооперативні товариства і артілі: 

 

Балакліївська сільськогосподарська артіль «Робітник», ф.Р-338, 15 од.зб., 1924-1929 

рр. 

Ковалиське сільськогосподарське кредитне товариство, ф.Р-342, 1 од.зб., 1926-1927 
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рр. 

Краснопільське кредитне зернове товариство, ф.Р-3525, 1 од.зб., 1930-1931 рр. 

Лебедівське сільськогосподарське кооперативно-кредитне товариство, ф.Р-1026, 4 

од.зб., 1919-1926 рр. 

Новоселицьке машинне товариство по спільній обробці землі ім. Т.Г. Шевченка, 

ф.Р-1712, 1 од.зб., 1925-1926 рр. 

Пилявське селищне скотарсько-виробниче кооперативне товариство, ф.Р-2828, 1 

од.зб., 1930 р. 

Сарнівське сільськогосподарське кредитне товариство, ф.Р-1615, 2 од.зб., 1929-

1930 рр. 

Смілянська сільськогосподарська артіль «Серп і молот», ф.Р-339, 34 од.зб., 1927-

1930, 1944-1949 рр. 

Хрещатицьке меліоративне товариство «Незаможник», ф.Р-343, 1 од.зб., 1924-1927 

рр. 

Цибулівське сільськогосподарське кредитне товариство, ф.Р-2408, 3 од.зб., 1928-

1929 рр. 

Черкаська сільськогосподарська артіль «Сад», ф.Р-340, 1 од.зб., 1925 р. 

Шелепухська земельна громада, ф.Р-344, 1 од.зб., 1928 р. 

 

 

ТОВАРИСТВО "СЕЛЯНСЬКИЙ БУДИНОК" 

 

 Ф.Р-231, 1 од.зб., 1924-1925 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Було товариською організацією, створеною з метою об'єднання всіх засобів для 

підняття культурного рівня селянства, розповсюдження знань та сприяння заходам 

влади в галузі інтенсифікації і колективізації сільського господарства. 

 

 Протоколи засідань правління товариства. 

 

 

КОМІТЕТИ ТА ТОВАРИСТВА ВЗАЄМНОЇ ДОПОМОГИ 

 

 Фондів 9, 70 од.зб., 1923-1930 рр. Описи, каталог. 

 

Створювалися для поліпшення справи соціального забезпечення на селі та 

залучення до неї селянських мас. 

До 1925 р. мали назву – комітети. 

Звітували перед відповідними сільськими та районними радами, керувалися 

вказівками органів соціального забезпечення. Організовували взаємодопомогу при 

неврожаях, пожежах, стихійному лиху, сприяли державним органам у створенні 

установ соціального забезпечення, наданні допомоги пораненим червоноармійцям 

та їх сім’ям. 

 

 Циркуляри, директиви, розпорядження Наркомату соцзабезпечення УСРР, 

Уманської окрінспектури соцзабезпечення, райкомів взаємної допомоги. 

 Статут Голов’ятинського товариства (1929). 

 Протоколи засідань правлінь та загальних зборів. 

 Плани, звіти та акти обслідувань діяльності. Відомості обліку посівів (1924, ф.Р-

178). 

 Списки членів товариств; товариств Монастирищенського району. 
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 Кошторис (1929, ф.Р-177). Акти ревізії. 

 

 Білозірський, ф.Р-418, 6 од.зб., 1923 р. 

 Голов’ятинське, ф.Р-175, 3 од.зб., 1929 р. 

 Золотоніське, ф.Р-1707, 4 од.зб., 1924-1930 рр. 

 Кошмаківський, ф.Р-178, 8 од.зб., 1923-1926 рр. 

 Монастирищенське, ф.Р-2121, 32 од.зб., 1925-1927 рр. 

 Смілянське, ф.Р-324, 11 од.зб., 1923-1929 рр. 

 Сотниківське, ф.Р-176, 1 од.зб., 1924 р. 

 Чигиринський, ф.Р-1060, 1 од.зб., 1923-1924 рр. 

 Яблунівське, ф.Р-177, 4 од.зб., 1927-1929 рр. 
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РОЗДІЛ 16 

 

 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ІНСПЕКТУРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 

ОКРУЖНИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 3, 94 од.зб., 1921-1929 рр. Описи, каталоги. 

 

 Створені у 1923 р. при окрвиконкомах як відділи охорони здоров’я. 

 У 1924 р. реорганізовані в інспектури охорони здоров’я. 

Керували роботою лікувальних закладів округів з надання медичної допомоги 

населенню та боротьби з епідеміями.  

Ліквідовані: Золотоніська та Шевченківська (Корсунська) – у 1925 р. у зв’язку зі 

змінами в адміністративно-територіальному поділі округів, Шевченківська 

(Черкаська) – згідно з постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. «Про 

ліквідацію округів». 

У фонді Шевченківської (Корсунської) інспектури є документи Богуславського 

повітвідділу охорони здоров’я за 1921-1922 рр. 

 

 Накази, розпорядження, інструкції губернських та окружних відділів охорони 

здоров’я про безкоштовну медичну допомогу населенню, охорону материнства і 

дитинства, зміцнення сільської медичної мережі, облік медичних установ, порядок 

встановлення інвалідності, організацію районних відділів охорони здоров’я. 

 Протоколи засідань колегій окрвідділів охорони здоров’я, окрвідділення 

профспілки медичних працівників (1923, ф.Р-132), обліково-розпорядчих комісій про 

роботу медичних установ, порядок відкриття диспансерів, дитячих садків та ясел, 

робітничих поліклінік, затвердження мережі лікувальних установ, боротьбу з 

туберкульозом, медичний огляд членів профспілок, санітарно-демографічний перепис 

населення, реорганізацію структури відділів охорони здоров’я та нові штати, забезпечення 

медикаментами. 

 Звіт про роботу Шевченківського (Корсунського) окрвідділу (1923). Статистичні 

звіти лікарських дільниць. 

 Листування з Шевченківським (Корсунським) окрвиконкомом про збитки, нанесені 

охороні здоров’я під час громадянської війни (1924, ф.Р-132). 

 

 Золотоніська, ф.Р-1738, 9 од.зб., 1923-1925 рр. 

 Шевченківська (Корсунська), ф.Р-132, 53 од.зб., 1921-1925 рр. 

 Шевченківська (Черкаська), ф.Р-133, 32 од.зб., 1923-1929 рр. 

 

 

ВІДДІЛИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ПОВІТОВИХ 

РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ 

ДЕПУТАТІВ 
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 Фондів 5, 42 од.зб., 1919-1923 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у березні 1919 р. відповідно до постанови Наркомату охорони здоров’я 

УСРР від 27 лютого 1919 р. 

Здійснювали керівництво роботою лікувальних та санітарних установ, надавали 

медичну допомогу населенню повітів. 

Ліквідовані у березні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 

 

 Циркуляр Київського губвідділу охорони здоров’я про організацію Уманського 

повітвідділу (1919). 

 Накази повітвідділів охорони здоров’я про відкриття нових медичних установ, 

покращення постачання лікарень медикаментами та продуктами, організацію райвідділів 

охорони здоров’я. 

 Протокол наради медичних працівників Чигиринського повітвідділу охорони 

здоров’я про медичний стан та обслуговування в лікарнях і медичних пунктах (1919). 

 Статистичні відомості та звіти про інфекційні захворювання (1921-1923, ф.Р-146). 

 Відозва Богуславського повітбюро профспілок до працівників і службовців повіту 

із закликом стати на боротьбу з господарською розрухою (1922, ф.Р-146). 

 Списки та анкети працівників повітвідділів охорони здоров’я і лікувальних установ 

повіту. 

 

 Золотоніський, ф.Р-1732, 6 од.зб., 1920-1923 рр. 

 Уманський, ф.Р-2789, 2 од.зб., 1919 р. 

 Черкаський, ф.Р-147, 19 од.зб., 1921-1923 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-2527, 2 од.зб., 1919 р. 

 Шевченківський (Богуславський), ф.Р-146, 13 од.зб., 1921-1922 рр. 

 

 

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2570, 2685 од.зб., 1954-1984 рр. Описи, каталоги. 

 

 Створений у 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Здійснює керівництво системою охорони здоров’я області, організовує лікувально-

профілактичну та санаторно-курортну допомогу населенню. 

 

 Накази та розпорядження завідуючого облздороввідділом з основної діяльності. 

 Протоколи засідань колегії, оперативних нарад, медичної ради, нарад медичних 

працівників, зльоту молодих лікарів. 

 Перспективні і річні плани розвитку охорони здоров’я. 

 Звіти, довідки, доповідні записки про розвиток охорони здоров’я, роботу медичних 

закладів, покращення медичного обслуговування населення, якість діагностики і 

лікування хворих, акушерсько-гінекологічну допомогу, роботу та медичне 

обслуговування дитячих садків та ясел, оздоровлення дітей, стан служб охорони здоров’я. 

Плани та звіти про роботу науково-медичного товариства. Інформаційні бюлетені за 

підсумками республіканського соцзмагання з підвищення культури та якості медичного і 

санаторно-профілактичного обслуговування населення. Річні текстові звіти 

радіологічного відділення облсанепідемстанції. Пояснюючі записки обкому Товариства 

Червоного Хреста, інформації ЦК Товариства Червоного Хреста про політичних 

емігрантів. 

 Документи (накази, інформації, листування та ін.) про участь в ліквідації наслідків 
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аварії на Чорнобильській АЕС,про організацію медичної допомоги потерпілим від аварії 

на Чорнобильській АЕС та надання допомоги особам, що прибули із Київської області 

(1986-1989). Переліки населених пунктів з підвищеною радіоактивністю після аварії на 

Чорнобильській АЕС (1988, 1989). Оперативні карти по радіаційному стану області та 

Канівського району в післяаварійний період та на 20 листопада 1986 р. 

 Короткі історичні довідки про розвиток хірургічної служби Черкаської міської 

лікарні за 1925-1957 рр. Санітарно-епідеміологічні характеристики Смілянського району 

(1945-1954), Уманського району та м. Умань (1946-1955). Карти-схеми медичних установ 

Корсунь-Шевченківського, Лисянського та Звенигородського районів (1967). Мережа 

медичних установ області. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ВІДДІЛИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ 

РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Фондів 23, 889 од.зб., 1930-1959 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК та Ради Народних Комісарів УСРР від 

15 червня 1931 р. як інспектури охорони здоров’я. Пізніше реорганізовані в відділи 

охорони здоров’я. 

Відновили діяльність у вересні 1943 р. – квітні 1944 р. 

Здійснювали керівництво та контроль за діяльністю всіх медичних і санітарних 

установ району. 

Ліквідовані у червні 1957 р. Їх функції були передані центральним районним 

лікарням.  

 

 Накази райвідділів про організацію та розширення мережі медичних дитячих 

закладів, оздоровлення дітей, покращення медичного та побутового обслуговування жінок 

і дітей, боротьбу з епідеміями, оздоровлення допризовників, медичне обслуговування 

сільського населення під час збиральної кампанії, хірургічне обслуговування, проведення 

санітарно-освітньої роботи, фінансування медичних установ. 

 Протоколи районних медичних конференцій, виробничих нарад, загальних зборів, 

засідань медичних рад. 

 Річні і квартальні плани роботи медичних установ, лікарів; звіти, довідки, 

відомості, листування про медико-санітарне обслуговування населення, боротьбу з 

інфекційними захворюваннями, організацію санітарних постів, охорону материнства і 

дитинства, розгортання санітарно-освітньої роботи. Кон’юнктурні огляди про 

захворювання по районах. Відомості про роботу дитячих ясел. Опис курортів західних 

областей України (1940, ф.Р-410). Паспорти медичних установ (1946, 1947). 

 Списки працівників відділів та медичних установ. 

 Соцзобов’язання працівників райвідділів та відомості про їх виконання. 

 Фінансові плани та звіти про їх виконання. Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Акт про збитки, нанесені Кам’янському райвідділу фашистськими загарбниками 

(1944). 

 

 Бабанський, ф.Р-5821, 12 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Буцький, ф.Р-4814, 33 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Вільшанський, ф.Р-5540, 28 од.зб., 1944-1946 рр. 

 Гельмязівський, ф.Р-4776, 19 од.зб., 1944-1955 рр. 

 Городищенський, ф.Р-1767, 45 од.зб., 1943-1949 рр. 

 Драбівський, ф.Р-1227, 13 од.зб., 1944-1946 рр. 
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 Жашківський, ф.Р-4358, 35 од.зб., 1944-1955 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-4775, 57 од.зб., 1944-1956 рр. 

 Іркліївський, ф.Р-5603, 50 од.зб., 1945-1957 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-5043, 46 од.зб., 1944-1951 рр. 

 Канівський, ф.Р-5335, 92 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-3570, 63 од.зб., 1944-1955 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4553, 32 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Ладижинський, ф.Р-5822, 7 од.зб., 1955-1959 рр. 

 Смілянський, ф.Р-5074, 7 од.зб., 1950-1956 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-5114, 10 од.зб., 1944-1956 рр. 

 Уманський, ф.Р-1439, 46 од.зб., 1945-1958 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4760, 25 од.зб., 1946-1957 рр. 

 Черкаський, ф.Р-410, 85 од.зб., 1930-1941, 1944-1956 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-856, 69 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-1084, 5 од.зб., 1944-1947 рр. 

 Шполянський, ф.Р-2192, 63 од.зб., 1944-1957 рр. 

 Шрамківський, ф.Р-1961, 47 од.зб., 1944-1955 рр. 

 

 

ВІДДІЛИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ МІСЬКИХ 

РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 3, 1545 од.зб., 1944-1986 рр. Описи, каталог. 

 

Створені у 1931 р. як інспектури охорони здоров’я. Пізніше реорганізовані у 

відділи охорони здоров’я. 

  Відновили діяльність у грудні 1943 р. – лютому 1944 р. 

Здійснюють керівництво лікувальними закладами та надають медичну допомогу 

населенню міст. 

 

 Протоколи загальноміських зборів медичних працівників, нарад керівників 

лікувальних установ, хірургів Черкаської міської лікарні (1954), міського активу охорони 

здоров’я, засідань постійно діючої комісії Черкаського міськвиконкому, медичної ради, 

протиракової лікарської комісії. Протоколи клініко-анатомічних та патологоанатомічних 

конференцій. 

 П’ятирічні, комплексні та квартальні плани роботи; звіти про їх виконання. Плани, 

звіти, доповідні записки, довідки про стан охорони здоров’я, боротьбу з інфекційними 

захворюваннями, медичне обслуговування, лікувально-профілактичну роботу. Аналізи 

роботи лікувальних установ та захворюваності. Плани, звіти, довідки про розвиток мережі 

лікувальних установ. 

 Звіти, довідки про проведення масових оздоровчих та санітарно-профілактичних 

заходів, громадських оглядів лікувальних установ (1969, ф.Р-1430). Плани заходів про 

підготовку та проведення святкування 100-річчя Товариства Червоного Хреста; звіти, 

відомості про їх виконання (1966). 

 Зведені річні бюджети, фінансові звіти. Кошториси витрат та звіти про їх 

виконання. Штатні розписи. Звіти про виконання планів з праці. 

 

 Смілянський, ф.Р-2694, 351 од.зб., 1948-1985 рр. 

 Уманський, ф.Р-1430, 419 од.зб., 1945-1986 рр. 

 Черкаський, ф.Р-3120, 775 од.зб., 1944-1982 рр. 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЛІКУВАЛЬНО-САНАТОРНОГО 

УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2604, 284 од.зб., 1954-1981 рр. Описи, каталог. 

 

Організована 22 червня 1954 р. відповідно з дозволом Міністерства охорони 

здоров’я СРСР на відкриття медичних закладів в Черкаській області. 

Це спеціалізована клінічна лікувальна установа та консультативний центр області. 

 

 Протоколи науково-практичних конференцій. Плани роботи, доповіді та рішення 

медичної ради. 

 Комплексні плани роботи лікарні. Плани основних та організаційних заходів. 

 Довідки, відомості про роботу лікарні. Річні текстові та статистичні звіти про 

лікувально-профілактичну роботу. 

 Одноразові статистичні звіти про розприділення працівників та службовців по 

зарплаті, чисельність адміністративно-управлінського персоналу, по кадрах. Штатно-

посадові списки лікарів та середніх медичних працівників. 

 Операційні журнали. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові та бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4315, 1716 од.зб., 1954-1984 рр. Описи. 

 

 Організована у серпні 1954 р. 

Організовує стаціонарну та поліклінічну медичну допомогу населенню області; 

координує лікувально-профілактичну та організаційно-методичну роботу 

лікувально-профілактичних закладів області. 

 

 Накази головного лікаря. 

 Протоколи клініко-анатомічних та клінічних конференцій. 

 Річні плани роботи та звіти про роботу лікарні. Звіти, довідки про стан медичної 

служби в області. Річні статистичні звіти, пояснюючі записки, огляди, довідки, таблиці 

про роботу лікувально-профілактичних установ області, районних дитячих лікарень, 

поліклінік. Звіти, відомості, листування про медичне обслуговування інвалідів Великої 

Вітчизняної та громадянської воєн, інвалідів Радянської Армії (1969). Статистичні 

показники, відомості, довідки про стан надання медичної допомоги населенню області, 

охорони здоров’я в Чигиринському та Смілянському районах (1968). Аналізи і структура 

захворюваності населення області (1957-1958). Відомості про мережу лікувальних установ 

області. 

 Наказ, доповідь, програма проведення на базі обласної лікарні міжнародних курсів 

Всемирної організації охорони здоров’я (1969). 

 Огляди, відомості, довідки про роботу шкіл передового досвіду та впровадження 

передового досвіду. Методичні листи обласних спеціалістів. Плани та довідки про 

шефську допомогу Київського медичного інституту обласній лікарні (1958-1960). 

 Звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 1 ВІДДІЛУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4472, 520 од.зб., 1946-1985 рр. Описи. 

 

Відповідно до постанови Київського облвиконкому від 2 лютого 1944 р. та 

договору від 3 липня 1946 р., який був укладений Київським облздороввідділом 

організована Черкаська обласна лікувально-трудова колонія. З 1948 р. – обласна 

психіатрична лікарня, з 1953 р. – обласна психоневрологічна лікарня, з 1966 р. – 

обласна психіатрична лікарня № 1. 

Здійснює обслуговування населення області, лікування, догляд та нагляд за 

душевнохворими людьми. 

 

 Накази Міністерства охорони здоров’я СРСР та УРСР; накази, розпорядження 

облвідділів охорони здоров’я; постанови, рішення міськвиконкому. 

 Протоколи конференцій лікарів, засідань медичної ради, виробничих нарад, 

засідань комісій при лікарні, ради медичних сестер. 

 Плани роботи лікарні. Виробничі завдання по підсобному господарству лікарні. 

 Довідки перевірянь та обслідувань діяльності лікарні. Річні текстові і статистичні 

звіти з усіх видів діяльності. Акти амбулаторної судово-психіатричної експертизи. 

 Кошториси, звіти з капітального будівництва. 

 Документи (накази, характеристики, списки) про нагородження кращих лікарів. 

Річні звіти про чисельність і склад спеціалістів, рух кадрів, прийом молоді на роботу. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ № 2 ВІДДІЛУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2707, 195 од.зб., 1958-1979 рр. Описи. 

 

 Створена у листопаді 1957 р. як обласна психіатрична трудова колонія. 

 У листопаді 1964 р. перейменована – на обласну спеціалізовану лікарню № 2. 

 Здійснює нагляд, лікування психічнохворих людей та інші оздоровчі заходи. 

 

 Комплексні плани роботи. 

 Звітна доповідь про роботу колонії (1960). Річні текстові звіти про діяльність 

колонії (1958), стан медично-профілактичної діяльності. Статистичні звіти про медично-

профілактичну роботу, стан тваринництва та урожайність, результати посівної кампанії, 

наявність земельних ділянок (1961). 

 Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

склад спеціалістів та розподіл чисельності працівників і службовців за стажем роботи та 

займаними посадами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 

ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4098, 678 од.зб., 1946-1984 рр. Описи. 

 

Створений у липні 1954 р. відповідно до рішення Черкаського облвиконкому від 5 

серпня 1954 р. на базі колишньої Черкаської фізіотерапевтичної лікарні 

(водолікарні). У березні 1950 р. перейменована – на психоневрологічну лікарню 

міськздороввідділу. 

Здійснює лікувально-діагностичну, консультативну та психоневрологічну 

допомогу психічнохворим особам. 

 

 Накази головного лікаря з основної діяльності. Методичні листи диспансеру. 

 Протоколи конференцій лікарів, нарад керівників психоневрологічних установ 

області. Програми науково-практичних конференцій невропатологів і психіатрів. 

 Перспективні плани з розвитку психоневрологічної служби області, відділень та 

кабінетів райлікарень. Плани основних організаційних заходів з надання психіатричної 

допомоги населенню області. 

 Основні показники медичної допомоги при психічних захворюваннях. 

Кон’юнктурні огляди по матеріалах річних звітів психоневрологічних установ області. 

Річні текстові звіти про діяльність диспансеру, районних та міжрайонних диспансерів і 

лікарень. Медичні звіти. Звіти про роботу судово-психіатричної експертизи. Акти 

амбулаторно-судово-психіатричної експертизи. 

 Документи про роботу обласної комісії по боротьбі з паралічами у дітей при 

диспансері; з розповсюдження передового досвіду та обміну досвідом; охорони праці та 

техніки безпеки. 

 Соцзобов’язання колективу диспансеру та довідки про підсумки їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ 

ДИСПАНСЕР ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА 

МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 Ф.Р-4317, 296 од.зб., 1955-2006 рр. Описи. 

 

 Організований у лютому 1955 р. 

Безпосередньо підпорядковувався облздороввідділу, з травня 1992 р. – управлінню 

охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, з липня 1994 р. – управлінню 

охорони здоров’я Черкаського облвиконкому, з серпня 1995 р. – управлінню 

охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, з липня 2005 р. – Головному 

управлінню охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської 

облдержадміністрації. 

Здійснював організаційно-методичне керівництво за проведенням лікувально-

профілактичними установами області заходів з медичного контролю за фізичним 

вихованням населення та з лікувальної фізкультури. 

Припинив діяльність з 1 березня 2006 р. відповідно до рішення Черкаської облради 

від 2 грудня 2005 р. шляхом приєднання до Черкаської обласної лікарні. 
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 Протоколи виробничих нарад. 

 Комплексні плани основних організаційних заходів. Плани роботи диспансеру. 

Методичні рекомендації, пам’ятки про використання фізичної культури як засобу 

профілактики захворювань. 

 Звіти про роботу диспансеру. Текстові та статистичні звіти про лікувально-

профілактичну та організаційно-методичну роботу. Довідки, інформації про стан 

лікарського контролю в області, фізичного виховання дітей дошкільного віку, учнів міста 

і області. Зведені по області та річні статистичні звіти про медичне спостереження за 

особами, які займаються фізкультурою та спортом. Документи про організацію роботи з 

впровадження нового Всесоюзного комплексу ГТО в області. 

 Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів. Списки лікарів 

диспансеру. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ВІДДІЛУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4382, 809 од.зб., 1954-1984 рр. Описи. 

 

 Створений у 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Здійснює організаційно-методичне керівництво онкологічними відділеннями 

міських та онкокабінетами районних лікарень, методичну допомогу населенню. 

 

 Накази головного лікаря. 

 Протоколи лікарських конференцій, засідань ради медичних сестер. Протоколи 

патолого-анатомічних розтинів, розтинів померлих. 

 Комплексні плани лікувально-профілактичних заходів диспансеру та відділень. 

Плани основних заходів з покращення онкологічної допомоги населенню області, 

проведення обласних і міжрайонних конференцій, підготовки середніх медичних 

працівників. 

 Річні текстові та статистичні медичні звіти диспансеру та медичних установ 

області. Річні статистичні звіти про лікувальну діяльність диспансеру. Кон’юнктурні 

огляди роботи онкологічних закладів та служб області. Довідка з перевіряння 

спеціалістами Кіровоградського онкодиспансеру стану онкологічної допомоги в 

Черкаській області (1975). Зведені звіти про захворювання на рак та інші злоякісні 

новоутворення. 

 Плани, відомості про впровадження наукової організації праці та передового 

досвіду. 

 Одноразові статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, які мають 

середню та вищу спеціальну освіту. Списки лікарів диспансеру. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР 

ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2672, 469 од.зб., 1954-1984 рр. Описи, каталог. 
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 Створений у 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Лікувально-діагностичний та консультативний центр з надання 

протитуберкульозної допомоги населенню. 

 

 Накази головного лікаря з основної діяльності. 

 Протоколи конференцій та нарад лікарів. Рішення медичної ради. 

 Огляди, аналізи, довідки протитуберкульозної діяльності по області. Зведені річні 

статистичні звіти диспансеру. Річні текстові та статистичні звіти протитуберкульозних 

закладів області. 

 Документи з наукової організації праці; охорони праці та техніки безпеки. 

 Статистичні звіти диспансеру про чисельність та склад спеціалістів, які мають 

вищу і середню освіту, роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи профспілкового комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ВІДДІЛУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-5587, 27 од.зб., 1973-1985 рр. Опис. 

 

 Розпочав діяльність з 1 січня 1982 р. 

Є основною ланкою організації наркологічної допомоги населенню, побудованій по 

територіальному принципу. 

 

 Накази головного лікаря з основної діяльності. 

 Плани роботи диспансеру. Плани роботи, рішення та довідки обласної комісії по 

боротьбі з алкоголізмом та табакокурінням. 

 Листування з облвідділом охорони здоров’я, органами прокуратури та з іншими 

органами з основних питань діяльності диспансеру. 

 Колекція документів про боротьбу з пияцтвом, алкоголізмом та наркоманією в 

області (1973-1980). Кон’юнктурні огляди роботи наркологічних установ області. Основні 

показники діяльності наркологічної служби в області (в розрізі районів). Динаміка стану 

алкоголізму та наркоманії в області і їх лікування. Довідки райлікарень та комісій при 

райвиконкомах про боротьбу з пияцтвом та алкоголізмом. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 

ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-583, 323 од.зб., 1944-1947, 1954-1984 рр. Описи. 

 

Організований у серпні 1954 р. відповідно до наказу облздороввідділу на базі 

Черкаського міського дермато-венерологічного диспансеру. 

Є організаційно-методичним та лікувально-профілактичним центром по боротьбі з 

шкірними та венеричними захворюваннями в області. 

У фонді є документи Черкаського міського дермато-венерологічного диспансеру за 

1944-1947 рр. 
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 Протоколи обласних науково-практичних конференцій дерматовенерологів, 

засідань медичної ради, ради наставників, громадської ради диспансеру, засідань штабу 

по боротьбі з венеричними хворобами. 

 Плани роботи диспансеру. Комплексні плани заходів по боротьбі з дермато-

венерологічними захворюваннями по області та довідки про стан заходів. 

 Річні текстові звіти, інформації та звіти про роботу диспансеру; лікувально-

профілактичну діяльність диспансеру та шкірно-венерологічних закладів області. 

Кон’юнктурний огляд діяльності шкірно-венерологічної служби та відомості про 

впровадження наукової організації праці, нових методів діагностики та лікування. Схеми 

розміщення шкірвендиспансерів та шкірвенкабінетів на території області (1962). 

 Документи про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ВІДДІЛУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-5576, 25 од.зб., 1972-1984 рр. Опис. 

 

 Створена у 1971 р. 

Є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, який надає лікувально-

профілактичну та консультативну допомогу хворим області. 

 

 Протоколи засідань ради медичних сестер та сестринських конференцій, семінарів 

та нарад стоматологів області. 

 Плани основних організаційних заходів, стоматологічної служби області. Річні 

звіти про стан стоматологічної служби в області. 

 Документи про нагородження працівників медалями «Ветеран праці». 

 Річний бухгалтерський звіт (1984). 

 Документи профспілкового комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ ВІДДІЛУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2675, 84 од.зб., 1963-1984 рр. Опис. 

 

Створена у квітні 1954 р. відповідно до наказу облздороввідділу від 12 квітня 1954 

р. 

При станції організоване наукове медичне товариство лікарів гематологів і 

трансфузіологів. 

Здійснює заготівлі та перероблення крові і її компонентів; керівництво діяльністю 

відділень переливання крові. 

 

 Плани роботи станції; основних організаційних заходів. 

 Річні текстові і статистичні звіти та пояснюючі записки до них про роботу станції і 

відділень переливання крові. 

 Документи про нагородження працівників станції медаллю «Ветеран праці». 
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 Договори на соцзмагання між колективами станцій та підсумки їх виконання. 

 Протоколи загальних профзборів та засідань профкому. 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ 

ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2655, 3111 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталог. 

 

 Створена у лютому 1954 р. 

Здійснює санітарний нагляд за проведенням широких оздоровчих та санітарних 

заходів для попередження розвитку захворювань. 

 

Накази головного лікаря з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих постійно-діючих нарад, засідань санітарно-епідеміологічної 

ради. 

 Комплексні плани санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних, 

організаційних та інших заходів і відомості про їх виконання. Плани роботи обласного 

наукового товариства гігієністів, епідеміологів, мікробіологів та паразитологів і звіти про 

їх виконання. Плани заходів по боротьбі з малярією, з профілактики туберкульозу. 

 Доповідні записки, довідки, листи обласної і районних санепідемстанцій про 

санітарний нагляд в області, роботу санітарно-епідеміологічної служби, 

попереджувальний санітарний нагляд та охорону водоймищ, санітарно-гігієнічний стан 

шкіл та дошкільних закладів, житлово-комунальну гігієну, санітарно-харчовий нагляд та 

профілактику харчових отруєнь в області, про кишкові захворювання та захворювання 

брюшним тифом, стан дезінфекційної справи, гігієну праці при роботі з отрутохімікатами 

в сільському господарстві. Документи про охорону довкілля, санітарний нагляд за 

роботою підприємств. 

 Документи про нагородження медалями, відзнаками. 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові 

звіти. 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4581, 996 од.зб., 1954-1980 рр. Описи. 

 

 Створене у лютому 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

 Здійснює судово-медичну експертизу за матеріалами слідчих та судових справ. 

 

 Плани роботи бюро. Довідки, акти про перевіряння роботи бюро. Річний звіт про 

роботу (1957). 

 Довідки, відомості про стан судово-медичної служби в області (1968). Акти судово-

медичної експертизи трупів, визначення тяжких тілесних пошкоджень, речових доказів, 

трудової судово-медичної експертизи. Експертні висновки фізико-технічного дослідження 

речових доказів. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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АПТЕЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4335, 626 од.зб., 1954-1986 рр. Описи. 

 

Організоване у 1954 р. відповідно до наказу Головного аптечного управління 

Міністерства охорони здоров’я УРСР від 14 січня 1954 р. 

Підпорядковується Головному аптечному управлінню Міністерства охорони 

здоров’я УРСР, з 1960 р. – відділу охорони здоров’я облвиконкому. 

Здійснює контроль за діяльністю аптечної мережі області. 

 

 Положення про установи аптечної мережі (1971). 

 Протоколи засідань аптечної ради управління. Плани роботи, доповіді семінарів-

нарад активу аптечних працівників області. 

 Перспективні плани розвитку аптечної справи в області. Плани основних 

організаційних заходів та звіти про їх виконання. Торгово-фінансові плани. Звіти, довідки 

про стан лікарського обслуговування населення, аптечну мережу області. Аналізи 

діяльності аптечних управлінь облвідділу охорони здоров’я. Документи про участь 

установ аптечної мережі області в громадському огляді. Паспорти аптек області (1954). 

 Документи про впровадження наукової організації праці; з охорони праці і техніки 

безпеки; про роботу з кадрами. Плани, звіти, довідки про роботу аптек – шкіл передового 

досвіду (1968-1970). 

 Соцзобов’язання, довідки, акти по соцзмаганню. Документи про нагородження 

співробітників установ аптечної мережі області; оглядів-конкурсів на звання «Кращий за 

професією». 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК САНІТАРНОЇ ОСВІТИ 

 

 Ф.Р-2670, 21 од.зб., 1954-1964 рр. Опис, каталог. 

 

Організований у серпні 1954 р. на базі Черкаського міського Будинку санітарної 

освіти. 

Проводив пропаганду медичних та гігієнічних знань. 

 

 Річні плани та довідки, річні звіти про стан санітарно-освітньої роботи в області. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНІ РАЙОННІ ЛІКАРНІ 

 

 Фондів 22, 4500 од.зб., 1943-1990 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: Лисянська – у 1918 р., Жашківська – у 1936 р., Чорнобаївська – у 1950 р., 

Кам’янська – у 1954 р., Смілянська та Черкаська – у 1957 р., Корсунь-

Шевченківська та Шполянська – у 1958р., Уманська – у 1959 р. 

Інші відновили діяльність у кінці 1943 р. – березні 1944 р. 

До 1957 р. перебували у підпорядкуванні райвідділів охорони здоров’я. У 1958 р. у 

зв’язку з ліквідацією райздороввідділів стали підпорядковуватися облздороввідділу 

та виконували функції райвідділів охорони здоров’я. 
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Є центрами організаційної, методичної, лікувально-профілактичної та санітарно-

епідемічної роботи в районах. 

 

 Накази, розпорядження по лікарнях. 

 Протоколи засідань та рішення медичних рад. Протоколи клініко-патолого-

анатомічних конференцій, виробничих нарад; патолого-анатомічних розтинів. Документи 

(протоколи, рішення, положення, доповіді) нарад медичних працівників, засідань 

медичних комісій. 

 Перспективні плани розвитку охорони здоров’я. Комплексні плани роботи з 

охорони здоров’я. Плани роботи лікарень та підвідомчих медичних закладів; 

організаційно-методичних та лікувально-профілактичних заходів. 

  Санітарно-статистичні показники з охорони здоров’я. Оглядові матеріали 

(збірники) роботи лікувальних установ. Річні статистичні звіти лікувальних установ; про 

лікувально-профілактичну роботу медичних закладів; мережу діяльності медичних 

установ; медичне обслуговування населення; про хворих злоякісними новоутвореннями. 

Інформаційні бюлетені по матеріалах вивчення смертності населення. Відомості про 

етапність ліквідації та зниження інфекційної захворюваності населення. 

 Відомості про наявність медичних установ; чисельність населення на лікарських 

дільницях, населених пунктах; колгоспних родильних будинків (1969, ф.Р-4080). 

 Плани, протоколи, довідки, звіти про впровадження в практику досягнень медичної 

науки в районах; плани, заяви, розрахунки, довідки з раціоналізації та винахідництва; 

довідки, відомості з капітального будівництва; про стан техніки безпеки. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. Документи про нагородження медичних 

працівників. Списки медичних працівників районів; лікувальних та дитячих закладів. 

 Довідки, інформації, доповіді з проведення громадських оглядів медичних закладів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат лікарень та підвідомчих установ. Річні 

бухгалтерські звіти лікарень. 

 Документи групи народного контролю; профспілкових комітетів. 

 

 Гельмязівська, ф.Р-4777, 14 од.зб., 1944-1950 рр. 

 Городищенська, ф.Р-4971, 234 од.зб., 1946-1948, 1956-1980 рр. 

 Драбівська, ф.Р-4769, 195 од.зб., 1947-1979 рр. 

 Жашківська, ф.Р-4546, 168 од.зб., 1947-1975 рр. 

 Звенигородська, ф.Р-5952, 73 од.зб., 1945-1980 рр. 

 Золотоніська, ф.Р-635, 434 од.зб., 1943-1990 рр. 

 Кам’янська, ф.Р-4334, 215 од.зб., 1954-1982 рр. 

 Канівська, ф.Р-5388, 309 од.зб., 1946-1974 рр. 

 Катеринопільська, ф.Р-3569, 338 од.зб., 1945-1984 рр. 

 Корсунь-Шевченківська, ф.Р-4552, 169 од.зб., 1958-1980 рр. 

 Лисянська, ф.Р-4293, 288 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Маньківська, ф.Р-4808, 135 од.зб., 1951-1980 рр. 

 Монастирищенська, ф.Р-4432, 105 од.зб., 1949-1980 рр. 

 Смілянська, ф.Р-5076, 159 од.зб., 1957-1980 рр. 

 Тальнівська, ф.Р-5113, 159 од.зб., 1945-1980 рр. 

 Уманська, ф.Р-4385, 203 од.зб., 1959-1980 рр. 

 Христинівська, ф.Р-4761, 229 од.зб., 1946-1981 рр. 

 Черкаська, ф.Р-1911, 302 од.зб., 1957-1980 рр. 

 Чигиринська, ф.Р-880, 275 од.зб., 1947-1980 рр. 

 Чорнобаївська, ф.Р-4080, 300 од.зб., 1955-1980 рр. 

 Шполянська, ф.Р-2843, 169 од.зб., 1958-1980 рр. 

 Шрамківська, ф.Р-5561, 27 од.зб., 1945-1955 рр. 
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МІСЬКІ ЛІКАРНІ 

 

 

 Фондів 2, 155 од.зб., 1936-1944, 1949-1985 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: Черкаська міська лікарня № 1 – у 1936 р., Черкаська міська лікарня № 3 – 

у вересні 1976 р. 

Перебувають у віданні відділу охорони здоров’я Черкаського міськвиконкому. 

Надають лікувально-профілактичну допомогу населенню міста. 

 

 Накази головного лікаря з основної діяльності. 

 Протоколи засідань та рішення медичної ради; протоколи оперативних нарад із 

завідувачами відділень лікарні, науково-практичних конференцій лікарів, методичних 

об’єднань, засідань ради медичних сестер. 

 Паспорт лікарні (1936, ф.Р-613). 

 Річні статистичні звіти про роботу лікарень та їх відділень, про лікувально-

профілактичну роботу. 

 Кошторис по спецкоштах та реєстраційна картка по штатах (1936, ф.Р-613). Проект 

прибудови флігеля до будівлі четвертої лікарні (1940, ф.Р-613). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкових комітетів. 

 

 Черкаська № 1, ф.Р-613, 126 од.зб., 1936-1944, 1949-1985 рр. 

 Черкаська № 3, ф.Р-5570, 29 од.зб., 1977-1980 рр. 

 

 

 

СМІЛЯНСЬКА РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКА ПОЛІКЛІНІКА 

 

 Ф.Р-233, 67 од.зб., 1924-1939 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність у лютому 1924 р. як Смілянська амбулаторія. З березня 1924 

р. реорганізована – в поліклініку. 

При поліклініці діяла постійна лікарсько-контрольна комісія. Поліклініка 

обслуговувала застрахованих працівників, службовців, кустарів та селянське 

населення. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Витяги з наказів Наркомату охорони здоров’я УСРР; обіжники та інструкції 

окрінспектури охорони здоров’я; розпорядження райздороввідділу. 

 Розпорядження по поліклініці (1924, 1925). 

 Протоколи засідань курортно-відбірної комісії. Бюлетені лікарсько-контрольної 

комісії. 

 Місячні звіти про діяльність поліклініки. Листування з райвиконкомами, 

сільрадами, установами та підприємствами про медичний огляд членів комнезамів для 

відправлення на курортне лікування працівників, про надання допомоги хворим. 

Статистичні відомості про кількість хворих. 

 Кошториси витрат. Виправдні бухгалтерські документи. 
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ЧЕРКАСЬКА МАЛЯРІЙНА СТАНЦІЯ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.Р-1909, 5 од.зб., 1944-1947 рр. Описи. 

 

 Відновила діяльність у 1944 р. 

Здійснювала медичний нагляд, лікування хворих на малярію; дезінфекцію 

приміщень; обстеження водоймищ; проведення очисних робіт на водних каналах; 

роз’яснювальну роботу серед населення за допомогою лекцій. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Статистичні відомості про захворювання на малярію. Звіти станції про 

протималярійну роботу. 

 

 

БОБРИНСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ХАРЧУВАЛЬНИЙ ПУНКТ КИЇВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ КОМІСІЇ ПО ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

 

 Ф.Р-2546, 14 од.зб., 1920-1922 рр. Опис. 

 

Створений 10 листопада 1920 р. для потреб хворих військовополонених, 

червоноармійців, біженців та громадянського населення. 

До функцій медичного та обслуговуючого персоналу пункту входив огляд всіх 

поїздів та військових ешелонів з метою виявлення епідемічно хворих та знесилених 

голодом людей, забезпечення їх їжею, одягом, лікуванням. 

Перебував у підпорядкуванні Київської районної комісії по евакуації населення. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Накази начальника пункту з основної діяльності та з особового складу. 

 Відомості, рапорти, акти про стан та діяльність пункту. Листування з районною 

комісією з евакуації населення про обслуговування пункту. Рапорти, телеграми про 

положення біженців. Відомості про діяльність та рух дезінфекційних загонів. 

 Документи з особового складу пункту. 

 

 

СОСНІВСЬКЕ КУРОРТНЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КУРОРТНОГО 

УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УРСР 

 

 Ф.Р-1891, 1141 од.зб., 1943-1956 рр. Описи. 

 

Створене у вересні 1925 р. відповідно до постанови ЦВК та РНК УСРР від 9 

вересня 1925 р. 

Перебувало у віданні Українського курортного управління Наркомату охорони 

здоров’я УСРР. 

Відновило діяльність у грудні 1943 р. 

Здійснювало загальне керівництво лікувальною справою на курорті Соснівка, 

нагляд за діяльністю відомчих санаторіїв. 

Курорт Соснівка являв собою цінний кліматичний курорт республіканського 

значення для туберкульозних хворих. 
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 Накази по управлінню. 

 Протоколи засідань медичної наукової курортної ради, курортної комісії, головних 

лікарів та бухгалтерів, виробничих нарад, нарад співробітників управління. 

 Лікувально-виробничі плани. Звіти про роботу відомчих санаторіїв. 

 Листування з Головним курортним управлінням про представлення до нагород 

кращих працівників управління та списки передовиків. Списки стахановців, ударників та 

осіб, що були представлені до вручення медалі «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 Договори на соцзмагання між санаторіями та документи про їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи з особового складу. 

 

 

ТУБЕРКУЛЬОЗНІ САНАТОРІЇ 

 

 Фондів 7, 1438 од.зб., 1941-1986 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: санаторій № 3 – у 1947 р., Соснівський № 1 «Дніпро» - у листопаді 1944 

р., «Промінь» та «Сосняк» - у червні 1944 р., Черкаський «Руська Поляна» - у 

серпні 1957 р. Інші відновили діяльність у 1943-1944 рр. 

Забезпечують відповідне лікування населення, яке потребує за медичними 

показниками лікувально-профілактичної допомоги в умовах даних санаторіїв. 

Ліквідовані: «Промінь» та «Сосняк» - у липні 1960 р., Соснівський № 1 «Дніпро» - 

у липні 1965 р., Соснівський «Першотравневий» - у березні 1987 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи конференцій лікарів, виробничих нарад, загальних зборів співробітників 

санаторіїв. 

 Комплексні та плани роботи. Господарсько-фінансові плани. 

 Довідки, інформації про роботу та акти обстеження діяльності санаторіїв. Річні 

медичні звіти. Річні текстові та статистичні звіти про лікувальну роботу. 

 Документи з капітального будівництва; охорони праці та техніки безпеки. 

 Річні статистичні звіти про розприділення чисельності працівників і службовців по 

розмірах зарплати, за статтю, віком та стажем роботи, чисельність адміністративно-

управлінського персоналу. Документи з особового складу. 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові 

звіти. 

 Документи місцевих комітетів профспілки. 

 

 Драбівський кістково-туберкульозний, ф.Р-1237, 42 од.зб., 1944-1953 рр. 

 Черкаський обласний дитячий «Руська Поляна», ф.Р-2632, 248 од.зб., 1957-1984 рр. 

 № 3 м. Черкаси, ф.Р-1872, 38 од.зб., 1946-1954 рр. 

 Соснівський № 1 «Дніпро» м. Черкаси, ф.Р-2193, 92 од.зб., 1944-1964 рр. 

 «Промінь» м. Черкаси, ф.Р-2705, 354 од.зб., 1944-1970 рр. 

 «Сосняк» м. Черкаси, ф.Р-2706, 387 од.зб., 1944-1960 рр. 

 Соснівський «Першотравневий» м. Черкаси, ф.Р-4578, 277 од.зб., 1941-1986 рр. 

 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ МІЖКОЛГОСПНИЙ САНАТОРІЙ «РАДОН» 

 

 Ф.Р-5098, 11 од.зб., 1965-1971 рр. Описи. 
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Створений у 1964 р. на базі відкритих джерел радонових вод як Звенигородський 

міжколгоспний будинок відпочинку. 

Відповідно до рішення Звенигородського сільськогосподарського виробничого 

управління від 18 лютого 1965 р. з метою покращення організації лікування, 

культурного відпочинку колгоспників, працівників радгоспів та інших 

сільськогосподарських організацій з 1 березня 1965 р. перейменований – в 

санаторій «Радон». 

 

 Рішення облвиконкому, райвиконкому. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Статистичні звіти місцевого комітету профспілки з усіх видів діяльності. Річні 

фінансові звіти. 

 

 

БУДИНКИ ВІДПОЧИНКУ 

 

 Фондів 3, 28 од.зб., 1923, 1938-1940, 1945-1953 рр. Описи. 

 

Створені: Леськівський – у 1928 р.; у червні 1947 р. реорганізований – в 

спеціальний санаторій (для туберкульозних хворих); Будинок відпочинку для 

працівників річкового транспорту – в травні 1938 р.; працював сезонно; 

Шевченківський (Корсунський) – у 1923 р. 

Ліквідовані: Будинок відпочинку для працівників річкового транспорту – у січні 

1940 р.; Леськівський – у березні 1954 р. з передаванням військовому відомству. 

 

 Накази з основної діяльності та з особового складу. 

 Касова книга витрат. 

 Документи з особового складу. 

 

Леськівський спеціальний санаторій-тубсанаторій, ф.Р-2467, 25 од.зб., 1945-1953 

рр. 

Центрального комітету профспілки працівників річкового транспорту, Черкаси – 

Соснівка, ф.Р-232, 2 од.зб., 1938-1940 рр. 

Шевченківський (Корсунський) окружний, ф.Р-512, 1 од.зб., 1923 р. 
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РОЗДІЛ  17 

 

ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ 

КОМІТЕТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2664, 755 од.зб., 1954-1958, 1968-1990 рр. Описи, каталог. 

 

 Створений у червні 1954 р. з підпорядкуванням Черкаському облвиконкому. 

У 1958 р. ліквідований, функції передані обласній раді спілки спортивних 

товариств і організацій. 

У грудні 1968 р. відновив діяльність згідно з постановою ЦК Компартії України і 

Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1968 р. 

Здійснює керівництво та контроль за роботою районних комітетів, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, а також школи олімпійського резерву. 

 

 Накази по обласному комітету. 

 Протоколи пленумів, засідань президії обласного комітету, обласних спортивних 

федерацій, нарад голів міських і районних комітетів фізкультури і спорту. 

 Перспективні плани розвитку фізкультури та спорту в області. Плани спортивно-

масових заходів обласного, міського і районних комітетів, обласних рад ДСТ. Річні плани 

роботи обласної шкільної комісії з фізичного виховання. 

 Зведені статистичні і річні звіти з фізичної культури та спорту обкому, міських 

комітетів, райкомів, ДСТ, дитячо-юнацьких спортивних шкіл області, футбольної команди 

«Дніпро». Довідки, доповідні записки, відомості про розвиток фізкультури і спорту в 

області; про проведення 5-ої обласної спартакіади (1970); фізкультурно-оздоровчої 

кампанії серед дітей та підлітків (1969); комсомольсько-молодіжної трирічки з 

будівництва спортивних споруд. 

 Таблиці рекордів, встановлених спортсменами області. Списки кращих 

спортсменів. 

 Річні звіти про роботу з кадрами. 

 Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти обкому, 

про виконання планів з праці. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА СПІЛКИ СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ І 

ОРГАНІЗАЦІЙ УРСР 

 

 Ф.Р-3257, 209 од.зб., 1959-1968 рр. Описи, каталог. 

 

Створена у березні 1959 р. на базі ліквідованого комітету фізичної культури і 

спорту. 

Через міські і районні ради спілки спортивних товариств та організацій і обласні 
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ради добровільних спортивних товариств здійснювала керівництво роботою з 

фізичної культури та спорту в області. 

Припинила діяльність у грудні 1968 р. згідно з постановою ЦК Компартії України 

та Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1968 р. 

 

 Накази по обласній раді. 

 Протоколи конференцій, пленумів та засідань президії облради. Документи 1-ої 

обласної установчої конференції (1959). 

 Перспективні і річні плани розвитку фізкультури та спорту в області; плани роботи 

облради. 

 Зведені і річні звіти, доповідні записки, довідки, відомості облради та підвідомчих 

організацій про роботу рад спортивних товариств, колективів фізкультури; стан та 

розвиток фізкультури і спорту; фізичного виховання учнів шкіл області; підсумки 

виконання комсомольсько-молодіжної трирічки з розвитку фізкультури і спорту та 

будівництву спортивних споруд; наявність спортивних споруд та обладнання. Довідки, 

відомості про хід ІІ, ІІІ, ІУ спартакіад народів СРСР та обласних спартакіад (1962, 1963, 

1966, 1967). Календарні плани спортивно-масових і масово-фізкультурних заходів. 

Перспективний і річний плани підготовки майстрів спорту та спортсменів-розрядників; 

зведення про їх підготовку. 

 Таблиці рекордів, встановлених спортсменами області. Документи з проведення 

змагань по різних видах спорту. Характеристики кращих колективів фізкультури області; 

списки кращих спортсменів. 

 Звіти про роботу з кадрами. 

 Плани та звіти з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ 

КОМІТЕТІ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.Р-5077, 56 од.зб., 1958, 1970-1976 рр. Опис. 

 

 Відновив діяльність у 1944 р. 

 З 1959 р. по 1969 р. припиняв діяльність. 

 Здійснював керівництво спортивними колективами району. 

 

 Накази по районному комітету. 

 Протоколи засідань комітету.  

 Плани роботи. 

 Текстові та цифрові звіти з фізичної культури і спорту. 

 Кошторис витрат (1958). Річні фінансові звіти. 

 

 

КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ 

КОМІТЕТІ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-3240, 74 од.зб., 1946-1958, 1981-1991 рр. Описи, каталог. 

 

 Створений у 1946 р. при виконкомі міської ради депутатів трудящих. 

У 1959 р. ліквідований, функції передані міській раді спілки спортивних товариств 

і організацій. 

У жовтні 1968 р. відновив діяльність згідно з постановою ЦК КПРС і Ради 
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Міністрів СРСР від 28 жовтня 1968 р. 

Забезпечує розвиток фізичної культури в місті та здійснює організацію спортивних 

заходів. 

 

 Накази по міському комітету. 

 Протоколи засідань колегії комітету та документи до них, учбово-методичних 

конференцій (1946, 1948), загальних зборів членів добровільних спортивних товариств 

міста. 

 План роботи комітету (1958). 

 Річні звіти про роботу комітету. Зведені річні звіти по фізичній культурі. Довідки, 

інформації про стан спортивної роботи в місті. Звіти фізкультурних організацій міста. 

 Дипломи та грамоти за спортивні досягнення. 

 Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

ОБЛАСНІ РАДИ ДОБРОВІЛЬНИХ СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ 

 

 Фондів 8, 2713 од.зб., 1951-1995 рр. Описи, каталог. 

 

 Обласна рада добровільного спортивного товариства «Авангард» 
 

 Ф.Р-2591, 444 од.зб., 1957-1987 рр. Описи, каталог. 

 

Організована у січні 1958 р. відповідно до постанови президії ВЦРПС від 30 

жовтня 1957 р. на базі товариства «Буревісник». 

Об’єднувала працівників промисловості та будівництва. 

Ліквідована згідно з постановами президії ВЦРПС від 20 лютого 1987 р. та президії 

Укррадпрофу від 6 квітня 1987 р. 

У фонді є документи облради ДСТ «Буревісник» за 1957 р. 

 

Обласна рада студентського спортивного товариства «Буревісник» 

 

Ф.Р-2593, 170 од.зб., 1954-1958, 1975-1987 рр. Описи, каталог. 

 

Організована у 1954 р. як обласна рада добровільного спортивного товариства 

«Буревісник» на базі товариства «Іскра». 

Ліквідована у 1957 р. з передачею функцій створеному товариству «Авангард». 

У січні 1975 р. організована облрада студентського спортивного товариства 

«Буревісник». 

Об’єднує студентські колективи вузів. 

У фонді є документи облради ДСТ «Авангард». 

 

Обласна рада добровільного спортивного товариства «Іскра» 

 

Ф.Р-2592, 5 од.зб., 1954-1955 рр. Опис, каталог. 

 

Організована у 1954 р. 

Керувала спортивно-масовою роботою підприємств і організацій профспілки 

працівників держторгівлі, споживчої кооперації та громадського харчування. 

Ліквідована у 1955 р. з передачею функцій облраді ДСТ «Буревісник». 

 

Обласна рада добровільного спортивного товариства «Спартак» 
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Ф.Р-2549, 653 од.зб., 1951, 1954-1987 рр. Описи, каталог. 

 

Організована у 1954 р. 

Об’єднувала колективи фізкультурників артілей промкооперації, а з 1960 р. – 

організацій, установ, учбових закладів, профспілок. 

Ліквідована відповідно до постанов президії ВЦРПС від 20 лютого 1987 р. та 

президії Укррадпрофу від 6 квітня 1987 р. 

 

Обласна рада кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос» 

 

Ф.Р-2608, 656 од.зб., 1954-1987, 1990-1995 рр. Описи, каталог. 

 

Організована у березні 1954р. як облрада добровільного сільського товариства 

«Колгоспник». У 1970 р. перейменована – в облраду добровільного профспілково-

кооперативного товариства «Колос». 

Ліквідована відповідно до постанов президії ВЦРПС від 20 лютого 1987 р. та 

президії Укррадпрофу від 6 квітня 1987 р. 

Згідно з постановами Укррадпрофу від 27 квітня 1990 р. та облвиконкому від 17 

травня 1990 р. знову створена як облрада кооперативно-профспілкового 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос». 

 

Обласна рада добровільного спортивного товариства «Трудові резерви» 

 

Ф.Р-3884, 237 од.зб., 1961-1992 рр. Опис. 

 

Створена у 1954 р. 

Об’єднує спортсменів – учнів системи професійно-технічної освіти. 

 

Обласна рада добровільного спортивного товариства «Динамо» 

 

Ф.Р-2610, 458 од.зб., 1954-1990 рр. Описи, каталог. 

 

Організована у травні 1954 р. 

Об’єднує колективи спортсменів органів внутрішніх справ. 

 

Обласна рада добровільного спортивного товариства професійних спілок 

 

Ф.Р-5577, 90 од.зб., 1975-1987 рр. Опис. 

 

Організована у травні 1975 р. як облрада добровільного спортивного товариства 

«Зеніт». У 1983 р. перейменована – в облраду ДСТ профспілок. 

Ліквідована відповідно до постанов президії ВЦРПС від 20 лютого 1987 р. та 

президії Укррадпрофу від 6 квітня 1987 р. 

 

 Статути товариства «Динамо» (1954, 1964, 1969). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи обласних конференцій, пленумів, загальних зборів членів ДСТ, засідань 

президій облрад. 

 Річні плани спортивно-масових заходів; доповіді, відомості, довідки про роботу 

облрад та низових спортивних комітетів. 
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 Протоколи і звіти головних суддів про проведені змагання з усіх видів спорту. 

Положення про проведення змагань з усіх видів спорту. Таблиці результатів та звіти про 

проведені спартакіади і змагання, легкоатлетичного кросу, присвяченого 50-річчю 

ВЛКСМ (1968, ф.Р-3884). 

 Звіти та відомості про підготовку майстрів спорту і значкистів (ф.Р-2591), роботу 

по туризму (1964, ф.Р-2591), проведення Всесоюзного дня фізкультурника (1968, ф.Р-

2608), огляду-конкурсу оборонно-масової роботи (1967, ф.Р-3884), естафети (1969, 1972, 

ф.Р-3884). 

 Зведені бюджети. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні зведені фінансові звіти 

облрад та райрад. Ліквідаційні баланси облрад та профспілок (1987). 

 Документи місцевих комітетів профспілок. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА МІЖРАЙОННА РАДА ДОБРОВІЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

ТОВАРИСТВА "СПАРТАК" 

 

 Ф.Р-2548, 36 од.зб., 1950-1953 рр. Опис, каталог. 

 

 Розпочала діяльність у 1950 р. 

 Об'єднувала колективи фізкультурників артілей промислової кооперації. 

 Припинила діяльність у 1953 р. з передачею функцій облраді ДСТ "Спартак". 

 

 Протоколи засідань президії ради, засідань та нарад. 

 Річні плани спортивно-масових заходів. 

 Документи (постанови, положення, протоколи, звіти) про проведення змагань по 

видах спорту. Річний звіт про наявність фізкультурних споруд та спортивного обладнання 

(1953). 

 Список штатних працівників (1952). 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

Заключний фінансовий баланс (1953). 
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РОЗДІЛ  18 

 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

НАРОДНА ОСВІТА 

 

ІНСПЕКТУРИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 

ОКРУЖНИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Фондів 3, 94 од.зб., 1920-1928 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у 1923 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 9 травня 1923 р. «Про 

структуру і штати окрвиконкомів» як окружні відділи народної освіти. У серпні 

1923 р. перейменовані – в інспектури. 

Керували роботою учбових закладів та культурно-освітніх установ на території 

округів. 

Золотоніська та Шевченківська (Корсунська) інспектури ліквідовані у 1925 р., 

Шевченківська (Черкаська) – у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

У фондах Золотоніської інспектури є документи повітвідділу народної освіти за 

1922р., Шевченківської (Корсунської) – документи повітвідділу народної освіти за 

січень-березень 1923 р. 

 

 Протоколи засідань виконкомів сільських рад, селянських сільських сходів, 

загальних зборів селян. 

 Оперативно-виробничі плани Шевченківської (Черкаської) окрінспектури, 

Городищенської професійної агрономічної школи (ф.Р-131), трудових шкіл 

Золотоніського округу. 

 Звіти, відомості про роботу Шевченківської (Черкаської) окрінспектури, шкіл та 

пунктів ліквідації неграмотності (ф.Р-1714), соціального виховання і трудових шкіл. 

Статистичні і текстові звіти про діяльність трудових шкіл, дитячих будинків, садків. 

Плани, звіти, відомості, рапорти про діяльність першої дитячої комуни в м. Золотоноша 

(1923-1925, ф.Р-1714). Відомості про введення всезагального обов’язкового навчання, 

успішність учнів. Акти обслідування шкіл Шевченківського (Черкаського) округу (ф.Р-

131). 

 Кошториси на ремонт, утримання та обладнання трудових шкіл, дитячих будинків 

Боровицького району (1923-1924, ф.Р-131). 

 Списки трудових шкіл, політосвітніх установ, працівників та службовців інспектур, 

учителів. 

 Протоколи засідань окружної комісії і комітету з охорони пам’ятників культури та 

природи, засідань кооперативної секції окружного методичного комітету (1923-1928, ф.Р-

131). Інструкція про організацію окружних місцевих комісій з охорони пам’ятників 

культури та природи (1926, ф.Р-131). Проект статуту Черкаського товариства краєзнавства 

(1923, ф.Р-131). 

 Звіти, доповіді, листування про стан та охорону пам’ятників культури, мистецтва і 
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природи, зокрема – Чигирина (1921-1925, ф.Р-131), влаштування Ірдинського, 

Шевченківського та Корсунського заповідників (1923-1928, ф.Р-131). Листування про 

виявлення, облік та описання пам’ятників старовини, культури, мистецтва та природи 

Шевченківського (Черкаського) округу (1925-1927, ф.Р-131). 

 Списки і акти обліку книг бібліотек Бобринського та Давидова (1923, ф.Р-131), 

експонатів, які підлягали передачі в Черкаський окружний музей; акти обслідування 

музею (ф.Р-131). Книга обліку відвідувачів Черкаського історико-педагогічного музею 

(1920, ф.Р-131). 

 Привітальні телеграми першої жіночої конференції Ковалівського району 

Золотоніського округу Кларі Цеткін та Надії Костянтинівні Крупській. 

 

 Золотоніська, ф.Р-1714, 52 од.зб., 1922-1925 рр. 

 Шевченківська (Корсунська), ф.Р-436, 5 од.зб., 1923-1924 рр. 

 Шевченківська (Черкаська), ф.Р-131, 37 од.зб., 1920-1928 рр. 

 

 

ВІДДІЛИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ПОВІТОВИХ 

РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 5, 77 од.зб., 1897-1924 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 8 лютого 

1919 р. про організацію місцевих органів влади. 

Здійснювали керівництво народною освітою та культурно-освітньою роботою в 

повітах. 

Ліквідовані у 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 

У фондах Золотоніського повітвідділу є документи Золотоніської повітової 

земської управи за 1918 р.; Звенигородського повітвідділу відклались особисті 

документи учителів учбових закладів повіту за 1897-1921 рр. 

 

 Накази, розпорядження, листування про створення в м. Черкаси народного музею, 

архіву та наукової бібліотеки (ф.Р-150), відкриття шкіл, курсів для підготовки учителів, 

організацію повітових відділів народної освіти, музеїв (1919, ф.Р-150). 

 Протоколи засідань шкільних і педагогічних рад, з’їзду завідуючих районними 

трудовими школами Богуславського повіту (1922, ф.Р-148), районних конференцій 

учителів про організацію волосних відділів народної освіти, підсумки та перспективи 

освітньої роботи в Богуславському повіті, святкування 104-ої річниці із дня народження 

Т.Г. Шевченка (1918, ф.Р-1721), ліквідацію неграмотності, фінансування та забезпечення 

шкіл, охорону пам’ятників історії та мистецтва, архівних документів (1919, ф.Р-150), 

роботу шкіл. 

 Плани роботи, звіти окружного та повітового комітетів охорони пам’ятників 

мистецтва і старовини та відгуки на пам’ятники мистецтва і старовини (1922, ф.Р-150). 

Плани і звіти про роботу повітових, волосних, районних відділів народної освіти, шкіл 

(ф.Р-1721). Мережа шкіл в повітах. Акти обслідування шкіл. Список сіл Золотоніського 

повіту (ф.Р-1721). Учбові програми. Листування про матеріальне забезпечення вихованців 

дитячих будинків, боротьбу з дитячою безпритульністю, забезпечення шкіл учбовими 

приналежностями та приміщеннями. 

 Бюджети, кошториси шкіл та відділів народної освіти. Тарифікаційні відомості, 

посвідчення, документи про освіту учителів. Списки учителів. 

 

 Звенигородський, ф.Р-149, 34 од.зб., 1897-1922 рр. 
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 Золотоніський, ф.Р-1721, 21 од.зб., 1919-1922 рр. 

 Черкаський, ф.Р-150, 11 од.зб., 1919-1924 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-1053, 7 од.зб., 1919-1922 рр. 

 Шевченківський, ф.Р-148, 4 од.зб., 1922 р. 

 

 

ВІДДІЛ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2567, 1590 од.зб., 1955-1980 рр. Описи, каталог. 

 

 Створений у січні 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

Здійснює керівництво та контроль за роботою районних, міських відділів народної 

освіти, шкіл, дошкільних та позашкільних дитячих закладів. 

У фонді є документи Полтавського облвідділу народної освіти. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань ради з народної освіти та її рішення, серпневих та січневих 

конференцій учителів. 

 Перспективні плани розвитку народної освіти по районах. Річні плани роботи 

обласного і районних відділів. 

 Звіти, довідки, доповідні записки про роботу районних і міських відділів народної 

освіти, інституту удосконалення кваліфікації учителів. Показники виконання плану 

розвитку народної освіти в області. Зведені річні звіти про діяльність обласного і 

районних дитячих садків та дитячих будинків спецкласів, загальноосвітніх шкіл, шкіл 

робітничої і сільської молоді, інтернатів, педагогічних училищ. Статистичні звіти про 

позашкільні заклади, школи для навчання малограмотних, кількість дитсадків, шкіл-

інтернатів та дітей в них, наявність шкільних бібліотек (1970). 

 Планова та фактична мережа шкіл. Список шкіл, які побудовані в області (1954-

1968). Відомості про будівництво шкіл, дошкільних закладів по п’ятирічному плану 

(1966-1970). Характеристики кращих шкіл області (1969). 

 Звіти по кадрах. 

 Документи оглядів роботи дитячих дошкільних закладів. Відомості, довідки про 

початкову військову підготовку та цивільну оборону. 

 Штатні розписи, кошториси витрат облвідділу та педагогічних училищ. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ІНСПЕКТУРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

БОРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-1048, 9 од.зб., 1923-1924 рр. Опис. 

 

 Створена у 1923 р. 

 Контролювала роботу навчальних закладів на території району. 

 

 Протоколи зборів та засідань ради народної освіти, засідань педагогічної ради 

Трушівської школи (1924). 

 Звіти про боротьбу з неграмотністю. 

 Акти про невідвідування шкіл учнями. Списки учнів. 
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 Документи про наділення шкіл району земельними ділянками та будівництво 

шкільних будівель. 

 Анкети з обліку населення сіл району (1923). 

 

ВІДДІЛИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ МІСЬКИХ І 

РАЙОННИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 35, 12886 од.зб., 1935, 1939-1992 рр. Описи, каталог. 

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК та Ради Народних Комісарів УСРР від 

15 червня 1931 р. 

Відновили діяльність у жовтні 1943 р. – березні 1944 р. 

Районні у м. Черкаси створені у січні 1974 р.; Канівський міський – у липні 1977 р. 

Ліквідовані деякі районні відділи у зв’язку з ліквідацією районів: 

Мокрокалигірський та Ротмистрівський – у 1957 р., Бабанський, Буцький, 

Вільшанський, Іркліївський та Шрамківський – у 1959 р., Гельмязівський – у 1963 

р. 

Здійснюють педагогічне та методичне керівництво народною освітою. 

 

 Накази, розпорядження по відділах. 

 Протоколи учительських конференцій, нарад учителів, директорів та завучів шкіл, 

дошкільних працівників, засідань членів відділів, рад по народній освіті, методичних 

об’єднань. Доповіді завідуючих відділами на конференціях та нарадах. 

 Методичні вказівки та розробки по вивченню окремих тем і розділів учбових 

програм; про заходи з оздоровлення та виховання дітей дошкільного віку. Пропозиції 

учителів по зміцненню зв’язків школи із життям, переулаштування середньої школи 

(1958, ф.Р-630). 

 Плани, звіти, доповідні записки, листування про діяльність відділів, дитячих 

дошкільних закладів, учбово-виховну, військову та фізичну підготовку учнів, роботу 

методичних об’єднань і кабінетів, позашкільну освіту. Довідки, відомості про виконання 

Закону про всезагальну обов’язкову восьмирічну освіту. Річні статистичні звіти про 

успішність, рух учнів, їх склад за станом і віком. 

 Довідки, відомості про проведення шкільних олімпіад і конкурсів, участь шкіл в 

республіканській «Експедиції в країну знань» (1969, ф.Р-1890) та про проведення «Дня 

освіти» (1970, ф.Р-1890); роботу учнівських виробничих бригад, участь учнів в 

громадсько-корисній праці, охороні природи; роботу шкільних гуртків. 

 Перспективні плани розвитку мережі шкіл. Відомості про мережу шкіл та 

документи про результати їх обслідування. Листування про комплектування шкіл 

педагогічними кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат та прибутків. Річні бухгалтерські звіти. Звіти по 

кадрах. 

 Акти про збитки, нанесені установам народної освіти фашистськими загарбниками 

(1944, фф. Р-849, Р-1626, Р-2207). 

 Листування про участь дітей у відновленні народного господарства, збір учнями 

документів з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 

 Документи місцевих комітетів профспілки. 

 

 Міські: 

 

 Канівський, ф.Р-5708, 126 од.зб., 1977-1980 рр. 

 Смілянський, ф.Р-2693, 708 од.зб., 1944-1985 рр. 

 Уманський, ф.Р-2207, 689 од.зб., 1944-1992 рр. 
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 Черкаський, ф.Р-1890, 1040 од.зб., 1943-1980 рр. 

 

 Районні: 
 

 Бабанський, ф.Р-3960, 19 од.зб., 1946-1959 рр. 

 Буцький, ф.Р-4810, 24 од.зб., 1944-1958 рр. 

 Вільшанський, ф.Р-4650, 35 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Гельмязівський, ф.Р-5055, 118 од.зб., 1943-1963 рр. 

 Городищенський, ф.Р-3640, 548 од.зб., 1940-1962, 1967-1980 рр. 

 Драбівський, ф.Р-3242, 406 од.зб., 1947-1979 рр. 

 Жашківський, ф.Р-3158, 273 од.зб., 1945-1976 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-1626, 635 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-630, 1159 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Іркліївський, ф.Р-2045, 7 од.зб., 1943-1946 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-3324, 271 од.зб., 1943-1962, 1967-1980 рр. 

 Канівський, ф.Р-3435, 469 од.зб., 1948-1975 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-3575, 244 од.зб., 1943-1949, 1966-1980 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4661, 414 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Ладижинський, ф.Р-3961, 28 од.зб., 1945-1959 рр. 

 Лисянський, ф.Р-3027, 358 од.зб., 1946-1980 рр. 

 Маньківський, ф.Р-4807, 264 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.Р-1330, 2 од.зб., 1945 р. 

 Монастирищенський, ф.Р-4431, 250 од.зб., 1944-1962, 1966-1980 рр. 

 Ротмистрівський, ф.Р-4309, 62 од.зб., 1946-1957 рр. 

 Смілянський, ф.Р-3263, 537 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-4349, 416 од.зб., 1946-1980 рр. 

 Уманський, ф.Р-3521, 736 од.зб., 1935, 1948-1980 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4491, 401 од.зб., 1944-1978 рр. 

 Черкаський, ф.Р-412, 909 од.зб., 1939-1941, 1944-1986 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-849, 345 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-5259, 371 од.зб., 1943-1980 рр. 

 Шполянський, ф.Р-2292, 302 од.зб., 1944-1981 рр. 

 Шрамківський, ф.Р-1968, 86 од.зб., 1944-1959 рр. 

 

 Районні в м. Черкаси: 

 

 Придніпровський, ф.Р-5475, 261 од.зб., 1974-1981 рр. 

 Соснівський, ф.Р-5486, 373 од.зб., 1974-1981 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. 300-РІЧЧЯ 

ВОЗЗ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УРСР 

 

 Ф.Р-193, 2045 од.зб., 1929-1934, 1937-1985 рр. Описи, каталоги. 

 

Створений у 1929 р. на базі педагогічного технікуму. До 1934 р. мав назву – 

Черкаський інститут соціального виховання. Мав три відділення: агробіологічне, 

математичне та історичне. У 1935 р. історичне відділення ліквідоване та створено 

філологічне. 

У 1934 р. реорганізований – в Черкаський державний педагогічний інститут. У 

1954 р. йому присвоєно ім’я 300-річчя Возз’єднання України з Росією. 
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 Накази ректора з основної діяльності. 

 Протоколи засідань ученої ради, кафедр, наукових конференцій, виробничих нарад, 

державних екзаменаційних та приймальних комісій. 

 Плани, звіти, доповідні записки, довідки про науково-дослідну роботу інституту. 

Стенограми, лекції, наукові роботи викладачів інституту, рецензії та відгуки на них. Звіти 

про наукову роботу студентського наукового товариства. Плани науково-видавничої 

роботи. 

 Учбові плани та програми інституту. Плани, звіти про роботу інституту, 

факультетів, деканатів, кафедр. Доповідні записки, довідки, відомості про виконання 

учбових планів, учбово-виховну та спортивно-масову роботу, естетичне виховання 

студентів, проведення педагогічної практики студентів. Звіти державних екзаменаційних 

комісій про підсумки приймальних екзаменів та екзаменаційних сесій. 

 Статистичні відомості про чисельність викладацького складу та студентів, 

успішність студентів.  

 Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові плани та звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

РОБІТНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРИ ЧЕРКАСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

ІНСТИТУТІ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ  УРСР 

 

 Ф.Р-194, 95 од.зб., 1931-1937 рр. Описи. 

 

Відповідно до декрету, прийнятого Радою Народних Комісарів РРФСР 17 вересня 

1920 р. при вищих навчальних закладах організовувалися робітничі факультети – 

денні із терміном навчання 3 роки і вечірні – 4 роки. Організовувалися з метою 

демократизації складу студентів та підготовки спеціалістів з робітників та 

трудящих селян. 

Ліквідовані у 1940 р. у зв’язку з розвитком середньої освіти та організацією 

середніх вечірніх шкіл для дорослих. 

 

 Накази директора інституту з основної діяльності. 

 Протоколи нарад лекторів, загальних зборів студентів факультету, засідань 

приймальної комісії. 

 Навчальні, учбові та робочі плани з різних дисциплін. Звіти викладачів про 

проведену роботу. Статистичні звіти про рух студентів. Відомості про проведення 

залікових сесій, кількість прочитаних годин лекторами, успішність студентів. 

 Списки викладачів факультету, студентів. 

 

 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. П.Г. 

ТИЧИНИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УРСР 

 

 Ф.Р-1418, 1267 од.зб., 1941, 1944-1985 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у 1930 р. як інститут соціального виховання із 3-річним терміном 

навчання. У 1933 р. реорганізований – у педагогічний інститут із 4-річним 

терміном навчання, з 1935 р. – в учительський інститут. 

Відновив діяльність у березні 1944 р. 

У вересні 1955 р. перетворений – в педагогічний. 

У вересні 1967 р. інституту присвоєно ім’я П.Г. Тичини. 

Готує педагогічні кадри для восьмирічних та середніх шкіл, технікумів. 
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 Накази директора інституту з основної діяльності. 

 Протоколи наукових конференцій, засідань ученої ради, методичних нарад. 

 Учбові плани і програми. Плани, звіти про роботу інституту, кафедр, заочного 

відділення. Звіт про ідеологічну та громадсько-корисну працю студентів. 

 Протоколи, рецензії, звіти про видання «Наукового збірника» (1947). Плани, звіти 

про науково-дослідну роботу. Тезиси, доповіді наукових, студентських робіт. Методичні 

розробки, лекції професорсько-викладацького складу. 

 Документи про роботу кафедр інституту та державних екзаменаційних комісій. 

Інформації інституту про заходи подальшого розвитку педагогічної науки (1961), 

проведення культурно-масової роботи. Довідка про стан Уманського учительського 

інституту (1946). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Штатні формуляри професорсько-

викладацького складу. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

УМАНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО 

МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР 

 

 Ф.Р-1063, 1832 од.зб., 1925-1927, 1933-1937, 1940, 1944-1984 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у 1921 р. на базі училища землеробства і садівництва як агрономічний 

технікум. У 1929 р. перетворений – в сільськогосподарський інститут. У 1936 р. 

присвоєно ім’я О.М. Горького. 

Відновив діяльність у кінці 1945 р. 

У 1959 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 жовтня 1959 р. 

нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. 

 

 Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження інституту орденом 

Трудового Червоного Прапора (1959). 

 Накази по інституту. 

 Статут (1981). Паспорти інституту на 1976-1980 рр. 

 Протоколи засідань ректорату інституту, ученої ради, кафедр, факультетів, 

наукових студентських конференцій, конференції, присвяченої 300-річчю Возз’єднання 

України з Росією (1954), загальних зборів професорсько-викладацького складу, комісії по 

заміщенню посад професорсько-викладацького складу. 

 П’ятирічні плани роботи інституту, науково-дослідної роботи. Проблемно-

тематичні плани та звіти про їх виконання. Відомості, довідки, доповідні записки про 

наукові дослідження, впровадження досягнень науки та техніки, передового досвіду в 

сільськогосподарське виробництво. Плани роботи ученої ради, кафедр, учбово-

методичної, науково-громадської роботи. Плани приймання та випуску аспірантів., звіти 

про роботу аспірантури. 

 Плани роботи в учбових господарствах «Умань» та «Ягубець» (1960-1970). Звіти 

про виробничу практику студентів, результати дослідів з підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур. 

 Доповіді на Всесоюзну науково-студентську конференцію (1949). Дипломи та 

грамоти за першість інституту на сільськогосподарських виставках (1925-1927). 

 Документи про роботу з кадрами; соціалістичне змагання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акт про збитки, нанесені фашистськими загарбниками інституту (1944). 
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 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

 

ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ВІДДІЛУ 

НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2566, 457 од.зб., 1954-1984 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у лютому 1954 р. з метою здійснення організаційного та методичного 

керівництва роботою з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів 

шкіл, дитячих установ та відділів народної освіти області. 

 

 Протоколи засідань ради інституту, обласних науково-практичних конференцій та 

документи до них. Положення про інститут (1968). 

 Перспективні плани перепідготовки учителів та керівних кадрів шкіл області. 

Плани, звіти та довідки про роботу інституту, учбово-методичних кабінетів, курсів 

підвищення кваліфікації учителів. Плани і звіти про підготовку та проведення серпневих 

нарад. Документи про проведення предметних семінарів. Звіти, довідки, аналізи, 

характеристики про стан викладання, учбово-виховного процесу в школах, якість знань 

учнів, розвиток дошкільного виховання. Звіти, довідки про факультативні заняття в 

школах, удосконалення учбового процесу. 

 Творчі роботи учнів. Списки опорних шкіл та шкіл передового досвіду. Звіти, 

довідки, відомості про підготовку шкіл області до 150-річчя з дня народження Т.Г. 

Шевченка (1963-1964). Документи про проведення олімпіад, фестивалів, обласних та 

республіканських конкурсів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ТЕХНІКУМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРОФІЛЮ 

 

Фондів 11, 4096 од.зб., 1920-1924, 1929-1935, 1938-1941, 1944-1994 рр. Описи, 

каталог.  

 

 Бобрицький сільськогосподарський технікум плодоовочівництва 
 

 Ф.Р-2402, 116 од.зб., 1944-1956 рр. Опис. 

 

 Відновив діяльність у березні 1944 р. 

 Ліквідований у серпні 1956 р. 

 

 Звенигородський сільськогосподарський технікум 

 

 Ф.Р-4540, 305 од.зб., 1944-1976 рр. Опис. 

 

Створений у 1934 р. на базі кооперативного технікуму та технічної школи як 

технікум захисту рослин. У 1938 р. перейменований – в сільськогосподарський 

технікум рільництва. 

Відновив діяльність у березні 1944 р. як сільськогосподарський технікум. 

 

 Золотоніський сільськогосподарський технікум 
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 Ф.Р-5292, 232 од.зб., 1943-1979 рр. Описи. 

 

 Відновив діяльність у 1943 р. як сільськогосподарський технікум рільників. 

 У 1955 р. перейменований – в сільськогосподарський технікум. 

 

 Козацький зоотехнічний технікум 

 

 Ф.Р-5406, 97 од.зб., 1944-1958 рр. Описи, каталог. 

Створений у 1930 р. на базі сільськогосподарської агрономічної професійної 

школи. У 1940 р. реорганізований – в зоотехнічний технікум. 

Відновив діяльність у 1944 р. 

Ліквідований у 1958 р. 

 

Тальнівський сільськогосподарський технікум рільництва 

 

Ф.Р-4353, 273 од.зб., 1944-1967 рр. Опис. 

 

Створений у 1927 р. як Тальнівська агрономічна професійна школа. У 1930 р. 

реорганізована – у сільськогосподарський технікум. 

Відновив діяльність у березні 1944 р. 

Ліквідований у серпні 1967 р. 

 

Тальянківський радгосп-технікум 

 

Ф.Р-4352, 742 од.зб., 1944-1980 рр. Описи. 

 

Створений у 1922 р. як агрономічна професійна школа. У 1929 р. реорганізована – в 

зоотехнічний технікум. 

Відновив діяльність у березні 1944 р. 

У 1968 р. реорганізований – у радгосп-технікум на базі технікуму та колгоспу 

«Перемога». 

 

Уманський технікум механізації сільського господарства 

 

Ф.Р-1416, 845 од.зб., 1932-1935, 1944-1994 рр. Описи. 

 

Створений у 1918 р. як професійно-технічне училище. У 1922 р. реорганізоване  - в 

індустріальний технікум, у 1928 р. – в технікум механізації сільського 

господарства. 

Відновив діяльність у 1944 р. та реорганізований – в технікум механізації і 

будівництва сільського господарства. У 1960 р. реорганізований – в технікум 

механізації сільського господарства. 

 

Уманський сільськогосподарський технікум 

 

Ф.Р-2758, 1 од.зб., 1924 р. Опис. 

 

Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

Черкаський технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва 
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Ф.Р-201, 600 од.зб., 1920-1922, 1946-1982 рр. Описи. 

 

Створений у 1920 р. як Київський сільський технікум. У 1921 р. реорганізований – 

в Черкаський індустріальний технікум, у 1932 р. – в технікум механізації і 

електрифікації сільського господарства, у 1933 р. – автодорожній, у 1934 р. – 

технікум механізації сільського господарства. 

У червні 1941 р. евакуйований в м. Вовчанськ Харківської області, потім в м. 

Острогорськ Воронезької області. 

Відновив діяльність у 1944 р. 

У 1959 р. реорганізований – в технікум електрифікації сільського господарства, у 

1967 р. – технікум гідромеліорації і електрифікації сільського господарства, у 1971 

р. – технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва. 

 

Черкаський агроекономічний технікум 

 

Ф.Р-205, 70 од.зб., 1929-1933 рр. Опис. 

 

Створений у 1930 р. на базі кооперативної професійної школи. 

Ліквідований у 1933 р. 

 

Черкаський ветеринарний технікум 

 

Ф.Р-199, 815 од.зб., 1938-1941, 1944-1954 рр. Описи. 

 

Створений у 1930 р. на базі агрономічної школи. 

Відновив діяльність у 1944 р. 

У 1954 р. переведений у м. Хотин Чернівецької області. 

 

 Статути Тальянківського зоотехнічного технікуму (1944), Черкаського – 

електрифікації сільського господарства (1962), Козацького (1947), Тальнівського 

сільськогосподарського технікуму рільництва (1962, 1967), Золотоніського 

сільськогосподарського технікуму (1970). 

 Накази по технікумах. 

 Протоколи загальних зборів учнів, засідань учнівських організацій, педагогічних 

рад, методичних об’єднань і комісій, циклових та предметних комісій. Плани, звіти про 

роботу. 

 Учбові плани і програми. Плани учбово-виховної, політико-виховної, культурно-

масової, оборонно-спортивної роботи. Звіти, доповіді, відомості, доповідні записки про їх 

виконання. 

 Звіти і доповіді про роботу технікумів. Акти перевірок роботи технікумів. 

Економічні довідки Звенигородського сільськогосподарського технікуму (1945), 

Тальянківського зоотехнічного технікуму (1967). Характеристика Черкаського 

ветеринарного технікуму (1948). Відомості про організацію Тальнівського 

сільськогосподарського технікуму рільництва. Листування про реорганізацію Черкаської 

кооперативної школи в агроекономічний технікум (1931). Перспективні, річні плани 

розвитку технікумів. Доповіді про перебудову роботи Тальнівського 

сільськогосподарського технікуму рільництва у зв’язку з Законом про зміцнення зв’язку 

школи з життям та підготовку кадрів. Паспорти технікумів (фф.Р-201, Р-4352, Р-5406). 

 Плани, відомості про підсумки проведення республіканського фестивалю 

самодіяльного мистецтва, педагогічних читань (1970, ф.Р-201). 

 Плани набору учнів; статистичні звіти про прийом, рух, контингент та успішність 

учнів, підготовку кадрів. Листування про підготовку сільськогосподарських кадрів, 
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чисельність учнів. 

 Плани, звіти, довідки, листування про проходження учнями виробничої практики. 

Техпромфінплани учбових дослідних господарств та виробничих майстерень. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові та 

бухгалтерські звіти. Ліквідаційний баланс Бобрицького сільськогосподарського технікуму 

плодоовочівництва (1956). 

 Акти про збитки, нанесені Звенигородському та Тальнівському технікумам 

фашистськими загарбниками. 

 Документи груп народного контролю; місцевих комітетів профспілки. 

 

 

РАДГОСПИ-ТЕХНІКУМИ 

 

 Фондів 2, 561 од.зб., 1940, 1944-1980 рр. Описи. 

 

 Мліївський радгосп-технікум створений у 1921 р. на базі сільськогосподарської 

школи як Городищенська агрономічна школа. У 1929 р. реорганізована – в 

сільськогосподарський технікум. 

Відновив діяльність у лютому 1944 р. У серпні 1964 р. реорганізований – в 

Мліївський радгосп-технікум на базі технікуму та дослідного господарства 

Мліївської дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка. 

Радгосп-технікум Мліївської ордена Трудового Червоного Прапора дослідної 

станції садівництва ім. Л.П. Симиренка створений у 1920 р. як Мліївська садово-

городня дослідна станція на базі помологічного розсадника. З 1925 р. 

перейменована – в Мліївську садово-городню станцію, з 1929 р. – 

експериментальна база, з 1931 р. – зональна станція плодівництва Лісостепу і 

Полісся України, з 1935 р. – дослідна станція плодоягідного господарства 

Лісостепу і Полісся України. 

Відновила діяльність у лютому 1944 р. З 1956 р. стала називатися – дослідна 

станція садівництва. У 1973 р. перейменована – в радгосп-технікум. 

 

 Статут станції (1971, ф.Р-5511); статути радгоспу-технікуму (1964, 1971, ф.Р-4965), 

паспорт технікуму (1946, ф.Р-4965). 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Історична довідка про радгосп-технікум (1972, ф.Р-4965). 

 Протоколи засідань педагогічних рад, постійно-діючих виробничих нарад, 

методичних та предметних комісій, засідань циклових комісій, засідань державної 

кваліфікаційної комісії, загальних зборів учнів. 

 П’ятирічні плани розвитку радгоспу-технікуму на 1971-1980 рр. (ф.Р-4965). Плани 

політико-виховної, культурно-масової та спортивної роботи. Виробничо-фінансові плани. 

Семестрові та робочі плани викладачів. 

 Річні звіти про діяльність технікумів. 

 Річні титульні списки та звіти з капітального будівництва (ф.Р-5511). 

 Документи про роботу з кадрами (ф.Р-5511). Штатні формуляри і тарифікаційні 

списки викладачів (ф.Р-4965). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Мліївський радгосп-технікум, ф.Р-4965, 313 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Радгосп-технікум Мліївської дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка, 

ф.Р-5511, 248 од.зб., 1940, 1945-1976 рр. 
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ЧИГИРИНСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР  

 

 Ф.Р-848, 462 од.зб., 1944-1980 рр. Описи. 

 

 Створений у 1938 р. як бухгалтерський технікум. 

 Відновив діяльність у 1944 р. 

У 1946 р. реорганізований – у бухгалтерсько-економічний, у 1947 р. – 

бухгалтерський, у 1948 р. – сільськогосподарський технікум бухгалтерії, у 1954 р. – 

бухгалтерський технікум. З 1956 р. перейменований – в сільськогосподарський 

технікум бухгалтерського обліку. 

Готував бухгалтерів, техніків-плановиків для сільськогосподарських підприємств. 

 

 Протоколи засідань педагогічної ради, методичного об’єднання учителів, 

предметних та циклових комісій, виробничих нарад, загальних зборів студентів. 

 Листування з Уповноваженим Ради у справах православної церкви та рішення 

райвиконкому про виселення монастиря з приміщення технікуму (1944-1947). 

 Учбові плани і програми. Річні плани учбово-виховної, культурно-масової, 

спортивно-масової та громадсько-корисної роботи; звіти про їх виконання. 

 Довідки, відомості про діяльність технікуму. 

 Плани приймання учнів. Зведені статистичні звіти про розприділення учнів по 

курсах, рух та чисельність учнів. Відомості персонального розприділення молодих 

спеціалістів. Індивідуальні плани підвищення ідейного рівня та ділової кваліфікації 

викладачів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акти про збитки, нанесені фашистськими загарбниками (1944). 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

СМІЛЯНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

МІНІСТЕРСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

 

 Ф.Р-2698, 653 од.зб., 1944-1985 рр. Описи, каталог. 

 

 Створений у 1930 р. 

 Відновив діяльність у 1944 р. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань педагогічної ради, методичного об’єднання викладачів, 

предметних комісій. 

 Учбові плани. Плани роботи технікуму. 

 Звіти про роботу технікуму, державної кваліфікаційної комісії. Інформації, довідки 

про стан та заходи з учбової, політико-виховної, ідейно-виховної роботи. 

 Статистичні звіти про рух учнів, підсумки перевідних екзаменів, по кадрах, 

чисельність та розприділення працівників за посадами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акт про збитки, нанесені фашистськими загарбниками за період тимчасової 

окупації (1941-1944). 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 



 429 

ЧЕРКАСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

БУДІВЕЛЬНОГО БАНКУ СРСР 

 

 Ф.Р-4585, 255 од.зб., 1968-1983 рр. Описи. 

 

Створений у 1968 р. відповідно до наказу голови правління Будівельного банку 

СРСР від 29 лютого 1968 р. як фінансовий технікум. 

У 1978 р. перейменований – у фінансово-економічний. 

Готує спеціалістів для фінансових установ. 

 

 Накази Будбанку СРСР про організацію технікуму (1968). 

 Протоколи засідань педагогічної ради, методичних об’єднань учителів, циклової 

комісії, виробничих нарад. 

 П’ятирічні плани розвитку технікуму. Учбові програми. 

 Доповіді директора про роботу технікуму. Довідки, інформації, річні звіти про 

учбово-виховну роботу, роботу циклових комісій. 

 Документи про закріплення баз виробничої практики та про виробничу практику. 

 Плани прийому; звіти про набір учнів. Статистичні звіти про контингент та рух 

учнів і викладачів. 

 Документи про підвищення кваліфікації викладачів технікуму. Звіти про 

чисельність та склад працівників технікуму. Плани та звіти про розприділення молодих 

спеціалістів. 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ І КООПЕРАТИВНИХ ТОВАРИСТВ 

 

 Ф.Р-3883, 692 од.зб., 1949-1982 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у 1949 р. відповідно до постанови правління Української 

республіканської спілки споживчих кооперативних товариств від 14 вересня 1949 

р. як Уманський кооперативний технікум. 

У 1966 р. переведений до м. Черкаси і став називатися – Черкаський кооперативний 

технікум. 

 

 Статути Уманського та Черкаського технікумів (1961, 1967). 

 Накази по технікуму. 

 Протоколи засідань педагогічної ради, методичних об’єднань, циклових комісій; 

плани, звіти про їх роботу. Програми і методичні розробки. 

 Плани учбово-виховної, культурно-масової та спортивної роботи технікуму, 

заочного відділення; звіти про їх виконання. Довідки, відомості про стан політико-

виховної, культурно-масової роботи, економічної підготовки учнів, заочного навчання, 

організації учбового процесу. Звіти про реалізацію Закону про зміцнення зв’язку школи з 

життям (1961-1962). Акти перевірянь стану роботи технікуму та заочного відділення. 

 Протоколи конференцій молодих спеціалістів та випускників технікуму. Доповіді, 

довідки, відомості про покращення підготовки молодих спеціалістів. Плани набору учнів; 

статистичні звіти і відомості про склад спеціалістів та контингент учнів. 

 Документи з проведення олімпіад по бухгалтерському обліку, товарознавству. 

Відомості про підсумки Всесоюзного огляду-конкурсу, присвяченого 50-річчю створення 

СРСР (1972). Довідки про роботу університету громадських професій (1967-1969). 
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 Статистичні звіти з підбору, розстановки та підготовки кадрів; про чисельність 

спеціалістів. Звіти про роботу заочних курсів підвищення кваліфікації керівних 

працівників та спеціалістів споживчої кооперації. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ТЕХНІКУМ РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ МІНІСТЕРСТВА 

ТОРГІВЛІ УРСР 

 

 Ф.Р-4475, 214 од.зб., 1963-1975 рр. Описи. 

 

 Створений у липні 1963 р. на базі Черкаської школи торгово-кулінарного учнівства. 

Здійснює підготовку спеціалістів з товарознавства промислових і продовольчих 

товарів та техніків-технологів приготування їжі. 

 

 Наказ Міністерства торгівлі УРСР про організацію технікуму (1963). 

 Розпорядження по технікуму. 

 Протоколи засідань педагогічної ради, методичного кабінету та циклових комісій; 

плани і звіти про їх роботу. Протоколи загальних зборів учнів, нарад, тематичних зборів. 

 Перспективний план розвитку технікуму на 1971-1975 рр. Плани учбово-виховної 

роботи та звіти про їх виконання. Довідки, відомості про стан учбово-виховної, 

спортивно-масової та оздоровчої роботи, покращення якості підготовки спеціалістів, 

економічної освіти учнів. План заходів з розвитку суспільних наук (1967-1968). 

 Плани приймання учнів та випуску спеціалістів. Статистичні звіти про склад 

спеціалістів та контингент учнів. Відомості про результати прийому учнів. Довідки про 

роботу ради сприяння. Звернення викладачів та учнів технікуму до всіх учнів учбових 

закладів радянської торгівлі (1964-1965). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ НАРОДНОГО 

КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР 

 

 Ф.Р-203, 480 од.зб., 1920-1931 рр. Опис. 

 

У 1920 р. в м. Черкаси створена педагогічна школа. У 1921 р. реорганізована – в 

педагогічний технікум, у 1923 р. – у вищі педагогічні курси, у 1925 р. – 

педагогічний технікум. 

Ліквідований у 1931 р. 

 

 Протоколи засідань педагогічної ради, комісії з матеріального забезпечення 

студентів. 

 Звіт про діяльність технікуму (1928). Акти обстеження господарських робіт 

технікуму. Листування про політико-виховну роботу серед учнів технікуму, здавання 

екзаменів, проходження учнями педагогічної практики. 

 Фінансові звіти (1927, 1928). 

 Списки та особові справи учнів. 
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ТАЛЬНІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ МІНІСТЕРСТВА 

СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА УРСР 

 

 Ф.Р-5439, 242 од.зб., 1967-1979 рр. Описи. 

 

 Створений у 1967 р. на базі сільськогосподарського технікуму. 

Готує спеціалістів – техніків-будівельників для будівництва промислових 

підприємств та житлових будинків. 

 

 Накази і листування про реорганізацію сільськогосподарського технікуму в 

будівельний, про будівництво учбових об’єктів; акт приймання-передавання технікуму. 

Статут технікуму (1967). 

 Протоколи засідань педагогічної ради, циклових комісій, приймальної комісії. 

 П’ятирічний план розвитку технікуму на 1971-1975 рр. Річні плани роботи 

технікуму. Річні текстові звіти про роботу технікуму. Інформації про політико-виховну 

роботу, роботу учнів на громадсько-корисних роботах. Інформації про роботу 

студентських будівельних загонів. 

 Плани приймання, випуску та чисельності учнів. Річні статистичні звіти про рух та 

чисельність учнів. 

 Річні статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 

чисельність адміністративно-управлінського персоналу, чисельність і склад спеціалістів та 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 

 

 Ф.Р-200, 15 од.зб., 1927-1934 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

 Особові справи студентів. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ НАРОДНОГО 

КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР 

 

 Ф.Р-204, 14 од.зб., 1916-1926 рр. Опис. 

 

 Створений у 1921 р. 

Перебував у віданні Кременчуцького губернського комітету професійно-технічної 

освіти. 

У фонді є особисті документи вступників до технікуму за 1916-1926 рр. 

Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Протоколи засідань педагогічних нарад (1921, 1922). 

 Звіти про діяльність технікуму (1922). 

 Журнали обліку успішності. 

 Списки викладачів та студентів технікуму. 
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ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ 

МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-5353, 303 од.зб., 1945-1980 рр. Описи. 

 

Створений у 1927 р. як агрошкола. У 1929 р. створено Шевченківську 

сільськогосподарську школу ім. Г.І. Петровського, до якої була приєднана 

агрошкола. У 1934 р. сільськогосподарська школа реорганізована – в 

Шевченківський технікум технічних культур. У 1938 р. технікум реорганізований – 

в сільськогосподарський технікум рільництва. 

Відновив діяльність у вересні 1944 р. як сільськогосподарський технікум 

рибоводства. У 1947 р. реорганізований – в технікум рибництва, у 1951 р. – в 

гідромеліоративний технікум, у 1959 р. – технікум механізації сільського 

господарства, у 1966 р. – гідромеліоративний технікум. 

 

 Протоколи засідань педагогічної ради; плани роботи та протоколи засідань 

предметних комісій. 

 Річні плани роботи технікуму. Плани, звіти про роботу заочного відділення. Річні 

звіти про учбово-виховну роботу. Акт обслідування технікуму. Документи про роботу 

учбово-дослідного господарства технікуму. 

 Плани приймання та розприділення учнів. Статистичні звіти технікуму про 

підготовку спеціалістів та хід прийому в технікум. Звіти технікуму про розподіл учнів по 

курсах та спеціальностях. Довідки про результати перевірки стану підготовки 

гідромеліоративних кадрів. 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

УМАНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ТЕХНІКУМ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ 

ОСВІТИ УСРР 

 

 Ф.Р-3869, 4 од.зб., 1932-1933 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

 Протоколи засідань приймальної комісії. Листування про прийом студентів до 

технікуму. 

 Відомості про лекторський склад технікуму. Списки студентів. 

 

 

УЧБОВО-ДОСЛІДНІ ГОСПОДАРСТВА 

 

 Фондів 3, 204 од.зб., 1944-1957, 1961-1969 рр. Описи. 

 

Учбові господарства організовані відповідно до постанов Раднаркому СРСР від 8 

червня 1940 р. «Про організацію шкіл середньої сільськогосподарської освіти» та 

від 8 січня 1941 р. «Про заходи з поліпшення підготовки спеціалістів у 

сільськогосподарських технікумах» для проведення учбової практики учнів, 

дослідної роботи навчального закладу. 

У березні 1961 р. на базі колгоспу ім. Шевченка створений радгосп «Родниківка» 

Уманського ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарського 

інституту ім. Горького. У березні 1962 р. на базі радгоспу організоване учбово-
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дослідне господарство «Родниківка». 

 

 Накази Наркомату землеробства СРСР та УРСР, Міністерства сільського 

господарства УРСР; постанови облвиконкому. 

 П’ятирічний план розвитку сільського господарства на 1966-1970 рр. (ф.Р-5960). 

Плани організаційно-господарського влаштування в основних показниках. Плани посіву 

сільськогосподарських культур; протиепізоотичних та профілактичних заходів. 

Виробничо-фінансові плани. 

 Річні звіти про роботу. Основні показники планів розвитку сільського 

господарства. Заключні звіти про результати сівби. Агрономічні звіти. Звіти по 

тваринництву. 

 Плани впровадження в виробництво досягнень науки і передового досвіду; звіти 

про їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Місячні та зворотні баланси. 

 Книги історії полів сівозмін. Шнурові книги обліку насіння. 

 

Городищенського сільськогосподарського технікуму, ф.Р-2450, 56 од.зб., 1944-1948 

рр. 

«Родниківка» Уманського ордена Трудового Червоного Прапора 

сільськогосподарського інституту ім. О.М. Горького, ф.Р-5960, 105 од.зб., 1961-

1969 рр. 

Тальнівського сільськогосподарського технікуму, ф.Р-1599, 43 од.зб., 1944-1957 рр. 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УЧИЛИЩА 

 

 Фондів 5, 2110 од.зб., 1941-1995 рр. Описи. 

 

 Золотоніське педагогічне училище відновило діяльність у жовтні 1943 р. 

Канівське училище розпочало діяльність у 1930 р. Відновило діяльність у квітні 

1944 р. 

Корсунь-Шевченківське створене у 1923 р. як вищі педагогічні курси ім. Т.Г. 

Шевченка. У 1925 р. реорганізовані – в педагогічний технікум, у 1935 р. – 

педагогічну школу. Відновила діяльність у 1944 р. та реорганізована – в 

педагогічне училище. 

Уманське організоване у 1923 р. як педагогічні курси. У 1925 р. реорганізовані – в 

педагогічний технікум, у 1938 р. – медичну школу, у 1944 р. – педагогічне 

училище. 

У березні 1944 р. відновила діяльність Київська педагогічна школа. У листопаді 

1944 р. реорганізована – в педагогічне училище. У січні 1948 р. училище 

переведене до м. Черкаси і стало називатися – Черкаським педагогічним училищем. 

Ліквідовані: Золотоніське – у вересні 1955 р.; Канівське – у липні 1956 р.; 

Черкаське – у липні 1955 р. 

 

 Статути Канівського (1945, 1949) та Уманського (1945, 1962, 1971) училищ. 

 Накази по Черкаському педагогічному училищі. 

 Протоколи засідань педагогічних рад, виробничих нарад. Плани роботи та 

протоколи засідань предметно-методичних комісій. 

 Плани роботи училищ. Учбові плани. Плани навчально-виховної, політико-

виховної і культурно-масової роботи; звіти про їх виконання. Звіти про роботу училищ. 

 Протоколи та плани персонального розприділення випускників на роботу. 

 Навчальні плани та списки слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів. 
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 Статистичні звіти про склад та рух учнів, чисельність та стан контингенту 

студентів. Звіти по кадрах. Тарифікаційні списки викладачів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи учнівських комітетів; місцевих комітетів профспілки. 

 

 Золотоніське, ф.Р-5445, 101 од.зб., 1941-1955 рр. 

 Канівське, ф.Р-5946, 58 од.зб., 1944-1956 рр. 

 Корсунь-Шевченківське, ф.Р-4786, 271 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Уманське, ф.Р-2228, 742 од.зб., 1944-1995 рр. 

 Черкаське, ф.Р-1873, 938 од.зб., 1944-1955 рр. 

 

 

МЕДИЧНІ УЧИЛИЩА 

 

 Фондів 3, 1644 од.зб., 1930-1983 рр. Описи. 

 

Корсунь-Шевченківське створене відповідно до наказу Міністерства охорони 

здоров’я УРСР від 29 березня 1965 р. Припинило діяльність у червні 1974 р. згідно 

з наказом облвідділу охорони здоров’я від 27 червня 1974 р. 

У 1927 р. створена Уманська фельдшерсько-акушерська школа. Відновила 

діяльність на початку 1944 р. У січні 1955 р. реорганізована – у медичне училище. 

У 1930 р. створена Черкаська акушерсько-фельдшерська школа. Відновила 

діяльність у серпні 1944 р. У червні 1954 р. реорганізована – у медичне училище. 

 

 Статути училищ. 

 Протоколи засідань педагогічних рад, виробничих нарад. Протоколи засідань та 

плани роботи методичних і циклових комісій. 

 П’ятирічні та перспективні плани розвитку училищ. Плани роботи училищ; учбово-

виховної, політико-виховної, культурної та спортивно-масової роботи; звіти про їх 

виконання. 

 Паспорт та характеристика Корсунь-Шевченківського училища (1972). Історія 

Уманського училища (1967). Звіти про роботу училищ та фельдшерсько-акушерських 

шкіл. 

 Документи про роботу з кадрами. Списки учнів фельдшерсько-акушерських шкіл. 

 Штатні розписи, кошториси витрат училищ та шкіл. Річні бухгалтерські звіти 

училищ та шкіл. 

 Документи місцевих комітетів профспілки. 

 

 Корсунь-Шевченківське, ф.Р-4333, 83 од.зб., 1965-1974 рр. 

 Уманське, ф.Р-1417, 410 од.зб., 1934-1983 рр. 

 Черкаське, ф.Р-202, 1151 од.зб., 1930-1940, 1944-1982 рр. 

 

 

МУЗИЧНІ УЧИЛИЩА 

 

 Фондів 2, 921 од.зб., 1961-1996 рр. Описи. 

 

Уманське створене у червні 1963 р. відповідно до наказу Міністерства культури 

УРСР від 30 травня 1963 р. У 1981 р. перейменоване – в державне музичне 

училище. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1988 р. 

училищу присвоєно ім’я Порфирія Даниловича Демуцького. 

Черкаське створене згідно з наказом Міністерства культури УРСР від 14 червня 
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1961 р. 

 

 Документи про організацію Уманського училища (1963); історію та розвиток 

Черкаського училища (1964). 

 Розпорядження по Черкаському училищі. 

 Протоколи засідань педагогічних рад, виробничих нарад. Протоколи засідань та 

плани роботи циклових комісій і відділів училищ. 

 П’ятирічні та перспективні плани розвитку училищ. Учбові плани. Плани учбово-

виховної, політико-виховної, культурно-масової та спортивної роботи; звіти про їх 

виконання. Документи про роботу училищ. 

 Паспорти Уманського училища (1976-1980). 

 Плани прийому учнів та довідки про підсумки прийому. 

 Звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевих комітетів профспілки. 

 

 Уманське, ф.Р-4699, 649 од.зб., 1963-1996 рр. 

 Черкаське, ф.Р-4478, 272 од.зб., 1961-1977 рр. 

 

 

 

КАНІВСЬКЕ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ УЧИЛИЩЕ УПРАВЛІННЯ 

КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-5551, 385 од.зб., 1957-1978 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1957 р. на 

базі Білгород-Дністровського технікуму як технікум підготовки культурно-освітніх 

працівників. У 1961 р. реорганізований – у культурно-освітнє училище. 

Перебуває у віданні Міністерства культури УРСР. 

 

 Постанови, розпорядження, накази Міністерства культури УРСР та обласного 

управління культури; листування з ними. 

 Протоколи засідань педагогічної ради, методичних комісій; плани та звіти про їх 

роботу. 

 Плани навчально-виховної, культурно-масової та спортивної роботи училища, 

заочного відділення; звіти про їх виконання. Акти перевірки стану роботи училища та 

заочного відділення. 

 Звіти про культурно-шефську роботу, організацію і проведення виробничої 

практики, державні іспити. 

 Статистичні звіти про рух контингенту, рух та наявність кадрів. Звіти про розподіл 

молодих спеціалістів. Списки учнів, зарахованих на заочне та денне відділення. 

 Заходи з підготовки до Декади українського мистецтва в м. Москва (1959); по 

відзначенню 98-річчя з дня народження Ф. Шопена (1959); 150-річчя – Т.Г. Шевченка 

(1963); 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. (1974); програми 

виступів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акт прийому-

передавання документів Білгород-Дністровського технікуму Канівському (1957). 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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ЧЕРКАСЬКА СЕРЕДНЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ШКОЛА ПО 

ПІДГОТОВЦІ ГОЛІВ КОЛГОСПІВ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-5281, 28 од.зб., 1953-1956 рр. Опис. 

 

Організована на базі Золотоніської однорічної сільськогосподарської школи 

рільників відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1954 р. 

та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 27 липня 1954 р. 

Здійснювала підготовку кваліфікованих керівних кадрів для роботи в сільському 

господарстві. 

Припинила діяльність у 1956 р. 

 

 Протоколи засідань педагогічної ради, предметних комісій, загальних зборів 

працівників та службовців. 

 Плани учбово-виховної роботи, роботи гуртків, предметних комісій. Річні звіти про 

учбово-виховну роботу. Відомості про виконання учбового плану. 

 Статистичні звіти про рух учнів, чисельність працівників і службовців та фонд 

зарплати. 

 П’ятирічний план розвитку тваринництва та урожайності зернових культур на 

1955-1960 рр. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річний бухгалтерський звіт (1954). 

 

 

КАНІВСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ 

ОСВІТИ УСРР 

 

 Ф.Р-196, 2 од.зб., 1921-1922 р. Опис. 

 

 Створена у 1921 р. 

 Дата ліквідації не встановлена. 

 

 Заяви про прийом до школи; свідоцтва про освіту та метричні витяги вступників до 

школи. 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОКРУЖНА РАДЯНСЬКА ПАРТІЙНА ШКОЛА 

 

 Ф.Р-192, 7 од.зб., 1925-1927 рр. Опис. 

 

 Створена у 1925 р. 

 Займалась підготовкою партійних та радянських кадрів. 

 Ліквідована у липні 1927 р. 

 

 Накази по школі. 

 Витяги з протоколів засідань шкільної ради. 

 Листування з окрвиконкомом та окрінспектурою народної освіти про асигнування 

коштів на утримання школи, обладнання кабінетів. 

 Касові книги. 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА МАЙСТРІВ СІЛЬСЬКОГО 

БУДІВНИЦТВА УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УЧБОВИХ 

ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ МІНІСТЕРСТВА 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-4016, 182 од.зб., 1949-1971 рр. Описи. 

 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1949 р. організована 

Київська обласна школа десятників-будівельників. У 1954 р. була переведена до м. 

Черкаси і стала називатися – Черкаська обласна школа десятників-будівельників. У 

1957 р. перейменована – в Черкаську обласну школу майстрів-десятників по 

будівництву в колгоспах, з 1960 р. – обласна школа майстрів 

сільськогосподарського будівництва. 

Здійснювала підготовку спеціалістів будівельників для сільської місцевості. 

 

 Протоколи засідань та плани роботи педагогічної ради; протоколи 

загальношкільних зборів учнів. 

 Учбовий план (1957). Плани учбово-виховної роботи. Річні звіти про роботу 

школи. 

 Звіт про випуск бригадирів будівельних бригад (1950). 

 Титульний список, кошторис на будівництво (1960). 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ЧИГИРИНСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОДНОРІЧНА ШКОЛА 

РАХІВНИКІВ КОЛГОСПІВ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-3758, 23 од.зб., 1960-1964 рр. Опис. 

 

Організована відповідно до наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 

16 жовтня 1960 р. 

Готувала рахівників для роботи в колгоспах. 

Ліквідована згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 11 

вересня 1964 р. 

 

 Накази Міністерства сільського господарства УРСР про ліквідацію школи (1964). 

 Річні звіти про учбово-виховну роботу. 

 Річні статистичні звіти про освіту та чисельність спеціалістів школи. 

 Плани та звіти з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські 

звіти. 

 

УЧБОВІ КОМБІНАТИ, ПУНКТИ 

 

 Фондів 3, 317 од.зб., 1930, 1931, 1946-1971 рр. Описи. 

 

Черкаський філіал Київського міжобласного учбового комбінату створений у квітні 

1946 р. З 1953 р. реорганізований – у Черкаську рахівничо-бухгалтерську школу, з 

1965 р. – Черкаську обласну рахівничо-бухгалтерську школу, з 1967 р. – 

Черкаський обласний учбовий комбінат. 

Учбово-курсовий комбінат «Головкиївбуду» у березні 1962 р. переведений до м. 

Черкаси. Ліквідований згідно з наказом «Головкиївбуду» від 17 березня 1967 р. 
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Черкаський учбовий пункт Київського акціонерного товариства «Установка» 

створений у вересні 1930 р. Ліквідований з січня 1932 р. 

 

 Накази з основної діяльності та з особового складу. 

 Положення про комбінат та учбові пункти будівельних трестів Черкаського 

раднаргоспу (1962, ф.Р-4168). 

 Протоколи засідань педагогічної та методичної рад, методичної комісії викладачів 

з колгоспного обліку. 

 Плани підготовки кадрів, учбово-методичної роботи та звіти про їх виконання. 

Програми курсів підвищення кваліфікації. Довідки, інформації про учбово-виховну 

роботу. 

 Плани та звіти з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові та 

бухгалтерські звіти. 

 Документи з особового складу. 

 

Черкаський обласний учбовий комбінат управління підготовки кадрів ЦСУ УРСР, 

ф.Р-3745, 148 од.зб., 1946-1971 рр. 

Учбово-курсовий комбінат «Головкиївбуду» Міністерства будівництва УРСР, ф.Р-

4168, 158 од.зб., 1961-1967 рр. 

Черкаський учбовий пункт Київського акціонерного товариства «Установка» (з 

підготовки будівельних працівників), ф.Р-226, 11 од.зб., 1930-1931 рр.  

 

 

КУРСИ 

 

 Фондів 8, 72 од.зб., 1918-1930 рр. Описи. 

 

Відповідні навчальні заклади різного рівня з підготовки фахівців для окремих 

галузей народного господарства створювалися після 1917 р. Кваліфікація 

випускників, терміни і форми навчання визначалися відповідними Міністерствами і 

відомствами, а також місцевими органами управління, яким вони 

підпорядковувались. 

Ліквідовані у різні роки. 

 

 Протоколи засідань педагогічних та шкільних рад, загальних зборів учнів. 

 Учбові програми. Розклад лекцій. 

 Звіти про роботу курсів. Відомості успішності учнів. Документи про громадську 

роботу студентів. 

 Списки учнів. 

 Кошторис (ф.Р-1687). 

 Документи з особового складу. 

 

Кирилівські 3-річні педагогічні курси ім. Т.Г.Шевченка, ф.Р-197, 33 од.зб., 1919-

1923 рр. 

Корсунські вищі 3-річні педагогічні курси ім. Т.Г. Шевченка, ф.Р-198, 6 од.зб., 

1922-1928 рр. 

Корсунські вечірні загальноосвітні курси групи викладачів, ф.Р-225, 2 од.зб., 1919-

1920 рр. 

Мойсинські педагогічні курси, ф.Р-1687, 18 од.зб., 1918-1923 рр. 

Стеблівські професійно-кооперативні технічні курси, ф.Р-217, 7 од.зб., 1920-1924 

рр. 

Уманське відділення Всесоюзних агрономічних курсів, ф.Р-2867, 2 од.зб., 1929 р. 
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Черкаські фармацевтичні курси, ф.Р-206, 2 од.зб., 1924-1925 рр. 

Черкаські курси каменярів, ф.Р-227, 2 од.зб., 1930 р. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ КУЩОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ШКІЛ № 7 СЕКТОРА 

УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 

 

 Ф.Р-5365, 39 од.зб., 1944-1963 рр. Опис. 

 

Створене у 1944 р. після звільнення території від фашистських загарбників для 

керівництва залізничними школами Шевченківського вузла. 

Ліквідоване у 1963 р. Залізничні школи передані відділам народної освіти за місцем 

дислокації шкіл. 

 

 Статистичні звіти об’єднання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Кошториси по спецкоштах. Річні баланси 

об’єднання. Звіти про виконання кошторисів. 

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ 

 

 Фондів 78, 6595 од.зб., 1910-1987 рр. Описи. 

 

Семирічні школи з сумісним навчанням утворені відповідно до постанови 

Наркомату освіти УСРР від 4 липня 1920 р. на базі дореволюційних чоловічих та 

жіночих гімназій, вищих початкових і двокласних сільських училищ. 

Середні школи з десятирічним терміном навчання та 8-річні створені згідно з 

постановою Раднаркому СРСР і ЦК ВКП (б) від 15 травня 1934 р. «Про структуру 

початкової та середньої школи». 

Відновили діяльність у вересні 1943 р. – березні 1944 р. 

 

 Інструкція Київського губернського відділу народної освіти про реорганізацію 

існуючих учбових закладів в семирічну єдину трудову школу (1920, ф.Р-218). 

 Накази директорів шкіл. 

 Протоколи засідань педагогічних рад, виробничих нарад, методичних об’єднань, 

методичних та предметних комісій; загальних зборів учителів про участь у колективізації 

(1929, ф.Р-218); семінарів класних керівників; загальних батьківських зборів, батьківських 

комітетів. 

 Перспективні та плани роботи шкіл. П’ятирічні плани розгортання мережі шкіл. 

Плани мережі класів; роботи гуртків. Учбові програми, плани навчально-виховної роботи; 

звіти про їх виконання. 

 Річні звіти, довідки, інформації про діяльність шкіл. Акти інспекторських 

перевірянь шкіл, висновки та пропозиції за результатами перевірянь. Звіти про учбово-

виховну роботу. Інформація та відомості про виконання Закону про обов’язкову 

восьмирічну освіту (1972, ф.Р-1875). Довідки про стан викладання та якість знань учнів. 

Звіти класних керівників про рух, склад, відвідування та успішність учнів, виконання 

навчальних програм. 

 Звіти про роботу спортивних секцій та результати фізкультурних змагань. 

 Документи про проведення шкільних олімпіад (1965-1976, ф.Р-5360). Протоколи 

журі огляду районної олімпіади дитячої творчості та художньої самодіяльності учнів шкіл 

району (1958, ф.Р-5360). 

 Відомості про успішність учнів. Журнали внутрішкільного контролю директорів 

шкіл. 
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 Статистичні звіти про роботу з кадрами. Списки учителів, учнів шкіл. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові та річні бухгалтерські звіти. 

Інвентарні описи нерухомого майна шкіл з додатками креслень будівель та планів 

шкільних садиб (фф. Р-517, Р-518, Р-826). 

 Акти про збитки, нанесені школі фашистськими загарбниками (1944, ф.Р-5333). 

 Документи груп народного контролю; місцевих комітетів профспілки. 

 

 Багвянська 8-річна школа, ф.Р-5138, 54 од.зб., 1952-1972 рр. 

 Березняцька єдина трудова 7-річні школа, ф.Р-363, 4 од.зб., 1920-1930 рр. 

 Білоусівська середня школа № 2, ф.Р-4032, 105 од.зб., 1949-1975 рр. 

 Боровицька середня школа, ф.Р-832, 2 од.зб., 1937-1946 рр. 

 Боровицька трудова школа, ф.Р-1038, 22 од.зб., 1920-1929 рр. 

Великохутірська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з 

виробничим навчанням ім. Героя Радянського Союзу Куниці С.А., ф.Р-4033, 84 

од.зб., 1947-1976 рр. 

Вербівська 8-річна школа, ф.Р-5048, 67 од.зб., 1954-1980 рр. 

Верхняцька 8-річна школа, ф.Р-5003, 51 од.зб., 1949-1976 рр. 

Витязівська трудова 4-річна школа, ф.Р-364, 6 од.зб., 1926-1929 рр. 

Вільховецька 8-річна школа, ф.Р-5820, 28 од.зб., 1952-1980 рр. 

Галаганівська 8-річна школа, ф.Р-5532, 118 од.зб., 1947-1975 рр. 

Гереженівська середня школа, ф.Р-1415, 4 од.зб., 1939-1940 рр. 

Гладківщинська 8-річна школа, ф.Р-5653, 135 од.зб., 1948-1980 рр. 

Городищенська середня школа № 2 ім. В.П. Чкалова, ф.Р-5332, 99 од.зб., 1951-1980 

рр. 

Гуляйпільська 8-річна загальноосвітня школа ім. Героя Радянського Союзу А.О. 

Ігнатьєва, ф.Р-5660, 95 од.зб., 1948-1987 рр. 

Дзензелівська середня школа, ф.Р-4716, 72 од.зб., 1944-1970 рр. 

Дирдинська 8-річна школа, ф.Р-5588, 11 од.зб., 1952-1979 рр. 

Драбівська середня школа, ф.Р-4487, 206 од.зб., 1945-1980 рр. 

Дубіївська єдина трудова 4-річна школа, ф.Р-294, 21 од.зб., 1910-1929 рр. 

Єрківська неповна середня школа, ф.Р-540, 6 од.зб., 1938-1940 рр. 

Жашківська 8-річна загальноосвітня трудова політехнічна школа № 5, ф.Р-3376, 23 

од.зб., 1961-1969 рр. 

Зарічанська 8-річна школа, ф.Р-5325, 59 од.зб., 1945-1972 рр. 

Звенигородська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа ім. С.М. 

Кірова, ф.Р-4106, 105 од.зб., 1944-1971 рр. 

Золотоніська третя трудова школа, ф.Р-1686, 7 од.зб., 1920-1923 рр. 

Золотоніська середня школа № 1, ф.Р-4722, 105од.зб., 1946-1981 рр. 

Івківецька трудова школа, ф.Р-1037, 14 од.зб., 1923-1930 рр. 

Іркліївська середня школа, ф.Р-5360, 360 од.зб., 1943-1978 рр. 

Кам’янська середня школа № 4, ф.Р-5046, 118 од.зб., 1953-1980 рр. 

Канівська друга 7-річна єдина трудова школа, ф.Р-220, 13 од.зб., 1918-1922 рр. 

Канівська районна єдина трудова 7-річна школа, ф.Р-408, 16 од.зб., 1920-1923 рр. 

Канівська 3-я районна єдина трудова 7-річна школа, ф.Р-473, 1 од.зб., 1920-1921 рр. 

Канівська середня школа ім. Героя Радянського Союзу Х.В. Малика, ф.Р-5870, 86 

од.зб., 1965-1980 рр. 

Катеринопільська середня школа № 1, ф.Р-5174, 180 од.зб., 1944-1987 рр. 

Корсунська 1-а районна єдина трудова школа ім. Т.Г. Шевченка, ф.Р-222, 14 од.зб., 

1919-1924 рр. 

Корсунь-Шевченківська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа № 4 з 

виробничим навчанням, ф.Р-4783, 37 од.зб., 1948-1968 рр. 

Ладижинська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим 
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навчанням, ф.Р-5829, 159 од.зб., 1947-1980 рр. 

Лазірцівська трудова початкова школа, ф.Р-518, 1 од.зб., 1925 р. 

Леськівська середня школа, ф.Р-2582, 177 од.зб., 1946-1980 рр. 

Лисянська середня школа, ф.Р-5163, 75 од.зб., 1950-1980 рр. 

Лисянська 8-річна школа, ф.Р-5164, 33 од.зб., 1949-1973 рр. 

Ліплявська середня школа ім. А.П. Гайдара, ф.Р-4599, 128 од.зб., 1944-1976 рр. 

Маньківська середня школа, ф.Р-5125, 138 од.зб., 1944-1980 рр. 

Матусівська середня школа № 1, ф.Р-4196, 112 од.зб., 1967-1973 рр. 

Медведівська трудова школа, ф.Р-1032, 5 од.зб., 1923, 1927, 1928 рр. 

Михайлівська середня школа, ф.Р-5047, 107 од.зб., 1949-1980 рр. 

Монастирищенська середня школа, ф.Р-4076, 113 од.зб., 1945-1980 рр. 

Монастирищенська 8-річна школа, ф.Р-4848, 125 од.зб., 1963-1980 рр. 

Новодмитрівська 8-річна загальноосвітня трудова політехнічна школа, ф.Р-4723, 85 

од.зб., 1948-1971 рр. 

Пальчиківська неповна середня школа, ф.Р-541, 13 од.зб., 1939-1941 рр. 

Петропавлівська середня школа ім. Героя Радянського Союзу Чуєнка, ф.Р-5333, 75 

од.зб., 1944-1962, 1966-1971 рр. 

Пищальниківська трудова початкова школа, ф.Р-517, 1 од.зб., 1923 р. 

Попівська 8-річна школа, ф.Р-4598, 109 од.зб., 1944-1973 рр. 

Ротмистрівська єдина трудова 7-річна школа, ф.Р-218, 16 од.зб., 1920-1929 рр. 

Ротмистрівська середня школа, ф.Р-4141, 195 од.зб., 1945-1986 рр. 

Сахнівська середня школа, ф.Р-5609, 38 од.зб., 1951-1980 рр. 

Смілянська 2-а єдина трудова 7-річна школа ім. В.Г. Короленка, ф.Р-224, 62 од.зб., 

1920-1933 рр. 

Смілянська загальноосвітня трудова політехнічна школа № 11 з виробничим 

навчанням, ф.Р-3269, 150 од.зб., 1947-1968 рр. 

Смілянська середня школа № 2, ф.Р-3274, 327 од.зб., 1944-1985 рр. 

Смілянська 8-річна школа № 6, ф.Р-4496, 354 од.зб., 1948-1985 рр. 

Смілянська середня загальноосвітня заочна школа, ф.Р-4499, 78 од.зб., 1959-1973 

рр. 

Староковрайська 8-річна школа, ф.Р-5100, 171 од.зб., 1948-1975 рр. 

Суботівська неповна середня школа, ф.Р-826, 2 од.зб., 1944-1945 рр. 

Тальнівська середня школа № 1, ф.Р-5797, 116 од.зб., 1947-1980 рр. 

Ташлицька 8-річна школа, ф.Р-4828, 103 од.зб., 1950-1980 рр. 

Тинівська середня школа, ф.Р-5205, 118 од.зб., 1946-1974 рр. 

Уманська середня школа № 7, ф.Р-1407, 196 од.зб., 1944-1980 рр. 

Хацьківська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа, ф.Р-223, 55 

од.зб., 1932-1935, 1946-1970 рр. 

Хрестителівська середня школа, ф.Р-5361, 120 од.зб., 1944-1979 рр. 

Христинівська середня школа № 1, ф.Р-5209, 93 од.зб., 1946-1980 рр. 

Черкаська середня школа № 1, ф.Р-219, 27 од.зб., 1936-1941, 1945-1947 рр. 

Черкаська 2-а трудова 7-річна школа, ф.Р-221, 3 од.зб., 1921-1924 рр. 

Черкаська 3-а єдина трудова 7-річна школа, ф.Р-441, 1 од.зб., 1922-1923 рр. 

Черкаська середня школа № 2, ф.Р-1875, 147 од.зб., 1970-1982 рр. 

Черкаська середня школа № 20, ф.Р-5030, 174 од.зб., 1961-1975 рр. 

Чигиринська середня школа № 2, ф.Р-829, 2 од.зб., 1944-1945 рр. 

Чигиринська середня школа № 1 ім. Богдана Хмельницького, ф.Р-830, 123 од.зб., 

1944-1980 рр. 

Шабельницька неповна середня школа, ф.Р-825, 1 од.зб., 1940-1941 рр. 

Шполянська середня загальноосвітня трудова школа № 1 з виробничим навчанням, 

ф.Р-4517, 139 од.зб., 1944-1974 рр. 
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ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ 

 

 Фондів 17, 2335 од.зб., 1944-1999 рр. Описи. 

 

 Бабанська допоміжна школа-інтернат 

 

 Ф.Р-5827, 162 од.зб., 1959-1982 рр. Описи. 

 

Розпочала діяльність у 1959 р. як середня школа-інтернат. З вересня 1962 р. 

реорганізована – в допоміжну школу-інтернат. 

Здійснює навчання та виховання розумово-відсталих дітей. 

 

Звенигородська середня школа-інтернат 

 

Ф.Р-4107, 46 од.зб., 1960-1972 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність у 1960 р. відповідно до наказу облвідділу народної освіти від 

29 серпня 1960 р. 

Здійснює навчання та виховання підростаючого покоління. 

 

Золотоніська санаторна середня школа-інтернат 

 

Ф.Р-4725, 75 од.зб., 1961-1969 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність у 1961 р. як середня школа-інтернат. У 1968 р. реорганізована 

– в спеціальну санаторну середню школу-інтернат для дітей з малими та 

затухаючими формами туберкульозу. 

 

Золотоніська допоміжна 8-річна школа-інтернат 

 

Ф.Р-5062, 91 од.зб., 1944-1972 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність у 1944 р. як 7-річна школа-інтернат для глухонімих дітей. У 

вересні 1954 р. перейменована – в допоміжну 7-річну школу-інтернат для 

розумово-відсталих дітей, у вересні 1955 р. – 7-річну школу-інтернат для 

глухонімих дітей, у вересні 1958 р. – 7-річну допоміжну школу-інтернат для 

розумово-відсталих дітей, у 1961 р. – допоміжну 8-річну школу-інтернат. 

 

Смілянська допоміжна школа-інтернат № 8 

 

Ф.Р-3856, 302 од.зб., 1955-1986 рр. Описи. 

 

Розпочала діяльність у вересні 1955 р. для забезпечення отримання необхідних 

знань та професій розумово-відсталими дітьми. 

 

Смілянська спеціальна школа-інтернат № 9 для глухих дітей 

Ф.Р-3857, 256 од.зб., 1960-1999 рр. Описи. 

 

Створена у серпні 1960 р. на базі ліквідованої Черкаської школи-інтернату № 13 

для глухонімих дітей. 
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Тальнівська середня школа-інтернат 

 

Ф.Р-5796, 169 од.зб., 1965-1980 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність у 1965 р. як 8-річна школа-інтернат. У січні 1970 р. 

реорганізована – в середню школу-інтернат. 

 

Уманська спеціальна школа-інтернат для глухих дітей 

 

Ф.Р-1420, 197 од.зб., 1944-1976 рр. Описи. 

 

Організована у 1933 р. 

Відновила діяльність у 1944 р. 

У серпні 1977 р. школа-інтернат закрита, а вихованці переведені до Смілянської 

школи для глухих дітей. 

 

Уманська допоміжна школа-інтернат № 5 

 

Ф.Р-1421, 132 од.зб., 1946-1971 рр. Описи. 

 

Відновила діяльність у грудні 1945 р. 

Здійснювала навчання та виховання розумово-відсталих дітей. 

Припинила діяльність відповідно до рішення Уманського міськвиконкому від 16 

липня 1971 р. 

 

Уманська середня школа-інтернат № 1 

 

Ф.Р-4530, 204 од.зб., 1961-1988 рр. Описи. 

 

Розпочала діяльність у 1961 р. відповідно до рішення Уманського міськвиконкому 

від 3 серпня 1959 р. У березні 1984 р. присвоєно ім’я Ю.А. Гагаріна. 

 

Черкаська школа-інтернат № 16 для сліпих дітей 

 

Ф.Р-5027, 51 од.зб., 1949-1960 рр. Описи. 

 

Створена у листопаді 1949 р. 

Ліквідована відповідно до наказу Черкаського облвідділу народної освіти від 6 

серпня 1960 р. 

 

Черкаська допоміжна школа-інтернат № 16 

 

Ф.Р-5028, 192 од.зб., 1960-1981 рр. Описи. 

 

Створена у 1960 р. 

Здійснює навчання та виховання розумово-відсталих дітей. 

 

Черкаська середня санаторна школа-інтернат № 14 для дітей хворих сколіозом 

 

Ф.Р-5029, 231 од.зб., 1960-1981 рр. Описи. 

 

Створена у листопаді 1960 р. як середня загальноосвітня трудова політехнічна 
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школа-інтернат з виробничим навчанням. У 1971 р. реорганізована – в середню 

школу-інтернат. У вересні 1973 р. присвоєно № 14. 

Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1975 р. та наказу 

Черкаського облвідділу народної освіти від 30 квітня 1976 р. ліквідована. У вересні 

1976 р. на її базі створена середня санаторна школа-інтернат № 14 для дітей хворих 

сколіозом. Є філіалом Київського науково-дослідного інституту ортопедії і 

травматології. 

 

Чигиринська 8-річна школа-інтернат 

 

Ф.Р-5531, 137 од.зб., 1959-1980 рр. Опис. 

 

Створена у 1959 р. як 8-річна загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат 

на базі Чигиринського дитячого будинку. У 1971 р. реорганізована – в 8-річну 

школу-інтернат, у 1976 р. – допоміжну школу-інтернат. 

 

Шевченківська 8-річна школа-інтернат 

 

Ф.Р-5226, 26 од.зб., 1961-1975 рр. Опис. 

 

Створена у 1961 р. 

 

Шполянська 8-річна загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат 

 

Ф.Р-4516, 49 од.зб., 1956-1968 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність у 1956 р. як середня школа-інтернат на базі Дар’ївського 

спеціального дитячого будинку. У 1959 р. реорганізована – в середню 

загальноосвітню трудову політехнічну школу-інтернат з виробничим навчанням, у 

1967 р. – 8-річну загальноосвітню трудову політехнічну школу-інтернат. 

 

Шрамківська середня школа-інтернат 

 

Ф.Р-5610, 15 од.зб., 1959-1962 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність відповідно до об’єднаного рішення обкому Компартії України 

та облвиконкому від 24 листопада 1959 р. 

Згідно з рішенням облвиконкому від 10 серпня 1962 р. закрита. 

 

 Накази по школах. 

 Протоколи засідань педагогічних рад, виробничих та методичних нарад, 

методичних об’єднань учителів і вихователів; загальних батьківських зборів, засідань 

батьківського комітету. 

 П’ятирічні плани розвитку школи (1968-1975, ф.Р-5796). 

 Плани роботи шкіл, учбово-виховної роботи; звіти про їх виконання. Плани роботи 

методичних та предметних комісій. Мережа класів. 

 Документи «Із досвіду роботи школи (збірник робіт учителів та вихователів), 

(1962-1965, 1968, ф.Р-3857). 

 Довідки, висновки та пропозиції інспекторських перевірянь роботи шкіл. Річні 

звіти учителів про виконання учбових програм та виховної роботи. 

 Статистичні звіти про чисельність учнів, успішність та рух. Журнали 

внутрішкільного контролю. 



 445 

 Статистичні звіти про чисельність працівників та службовців за статтю, віком і 

стажем роботи. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторису по 

бюджету. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи груп народного контролю; місцевих комітетів профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК УЧИТЕЛЯ ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ВИЩОЇ 

ШКОЛИ І НАУКОВИХ УСТАНОВ 

 

 Ф.Р-3881, 44 од.зб., 1955-1971 рр. Опис. 

 

 Створений у 1955 р. 

Здійснював методичну роботу з учителями міських шкіл, гурткову роботу, 

організацію конференцій, літературних диспутів та ін. 

 

 Протоколи засідань правління. 

 Історична довідка будинку (1970). 

 Плани роботи. Звіти про роботу. Довідка про перевіряння ідейно-політичної та 

культурно-освітньої роботи. 

 Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу та розприділення всіх працюючих по займаних 

посадах. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

ДИТЯЧІ БУДИНКИ 

 

 Фондів 7, 237 од.зб., 1935-1980 рр. Описи, іменний каталог. 

 

Створені: Черкаський спеціальний – у грудні 1943 р., Звенигородський – у березні 

1944 р., Черкаський дитячий будинок № 3, з жовтня 1957 р. - № 1 – у лютому 1947 

р., Катеринопільський – у травні 1947 р. 

Припинили діяльність: Черкаський спеціальний – у лютому 1954 р., 

Звенигородський – у серпні 1960 р. реорганізований в школу-інтернат, Уманський 

дошкільний № 2 – у 1965 р., Уманський № 1 – у червні 1967 р. 

Здійснювали навчально-виховну роботу, оздоровлення, матеріальне утримання, 

підготовку до життя та праці, працевлаштування дітей-сиріт. 

 

 Накази по дитбудинках (фф. Р-1426, Р-1427, Р-5569). 

 Паспорт дитбудинку (1965, ф.Р-1427). 

 Протоколи педагогічних, методичних та виробничих нарад, засідань педагогічних 

рад. 

 Плани учбово-виховної роботи та звіти про їх виконання. Річні звіти про діяльність 

дитбудинків. 

 Статистичні звіти про рух вихованців, успішність, чисельність адміністративно-

управлінського персоналу. Тарифікаційні списки працівників. 

 Документи (копії наказів, розпоряджень, акт передачі) про закриття дитбудинку 

(1967, ф.Р-1427). 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Звіти про 

виконання кошторису по бюджету. Річні фінансові та бухгалтерські звіти. 
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 Звенигородський, ф.Р-2410, 4 од.зб., 1949-1960 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-2429, 19 од.зб., 1947-1948 рр. 

 Уманський дошкільний № 2, ф.Р-1426, 34 од.зб., 1938-1941, 1945-1964 рр. 

 Уманський № 1, ф.Р-1427, 109 од.зб., 1935-1936, 1944-1967 рр. 

 Черкаський спеціальний, ф.Р-545, 9 од.зб., 1946, 1950-1953 рр. 

 Черкаський спеціальний № 2, ф.Р-579, 14 од.зб., 1946-1954 рр. 

 Черкаський № 1, ф.Р-5569, 48 од.зб., 1966-1980 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПРИДІЛЬНИК 

УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО КИЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

 

 Ф.Р-487, 13 од.зб., 1944-1949 рр. Опис. 

 

Організований відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ УРСР у 

лютому 1944 р. 

Розформований згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ УРСР від 6 

вересня 1949 р. Фактично припинив діяльність у грудні 1949 р. 

 

 Накази, розпорядження, інструкції Наркомату внутрішніх справ УРСР, 

Міністерства внутрішніх справ СРСР та УРСР, начальника управління НКВС по Київській 

області. 

 Листування з управлінням НКВС по Київській області про прийом безпритульних 

дітей до дитячих приймальників, розшук дітей, покращення учбово-виховної роботи, 

посилення боротьби з інфекційними захворюваннями. 

 Акти перевіряння діяльності приймальника-розпридільника. 

 Квартальні звіти, відомості про рух контингентів дітей. 

 Кошториси на утримання приймальника-розпридільника. Місячні баланси та звіти 

про витрачання коштів на утримання. Звіти про виконання кошторису по місцевому 

бюджету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 

ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.Р-4019, 118 од.зб., 1947-1971 рр. Описи. 

 

 Організований у червні 1947 р. 

Здійснює виховання дітей-сиріт, дітей матерів-одиначок з тяжкими матеріальними 

умовами та дітей з тяжкими фізичними дефектами. 

 

 Накази міськвідділу охорони здоров’я. 

 Плани роботи педагогів. 

 Текстові звіти про роботу будинку. Звіти про медично-санітарне обслуговування та 

захворювання дітей. 

 Статистичні звіти про рух дітей та штати. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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ДИТЯЧІ МУЗИЧНІ ШКОЛИ 

 

 Фондів 22, 2410 од.зб., 1944-1987 рр. Описи. 

 

Створені: Уманська – у 1911 р., відновила діяльність у березні 1944 р.; Кам’янська 

– у 1940 р., відновила діяльність у 1944,; Черкаська № 1 – відновила діяльність у 

1945 р.; Звенигородська, Золотоніська – у 1955 р.; Смілянська № 1 – у 1956 р.; 

Корсунь-Шевченківська – у червні 1957 р.; Жашківська – у квітні 1958 р.; 

Чигиринська – у серпні 1959 р.; Канівська – у 1960 р.; Городищенська – у 1961 р.; 

Драбівська, Христинівська – у 1964 р.; Ватутінська – у 1966 р.; Лисянська, 

Монастирищенська, Чорнобаївська – у 1968 р.; Катеринопільська, Маньківська – у 

липні 1969 р.; Ладижинська – у серпні 1970 р.; Червонослобідська – у липні 1974 р. 

Здійснюють музично-естетичне виховання дітей, пропагування музичного 

мистецтва. 

 

 Накази, розпорядження з основної діяльності. 

 Протоколи засідань педагогічних рад, методичних та виробничих нарад, засідань 

методичних об’єднань викладачів, засідань відділів, академічних виступів та перевідних 

екзаменів, зборів учнів, загальних батьківських зборів. 

 Плани роботи школи, відділів. Плани учбово-виховної та методичної роботи; звіти, 

інформації про їх виконання. Календарні плани викладачів. 

 Річні звіти, довідки про діяльність шкіл. 

 Репертуари та журнали протоколів академічних концертів. Програми звітних 

концертів. 

 Відомості про кількість учнів. Статистичні звіти про успішність та рух учнів. 

 Статистичні звіти про чисельність працівників і службовців, штати та контингенти 

учителів і учнів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторису по 

бюджету, фінансово-господарську діяльність. 

 Документи груп народного контролю; місцевих комітетів профспілки. 

 

 Городищенська 7-річна, ф.Р-5334, 55 од.зб., 1961-1980 рр. 

 Драбівська, ф.Р-4027, 94 од.зб., 1964-1980 рр. 

 Жашківська 7-річна, ф.Р-4550, 40 од.зб., 1958-1970 рр. 

 Ватутінська, ф.Р-5401, 94 од.зб., 1966-1980 рр. 

 Звенигородська, ф.Р-4105, 153 од.зб., 1955-1980 рр. 

 Золотоніська неповна середня, ф.Р-4721, 108 од.зб., 1955-1981 рр. 

 Кам’янська ім. П.І. Чайковського, ф.Р-5045, 199 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Канівська, ф.Р-5869, 41 од.зб., 1967-1980 рр. 

 Катеринопільська, ф.Р-5658, 83 од.зб., 1969-1987 рр. 

 Корсунь-Шевченківська ім. К.Г. Стеценка, ф.Р-4561, 168 од.зб., 1961-1982 рр. 

 Ладижинська, ф.Р-5992, 49 од.зб., 1970-1987 рр. 

 Лисянська, ф.Р-5166, 37 од.зб., 1968-1980 рр. 

 Маньківська 7-річна, ф.Р-5646, 5 од.зб., 1972-1981 рр. 

 Монастирищенська, ф.Р-4850, 120 од.зб., 1968-1980 рр. 

 Смілянська № 1, ф.Р-4497, 216 од.зб., 1956-1985 рр. 

 Уманська, ф.Р-1422, 159 од.зб., 1944-1980 рр. 

 Христинівська 7-річна, ф.Р-5210, 79 од.зб., 1964-1980 рр. 

 Червонослобідська, ф.Р-5915, 59 од.зб., 1975-1986 рр. 

 Черкаська № 1, ф.Р-4017, 278 од.зб., 1945-1981 рр. 

 Чигиринська, ф.Р-4601, 112 од.зб., 1959-1980 рр. 

 Чорнобаївська, ф.Р-5359, 55 од.зб., 1968-1980 рр. 
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 Шполянська, ф.Р-4681, 206 од.зб., 1944-1981 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ДЕРЖАВНА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА ВІДДІЛУ 

КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-5592, 6 од.зб., 1978-1987 рр. Опис. 

 

 Відкрита школа відповідно до рішення міськвиконкому від 31 липня 1978 р. 

Здійснює естетичне виховання підростаючого покоління. У школі вивчають 

малюнок, живопис, станкову і декоративну композицію, скульптуру, історію 

мистецтв. 

 

 Документи про відкриття школи (1978). 

 Протоколи методичних нарад, засідань педагогічної ради. 

 Плани роботи школи та звіти про їх виконання. 

 Штатний розпис, кошторис витрат. 

 

 

ПАЛАЦ ТА БУДИНОК ПІОНЕРІВ 

 

 Фондів 2, 401 од.зб., 1945-1975 рр. Описи. 

 

Черкаський міський Палац піонерів відновив діяльність у 1947 р. як піонерський 

клуб. У серпні 1952 р. перейменований – в Будинок піонерів, з 1966 р. – в міський 

Палац піонерів. 

Уманський міський будинок піонерів розпочав свою діяльність з 1945 р. 

Спрямовували діяльність гуртків, клубів, студій на здійснення загального 

виховання піонерів та школярів, на розвиток їх творчих нахилів і інтересів до 

праці, науки і техніки, літератури та мистецтва, туризму і спорту. 

 

 Протоколи засідань педагогічних рад, батьківського комітету та батьківських 

зборів. 

 Плани роботи відділів Палацу, масових заходів та методичної роботи. 

 Листування з Міністерством культури УРСР та Черкаським міськвідділом народної 

освіти про відкриття в м. Черкаси хореографічної школи (1960, ф.Р-4018). 

 Довідки, звіти про роботу Палацу. 

 Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах та розмірах зарплати. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 Уманський міський будинок, ф.Р-2224, 3 од.зб., 1945-1947 рр. 

 Черкаський міський Палац, ф.Р-4018, 398 од.зб., 1947-1975 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ВІДДІЛУ НАРОДНОЇ 

ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2564, 320 од.зб., 1954-1984 рр. Опис. 
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 Створена у березні 1954 р. 

Здійснювала пропаганду технічних знань і популяризацію їх серед учнів шкіл, 

виявлення талантів. 

 

 Протоколи обласних нарад директорів районних та міських станцій, засідань 

педагогічної ради. 

 Річні плани роботи обласної та міських станцій, обласного табору «Юний технік» 

та звіти про їх виконання. 

 Довідки про роботу обласної та районних станцій. Довідки, відомості, акти 

перевірянь стану учбово-методичної роботи обласної та міських станцій. Відомості про 

наявність гуртків юних техніків в школах та позашкільних установах. 

 Документи про участь в обласних та районних змаганнях з технічних видів спорту. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ ВІДДІЛУ 

НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2565, 200 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталог. 

 

 Створена у квітні 1954 р. 

Організовує туристично-краєзнавчу роботу в школах і позашкільних установах, 

туристичні бази та табори для оздоровлення учнів. 

 

 Методичні вказівки, розроблені працівниками станції. 

 Плани роботи станції та її баз. 

 Річні звіти про роботу станції. Інформації та звіти станції про екскурсійно-

туристичну роботу в області. Інформації районних та міських відділів народної освіти про 

стан краєзнавчої роботи в школах; шкіл області про туристичні подорожі та участь в 

експедиціях. Доповідні записки, інформації про підсумки інспекторських перевірянь стану 

туристично-краєзнавчої роботи в школах області. 

 Паспорти, довідки, характеристики шкільних музеїв та кімнат. Довідки, 

характеристики про роботу загону «Червоний слідопит». Реферати, доповіді учнів з 

охорони природи; характеристики гуртків, загонів по вивченню природи та мистецтва. 

Характеристики кращих шкіл, загонів з постановки краєзнавчої роботи. 

 Доповіді, довідки, виступи, плакати про форми, методи та передовий досвід роботи 

з краєзнавства і туризму. 

 Схеми та описання туристичних маршрутів на території Черкаської області. 

Фотоальбоми. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ ВІДДІЛУ 

НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4286, 275 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Створена у 1954 р. як Черкаська обласна станція юних натуралістів-мічурінців. З 
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1976 р. перейменована – в обласну станцію юних натуралістів. 

Є методичною позашкільною установою натуралістичної і дослідної роботи з 

біології та сільського господарства. 

 

 Протоколи методичних і виробничих нарад, засідань методичної та педагогічної 

рад, семінарів завідуючих початкових шкіл та учителів; засідань обласної юнацької секції 

товариства охорони природи та документи про її роботу. 

 Методичні розробки працівників станції. Методичні вказівки з організації роботи 

юних натуралістів, юннатів та гуртків. 

 Плани роботи станції. Тематичні плани учбово-дослідної роботи гуртків. 

Перспективні плани озеленення шкіл області. Планові завдання та схеми розміщення 

сільськогосподарських культур на дослідних ділянках шкіл. 

 Річні текстові звіти про роботу станції. Інформації, довідки облвідділу народної 

освіти про створення та перші роки діяльності в районах станцій юннатів на громадських 

засадах (1965-1970), створення на Черкащині шкільних лісництв та їх роботу (1968-1970, 

1976-1980). Документи про натуралістичну роботу, підсумки обслідувань стану 

позакласної натуралістичної роботи в школах області, їх технічної бази. 

 Протоколи засідань організаційних комітетів про підведення підсумків конкурсів 

на кращу дослідницьку роботу по біології. Документи про участь у Всесоюзній 

сільськогосподарській виставці. Доповідь, карти, списки обласного Зльоту юних 

натуралістів-мічурінців (1962). 

 Тексти статей про роботу юннатів області, підготовлені для редакцій газет і 

журналів та переданих по радіо. Рецензії на роботи юннатів. Фотоальбоми. 

 Документи з капітального будівництва; про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ СПОРТИВНІ ШКОЛИ 

 

 Фондів 3, 185 од.зб., 1951-1983 рр. Описи. 

 

Створені: Черкаська № 1 – у серпні 1951 р., Городищенська – у вересні 1965 р., 

Черкаська спеціалізована – у червні 1976 р. на базі Черкаської спортивної школи 

молоді. 

Здійснюють підготовку кваліфікованих юних спортсменів, організаторів 

спортивно-масової роботи, інструкторів і суддів з усіх видів спорту. 

 

 Накази директора школи з основної діяльності (ф.Р-5593). 

 Протоколи засідань педагогічної ради. 

 Учбові програми. Річні плани роботи шкіл, відділень та учбових груп; спортивно-

масових заходів. 

 Довідки, інформації та річні текстові звіти про роботу шкіл. Річні текстові та 

статистичні звіти відділень і груп, тренерів. 

 Протоколи засідань тренерської ради. Положення про змагання. Підсумкові 

протоколи, таблиці результатів республіканських змагань з лижних гонок та легкої 

атлетики (ф.Р-5593). Підсумки обласних оглядів-конкурсів школи з легкої атлетики (ф.Р-

5591). Протоколи, звіти з окремих видів спортивних змагань (ф.Р-5591). 

 Списки працівників школи з повними анкетними даними (ф.Р-5593). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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 Городищенська, ф.Р-5593, 31 од.зб., 1966-1980 рр. 

 Черкаська № 1, ф.Р-5031, 114 од.зб., 1951-1975 рр. 

 Черкаська спеціалізована Олімпійського резерву, ф.Р-5591, 40 од.зб., 1977-1983 рр. 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2674, 870 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у 1954 р. як обласне управління трудових резервів. У 1959 р. 

перейменоване – в обласне управління професійно-технічної освіти. 

Підпорядковується Державному Комітету Ради Міністрів УРСР з професійно-

технічної освіти. 

Здійснює керівництво сільськими, міськими, технічними та професійно-технічними 

училищами. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи обласних педагогічних конференцій, учбово-методичної ради та 

методичних секцій. 

 Плани роботи управління та училищ; звіти про їх діяльність. Акти перевірянь 

роботи училищ. 

 Плани, звіти, довідки з учбово-виховної роботи; про проходження виробничої 

практики учнями училищ; наявність, облік та рух контингенту учнів. Мережа училищ. 

 Титульні списки. Акти про приймання в експлуатацію профтехучилищ (1968-1980). 

Документи з охорони праці та техніки безпеки. 

 Штатні розписи, кошториси управління та училищ. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ФІЛІАЛ КИЇВСЬКОГО ОРДЕНА ЛЕНІНА 

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМ. 50-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ 

СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УРСР 

 

 Ф.Р-4987, 624 од.зб., 1960-1985 рр. Описи. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 

УРСР від 11 березня 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського 

технологічного інституту харчової промисловості. 

З травня 1961 р. переданий Київському інженерно-будівельному інституту. 

У листопаді 1977 р. реорганізований – у філіал Київського ордена Трудового 

Червоного Прапора інженерно-будівельного інституту. 

У вересні 1979 р. переданий Київському ордена Леніна політехнічному інституту 

ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. 

Проводить навчання за інженерно-будівельними спеціальностями. 

 

 Протоколи засідань та рішення ради факультету, учбової ради філіалу. Протоколи 

засідань кафедр. 
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 Плани організації учбового процесу. Плани, звіти, довідки про роботу, наукову 

діяльність кафедр. Звіти про результати вступних екзаменів та приймання на підготовчі 

відділення; успішність, рух та чисельність студентів. Порівнюючі таблиці успішності. 

 Звіти про підвищення наукової кваліфікації членів кафедр. Методичні розробки, 

лекції. Програми та плани семінарських занять кафедр. Списки наукових праць членів 

кафедр. Учбові посібники з англійської мови, розроблені кафедрою та рецензії на них. 

 Листування про будівництво комплексу споруд для факультету (1969); про 

організацію підготовчого відділення (1971). 

 Звіти по кадрах. Відомості про викладачів кафедр (1969). 

 Штатні розписи, кошториси. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА 

 

 Фондів 30, 5297 од.зб., 1916-1921, 1943-1997 рр. Описи, каталог. 

 

 Бобрицьке сільське № 7 
 

 Ф.Р-4974, 149 од.зб., 1956-1975 рр. Описи. 

 

Розпочало діяльність у липні 1956 р. Бобрицьке училище механізації сільського 

господарства. У 1963 р. перейменоване – в сільське ПТУ № 7. 

Здійснює підготовку механізаторських кадрів. 

 

Буцьке сільське № 13 

 

Ф.Р-5136, 263 од.зб., 1960-1980 рр. Описи. 

 

Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 листопада 1960 р. та 

наказу Головного управління профтехосвіти при Раді Міністрів УРСР від 14 

листопада 1960 р. Стеблівське училище механізації сільського господарства № 9 

переведене у с. Буки Маньківського району та створене Буцьке училище 

механізації сільського господарства № 13. У жовтні 1963 р. реорганізоване – в 

сільське ПТУ № 13. 

Здійснює підготовку спеціалістів широкого профілю. 

 

Гельмязівське сільське № 17 

 

Ф.Р-5363, 8 од.зб., 1963-1966 рр. Опис. 

 

Створене у 1963 р. 

Припинило діяльність у 1966 р. з переведенням учнів та передачею матеріальних 

цінностей Іркліївському сільському ПТУ № 19. 

 

Городищенське професійне училище цукрової промисловості 

 

Ф.Р-4963, 313 од.зб., 1944-1981 рр. Описи. 

 

Відновила діяльність у лютому 1944 р. Городищенська школа фабрично-

заводського учнівства. Відповідно до наказу Міністерства харчової промисловості 

УРСР від 28 травня 1974 р. перейменована – в професійне училище цукрової 
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промисловості. 

 

Драбівське міське 

 

Ф.Р-4770, 147 од.зб., 1967-1980 рр. Описи. 

 

Створене у жовтні 1967 р. 

Здійснює підготовку за професією – будівельників. 

 

Золотоніське сільське середнє № 10 

 

Ф.Р-5061, 180 од.зб., 1943-1951, 1954-1982 рр. Описи. 

 

Відновила діяльність у кінці 1943 р. Золотоніська школа механізації. У 1949 р. 

перейменована – в радгоспне училище механізації сільського господарства, у 1954 

р. – училище механізації сільського господарства № 14, у 1964 р. – сільське ПТУ № 

10, у 1969 р. – сільське середнє ПТУ № 10. 

Здійснює підготовку механізаторів для сільського господарства. 

 

Іркліївське сільське № 19 

 

Ф.Р-5364, 149 од.зб., 1966-1980 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Черкаського облуправління профтехосвіти від 28 

липня 1966 р. 

Здійснює підготовку механізаторів для сільського господарства. 

 

 

Канівське середнє № 23 

 

Ф.Р-5868, 31 од.зб., 1975-1979 рр. Опис. 

 

Канівське технічне училище № 3 відкрите на базі Канівського електромеханічного 

заводу «Магніт» згідно з наказом Черкаського облуправління профтехосвіти від 5 

листопада 1975 р. Розпочало діяльність з лютого 1976 р. У квітні 1978 р. 

реорганізоване – в середнє ПТУ № 23. 

Здійснює підготовку токарів, фрезерувальників, слюсарів механоскладальних робіт, 

слюсарів-ремонтників та ін. 

 

Канівське міське № 20 будівельників 

 

Ф.Р-5947, 36 од.зб., 1968-1972 рр. Опис. 

 

Створене у грудні 1968 р. 

Здійснювало підготовку штукатурів, малярів, каменярів, бетонників, слюсарів-

сантехніків. 

Ліквідоване у листопаді 1972 р. 

 

Катеринопільське сільське № 15 

 

Ф.Р-5188, 27 од.зб., 1963-1967 рр. Опис. 
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Створене у 1963 р. відповідно до наказу Черкаського облуправління профтехосвіти 

від 3 липня 1963 р. 

Здійснювало підготовку трактористів-машиністів широкого профілю. 

Ліквідоване у 1966 р. 

 

Корсунь-Шевченківське сільське 

 

Ф.Р-4558, 277 од.зб., 1944-1970 рр. Описи. 

 

Відновило діяльність у лютому 1944 р. Гарбузинське училище механізації 

сільського господарства  № 3. У 1966 р. перейменоване – в Корсунь-Шевченківське 

сільське ПТУ. 

Здійснює підготовку трактористів-машиністів та водіїв. 

 

Лисянське училище механізації сільського господарства № 16 

 

Ф.Р-5165, 119 од.зб., 1963-1980 рр. Описи. 

 

Створене у червні 1963 р. 

Здійснює підготовку трактористів-машиністів, слюсарів по ремонту 

сільськогосподарського транспорту. 

 

Монастирищенське міське № 25 

 

Ф.Р-5941, 36 од.зб., 1979-1982 рр. Опис, каталог. 

 

Створене у червні 1979 р. як технічне училище № 3. З травня 1981 р. 

перейменоване – у середнє міське ПТУ № 25. 

Здійснює підготовку спеціалістів з металообробки, електрогазозварювальників, 

слюсарів-ремонтників, токарів. 

 

Смілянське міське середнє № 11 

 

Ф.Р-4311, 293 од.зб., 1945-1995 рр. Опис. 

 

Відновило діяльність з 1945 р. Смілянське фабрично-заводське училище № 21, яке 

існувало на базі Смілянського машинобудівного заводу. З лютого 1949 р. 

перейменоване – в ремісниче училище № 13, з 1960 р. – ремісниче училище № 11, з 

серпня 1962 р. – міське ПТУ № 11. 

Здійснювало підготовку спеціалістів за професією – металіст-машинобудування. 

Ліквідоване відповідно до наказів Міністерства освіти України від 23 квітня 1996 р. 

та управління освіти Черкаської облдержадміністрації від 27 травня 1996 р. і 

припинило діяльність у серпні 1996 р. 

 

Смілянське міське № 12 

 

Ф.Р-4498, 399 од.зб., 1946-1996 рр. Описи. 

 

Створена у липні 1946 р. Смілянська школа фабрично-заводського навчання. З 1956 

р. перейменована – в будівельне училище № 31, з 1960 р. – будівельне училище № 

12, з 1963 р. – міське ПТУ № 12. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 4 червня 1997 р. об’єднане з 
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ПТУ №№ 4, 5 в центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів та згідно з 

наказом управління освіти Черкаської облдержадміністрації від 17 червня 1997 р. 

припинило діяльність. 

 

Смілянське № 5 

 

Ф.Р-5669, 152 од.зб., 1976-1997 рр. Опис. 

 

Створене відповідно до наказу Держкомітету Ради Міністрів УРСР з профтехосвіти 

від 29 березня 1976 р. як Смілянське технічне училище № 5 на виробничій базі 

Смілянського радіоприладного заводу. З 1985 р. перейменоване – в ПТУ № 5. 

Здійснювало підготовку спеціалістів для радіоприладних заводів. 

Припинило діяльність у 1997 р. 

 

Стеблівське № 9 

 

Ф.Р-4326, 275 од.зб., 1953-1962, 1965-1980 рр. Описи. 

 

Створене у 1953 р. як Стеблівське технічне училище № 9. З 1962 р. перейменоване 

– в сільське ПТУ № 9. 

Здійснює підготовку електромонтерів для сільської електрифікації та зв’язку. 

 

Степанецьке сільське № 5 

 

Ф.Р-4975, 402 од.зб., 1944-1975 рр. Описи. 

 

Створена у листопаді 1944 р. Степанецька школа механізації сільського 

господарства на базі Чорнобильської школи механізації сільського господарства. У 

1954 р. перейменована – в училище механізації сільського господарства № 5, у 

1963 р. – сільське ПТУ № 5. 

Здійснює підготовку механізаторських кадрів. 

 

 

 

Уманське сільське № 6 

 

Ф.Р-4346, 147 од.зб., 1952-1970 рр. Опис. 

 

Створене у 1952 р. як училище механізації сільського господарства № 6. З 1967 р. 

перейменоване – в сільське ПТУ № 6. 

Здійснює підготовку спеціалістів для сільського господарства. 

 

Уманське № 9 

 

Ф.Р-4878, 107 од.зб., 1966-1971, 1983-1995 рр. Описи. 

 

Створене у 1966 р. на базі Уманського заводу сільськогосподарського 

машинобудування як Уманське технічне училище № 1. У липні 1984 р. 

перейменоване – в середнє ПТУ № 9, у вересні 1989 р. – ПТУ № 9. 

Здійснює підготовку слюсарів, токарів, фрезерувальників, спеціалістів будівельних 

професій, працівників для легкої промисловості. 
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Уманське середнє кооперативне 

 

Ф.Р-5049, 359 од.зб., 1966-1986 рр. Описи. 

 

Створена у вересні 1938 р. Уманська торгово-кооперативна школа на базі 

курсового комбінату Київської облспоживспілки. Відновила діяльність у квітні 

1944 р. У серпні 1955 р. переведена до м. Черкаси і стала називатися – Черкаська 

торгово-кооперативна школа. У 1959 р. перейменована – в кооперативне училище, 

у 1964 р. – кооперативне ПТУ. У липні 1966 р. переведене до м. Умань і 

перейменоване – в Уманське кооперативне ПТУ. У вересні 1967 р. при училищі 

відкрита республіканська школа-ревізорів. У вересні 1984 р. перейменоване – в 

середнє кооперативне ПТУ. 

 

Черкаське жіноче ремісниче училище 

 

Ф.Р-859, 4 од.зб., 1916-1921 рр. Опис. 

 

Створена у [1917 р.] як Черкаська жіноча чотирикласна реміснича школа. Потім 

перейменована – в жіноче ремісниче училище. 

 

Черкаське кооперативне 

 

Ф.Р-1419, 174 од.зб., 1944-1966 рр. Описи. 

 

Створене у квітні 1944 р. як Уманська торгово-кооперативна школа.  У червні 1955 

р. переведена до м. Черкаси і стала називатися – Черкаська торгово-кооперативна 

школа. У вересні 1959 р. перейменована – в Черкаське кооперативне училище, у 

листопаді 1964 р. – кооперативне ПТУ. У липні 1967 р. переведене до м. Умань. 

 

 

Черкаське професійне торгове училище 

 

Ф.Р-3762, 272 од.зб., 1947-1975 рр. Описи. 

 

Ізмаїльська школа торгово-кулінарного учнівства створена у 1945 р. У 1952 р. 

переведена до м. Білгород-Дністровський і стала називатися – Білгород-

Дністровська школа торгово-кулінарного учнівства. У серпні 1954 р. переведена до 

м. Умань та отримала назву – Уманська школа торгово-кулінарного учнівства. У 

серпні 1963 р. переведена до м. Черкаси – Черкаська школа торгово-кулінарного 

учнівства. 

У липні 1963 р. на базі школи створений Черкаський технікум радянської торгівлі. 

У серпні 1966 р. школа відновила діяльність як самостійна одиниця та згідно з 

наказом Міністерства торгівлі УРСР від 20 серпня 1966 р. перейменована – в 

Черкаське професійне торгово-кулінарне училище. 

 

Черкаське технічне училище № 8 (хіміків) 

 

Ф.Р-4321, 312 од.зб., 1959-1976 рр. Описи. 

 

Створене у серпні 1959 р. відповідно до наказу Черкаського облуправління 

трудових резервів від 17 серпня 1959 р. У жовтні 1963 р. перейменоване – в міське 
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ПТУ № 8. 

Здійснює підготовку спеціалістів для підприємств і організацій хімічної та легкої 

промисловості. 

 

Черкаське середнє міське № 1 

 

Ф.Р-4474, 310 од.зб., 1956-1975 рр. Описи. 

 

Створене у лютому 1956 р. як Черкаська будівельна школа № 1. У березні 1959 р. 

реорганізована – у будівельне училище № 1, у травні 1963 р. – міське ПТУ № 1 

будівельників, у вересні 1972 р. – середнє міське ПТУ № 1. 

 

Черкаське середнє міське № 15 будівельників 

 

Ф.Р-4586, 115 од.зб., 1969-1975 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказів Держкомітету Ради Міністрів УРСР з 

профтехосвіти від 27 лютого 1969 р. та Черкаського облуправління профтехосвіти 

від 4 березня 1969 р. на виробничій базі тресту «Черкасихімбуд». 

Здійснює підготовку монтажників, слюсарів, малярів-штукатурів та ін. 

 

Черкаське технічне училище № 2 

 

Ф.Р-4587, 157 од.зб., 1966-1976 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказів Держкомітету Ради Міністрів УРСР з 

профтехосвіти від 4 травня 1966 р. та Черкаського облуправління профтехосвіти 

від 10 травня 1966 р. 

Здійснює підготовку токарів, слюсарів-монтажників, лаборантів для хімічної 

промисловості та ін. 

 

Черкаське середнє міське № 21 

 

Ф.Р-5589, 83 од.зб., 1977-1982 рр. Опис. 

 

Створене відповідно до наказів Міністерства харчової промисловості УРСР та 

Держкомітету Ради Міністрів УРСР з профтехосвіти від 4 травня 1977 р. на базі 

Черкаського виробничо-аграрного об’єднання консервної промисловості як міське 

ПТУ № 21. У вересні 1978 р. перейменоване – в середнє міське ПТУ № 21. 

Здійснює підготовку слюсарів-ремонтників, столярів, пекарів, лаборантів хіміко-

бактеріологічного аналізу. 

 

Чигиринське середнє шляхово-будівельне технічне училище 

 

Ф.Р-1036, 1 од.зб., 1919 р. Опис. 

 

Відкрите з січня 1918 р. 

 

 Накази по училищах. 

 Статути училища (1945, 1949, ф.Р-5946). Паспорти шкіл та училищ. 

 Протоколи засідань та плани роботи педагогічних рад; протоколи методичних 

нарад; протоколи засідань та плани роботи методичних комісій; протоколи засідань 
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шкільної ради (1920, 1921, ф.Р-859). 

 Комплексні плани економічного та соціального розвитку училища (1976-1985, ф.Р-

5669). Перспективні та річні плани роботи шкіл, училищ; роботи викладачів. Розгорнуті 

учбові плани. Плани учбово-виховної, політико-виховної та культурно-масової роботи; 

доповідні записки, інформації, довідки про їх виконання. 

 Довідки, інформації, відомості про діяльність училищ. 

 Плани проведення семінарів та виробничої практики. Програми виробничого 

навчання; звіти про їх виконання. Звіти про підсумки виробничої практики учнів на 

цілинних землях (1959, 1961, 1974, ф.Р-5061). 

 Плани з прийому учнів та випуску. Інформації про результати набору учнів. 

 Статистичні звіти про прийом, наявність та рух учнів і спеціалістів училищ. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові та бухгалтерські звіти. 

 Документи груп народного контролю; місцевих комітетів профспілки. 

 

 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ ШКОЛИ 

 

 Фондів 17, 635 од.зб., 1911-1931, 1940, 1941, 1944-1981 рр. Описи. 

 

 Бобрицька школа садівництва та огородництва 

 

 Ф.Р-491, 2 од.зб., 1919-1920 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

З листопада 1920 р. реорганізована – в школу садівничих працівників та технікум 

садівництва і огородництва. 

 

Звенигородська соціально-економічна школа 

 

Ф.Р-208, 8 од.зб., 1920-1922 рр. Опис. 

 

Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

Звенигородська спеціальна школа майстрів сироробства 

 

Ф.Р-4855, 153 од.зб., 1944-1979 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність у 1945 р. після переведення Новгород-Сіверської спеціальної 

школи через відсутність приміщення до м. Звенигородка. 

 

Золотоніська технічна школа тресту «Південбудмеханізація» 

 

Ф.Р-4773, 206 од.зб., 1949-1981 рр. Описи. 

 

Створена відповідно до наказу Міністерства шляхів сполучення УРСР від 21 

лютого 1948 р. Розпочала діяльність з листопада 1948 р. 

Здійснює підготовку механізаторів. 

 

Золотоніська школа рільників 

 

Ф.Р-5280, 53 од.зб., 1945-1956 рр. Опис. 
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Створена у 1944 р. на базі райколгоспшколи. 

Здійснювала підготовку техніків по садівництву і овочівництву. 

Припинила діяльність у 1955 р. 

 

Кирилівська соціально-економічна школа ім. Т.Г. Шевченка 

 

Ф.Р-490, 4 од.зб., 1918-1921 рр. Опис. 

 

Розпочала діяльність з вересня 1920 р. в результаті реорганізації Кирилівської 

змішаної гімназії ім. Т.Г. Шевченка. Відповідно до протоколу № 1 засідання 

педради від 1 вересня 1920 р. гімназія перетворена в професійну соціально-

економічну школу. У січні 1921 р. перетворена – в агрономічну школу. 

 

Мартинівська професійно-технічна індустріальна школа 

 

Ф.Р-213, 7 од.зб., 1921-1923 рр. Опис. 

 

Відкрита у вересні 1920 р. при Мартинівській цукроварні. 

Припинила діяльність у березні 1923 р. 

 

Мліївська однорічна сільськогосподарська школа 

 

Ф.Р-5595, 83 од.зб., 1945-1980 рр. Опис. 

 

Створена відповідно до рішень Ради Народних Комісарів СРСР від 14 серпня 1944 

р. та Раднаркому УРСР від 24 жовтня 1944 р. при Мліївській науково-дослідній 

станції плодоовочівництва як Мліївська однорічна школа садівників-практиків. У 

1948 р. перейменована – в однорічну школу садівників, у 1952 р. – однорічну 

сільськогосподарську школу. 

 

 

Смілянська професійно-технічна школа 

 

Ф.Р-207, 5 од.зб., 1918-1924 рр. Опис. 

 

Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

Телепинська професійна школа 

 

Ф.Р-1035, 1 од.зб., 1923-1924 рр. Опис. 

 

Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

Черкаська єврейська професійно-технічна механічна школа 

 

Ф.Р-209, 25 од.зб., 1925-1931 рр. Опис. 

 

Відкрита у листопаді 1925 р. 

 

Черкаська професійно-кооперативна школа 

 

Ф.Р-210, 18 од.зб., 1927-1930 рр. Опис. 
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Відомостей про час заснування немає. 

З серпня 1929 р. Черкаська професійна торгово-промислова школа реорганізована – 

в кооперативну професійну школу. 

Здійснювала підготовку спеціалістів для об’єднаних сільських господарств. 

У вересні 1930 р. реорганізована – в Черкаський агроекономічний технікум. 

 

Черкаська професійна торгово-промислова школа 

 

Ф.Р-211, 29 од.зб., 1925-1930 рр. Опис. 

 

Відкрита у листопаді 1925 р. 

Здійснювала підготовку спеціалістів в області товарознавства, діловодства, 

статистики. 

З січня 1928 р. при школі існувала кооперативна організація учнів та педради – 

«Кооперативний шлях». 

У серпні 1929 р. реорганізована – в кооперативну професійну школу. 

 

Черкаська професійно-технічна школа глухонімих 

 

Ф.Р-212, 32 од.зб., 1940-1941 рр. Опис. 

 

Створена у 1939 р. Українським товариством глухонімих. 

Здійснювала підготовку столярів-мебельників. 

 

Черкаська професійна кустарно-художня школа 

 

Ф.Р-216, 4 од.зб., 1922-1923 рр. Опис. 

 

Створена у 1922 р. 

Припинила діяльність у травні 1923 р. 

Черкаська професійно-технічна лісова школа 

 

Ф.Р-309, 2 од.зб., 1920-1921 рр. Опис. 

 

Створена у листопаді 1920 р. 

 

Шендерівська професійно-технічна школа 

 

Ф.Р-215, 3 од.зб., 1911-1922 рр. Опис. 

 

Заняття в школі розпочались з 1 січня 1921 р. 

Мала столярну та шкіряну майстерні, ковальське відділення. 

У квітні 1922 р. припинила діяльність з передачею майна Шендерівській трудовій 

школі. 

 

 Декрети, постанови, розпорядження Раднаркому УСРР, губернських та окружних 

відділів народної освіти. 

 Статут суду честі при Кирилівській районній учительській спілці (ф.Р-490). 

Тимчасове положення про управління середніми і нижчими учбовими закладами та про 

внутрішній розпорядок роботи (1919, ф.Р-491). Паспорти Золотоніської школи рільників 

(1949, 1951, 1953). 
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 Протоколи технічних нарад, засідань педагогічних, методичних та шкільних рад, 

предметних та циклових комісій, приймальної комісії, батьківського комітету. 

 Перспективні плани роботи шкіл. Плани учбово-виховної роботи; звіти про їх 

виконання. Річні плани роботи шкіл. Учбові плани та програми. Плани роботи 

майстерень. 

 Листування з американським єврейським об’єднаним комітетом (джойнт) і 

організацією «ОРТ» про видачу коштів на утримання школи (1927) та російським відділом 

єврейського об’єднаного комітету (джойнт) та організацією «ОРТ» про влаштування на 

роботу випускників (1928, ф.Р-209); про створення та реорганізацію шкіл (фф. Р-309, Р-

491). 

 Річні звіти про роботу шкіл. Довідки та акти про обслідування шкіл. 

 Плани приймання та випуску учнів. Звіти про приймання учнів. Відомості про 

успішність учнів. 

 Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Звіти про 

чисельність працівників апарату управління та розприділення всіх працюючих по 

займаних посадах. Списки співробітників, учителів та викладачів шкіл, учнів. Особові 

справи учителів. Особисті документи вступників та заяви про прийняття до шкіл. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові та бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 462 

РОЗДІЛ  19 

 

ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ, УСТАНОВИ МИСТЕЦТВА, ОРГАНИ 

І УСТАНОВИ ДРУКУ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА 

 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2631, 1016 од.зб., 1954-1980 рр. Описи, каталоги. 

 

Створене у січні 1954 р. для організаційно-методичного керівництва культурно-

освітніми установами на території області та здійснення контролю за їх діяльністю. 

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. у 1963 р. 

обласне управління поділене на сільське і промислове. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1 грудня 1964 р. сільське та 

промислове управління культури об’єднані у обласне управління культури. 

Здійснює керівництво роботою районних відділів культури. 

 

 Накази Міністерства культури УРСР; постанови, рішення обкому Компартії 

України та облвиконкому про упорядкування місць на території області, пов’язаних з 

життям та діяльністю Т.Г. Шевченка, Л. Українки, М.В. Гоголя, Щорса; про створення 

Черкаського народного хору (1957). Положення про обласне управління культури. 

Документи про організацію добровільного товариства охорони пам’ятників історії та 

культури (1966). 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Протоколи, стенограми обласних конференцій працівників культури. Постанови, 

доповідь, стенограма 1-го обласного з’їзду працівників культури (1969). Протоколи 

засідань ради у справах культурного будівництва. 

 Плани, річні звіти, довідки, доповідні записки про роботу управління та районних 

відділів культури, культурно-освітніх установ, обласних і масових бібліотек, музеїв, 

будинків культури, музичних шкіл, Черкаського музичного училища, Канівського 

технікуму підготовки культурно-освітніх працівників, обласної філармонії, Черкаського 

міського парку культури та відпочинку ім. 50-річчя Великого Жовтня. Плани розвитку 

мережі культурно-освітніх установ. 

 Титульні списки та плани капітального будівництва. 

 Звіти райвідділів культури про реєстрацію і паспортизацію історичних пам’ятників 

культури (1964). Листування про урочисте відкриття музею-бібліотеки ім. О.П. Гайдара в 

м. Канів. Довідки про Канівський Успенський собор – пам’ятник архітектури ХІІ століття 

(1967); наявність в музеї О.С. Пушкіна та П.І. Чайковського в м. Кам’янка документів, 

пов’язаних з життям та діяльністю декабристів. 

 Документи оглядів роботи культурно-освітніх установ області, присвячених 

визначним подіям, оглядів художньої самодіяльності. Відомості про хід підготовки до 

декади української літератури та мистецтва в м. Москва (1959). Документи з підготовки та 
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проведення святкування 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка (1964). Довідки, 

відомості про підготовку та святкування 25-річчя Корсунь-Шевченківської битви; 

спорудження обелісків Слави та пам’ятника на честь перемоги радянських військ над 

фашистською Німеччиною; перелік історичних місць та пунктів, пов’язаних з Корсунь-

Шевченківською битвою (1968). 

 План заходів на честь 200-річчя антифеодального повстання «Коліївщина» (1968). 

 Документи про присвоєння Черкаському державному Українському народному 

хору звання Заслуженого хору УРСР (1969). Характеристики на працівників культури 

області, представлених до урядових нагород. Річні звіти по кадрах. Списки культурно-

освітніх працівників області. 

 Документи по соціалістичному змаганню. 

 Бюджети, штатні розписи, кошториси облуправління та підвідомчих установ. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ВІДДІЛИ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ ТА ВІДДІЛИ КУЛЬТУРИ 

ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ МІСЬКИХ І РАЙОННИХ РАД НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 37, 5081 од.зб., 1943-1990 рр. Описи, каталоги. 

 

 Розпочали діяльність з 1943 р. як відділи культурно-освітньої роботи. 

У 1953 р. реорганізовані, а в деяких районах та містах області – створені відділи 

культури виконавчих комітетів місцевих рад. 

Здійснювали керівництво роботою культурно-освітніх закладів, розвитком 

художньої самодіяльності і народної творчості; займались збереженням пам’яток 

культури і архітектури на території області. 

 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи районних конференцій культурно-освітніх установ та документи до них, 

засідань Ради відділів, нарад та семінарів працівників культурно-освітніх установ. 

Протоколи загальних зборів про утворення первинної організації товариства охорони 

пам’ятників історії та культури при райвідділі (1971, ф.Р-4350). 

 Плани, доповідні записки, інформації про роботу відділів, культурно-освітніх 

установ районів, сільських клубів, бібліотек та будинків культури, роботу клубів районів. 

Інформації та листування про стан і розвиток культурно-масової роботи в районах. Плани 

експлуатації та розвиток кіномережі в районах та звіти про їх виконання. 

 Історико-економічні довідки сіл Черкаського району (1978, ф.Р-4299). 

 Документи (паспорти, охоронні свідоцтва, довідки, інформації, списки) про 

охорону пам’ятників архітектури, історії та культури, пам’ятних знаків. Інформації та 

списки археологічних пам’ятників, музеїв та впорядкування могили Доманицького, 

розміщених в Тальнівському районі (1966, ф.Р-4350). Характеристика на історико-

краєзнавчий музей колгоспу «Здобуток Жовтня» (1967, ф.Р-4350). 

 Документи з проведення загальних заходів, присвячених урочистим та знаменним 

датам; районних і сільських оглядів художньої самодіяльності. Протоколи засідань журі 

районних виставок образотворчого та прикладного мистецтва. 

 Плани, звіти, інформації про роботу з кадрами. Списки працівників та культурно-

освітніх установ міст і районів області. 

 Соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Книга обліку братських могил воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 рр. (1958, ф.Р-4356). 
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 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Відділи культурно-освітньої роботи: 

 

 Міські: 

 Уманський, ф.Р-5368, 27 од.зб., 1948-1953 рр. 

 

 Районні: 

 

 Драбівський, ф.Р-5344, 11 од.зб., 1947-1952 рр. 

 Іркліївський, ф.Р-5357, 3 од.зб., 1953 р. 

 Катеринопільський, ф.Р-4600, 11 од.зб., 1946-1953 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-5033, 17 од.зб., 1944-1953 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-5367, 3 од.зб., 1953 р. 

 Шполянський, ф.Р-5706, 16 од.зб., 1946-1953 рр. 

 Шрамківський, ф.Р-5346, 39 од.зб., 1946-1953 рр. 

 

 Відділи культури: 

 

 Міські: 

 

 Смілянський, ф.Р-2692, 79 од.зб., 1962-1964, 1978-1985 рр. 

 Уманський, ф.Р-3071, 236 од.зб., 1954-1990 рр. 

 Черкаський, ф.Р-5554, 97 од.зб., 1976-1989 рр. 

 

 Районні: 

 

 Бабанський, ф.Р-4391, 20 од.зб., 1948-1959 рр. 

 Гельмязівський, ф.Р-4778, 60 од.зб., 1949-1962 рр. 

 Городищенський, ф.Р-4519, 271 од.зб., 1967-1980 рр. 

 Драбівський, ф.Р-5345, 196 од.зб., 1955-1979 рр. 

 Жашківський, ф.Р-4356, 167 од.зб., 1957-1976 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-4099, 225 од.зб., 1946-1980 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-4272, 293 од.зб., 1946-1952, 1959-1980 рр. 

 Іркліївський, ф.Р-5356, 18 од.зб., 1954-1959 рр.  

 Кам’янський, ф.Р-4527, 197 од.зб.,  1957-1982 рр. 

 Канівський, ф.Р-4596, 145 од.зб., 1961-1974 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-4633, 122 од.зб., 1954-1961, 1966-1984 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-3002, 268 од.зб., 1950-1980 рр. 

 Ладижинський, ф.Р-4390, 9 од.зб., 1953-1959 рр. 

 Лисянський, ф.Р-3026, 146 од.зб., 1947-1961, 1965-1980 рр. 

 Маньківський, ф.Р-4715, 207 од.зб., 1947-1980 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-5351, 110 од.зб., 1967-1980 рр. 

 Ротмистрівський, ф.Р-4424, 12 од.зб., 1953-1956 рр. 

 Смілянський, ф.Р-2942, 192 од.зб., 1950-1980 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-4350, 349 од.зб., 1943-1962, 1965-1980 рр. 

 Уманський, ф.Р-4389, 276 од.зб., 1948-1980 рр. 

 Христинівський, ф.Р-3873, 276 од.зб., 1946-1980 рр. 

 Черкаський, ф.Р-4299, 376 од.зб., 1950-1958, 1965-1986 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-874, 202 од.зб., 1946-1980 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-5366, 207 од.зб., 1954-1961, 1965-1979 рр. 

 Шполянський, ф.Р-2182, 162 од.зб., 1947-1977 рр. 



 465 

 Шрамківський, ф.Р-5347, 36 од.зб., 1954-1959 рр. 

 

 

УПРАВЛІННЯ КІНОФІКАЦІЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4494, 473 од.зб., 1963-1984 рр. Описи. 

 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1963 р. проведена 

реорганізація системи кінофікації і створені обласне управління кінофікації та 

обласна контора по прокату кінофільмів. 

Підпорядковувалося Держкомітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії, з 1970 

р. – Держкомітету УРСР по кінематографії. 

Керувало роботою кіномережі області. 

 

 Постанови ради управління. 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи конференцій, семінарів та нарад працівників кіномережі області та 

документи до них, засідань ради управління. 

 Перспективні та річні плани роботи управління. Річні плани експлуатації 

кіномережі. Річні зведені фінансові плани з експлуатації кіномережі області. 

 Основні показники розвитку кіномережі. Річні зведені звіти про виконання планів з 

експлуатації кіномережі. 

 Документи (протоколи, плани, довідки, пропозиції, листування) про підготовку та 

проведення святкування ювілейних і знаменних дат. 

 Документи про роботу з кадрами; нагородження працівників. 

 Книги реєстрації кіноустановок державної мережі. 

 Документи по соціалістичному змаганню. 

 Штатні розписи, кошториси витрат управління та підвідомчих установ. Зведені 

річні управління та річні бухгалтерські звіти підвідомчих установ. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ВІДДІЛ КІНОФІКАЦІЇ І КІНОПРОКАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.Р-2623, 71 од.зб., 1954-1963 рр. Опис, каталог. 

 

Створений у 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області як відділ кінофікації 

з підпорядкуванням Черкаському облуправлінню культури. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 грудня 1958 р. та згідно з 

наказом Міністерства культури УРСР від 5 січня 1959 р. об’єднався з обласною 

конторою по прокату кінофільмів та став називатися обласним відділом кінофікації 

і кінопрокату управління культури при облвиконкомі. 

Здійснював контроль за роботою кіномережі та прокатом кінофільмів області. 

Ліквідований відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1963 р. 

 

 Накази Міністерства культури СРСР та УРСР, Головного управління кінофікації і 

кінопрокату, облуправління культури. 

 Річні плани експлуатації кіномережі та прокатних надходжень. 

 Зведені річні звіти по кіномережі області.  

 Договори на соцзмагання та акти про їх виконання. 
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 Штатні розписи, кошториси витрат. Затверджені фонди зарплати. Зведені річні 

звіти про виконання планів. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ПО ПРОКАТУ КІНОФІЛЬМІВ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ КІНОФІКАЦІЇ І КІНОПРОКАТУ КОМІТЕТУ 

ПО КІНЕМАТОГРАФІЇ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ УРСР 

 

 Ф.Р-3238, 6 од.зб., 1963-1968 рр. Описи. 

 

 Створена у 1954 р. на базі Черкаського відділення по прокату кінофільмів. 

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 24 грудня 1958 р. та відповідно до 

наказу Міністерства культури УРСР від 5 січня 1959 р. об’єдналась з обласним 

відділом кінофікації і стала називатися обласним відділом кінофікації і кінопрокату 

Черкаського облвиконкому. 

Відповідно до наказу Міністерства культури УРСР від 17 січня 1963 р. відділ 

поділився на відділи кінофікації сільського та промислового облуправлінь 

культури. 

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1963 р. проведена 

реорганізація системи кінофікації, відділ кінофікації і кінопрокату ліквідований і 

створені Черкаська обласна контора по прокату кінофільмів та обласне управління 

кінофікації. 

 

 Звіти, відомості про експлуатацію фільмофонду. 

 Протоколи засідань та плани роботи місцевого комітету профспілки. 

 

ВІДДІЛИ КІНОФІКАЦІЇ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Фондів 4, 23 од.зб., 1944-1946 рр. Описи, каталог. 

 

 Відновили діяльність у 1944 р. 

 Здійснювали організацію та контроль за роботою кіномережі у районах. 

 

 Накази, розпорядження Кіровоградського та Полтавського обласних управлінь 

кінофікації, Кіровоградського облвиконкому. 

 Плани роботи відділів; експлуатації кіномережі. 

 Звіти про діяльність відділів. 

 Баланси. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Городищенський, ф.Р-2449, 6 од.зб., 1944-1946 рр. 

 Драбівський, ф.Р-1232, 4 од.зб., 1945-1946 рр. 

 Жашківський, ф.Р-3911, 8 од.зб., 1944-1946 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-890, 5 од.зб., 1944-1946 рр. 

 

 

ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ І 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2624, 574 од.зб., 1954-1986 рр. Описи, каталоги. 
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Створений у січні 1954 р. як Черкаський обласний Будинок народної творчості з 

безпосереднім підпорядкуванням управлінню культури Черкаського облвиконкому. 

У жовтні 1979 р. перейменований – в обласний науково-методичний центр 

народної творчості і культурно-освітньої роботи. 

Здійснює організаційне і художньо-методичне керівництво та контроль за 

діяльністю районних і міських будинків народної творчості та сільських клубів. 

 

 Накази, розпорядження директора з основної діяльності. Положення про обласний 

Будинок народної творчості (1954, 1958, 1960). 

 Протоколи виробничих нарад, засідань художньо-методичної ради і секцій, 

засідань журі обласних оглядів-конкурсів самодіяльного мистецтва. 

 Річні і квартальні плани роботи обласного, районних та міських будинків народної 

творчості, сільських клубів; звіти про їх виконання. Довідки, відомості про стан і розвиток 

масово-політичної, культурно-освітньої роботи та художньої самодіяльності. Довідки, 

доповідні записки, листування про щорічні огляди художньої самодіяльності, огляди-

конкурси на честь 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка (1964), 125-річчя з дня 

народження П.І. Чайковського (1965). 

 Програми виступів обласних і районних театрів художньої самодіяльності. Твори 

самодіяльних авторів та рецензії на них. 

 Брошура обласного Будинку народної творчості «З досвіду роботи 

Звенигородського хору» та рецензії на неї (1963). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ «СЕЛЯНСЬКИЙ БУДИНОК» 

 

 Ф.Р-1753, 4 од.зб., 1923-1925 рр. Опис, каталоги. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Товариська організація, яка керувала роботою селянських будинків і хат-читалень, 

проведенням політико-освітньої та культурно-масової роботи на селі. 

 

 Документи (протоколи, статути, звіти, списки) про роботу політосвітніх установ, 

районних та сільських будинків. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РОБІТНИЧИЙ КЛУБ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОКРУЖНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

Ф.Р-230, 4 од.зб., 1925-1927 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

Мав раду, яка об’єднувала представників різних клубів міста. Здійснював 

проведення екскурсій, організацію роботи гуртків та клубних бібліотек. 

 

 Протоколи засідань правління та комісії «Тижня фізкультурника», засідань бюро 

драматичного, шахового та інших гуртків, загальних зборів членів драматичного та 

юридичного гуртків. 

 Плани роботи. 

 Акт перевіряння діловодства та ревізії фінансової звітності. 
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 ЧЕРКАСЬКИЙ КЛУБ ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

 Ф.Р-427, 1 од.зб., 1937-1939 рр. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

 Списки співробітників. 

 Командировочні посвідчення. 

 

 УМАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 

 

 Ф.Р-1497, 2 од.зб., 1946-1947 рр. Описи. 

 

 Розпочав діяльність у жовтні 1946 р. 

 Здійснював організацію культурно-освітньої роботи в районі. 

 

 Положення про Будинок (1946). 

 Кошторисно-штатний розпис про витрати бюджету. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ МУЗЕЙ 

 

 Ф.Р-229, 2 од.зб., 1921, 1922, 1924 рр. Опис. 

 

Організований у травні 1918 р. як Черкаський науковий історико-педагогічний 

окружний музей ім. Т.Г. Шевченка. 

У 1923 р. до музею переведений музей, який існував при Смілянському цукровому 

заводі. 

У січні 1925 р. перейменований – в Черкаський соціальний окружний музей. 

 

 Листування з Київським губернським управлінням про концентрацію архівних 

матеріалів. 

 Журнал обліку культурно-освітньої роботи музею. 

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МУЗЕЙ ВІДДІЛУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, 

СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-1750, 9 од.зб., 1920-1925 рр. Опис, іменний каталог. 

 

 Організований у червні 1920 р. 

Відповідно до постанови президії Золотоніського окрвиконкому від 17 червня 1925 

р. музей об’єднаний з районним сільським будинком. 

 

 Документи Всеукраїнської Академії Наук, Полтавського губвиконкому, 

Полтавського архівного управління про реєстрацію здобутків музею та архівних 

матеріалів по установах. Статут губернського комітету охорони пам’яток мистецтва та 
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старовини на Полтавщині (1920). 

 Інформація про організацію музеїв при районних сільських будинках. Листування з 

Драбівським райвиконкомом про відкриття музею у с. Драбів (1924, 1925). 

 Доповіді, звіти про роботу музею. 

 Акти Золотоніського окрфінвідділу про передачу церковних книг та срібла у музей 

(1923). Документи про збір пам’ятників старовини (1921). Журнал реєстрації та описи 

музейних цінностей (1921, 1922). 

 

 

СМІЛЯНСЬКИЙ НАРОДНИЙ МУЗЕЙ 

 

 Ф.Р-379, 3 од.зб., 1920 р. Опис. 

 

   Організований у 1920 р. 

 

 Каталоги книг бібліотеки, археологічного відділу музею. 

 Інвентарна книга. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ Т.Г. 

ШЕВЧЕНКА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УРСР 

 

 Ф.Р-5227, 109 од.зб., 1956-1974 рр. Опис. 

 

 Організований у 1929 р. 

З 1956 р. перебував у віданні Академії Наук УРСР, з 1965 р. – Міністерства 

культури УРСР. 

Забезпечував збереження пам’яті про Великого Кобзаря. 

 

 Протоколи виробничих нарад, нарад наукових працівників музею. 

 Плани роботи музею, наукової та експозиційної роботи. Річні звіти про роботу 

музею. Статистичні звіти музею про кількість фондів та екскурсійну роботу. Звіти про 

виконання планів з праці. 

 Стаття-довідка про музей (1959). Путівник по музею (1960). 

 Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом. 

 Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

чисельність і склад спеціалістів та розприділення всіх працюючих по розмірах зарплати. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

УМАНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

КОМІТЕТУ У СПРАВАХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ УСТАНОВ  

 

 Ф.Р-4529, 3 од.зб., 1959-1970 рр. Опис. 

 

 Організований у грудні 1917 р. 

 Відновив діяльність у 1944 р. 

Здійснює вивчення та дослідження краю, створення експозицій з історії Уманщини, 

починаючи з найдавніших часів (кам’яного віку) та до сьогодення. 

 

 Документи з історії музею та Уманщини. 

 Листування з дослідниками про історію Софіївського парку та родину Потоцьких. 
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ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

 

 Ф.Р-2448, 4 од.зб., 1945-1946 рр. Опис. 

 

 Відновила діяльність у лютому 1944 р. 

 Безпосередньо підпорядкована відділу культури Городищенського райвиконкому. 

 

 Кошториси адміністративно-господарських витрат та місячні звітні відомості про 

їх виконання. 

 

 

МИСТЕЦТВО 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-1892, 253 од.зб., 1944-1994 рр. Описи, каталог. 

 

У 1933 р. до м. Черкаси був переведений Білоцерківський пересувний робітничо-

селянський театр; до його складу входили учасники 3-ої творчої майстерні 

об’єднання «Березіль». 

У 1939 р. йому присвоєно ім’я Т.Г. Шевченка. 

У 1941-1943 рр. перебував у евакуації. Відновив діяльність у травні 1944 р. 

У 1944 р. перейменований – в Черкаський державний пересувний обласний 

драматичний театр Київського обласного відділу у справах мистецтва, у 1954 р. – 

Черкаський державний обласний пересувний драматичний театр, у 1956 р. – 

Черкаський державний обласний український драматичний театр, у 1963 р. – 

Черкаський державний обласний український музично-драматичний театр. 

 

 Накази директора театру з основної діяльності. 

 Протоколи засідань та довідки про роботу художньої ради. Загальне положення про 

студії українського драматичного театру (1946); типові статути та положення про театр 

(1945, 1954). 

 Репертуарні плани та плани роботи театру. Звіти, довідки про роботу та творчу 

діяльність театру, його гастролі, стан творчого складу. Статті в газетах про творчу 

діяльність театру; довідки про його історію. 

 Списки, характеристики та репертуарні листи на працівників театру. 

 Плани роботи та статистичні звіти з техніки безпеки і охорони праці. 

 Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Бухгалтерські та 

фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 

ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.Р-5369, 17 од.зб., 1970-1974 рр. Опис. 
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Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 грудня 1969 р. та 

наказу Міністерства культури УРСР від 7 серпня 1970 р. Розпочав діяльність з 

вересня 1970 р. 

Здійснював постановку спектаклів для естетичного та морального виховання дітей. 

 

 Документи про створення театру (1969, 1970). 

 Протоколи засідань художньої ради. 

 Листування з Міністерством культури УРСР та Черкаським облуправлінням 

культури про роботу театру. 

 Програми, афіші спектаклів.  

 Виробничо-фінансові плани. Штатний розпис (1971). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-3998, 226 од.зб., 1955-1984 рр. Описи. 

 

 Організована у липні 1955 р. 

Має власні колективи: державний заслужений український хор, естрадні групи, 

музичний лекторій. Організовує та проводить концерти своїх і гастрольних 

колективів, окремих виконавців в області, за її межами та країни. 

 

 Накази директора філармонії з основної діяльності. 

 Протоколи засідань і плани роботи художньої ради. 

 Перспективні та річні плани роботи філармонії. Звіти про діяльність філармонії. 

Плани гастрольних концертів. Річні статистичні звіти про роботу гастрольних колективів 

філармонії. Плани концертних репертуарів, проведення концертів по музичних абонентах. 

Програми естрадного та вокально-інструментального ансамблів. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Соціалістичні зобов’язання колективу філармонії. 

 Річні виробничо-фінансові плани. Штатні розписи, кошториси прибутків та 

видатків. Річні бухгалтерські і фінансові звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

 

 

НАРОДНИЙ ХОР С. БУДИЩЕ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО ПОВІТУ 

 

 Ф.Р-510, 1 од.зб., 1922 р. Опис. 

 

 Організований у лютому 1922 р. 

 Займався збиранням народної пісні; влаштовував концерти. 

 

 Статут хору. 

 Протоколи засідань та повідомлення Кирилівського волосного комітету про 

затвердження народного хору. 

 Заяви про прийом у члени хору. 
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ДРУК 

 

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ДРУКУ, ВИДАВНИЦТВ, ПОЛІГРАФІЇ І 

КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2569, 671 од.зб., 1954-1986 рр. Описи, каталог. 

 

Створене у грудні 1954 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 

грудня 1954 р. як Черкаське обласне книжково-газетне видавництво. 

У 1964 р. реорганізоване – в управління з друку, у вересні 1972 р. – управління у 

справах друку, видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. 

Здійснює керівництво газетно-видавничою справою та поліграфічними 

підприємствами; координує роботу книготорговельних організацій. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Авторські рукописи, верстки, брошури. 

 Річні звіти про виконання плану капітальних вкладень, з праці в будівництві. 

Титульні списки на будівництво типографій. Листування з раціоналізації та 

винахідництва. Документи з охорони праці та техніки безпеки. 

 Виробничо-фінансові плани управління та підвідомчих установ; звіти про їх 

виконання. Плани з праці управління, редакцій та друкарень. Штатні розписи, кошториси 

витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету. 

 

 

ОБЛАСНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТОМУ «ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ 

УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ» 

 

 Ф.Р-4178, 737 од.зб., 1964-1972 рр. Опис, каталоги. 

 

Відповідно до постанови ЦК Компартії України від 29 травня 1962 р. розпочалася 

робота по створенню 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР». 

Загальне керівництво підготовкою тому по області покладалось на обласну 

редакційну колегію. Завданням було колективне дослідження історії міст, селищ та 

сіл області з часу їх виникнення і до наших днів, їх соціально-економічні та 

культурні зміни. 

Припинила діяльність після закінчення роботи над томом, який вийшов з друку у 

1972 р. 

 

 Постанови, методичні вказівки Головної редакційної колегії та обласної колегії про 

організаційну роботу, методику складання нарисів та характеристик районів і сіл. 

 Протоколи засідань обласної, районних і міських редакційних колегій. 

 Плани організаційно-методичних заходів обласної редакційної колегії. План-

проспект та структура тому. 

 Нариси, історичні довідки міст та сіл. Економічні характеристики області та 

районів. Доповідні записки, довідки, листування про стан підготовки видання; роботу над 

нарисами, їх доповнення та уточнення. Редакційні рецензії, зауваження, довідки про 

нариси тому. 

 Витяги та копії документів, виявлені у державних архівах. Статті «Документи 

Черкаського облдержархіву як джерело для написання історії міст і сіл області», 
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«Боротьба трудящих Черкащини за відновлення і зміцнення Радянської влади (1917-

1919)». Хроніка звільнення населених пунктів Черкащини Радянською Армією від 

німецько-фашистських загарбників. Спогади діячів культури, окремих громадян про 

історію населених пунктів, історичні події та видатних людей області. 

 Списки Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб, 

нагороджених орденами і медалями СРСР, видатних діячів Черкащини, письменників 

уродженців області та які жили на її території, народних умільців та самодіяльних 

художників. Списки фотоілюстрацій, населених пунктів та карт до них. Список членів 

редакційної колегії тому. Статистичні звіти про кількість населення області. 

 

 

РЕДАКЦІЯ ОБЛАСНОЇ ГАЗЕТИ «МОЛОДЬ ЧЕРКАЩИНИ» 

 

 Фондів 2, 190 од.зб., 1960-1963, 1966-1987 рр. Описи, каталог. 

 

Створена у лютому 1960 р. відповідно до постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів 

УРСР від 3 серпня 1959 р. 

Припинила діяльність у 1963 р. 

Згідно з постановою ЦК Компартії України від 23 серпня 1966 р. поновила роботу. 

 

 Постанови, розпорядження обкому ЛКСМУ. 

 Накази по редакції (ф.П-5723). 

 Протоколи засідань редакційної колегії та творчого колективу редакції. 

 Плани, звіти, довідки, відомості про роботу редакції. 

 Інформації партійних, комсомольських, радянських органів на критичні виступи 

газети. Скарги трудящих та документи про їх розгляд. 

 Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (ф.П-5723). Рукописи 

письменників-початківців (ф.Р-2516). Листи знатних спортсменів, передовиків сільського 

господарства та промисловості Черкащини до редакції (ф.Р-2516). 

 Документи з особового складу. 

 

 Ф.Р-2516, 34 од.зб., 1960-1963 рр. 

 Ф.П-5723, 156 од.зб., 1966-1987 рр. 

 

 

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ЧЕРКАСЬКА ПРАВДА» - ОРГАН ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ КПУ І ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-4319, 172 од.зб., 1954-1989 рр. Описи, каталоги. 

 

 Почала виходити з лютого 1954 р. 

Проводила повсякденну роботу із залучення населення міста і сіл області до участі 

в газеті. 

 

 Накази головного редактора з основної діяльності. 

 Протоколи засідань та плани роботи редакційної колегії. 

 Тематичні плани та плани роботи редакції. Доповідні записки, довідки з 

актуальних питань роботи редакції, надіслані обкому КПУ. Довідки, інформації та річні 

текстові звіти про роботу редакції. Річні статистичні звіти про роботу з листами читачів, 

скаргами та боротьбу за дійсність виступів газети. 

 Опис листів, що надійшли до редакції за тематикою: Велика Вітчизняна війна 1941-
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1945 рр., громадсько-політичні газети, соціально-економічні питання, екологія, культура, 

освіта, охорона здоров’я. 

 Контрольні екземпляри газети. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Основні показники фінансового плану. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету, профспілкового комітету. 

 

 

РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТ 

 

 Фондів 26, 2490 од.зб., 1921-1924, 1943-1998 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: «Шевченків край» - у лютому 1919 р., «Уманська зоря» - у квітні 1922 р., 

«Трудова слава» і «Колгоспні лани» - у 1930 р., «Світло комунізму», «Трибуна 

хлібороба» та «Зоря комунізму» - у 1931 р., «Світлий шлях» - у лютому 1932 р., 

«Шлях до комунізму» - у 1944 р., «Зоря» - у квітні 1962 р. Інші відновили 

діяльність у лютому – березні 1944 р. 

Є органами міських і районних комітетів Компартії України, виконавчих комітетів 

міських і районних Рад депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – народних депутатів. 

Здійснюють пропаганду рішень уряду, органів місцевого самоврядування; 

мобілізацію населення на виконання цих рішень; займаються вихованням 

населення в дусі патріотизму. 

Ліквідовані: «Трибуна колгоспника» - у 1957 р., «Нове село», «Колгоспні лани» та 

«Шлях до комунізму» - у 1959 р., «Зоря» - у 1963 р. у зв’язку з ліквідацією 

відповідних районів. 

 

 Накази по редакціях газет. 

 Положення про районну газету (1944, ф.Р-4301); районну друкарню (1955, ф.Р-

4103); редакцію газети (1965, 1970, ф.Р-5709). 

 Протоколи засідань редакційних колегій. 

 Плани, звіти, довідки, відомості про роботу редакцій. Доповіді редакторів газет на 

нарадах райсількорів. 

 Листування з історії районів та міст. Статті, листи кореспондентів. Листи, рукописи 

письменників-початківців, передовиків виробництва. 

 Контрольні екземпляри газет. 

 Звіти про роботу з кадрами. Списки працівників редакції – членів Спілки 

журналістів СРСР (1958, ф.Р-4740). 

 Документи з соціалістичного змагання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські та фінансові звіти. 

 Акт про збитки, нанесені редакції газети фашистськими загарбниками (1944, ф.Р-

4301). 

 Документи місцевих комітетів профспілки. 

 

 «Нове село» (Бабанського району), ф.Р-4087, 20 од.зб., 1950-1959 рр. 

 «Ленінський шлях» (Буцького району), ф.Р-4812, 23 од.зб., 1944-1959 рр. 

 «Колгоспні лани» (м. Городище), ф.Р-5516, 86 од.зб., 1944-1962, 1967-1981 рр. 

 «Прапор Жовтня» (Драбівського району), ф.Р-5011, 94 од.зб., 1949-1978 рр. 

 «Світло комунізму» (м. Жашків), ф.Р-4359, 147 од.зб., 1944-1976 рр. 

 «Шевченків край» (м. Звенигородка), ф.Р-4103, 155 од.зб., 1950-1980 рр. 

 «Прапор Леніна» (м. Золотоноша), ф.Р-4569, 135 од.зб., 1946-1975 рр. 

 «Трудова слава» (м. Кам’янка), ф.Р-5042, 90 од.зб., 1947-1962, 1967-1980 рр. 
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 «Дніпрова зірка», (м. Канів), ф.Р-4740, 98 од.зб., 1944-1979 рр. 

«Авангард» (Катеринопільського району), ф.Р-4620, 79 од.зб., 1953, 1954, 1957, 

1960-1962, 1967-1981 рр. 

«Ленінським шляхом» (м. Корсунь-Шевченківський), ф.Р-4328, 141 од.зб., 1946-

1980 рр. 

«Колгоспні лани» (Ладижинського району), ф.Р-4088, 28 од.зб., 1944-1959 рр. 

«Червоний Жовтень» (Лисянського району), ф.Р-4369, 111 од.зб., 1965-1980 рр. 

«Промінь комунізму» (Маньківського району), ф.Р-4811, 113 од.зб., 1944-1980 рр. 

«Трибуна колгоспника» (Мокрокалигірського району), ф.Р-4404, 5 од.зб., 1950-

1953, 1956 рр. 

«Зоря» (Монастирищенського району), ф.Р-4637, 97 од.зб., 1945-1962, 1967-1980 

рр. 

«Зоря» ( м. Сміла), ф.Р-2702, 7 од.зб., 1962-1963 рр. 

«Червоний стяг» ( м. Сміла), ф.Р-2714, 193 од.зб., 1946-1980 рр. 

«Уманська зоря» (м. Умань), ф.Р-3074, 234 од.зб., 1948-1998 рр. 

«Трибуна хлібороба» (м. Христинівка), ф.Р-5709, 77 од.зб., 1960-1981 рр. 

«Шлях революції» (м. Черкаси), ф.Р-2726, 192 од.зб., 1921-1924 рр. 

«Серп і молот» (м. Черкаси), ф.Р-4735, 78 од.зб., 1945-1980 рр. 

«Зоря комунізму» (м. Чигирин), ф.Р-4301, 128 од.зб., 1943-1980 рр. 

«Світлий шлях» (Чорнобаївського району), ф.Р-5362, 69 од.зб., 1950-1961, 1965-

1974 рр. 

«Шполянські вісті» (м. Шпола), ф.Р-2300, 78 од.зб., 1944-1948, 1959-1974 рр. 

«Шлях до комунізму» (Шрамківського району), ф.Р-5771, 12 од.зб., 1949-1954 рр. 

 

ДРУКАРНІ 

 

 Фондів 4, 593 од.зб., 1920-1922, 1945-1991 рр. Описи, іменний каталог. 

 

Націоналізовані у лютому 1921 р. Черкаська 4-а державна та кооперативу 

«Допомога школі», а в 1922 р. об’єднані в одну державну друкарню. 

Інші відновили діяльність у 1944 р. 

Виконували типолітографічні замовлення. 

 

 Декрети РНК УСРР; постанови РНК СРСР; циркуляри поліграфічного відділу – 

Вищої Ради народного господарства. 

 Накази по друкарні (ф.Р-268). Положення про друкарню (ф.Р-4144). 

 Протоколи загальних зборів співробітників. 

 Техпромфінплани. Плани з випуску валової продукції. Виробничі плани. 

 Довідки, відомості про роботу друкарень. Щоденні зведення про продуктивність 

праці. Звіти про виконання планів з основних показників діяльності. Листування з 

установами, військовими частинами про виробництво та виконання замовлень на 

типографські роботи. 

 Звіти про роботу з кадрами. 

 Колективні договори; соціалістичні зобов’язання та акти перевіряння їх виконання. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи фабрично-заводського та місцевих комітетів профспілки. 

 

 Смілянська міська, ф.Р-4144, 183 од.зб., 1945-1971 рр. 

 Черкаська 4-а державна, ф.Р-268, 19 од.зб., 1921-1922 рр. 

 Черкаського кооперативу «Допомога школі», ф.Р-479, 2 од.зб., 1920-1921 рр. 

 Черкаська обласна ім. газети «Правда», ф.Р-3236, 389 од.зб., 1945-1991 рр. 
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РОЗДІЛ  20 

 

УСТАНОВИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (РАДІОМОВЛЕННЯ, 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ПРЕСА)  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

КОМІТЕТ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ І РАДІОМОВЛЕННЮ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2615, 1484 од.зб., 1954-1991 рр. Описи, каталоги. 

 

Створений 1 березня 1954 р. як відділ радіоінформації управління культури 

облвиконкому. У 1957 р. реорганізований – в обласну редакцію радіомовлення, у 

1966 р. – комітет по радіомовленню і телебаченню, у 1971 р. – комітет по 

телебаченню і радіомовленню. 

Перебував у віданні з 1954 р. – Головного управління радіоінформації Міністерства 

культури УРСР, з 1956 р. – Державного комітету Ради Міністрів УРСР по 

радіомовленню і телебаченню, з серпня 1991 р. – Державної телерадіомовної 

компанії України. 

Здійснює керівництво телебаченням і радіомовленням в області, районними 

радіокомітетами. 

 

 Накази Комітету по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР про 

організацію відділу радіоінформації (1954), редакції радіомовлення (1957) та положення 

до них. 

 Протоколи засідань обласного комітету, конференцій радіослухачів. 

 Плани роботи та звіти про їх виконання. Доповідні записки, довідки, огляди про 

стан радіомовлення в області. Квартальні та місячні тематичні плани радіопередач. Тексти 

радіопередач та інформації про розвиток промисловості, сільського господарства, 

будівництва, культури, освіти, міжнародних зв’язків, дружби між братськими 

республіками. Тексти радіопередач, присвячених 150-річчю з дня народження Т.Г. 

Шевченка, 130-річчю з дня народження І.С. Нечуя-Левицького. 

 Тексти виступів на радіо партійних та радянських працівників, старих більшовиків, 

делегатів з’їздів, Героїв Соціалістичної Праці, новаторів виробництва, знатних людей 

області, учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., поетів та письменників 

області. 

 Тексти радіорепортажів, присвячених нагородженню області орденом Леніна 

(1958), відкриттю монументів Слави в с. Кобринове Тальнівського району та в м. Тальне 

(1967), бібліотеки-музею ім. О.П. Гайдара в м. Канів (1966), врученню області пам’ятної 

медалі на честь 20-річчя звільнення України від гітлерівських загарбників (1966), 50-

річчю газети «Черкаська правда» та врученню їй ордена «Знак Пошани» (1969), зустрічам 

з льотчиком-космонавтом Г.Т. Береговим (1969) та колишнім в’язнем фашизму, членом 

міжнародної підпільної організації в таборі смерті «Бухенвальд» В.А. Хейфецем (1961). 

 Плани та звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські та фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

МІНІСТЕРСТВА ЗВ’ЯЗКУ УРСР 

 

 Ф.Р-2919, 100 од.зб., 1954-1966 рр. Опис. 

 

 Створена відповідно до наказу Міністерства зв’язку СРСР від 10 лютого 1954 р. 

Виконувала роботи по радіофікації населених пунктів області. З 1963 р. їй були 

передані функції управління міжміським телефонним та телеграфним зв’язком, 

міською і сільською телефонною мережею в області. 

Ліквідована згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1966 р. та 

відповідно до наказу Міністерства зв’язку УРСР від липня 1966 р. з передачею 

функцій Черкаському обласному виробничо-технічному управлінню зв’язку. 

 

 Накази Міністерства зв’язку СРСР про організацію дирекції (1954). 

 Виробничо-фінансові плани. Плани по радіофікації області. 

 Звіти, інформації та листування з Міністерством зв’язку УРСР про роботу дирекції. 

Зведені звіти дирекції, звіти підприємств зв’язку області з радіофікації, обладнання 

радіовузлів і телефонізацію сільрад та інших об’єктів, по лінійному господарству, 

міжміському телефонно-телеграфному зв’язку, міському та сільському зв’язку. Аналізи 

виробничої діяльності. 

 Титульні списки капітального будівництва по телефонізації та радіофікації 

колгоспів і радгоспів області. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

ЧИГИРИНСЬКЕ ПОВІТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ РАДІОТЕЛЕГРАФНОГО 

АГЕНСТВА УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-1051, 2 од.зб., 1921 р. Опис. 

 

 Відомостей про час заснування та припинення діяльності немає. 

 

 Відомості на виплату заробітної плати службовцям. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ АГЕНСТВО «СОЮЗДРУК» ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗКУ 

МІНІСТЕРСТВА ЗВ’ЯЗКУ УРСР 

 

 Ф.Р-4511, 284 од.зб., 1954-1979 рр. Описи. 

 

Створене 12 січня 1954 р. як обласний відділ розповсюдження і експедирування 

преси «Союздрук». У 1955 р. реорганізований – у відділ розповсюдження преси 

«Союздрук». Відповідно до наказу Міністерства зв’язку УРСР від 25 лютого 1970 

р. перейменований – в обласне агентство «Союздрук». 

Здійснювало розповсюдження преси за підпискою та в роздріб. 

 

 Накази начальника агентства з основної діяльності. Положення про районне 

агентство «Союздрук» (1963). 

 Перспективні плани розвитку агентства та показники їх виконання. Плани роботи. 
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Огляди та аналізи діяльності республіканського управління «Союздрук» в розрізі областей 

(1969-1970). Статистичні звіти та довідки про діяльність обласного агентства. Річні звіти 

міських агентств та районних відділень «Союздрук» з усіх галузей діяльності. Доповіді, 

довідки про хід підписної кампанії, освоєння підписних лімітів по районах області, 

підсумки перебудови органів «Союздрук». Відомості про тиражі газет та журналів. 

 Протоколи, плани, звіти, листування про впровадження наукової організації праці; 

документи про перехід на нову систему планування та економічного стимулювання 

(1968), нові умови оплати праці (1968). 

 Виробничо-фінансові плани, баланси прибутків і видатків обласного агентства та 

підвідомчих установ; звіти про їх виконання. Штатні розписи, кошториси. Зведені і річні 

бухгалтерські звіти обласного агентства та підвідомчих установ. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

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 

 

 Ф.Р-4502, 216 од.зб., 1954-1994 рр. Описи. 

 

Створене у 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області як управління по 

охороні військових та державних таємниць у пресі при Черкаському облвиконкомі. 

З 1966 р. перейменоване – в управління по охороні державних таємниць у пресі при 

Черкаському облвиконкомі. 

Перебувало у віданні Головного управління по охороні державних таємниць у пресі 

при Раді Міністрів УРСР. 

У листопаді 1992 р. перейменоване – в Черкаське обласне управління по охороні 

державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації. 

Ліквідоване відповідно до Указу Президента України від 18 листопада 1994 р. 

 

 Накази начальника управління з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Перспективні плани та плани роботи управління. 

 Доповідні записки про результати перевіряння роботи управління органом вищого 

рівня. Інформаційні листи, річні звіти та листування про роботу управління, 

поліграфічних підприємств; очищення книжкових фондів від застарілої літератури. 

Доповідні записки про порушення нормативних документів обласною друкарнею. 

 Доповідна записка про порушення деякими обласними організаціями вимог органів 

цензури у 1971 р. Документи до 50-річчя органів Головліту УРСР (1972). 

 Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, чисельність працівників за 

статтю, віком та стажем роботи. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ 

УКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ КНИЖКОВОЇ  ТОРГІВЛІ «УКРКНИГА» 

 

 Ф.Р-2911, 194 од.зб., 1954-1985 рр. Описи. 

 

Створена у травні 1955 р. відповідно до рішення Черкаського облвиконкому від 10 

травня 1955 р. 



 479 

Здійснює керівництво оптовою та роздрібною торгівлею книгами. 

 

 Накази директора контори з основної діяльності. 

 Плани торгово-фінансової діяльності. 

 Річні звіти з основної діяльності. Довідки, зведення, інформації про роботу 

книготоргу. Огляд роботи книготоргових підприємств області (1970-1976). 

 Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління та 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах. Протоколи, відомості, клопотання 

про нагородження працівників та службовців. 

 Колективні договори. Документи по соціалістичному змаганню. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкового комітету та місцевого комітету профспілки. 
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РОЗДІЛ  21 

 

НАУКОВІ УСТАНОВИ; АРХІВНІ УСТАНОВИ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

НАУКА 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ПРОПАГАНДИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-

ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ І 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (УкрНДІНТІ) 

 

 Ф.Р-5567, 143 од.зб., 1974-1981 рр. Описи. 

 

 Створений відповідно до наказу Держплану України від 4 квітня 1974 р. 

Надає установам, організаціям та підприємствам методичну допомогу в 

інформаційній, бібліотечній та патентній роботі. 

 

 Наказ про створення ЦНТІ, статут територіальних центрів (1974). Статут ЦНТІ 

(1979). 

 Протоколи засідань та плани роботи науково-технічної ради. 

 Плани роботи; розвитку ЦНТІ на 1976-1980 рр.; організації інформаційної роботи 

та звіти про їх виконання. 

 Тематичні плани та звіти про їх виконання. Рішення балансової комісії УкрНДІНТІ 

про виробничу діяльність ЦНТІ. Річні звіти установ, організацій, підприємств з науково-

технічної пропаганди та інформації; про обмін досвідом; впровадження новинок. Зведені 

та річні звіти про роботу науково-технічних бібліотек; зведені огляди їх діяльності. 

 Методичні рекомендації, лекції, переліки інформаційних листків, які розроблені 

ЦНТІ (1980). 

 Звіти про роботу з кадрами. 

 Соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

 

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРКАСЬКОГО ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

 

 Ф.Р-2676, 27 од.зб., 1963-1965 рр. Опис, каталог. 

 

Організований відповідно до розпорядження Київського раднаргоспу від 3 серпня 

1963 р. 

Здійснював вивчення та розповсюдження досягнень техніки, передового 

виробничого досвіду, досягнень новаторів, винахідників і раціоналізаторів; заходи 

з науково-технічної пропаганди та обміну виробничо-технічним досвідом. 
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З 1 листопада 1965 р. згідно з розпорядженням Київського раднаргоспу переданий 

Будинку науково-технічної інформації і пропаганди. 

 

 Плани роботи відділу, основних заходів з технічної інформації, пропаганди, обміну 

передовим досвідом; звіти про їх виконання. 

 Матеріали технічних виставок та семінарів.  

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ РАДИ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-2515, 56 од.зб., 1960-1963 рр. Описи, каталог. 

 

Створене 9 серпня 1960 р. відповідно до постанови Черкаського раднаргоспу та 

згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1960 р. 

Здійснювало вивчення досягнень досвіду передових підприємств, новаторів 

виробництва в області втілення нової техніки, організації виробництва, 

удосконалення технології, підвищення продуктивності праці та ін. 

Ліквідоване відповідно до постанови ЦК Компартії України та Ради Міністрів 

УРСР від 29 грудня 1962 р. 

 

 Постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу. 

 Накази начальника бюро з особового складу. 

 Календарні плани роботи бюро. Плани роботи з виробничо-технічної пропаганди, 

інформації та звіти з обміну передовим досвідом. Плани та звіти про роботу бюро 

технічних інформацій підприємств. 

 Документи (тематичні плани, переліки експонатів, економічні характеристики, 

списки учасників, відомості про заохочення та нагородження працівників) постійних та 

тематичних виставок досягнень народного господарства УРСР. 

 Оригінали авторських рукописів. Збірники інформаційних листків. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Квартальні баланси та звіти. 

 

 

БУДИНОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОПАГАНДИ МІНІСТЕРСТВА 

ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-4580, 81 од.зб., 1965-1970 рр. Описи. 

 

Створений відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР 

від 12 серпня 1963 р. та згідно з постановою Київського раднаргоспу від 1 липня 

1965 р. 

Згідно з наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 5 листопада 1970 р. 

переданий Науково-дослідному інституту техніко-економічних досліджень на 

правах його відділення. 

 

 Накази директора будинку з основної діяльності. 

 Положення про будинок (1965) та центр науково-технічної кіноінформації і 

пропаганди (1970). 

 Річні плани заходів з науково-технічної пропаганди. Програми заходів. Тематико-

експозиційні плани виставок. 

 Доповіді, довідки та відомості про роботу будинку. Звіти будинку та відділу 
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науково-технічної інформації про проведену роботу з науково-технічної інформації та 

пропаганди передового виробничого досвіду. Квартальні звіти з праці. 

 Документи (постанови, плани роботи, звіти та інші) первинної організації 

Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Зразки готової друкованої продукції. 

 Акт приймання-передавання будинку від Київського раднаргоспу у відання 

Міністерства хімічної промисловості УРСР (1966). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ФІЛІАЛ ДЕРЖАВНОГО ПРОЕКТНОГО ІНСТИТУТУ 

«ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ДЕРЖБУДУ УРСР 

 

 Ф.Р-2673, 466 од.зб., 1955-1981 рр. Описи. 

 

Відповідно до наказу Міністерства сільського і міського будівництва УРСР від 15 

квітня 1955 р. на базі Ізмаїльської обласної проектної контори створена Черкаська 

обласна проектна контора «Облміськсільпроект». У 1957 р. реорганізована – в 

Черкаську обласну проектну контору «Облпроект». З 1963 р. перейменована – в 

Черкаський філіал державного інституту «Гіпроцивільпромбуд». 

Філіал – проектна організація по житлово-цивільному проектуванню. 

 

 Накази директора філіалу з основної діяльності. Розпорядження головного 

інженера. Положення про Черкаську обласну проектну контору. 

 Протоколи засідань архітектурно-технічної ради, диспетчерських і оперативних 

нарад. 

 Тематичні плани і титульні списки проектно-пошукових робіт; звіти та довідки про 

їх виконання. Проекти планування, забудови та благоустрою об’єктів; архітектурно-

планувальні завдання; матеріали інженерно-геологічних досліджень. Відомості про 

виконання проектно-пошукових робіт з проектування сіл області (1965). Річні звіти про 

технічну діяльність філіалу. 

 Документи з раціоналізації та винахідництва; про роботу з кадрами. 

 Плани та звіти з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські 

звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ФІЛІАЛ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРОЕКТНОГО 

ІНСТИТУТУ ПО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 

 

 Ф.Р-4285, 123 од.зб., 1954-1969 рр. Описи. 

 

Створений у 1954 р. як управління землевпорядкування управління сільського 

господарства облвиконкому. У 1955 р. реорганізоване – у відділ 

землевпорядкування, у 1959 р. – відділ землевпорядкування і сівозмін. У 1961 р. 

перейменований – в землевпоряджувальну експедицію республіканського 

проектного інституту по землевпорядкуванню «Укрземпроект», у 1969 р. – 

Черкаський філіал республіканського проектного інституту по 

землевпорядкуванню «Укрземпроект». 
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 Накази по відділу та інституту. 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Плани землевпоряджувальних і проектно-пошукових робіт, звіти та довідки про їх 

виконання. Довідка про населені пункти області, в яких збереглися давні лісобудівельні 

ансамблі, комплекси пам’ятників архітектури та археології (1968). Зведені відомості про 

введення сівозмін у колгоспах та радгоспах області. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Документи з соціалістичного змагання з Запорізькою, Івано-Франківською та 

Полтавською землевпоряджувальними експедиціями. Соціалістичні зобов’язання та акти 

перевірянь їх виконання. 

 Фінансові плани, плани з праці, звіти про їх виконання. Штатні розписи, 

кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ФІЛІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ 

ПРОЕКТУВАННЯ САДІВ І ВИНОГРАДНИКІВ «УКРДІПРОСАД» 

МІНІСТЕРСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-4984, 217 од.зб., 1967-1983 рр. Описи. 

 

Створений відповідно до наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 16 

липня 1966 р. 

З 1967 р. у віданні Міністерства сільського господарства УРСР, з 1973 р. – 

Міністерства харчової промисловості СРСР. Підпорядковувався з 1967 р. – 

Республіканській проектній конторі «Укрсадпроект» Українського науково-

дослідного інституту садівництва, з лютого 1972 р. – Республіканській конторі по 

проектуванню садів і виноградників «Укрсадвинпром», з 1973 р. – Українському 

державному інституту проектування садів і виноградників «Укрдіпросад». 

Філіал обслуговував – Житомирську, Київську, Полтавську, Сумську, Черкаську та 

Чернігівську області. 

 

 Накази директора філіалу з основної діяльності. 

 Протоколи засідань технічної ради, секції технічної ради відділу проектування 

садів. 

 Тематичні плани проектно-розвідувальних робіт; звіти про їх виконання. Річні 

статистичні звіти про видавання проектів. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва; капітального будівництва; про роботу 

первинної організації науково-технічного товариства; з кадрами. 

 Річні та квартальні показники соціалістичного змагання. 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкового комітету, місцевого комітету профспілки. 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ № 13 (ДПІ-13) МІНІСТЕРСТВА ЛЕГКОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5371, 355 од.зб., 1966-1983 рр. Описи. 

 

У грудні 1966 р. відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР 
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створений Черкаський філіал Львівського проектно-конструкторського інституту. 

У 1968 р. реорганізований – у відділ комплексного проектування і досліджень 

Державного інституту з проектування підприємств текстильної промисловості, у 

1972 р. – Черкаський філіал Державного проектного інституту. 

Згідно з наказом Міністерства легкої промисловості СРСР від 24 січня 1977 р. на 

базі Черкаського філіалу створений Державний інститут з проектування 

підприємств легкої промисловості № 13. 

 

 Накази Міністерства легкої промисловості УРСР про створення та реорганізації 

інституту (1966, 1968, 1972). 

 Накази по інституту. 

 Протоколи засідань технічної ради та плани роботи. 

 Тематичні плани та кошториси на проектно-пошукові роботи. Звіти, відомості про 

планово-виробничу діяльність. 

 Плани, звіти, відомості про виконання організаційно-технічних заходів, створення 

та впровадження нової техніки, стан служби науково-технічної інформації. Звіти про 

виконання плану з нової техніки. Технічні звіти. Довідки про результати перевірянь 

роботи інституту із зміцнення зв’язку науки з виробництвом, прискорення впровадження 

наукових рекомендацій та проектних розробок в народне господарство (1974). Розрахунки 

економічної ефективності від впровадження новітніх технологічних процесів. 

 Плани та звіти про роботу з кадрами. 

 Соціалістичні зобов’язання та довідки про їх виконання. 

 Фінансові плани. Плани та звіти з праці. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ВІДДІЛ ПРОЕКТНОГО ІНСТИТУТУ «УКООППРОЕКТ» 

 

 Ф.Р-5501, 3 од.зб., (200 од.зб. – НТД), 1967-1971 рр. Описи. 

 

 Створений у серпні 1965 р. 

Підпорядковувався з 1965 р. – Київському міжреспубліканському філіалу 

проектного інституту «Центросоюз», з березня 1967 р. – проектному інституту 

«Укоопспілки», з березня 1971 р. – проектному інституту «Укооппроект». 

Розробляв схеми розвитку галузей, техніко-економічні обґрунтування будівництва 

об’єктів; здійснював проектні та пошукові роботи. 

 

 Розпорядження начальника відділу з основної діяльності. 

 Звіти про виконання проектно-пошукових робіт. 

 Проектна документація на розширення ресторану «Пролісок» в Соснівці м. 

Черкаси. 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ ЗАВОДУ ГІДРАВЛІЧНОГО ВАПНА 

 

 Ф.Р-544, 2 од.зб., 1941 р. Опис. 

 

 Період діяльності – 1941 р. 

 

 Геологічна характеристика та хімічні аналізи вапняних мергелів с. Брідок 

Лисянського району і теплові розрахунки печей. 

 Креслення заводу та технологічні розрахунки до них. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ ФІЛІАЛ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРОЕКТНО-

ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ «УКРКОЛГОСППРОЕКТ» 

 

 Ф.Р-4289, 274 од.зб., 1960-1985 рр. Описи. 

 

Створений у 1960 р. як Черкаська обласна міжколгоспна проектна організація 

«Облміжколгосппроект». У 1967 р. реорганізована – в інститут 

«Черкасиоблколгосппроект», у 1969 р. – в Черкаський філіал республіканського 

проектно-дослідного інституту «Укрколгосппроект». 

Ліквідований відповідно до наказу Держагропрому УРСР від 11 квітня 1986 р. та на 

його базі створений Черкаський обласний проектно-дослідний інститут 

«Черкасиагропроект». 

 

   Накази директора філіалу з основної діяльності. Розпорядження головного 

інженера філіалу. 

 Протоколи зборів уповноважених міжколгоспних будівельних організацій, засідань 

ради «Облміжколгосппроекту», технічної ради. 

 Основні направлення економічного та соціального розвитку філіалу на 1981-1985 

рр. і на період до 1990 р. Плани організаційно-технічних заходів. Основні показники 

виробничої діяльності філіалу. Річні технічні звіти. Звіти, доповідні записки, відомості 

про виконання плану проектно-дослідних робіт, хід проектування. 

 Плани розробки і впровадження нової техніки та звіти по темах. Річні статистичні 

звіти про впровадження і використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій; з 

охорони праці та техніки безпеки. 

 Річні звіти про роботу з кадрами. 

 Зведені фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські 

звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету та місцевого 

комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ І 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ СРСР 

 

 Ф.Р-4341, 414 од.зб., (1514 од.зб. – НТД), 1961-1980 рр. Описи. 

 

Створений у 1961 р. відповідно до постанов Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 

1960 р. та Черкаського раднаргоспу від 13 листопада 1961 р. 

Здійснював проектно-конструкторські та технологічні роботи в області 

машинобудування, вугільної та деревообробної галузей промисловості. 

 

 Постанови Ради Міністрів СРСР, Київського раднаргоспу про створення та 

спеціалізацію інституту. 

 Статути інституту (1961, 1967). 

 Накази та розпорядження по інституту. 

 Протоколи засідань та плани роботи технічної ради. 

 Тематичні плани науково-пошукових, дослідно-конструкторських, проектних 

робіт; звіти, довідки про їх виконання. Основні техніко-економічні показники роботи 

інституту. Переліки робіт інституту, впроваджених у виробництво, показники їх 

економічної ефективності, основних проектів, розроблених інститутом. Звіти про 
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виконання плану з нової техніки. 

 Плани капітальних вкладень та річні звіти про їх виконання. 

 Конструкторська та технологічна документації на вироби. 

 Звіти про роботу з кадрами. 

 Документи по соціалістичному змаганню з Кримським та Полтавським 

інститутами. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ХІМІЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5573, 421 од.зб., 1971-1980 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від 5 

листопада 1970 р. на базі Центру науково-технічної кіноінформації і пропаганди. 

Займалося технічною інформацією та пропагандою знань, досягнень та передового 

досвіду в хімічній промисловості. 

 

 Статут відділення (1971). 

 Накази, розпорядження завідуючого відділенням з основної діяльності. 

 Протоколи засідань науково-технічної та художньої рад, виробничих нарад. 

 Плани роботи; звіти, довідки, доповіді про їх виконання. Плани організаційно-

технічних заходів з підвищення ефективності та якості технічної інформації та 

пропаганди. Наукові звіти. Зведений звіт з науково-технічної інформації та пропаганди 

передового виробничого досвіду в хімічній промисловості (1980). Статистичні звіти про 

виконання планів з науково-дослідної роботи, дослідних, проектних, конструкторських та 

технологічних робіт. 

 Протоколи, рішення, рекомендації конференцій, нарад, семінарів, шкіл з обміну 

досвідом. Методичні рекомендації з підготовки вітчизняних та зарубіжних виставок. 

Тематико-експозиційні плани виставок. Анотації, сценарії, монтажні аркуші 

кіноінформацій та замовлених кінофільмів з актуальних проблем хімічної промисловості. 

 Статистичні та текстові звіти, доповіді, довідки про роботу з кадрами. 

 Колективні угоди; соціалістичні зобов’язання та документи про їх виконання. 

 Плани з праці та звіти про їх виконання. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕСОЮЗНОГО ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ВСЕСОЮЗНОГО 

ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 

«СОЮЗЕЛКТРОТЕХНОЛОГІЯ» МІНІСТЕРСТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5605, 136 од.зб., 1979-1985 рр. Опис. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства електротехнічної промисловості СРСР 

від 10 травня 1979 р. за погодженням з Держкомітетом СРСР по науці і техніці. 
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Здійснює розроблення та виробництво спеціального технологічного обладнання 

для великосерійного та масового виробництва електротехнічної промисловості по 

спеціалізації Черкаського заводу СТО. 

 

 Наказ Міністерства електротехнічної промисловості СРСР про створення 

відділення (1979). Статут відділення (1979). 

 Накази директора відділення з основної діяльності. Розпорядження директора та 

головного інженера відділення. 

 Протоколи, плани роботи та звіти про роботу науково-технічної ради. 

 Тематичні плани. Плани роботи бюро та секцій відділення. Плани та звіти про 

виконання науково-дослідних, дослідних, проектних, конструкторських та технологічних 

робіт. 

 Документи з раціоналізації і винахідництва. Річні звіти про капітальні вкладення. 

Плани та звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Акти, довідки комплексних ревізій фінансово-

господарської діяльності відділення. 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ІОНООБМІННИХ МАТЕРІАЛІВ МІНІСТЕРСТВА ХІМІЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5703, 207 од.зб., 1977-1997 рр. Описи. 

 

Створений відповідно до наказів Міністерства хімічної промисловості СРСР від 22 

липня 1977 р. та НВО «Пластмаси» від 22 серпня 1977 р. як Черкаське відділення 

науково-дослідного інституту пластичних мас ім. Г.І. Петрова науково-

виробничого об’єднання «Пластмаси» Міністерства хімічної промисловості СРСР. 

У 1991 р. реорганізоване – в Черкаський державний науково-дослідний інститут 

іонообмінних матеріалів. 

 

 Положення про відділення (1981, 1984). Статути інституту (1991, 1993). 

 Накази начальника відділення та директора інституту з основної діяльності. 

 Протоколи засідань ради трудового колективу, науково-технічної ради, підсекцій 

відділення, експертної комісії з розгляду документів, підготовлених до відкритої 

публікації. 

 Комплексний план заходів з прискорення науково-технічного прогресу на 1985-

1990 рр. Плани науково-технічних і дослідних робіт та звіти про їх виконання. Показники 

економічної та аналізи господарської діяльності інституту. Довідки з основних питань 

діяльності відділення та інституту. 

 Авторські свідоцтва на винаходи. Перелік повністю завершених дослідних та 

науково-технічних робіт. 

 Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. Соціалістичні зобов’язання 

колективу відділення. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Ліквідаційний баланс 

інституту (1997). 

 Документи профспілкового комітету. 

 Документи з особового складу. 
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СМІЛЯНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ЦУКОР» 

 

 Ф.Р-4416, 263 од.зб., 1956-1985 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства промисловості продовольчих товарів 

СРСР від 7 березня 1956 р. 

Підпорядковувалось Головному управлінню машино - і деталебудування 

Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР, з 1958 р. – Центральному 

науково-дослідному інституту цукрової промисловості Держплану при Раді 

Міністрів УРСР, з 1966 р. – Всесоюзному науково-дослідному інституту цукрової 

промисловості, з 1977 р. – Науково-виробничому об’єднанню «Цукор», з 1983 р. – 

НВО «Цукор» Головного управління цукрової промисловості Міністерства 

харчової промисловості СРСР. 

Здійснювало розробку нового обладнання, модернізацію встановленого 

обладнання. 

 

 Статут бюро (1956). 

 Протоколи засідань технічної ради. 

 Плани роботи. Звіти про виконання конструкторських робіт. 

 Документи з капітального будівництва. 

 Довідки, звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та списки 

спеціалістів бюро. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Ліміти з праці та фонд зарплати. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; профспілкового комітету, місцевого 

комітету профспілки. 

 

 

ПІДПРИЄМСТВО П/Я В-8279 (ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

«СОКІЛ») МІНІСТЕРСТВА ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-5661, 182 од.зб., 1975-1985 рр. Опис, іменний каталог. 

 

Створене відповідно до наказу Міністерства оборонної промисловості СРСР від 13 

грудня 1974 р. на базі спеціального конструкторського бюро Черкаського заводу 

«Фотоприлад». 

Здійснювало розробку і виготовлення дослідних зразків апаратури дешифрування 

та їх обробку, бортових і наземних приладів для космічних об’єктів та ін. 

Ліквідоване згідно з наказом Міністерства оборонної промисловості СРСР від 1 

лютого 1988 р. та передане заводу «Фотоприлад». 

 

 Накази керівника підприємства з основної діяльності. 

 Протоколи засідань та рішення науково-технічної ради. 

 Техніко-економічне обґрунтування будівництва підприємства (1978). Акт 

приймання-передавання ЦКБ «Сокіл» з дослідним виробництвом станом на 1 квітня 1975 

р. 

 П’ятирічний план основних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

із озброєння та військової техніки на 1981-1985 рр. Переліки та затверджені плани 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та річні статистичні звіти про їх 

виконання. Технічні завдання та листування з Міністерством, підприємствами про 

розробку нових зразків продукції, нових тем. 
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 Основні показники науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в Х-й 

(1976-1980) та ХІ-й (1981-1985) п’ятирічках. Довідки, доповідні записки про діяльність 

підприємства. 

 Тексти статей, підготовлених співробітниками до публікації в періодичній пресі. 

 Плани капітальних вкладень та звіти про їх виконання. Річні статистичні звіти з 

охорони праці та техніки безпеки. 

 Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління та 

розприділення всіх працюючих за посадами, чисельність та склад спеціалістів. Довідки, 

витяги з протоколів та інші документи на здобуття Державної премії СРСР 

співробітниками. 

 Плани з праці; річні статистичні звіти про їх виконання. Штатні розписи. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкового комітету. 

 

 

 

 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ БЮРО 

 

 Фондів 3, 60 од.зб., 1954-1964 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: при Черкаському облуправлінні місцевої промисловості та Черкаській 

облраді промислової кооперації відповідно до постанови ЦК КПРС та Ради 

Міністрів СРСР від 10 жовтня 1953 р.; при Черкаській облраді промислової 

кооперації розпочало діяльність з березня 1956 р.; при Черкаському облтресті 

культурно-побутових товарів створене згідно з рішенням Черкаського 

облвиконкому від 18 липня 1961 р. шляхом об’єднання бюро облмісцевпрому і 

облпобутуправління. 

Здійснювали покращення організації виробництва, введення нової технології та 

розширення асортименту виробів. 

Ліквідовані: при Черкаському облуправлінні місцевої промисловості та Черкаській 

облраді промислової кооперації відповідно до постанови ЦК Компартії України і 

Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 1960 р.; при Черкаському облтресті культурно-

побутових товарів згідно з наказом тресту від 17 червня 1964 р. 

 

 Документи про створення бюро. Положення про бюро (ф.Р-2540). 

 Тематичні плани та плани роботи. 

 Протокол про обслідування роботи бюро (1956, ф.Р-2540). 

 Одноразові звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу. 

 Фінансові плани. Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

фінансові звіти. 

 

Черкаського обласного управління місцевої промисловості, ф.Р-2540, 29 од.зб., 

1954-1961 рр. 

Черкаської обласної Ради промислової кооперації, ф.Р-2541, 14 од.зб., 1956-1961 

рр. 

Черкаського обласного тресту по виробництву товарів культурно-побутового 

призначення та широкого вжитку, ф.Р-2542, 17 од.зб., 1961-1964 рр. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

 Ф.Р-5500, 775 од.зб., 1954-1996 рр. Описи. 

 

Створений відповідно до наказу Управління мір і вимірювальних приладів УРСР 

від 9 березня 1954 р. як Черкаське обласне управління мір і вимірювальних 

приладів. У 1956 р. перейменоване – в Черкаську державну контрольну 

лабораторію з вимірювальної техніки, у 1968 р. – Черкаську обласну лабораторію 

державного нагляду за стандартами та вимірювальною технікою, у лютому 1986 р. 

– центр стандартизації і метрології, у квітні 1993 р. – центр стандартизації, 

метрології та сертифікації. 

 

 Статут центру (1994). Положення про державні контрольні лабораторії з 

вимірювальної техніки (1955). 

 Накази з основної діяльності. 

 Протоколи засідань Ради трудового колективу, виробничих та загальних зборів 

працівників. 

 Річні плани економічного та соціального розвитку центру. Плани роботи. 

 Доповідні записки, довідки з основних питань діяльності. Річні звіти про роботу. 

Звіти про основні техніко-економічні роботи. 

 Стандарти підприємств з Комплексної системи управління якістю праці. 

Документи про результати перевірянь впровадження та дотримання стандартів і технічних 

умов на підприємствах та в організаціях області. Акти перевірок державного 

метрологічного нагляду. 

 Документи з охорони праці та техніки безпеки. 

 Плани та річні звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи групи народного контролю; місцевого комітету профспілки та 

профспілкового комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА НОРМАТИВНО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПО 

НАУКОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УРСР 

 

 Ф.Р-2684, 98 од.зб., 1968-1970 рр. Описи. 

 

Створена у березні 1968 р. відповідно до наказу Міністерства комунального 

господарства УРСР. Розпочала діяльність у вересні 1968 р. 

Займалась розробкою нормативних матеріалів по трудових затратах і матеріальних, 

типових проектів організації робочих місць та типових проектів процесів в 

ремонтно-будівельних організаціях системи комунального господарства. 

Ліквідована згідно з наказом Міністерства комунального господарства УРСР від 20 

березня 1970 р. 

 

 Накази, розпорядження Міністерства комунального господарства УРСР, головної 

лабораторії з наукової організації праці. Виконавчі листи. 

 Плани роботи; звіти про роботу. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи з особового складу. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ № 99 «СИСТЕМНИХ ЗАСОБІВ 

ВИМІРЮВАНЬ ІВК І ДЖЕРЕЛ СТАБІЛІЗОВАНОГО ЖИВЛЕННЯ» 

ВСЕСОЮЗНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ 

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 

 

 Ф.Р-6016, 62 од.зб., 1978-1985 рр. Опис, каталог. 

 

Розпочав діяльність з 20 жовтня 1978 р. як науково-дослідний відділ № 99 «Джерел 

стабілізованого живлення і аналогів блоків». З травня 1983 р. перейменований – в 

науково-дослідний відділ № 99 «Системних засобів вимірювань ІВК і джерел 

стабілізованого живлення». 

Перебував у віданні Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем 

управління СРСР. 

Проводив науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розробки нових 

джерел стабілізованого живлення і засобів метрологічного забезпечення з 

наступним їх впровадженням на заводі «Мегомметр». 

Припинив діяльність з грудня 1985 р. відповідно до наказу Міністерства 

приладобудування, засобів автоматизації і систем управління СРСР від 5 листопада 

1985 р. шляхом злиття з відділом головного конструктора заводу «Мегомметр». 

 

 Накази та розпорядження завідуючого відділом. 

 Протоколи виробничо-технічних нарад. 

 Тематичні плани відділу. Річні звіти та квартальні статистичні звіти про виконання 

планів відділу. Довідки, відомості про розроблення та випробування приладів. 

 Відомості про наявність працюючих кадрів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти з основної діяльності. 

 Документи профспілкового комітету. 

 

 

УМАНСЬКИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «СОФІЇВКА» АКАДЕМІЇ НАУК 

УРСР 

 

 Ф.Р-1461, 181 од.зб., 1945-1969 рр. Описи. 

 

Закладений у 1796 р. та відкритий у 1800 р. в урочищі Кам’янка. З 1796 р. по 1805 

р. належав великому магнату України графу Феліксу Потоцькому, з 1805 р. по 1822 

р. – його дружині графині Софії Потоцькій. 

У 1929 р. «Софіївка» оголошена державним заповідником. Є пам’ятником 

українського садово-паркового мистецтва епохи класицизму. 

Відновив діяльність у 1944 р. 

З 1956 р. перейменований – у дендрологічний парк «Софіївка». 

 

 Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про впорядкування Уманського 

державного заповідника (1945). 

 Положення про державний заповідник (1944). Статут служби охорони державних 

заповідників (1945). 

 Протоколи засідань виїзної сесії ученої ради Центрального республіканського 

ботанічного саду (1961), науково-технічних виробничих нарад, ученої ради заповідника 

(1948). 

 Виробничі плани, звіти, довідки, листування про діяльність та стан заповідника і 

дендропарку. Плани з декоративного розсадника; тематичні плани. Плани наукових 

конференцій. Плани, звіти, листування про науково-дослідну роботу. 
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 Наукові звіти. Короткі історичні відомості про заповідник (1946). Відомості про 

площі, зайняті заповідником (1947); озеленення заповідника, відновлення та покращення 

паркових композицій; стан архітектурних та гідротехнічних споруд; поновлення колекцій 

деревних та кущових порід. Характеристика сортів роз, вирощених із черешкового 

матеріалу (1969). Листування про підготовку путівника по заповіднику (1955). 

 Плани, кошториси, титульні та будівельні списки на капітальні і відновлювальні 

роботи, реконструкцію заповідника. Звіти, доповідні записки, довідки, листування про 

відновлення, ремонт, реконструкції, реставрації та будівництво парків і гідротехнічних 

споруд, пам’ятників паркової архітектури, павільйонів. Акти обслідувань стану 

відновлювальних робіт. 

 Плани, звіти про роботу з кадрами. 

 Соціалістичні зобов’язання та акти перевірянь їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 

 

 

КАНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАПОВІДНИК КИЇВСЬКОГО ОРДЕНА 

ЛЕНІНА ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

 

 Ф.Р-3700, 164 од.зб., 1944-1970 рр. Опис. 

 

Створений у 1931 р. як Середньодніпровський заповідник. У 1947 р. мав назву – 

біогеографічний; у 1951 р. реорганізований – в учбово-дослідне лісове 

господарство, у 1968 р. – в державний заповідник. 

Є учбово-дослідною базою Київського державного університету. Здійснює охорону 

комплексу природних і археологічних пам’ятників у долині Дніпра; вивчення 

природи у районі діяльності, розробку окремих питань методики досліджень і 

обліку рослин, тварин. 

 

 Накази, розпорядження Київського державного університету та листування з ним з 

організаційно-господарських питань. 

 Положення про Канівський біогеографічний заповідник (1947). 

 Протоколи загальних зборів, виробничих нарад. 

 Контрольні цифри для складання проектів будівництва науково-експериментальної 

та учбової бази (1948). Картографічні схеми земель біогеографічного заповідника (є дані 

за 1926-1927, 1935-1936 рр.). 

 Перспективний план розвитку учбового лісового господарства на 1955-1959 рр. 

П’ятирічний план роботи державного заповідника на 1970-1975 рр. Виробничо-фінансові 

плани. Пояснюючі записки, довідки з історії створення учбового лісового господарства та 

його діяльність. Характеристики і таксаційні описи учбового лісового господарства. 

Календарний план лісогосподарських робіт та акти перевірянь ведення лісового 

господарства (1963). Документи з лісоустрою. Звіти про діяльність заповідника. 

 Річні плани капітальних вкладень, з праці, титульні списки, кошториси з 

капітального будівництва. Звіти та відомості про виконання планів капітальних вкладень і 

капітальних робіт.  

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи. Прибутково-видаткові кошториси. Річні бухгалтерські звіти. 

 Акти про збитки, нанесені фашистськими загарбниками. 
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АРХІВНІ УСТАНОВИ 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ (ЧЕРКАСЬКЕ) ОКРУЖНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

 Ф.Р-228, 236 од.зб., 1923-1930 рр. Опис, каталог. 

 

 Створене у жовтні 1924 р. як окружний архів. 

 У липні 1925 р. реорганізований – в окружне архівне управління. 

Здійснювало концентрацію, упорядкування, наукове вивчення документів, 

контроль за роботою архівів установ, організацій та підприємств, а також 

державних районних архівів. 

Ліквідоване у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією відповідного округу. 

 

 Розпорядження Черкаського окрвиконкому. 

 Анкетні листи та акти обслідувань архівних частин установ, організацій та 

підприємств, церков округу. Описи документів архівних частин. 

 Реєстраційний список архівних частин установ, організацій та підприємств округу 

(1925). Реєстраційна відомість архівних частин релігійних громад округу (1926-1927). 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ФІЛІАЛ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО 

АРХІВУ 

 

 Ф.Р-2407, 159 од.зб., 1943-1954 рр. Описи. 

 

У 1941 р. Черкаський державний історичний архів стає філіалом Київського 

обласного державного архіву з підпорядкуванням Наркомату внутрішніх справ 

УРСР. З березня 1946 р. підпорядковується Міністерству внутрішніх справ УРСР. 

Відновив діяльність у грудні 1943 р. 

У зв’язку зі створенням у січні 1954 р. Черкаської області, філіал реорганізований – 

в Черкаський обласний державний архів. 

 

 Накази по філіалу. 

 Паспорти філіалу (1952-1954). 

 Проект реконструкції Троїцького собору для архівосховища філіалу (1946). 

 Протоколи експертно-перевірної комісії та документи до них. 

 Плани роботи та звіти про діяльність. 

 Методичні вказівки, правила, інструкції та інші документи з питань архівної 

роботи. Положення про відділ науково-довідкової літератури філіалу (1946). Акти 

приймання-передавання книг з Черкаського краєзнавчого музею. Списки старих видань 

(1951, 1954). 

 Заяви громадян на видачу архівних довідок та відповіді на них. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 Акт про збитки, нанесені філіалу фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2471, 1689 од.зб., 1954-1988 рр. Описи. 

 

 Розпочав діяльність у травні 1954 р. 
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 Підпорядковувався облуправлінню МВС, з 1960 р. – Черкаському облвиконкому. 

Припинив діяльність у жовтні 1988 р. відповідно до постанови Ради Міністрів 

УРСР від 26 липня 1988 р. 

 

 Рішення, розпорядження облвиконкому з питань архівної справи. Циркуляри, 

директивні листи ГАУ МВС СРСР, АУ МВС УРСР. 

 Протоколи виробничих нарад, нарад завідуючих міськрайархівами (1954, 1959), 

засідань експертно-перевірної комісії та документи до них. 

 Плани роботи, звіти, довідки та доповідні записки про роботу архівних установ 

області. 

 Акти обстеження роботи архівних установ області. 

 Списки обласних установ, організацій і підприємств, документи яких підлягають і 

не підлягають прийманню до держархівів. 

 Документи про підвищення кваліфікації співробітників архівного відділу та 

держархіву. Відомості про кращих працівників архівних установ області та керівний і 

науковий склад архівного відділу та держархіву (1958). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Ф.Р-2635, 840 од.зб., 1954-1994 рр. Описи. 

 

У квітні 1919 р. затверджено бібліотечно-музейно-архівну секцію при 

позашкільному підвідділі Черкаського повітвідділу народної освіти. 

Паралельно існував Центральний народний архів, створений в квітні 1919 р. при 

Будинку культури. 

У жовтні 1924 р. створений окружний архів, який у липні 1925 р. реорганізований – 

в окружне архівне управління. 

У зв’язку з ліквідацією округу, у вересні 1930 р. на базі окружного архівного 

управління створено Черкаський історичний архів. 

Відповідно до циркуляру Центрального архівного управління від 23 лютого 1932 р. 

на базі Черкаського місцевого архівного управління та Черкаського історичного 

архіву створено Черкаський державний історичний архів. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 квітня 1938 р. архівні органи 

передані до відання НКВС. 

У 1941 р. Черкаський державний історичний архів став філіалом Київського 

обласного державного архіву. 

Відновив діяльність у грудні 1943 р. 

У січні 1954 р., із створенням Черкаської області, Черкаський філіал реорганізовано 

– в обласний державний архів, який розпочав діяльність 18 травня 1954 р. 

З 1960 р. переданий у підпорядкування виконкому обласної ради. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 4 квітня 1980 р. перейменований 

– у Державний архів Черкаської області. 

У жовтні 1988 р. держархіву області передані функції ліквідованого архівного 

відділу облвиконкому. 

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. «Про 

передачу архівів КПУ у відомство Головного архівного управління при Кабінеті 

Міністрів України», у жовтні 1991 р. облдержархіву переданий партійний архів 

Черкаського обкому Компартії України. 
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 Накази та розпорядження директора архіву з основної діяльності. 

 Протоколи та документи до них: дирекції архіву, засідань науково-дослідних 

семінарів, виробничих та службових нарад, засідань науково-методичної та експертно-

перевірної комісій, загальних зборів співробітників архіву. 

 Історія архіву (1968). 

 Перспективні плани з усіх видів діяльності. Плани розвитку архівної справи в 

області, роботи архіву, виставок. Звіти, довідки та акти обстеження діяльності держархіву 

області, міськ- та райархівів. 

 Паспорти архіву. Відомості про зміни у складі та обсязі архівних фондів. Списки 

фондів. 

 Тематичні огляди фондів. Методичні посібники, розроблені співробітниками 

архіву. Статті та лекції співробітників архіву. 

 Тематичні запити та позитивні відповіді на них. Запити та заяви про наведення 

довідок біографічного характеру для установ і громадян іноземних держав; копії виданих 

довідок. 

 Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, які мають вищу освіту, 

чисельність, склад і рух працівників. Штатно-посадові списки співробітників архіву. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ДЕРЖАВНІ АРХІВИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Фондів 2, 22 од.зб., 1943-1959 рр. Описи. 

 

Драбівський райархів відновив діяльність у 1943 р.; Шрамківський створений у 

1948 р. 

Підпорядковувалися районним відділам МВС, з 1959 р. – райвиконкомам. 

Шрамківський райдержархів припинив діяльність з ліквідацією району. 

 

 Розпорядження Управління НКВС по Полтавській області, рішення райвиконкому. 

 Плани, звіти та акти обстеження роботи архівів. 

 Список установ, організацій та підприємств, які існували в період тимчасової 

окупації Драбівського району (1943). Акт про збитки, нанесені архіву німецько-

фашистськими загарбниками (1944, ф.Р-1219). 

 

 Драбівський, ф.Р-1219, 8 од.зб., 1943-1946 рр. 

 Шрамківський, ф.Р-4590, 14 од.зб., 1948-1959 рр. 

 

 

ПАРТІЙНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 

 

 Ф.П-5644, 3216 од.зб., 1864-1991 рр. Описи, каталоги. 

 

 Створений відповідно до постанови Секретаріату ЦК КПРС від 11 серпня 1954 р. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. "Про 

передачу партійних архівів Компартії України у відомство Головному архівному 

управлінню при Кабінеті Міністрів України" документи партійного архіву разом з 

документами партійних і комсомольських органів були передані до держархіву 

Черкаської області. 
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 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Плани роботи. Звіти про роботу архіву. 

 Узагальнений опис архіву (для довідника "Архіви КПРС") (1972). Документи про 

переміщення партійного архіву у нову адміністративну будівлю (1978). 

 Історична довідка на Черкаський міський комітет Компартії України (1975). 

 Паспорти архіву. Відомості до паспортів. 

 Документи на різні теми, виготовлені на плівці для партархіву центральними 

партійними та держархівами областей. Архівні документи, що стосуються подій на 

Черкащині, виявлені у інших архівах. 

 Список Героїв Радянського Союзу; їх спогади та особові документи. Спогади 

старих більшовиків та учасників революційних подій 1917-1920 рр. 

 

 



 497 

РОЗДІЛ  22 

 

ОРГАНИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ПРАЦЯ 

 

ВІДДІЛ ПРАЦІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

Ф.Р-2671, 548 од.зб., 1954-1984  рр. Описи, каталог. 

 

Створений 1 січня 1955 р. як відділ організаційного набору працівників і 

переселення на базі відділу переселення облуправління сільського господарства. У 

1967 р. реорганізований – у відділ з використання трудових ресурсів облвиконкому. 

У 1977 р. перейменований – у відділ праці виконкому Черкаської облради народних 

депутатів. 

Здійснює у межах області заходи з раціонального використання трудових ресурсів, 

перерозподілу, перепідготовки працівників, вивчає склад працездатного населення 

і проводить роботу з працевлаштування кваліфікованих кадрів, спеціалістів, 

молоді. 

 

 Накази, розпорядження Головного управління оргнабору працівників і переселення 

при Раді Міністрів УРСР, Держкомітету Ради Міністрів УРСР з праці, облвиконкому. 

 Накази по відділу. 

 Протоколи виробничих нарад. 

 Плани роботи та річні звіти про роботу відділу. 

 Довідки, інформації, відомості про використання трудових ресурсів, виконання 

плану оргнабору працівників, переселення, працевлаштування населення, стан 

нормування праці в окремих галузях народного господарства області. 

 Плани, звіти, інформації про роботу з кадрами. 

 Паспорти міст області та короткі техніко-економічні характеристики. 

 Зведені баланси трудових ресурсів. Розрахунки загальної чисельності та зайнятості 

населення області. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Кошториси операційних витрат на 

внутрішньореспубліканське і міжреспубліканське переселення. Зведені фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ВІДДІЛИ ПРАЦІ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ПОВІТОВИХ РАД 

РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 3, 39 од.зб., 1919-1922 рр. Описи, каталог. 

 

 Створені у 1919 р. як самостійні установи. 

Основні функції відділів: облік, мобілізація і розподіл робочої сили, облік 
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безробітних і влаштування їх на роботу, охорона праці, розгляд конфліктів, 

реєстрація і затвердження колективних договорів. 

Ліквідовані у 1923 р. з ліквідацією повітів. 

 

 Декрети, постанови Ради Народних Комісарів УСРР, Наркомату праці Тимчасового 

робітничо-селянського уряду України, губернського комісаріату праці, Київського 

повітвиконкому. 

 Накази по повітових відділах праці. 

 Протоколи нарад працівників Уманського повітового комісаріату і відділу праці, 

особливої комісії відділу, засідань конфліктної комісії, загальних зборів службовців 

установ. 

 Звіт про діяльність Уманського повітвідділу праці та доповіді про діяльність його 

підвідділів. Статистичні звіти про роботу конфліктної комісії з розгляду конфліктів. 

 Звітні відомості, листування, картки з обстеження умов праці підлітків, про облік і 

розподіл робочої сили та гужового транспорту, трудову мобілізацію працівників усіх 

спеціальностей. 

 Статистичні карти підприємств. Відомості про чисельність населення по містах та 

волостях повітів. 

 Анкети співробітників. Списки службовців установ, підприємств; жителів м. 

Черкаси із зазначенням професії та місця роботи. 

 

 Богуславський, ф.Р-480, 1 од.зб., 1920, 1921 рр. 

 Уманський, ф.Р-4460, 27 од.зб., 1919 р. 

 Черкаський, ф.Р-477, 11 од.зб., 1921, 1922 рр. 

 

ІНСПЕКТУРИ І ВІДДІЛИ ПРАЦІ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ОКРУЖНИХ 

РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 4, 69 од.зб., 1922-1931 рр. Описи, каталог. 

 

Створені у 1923 р. як окружні інспектури праці, у 1925 р. перейменовані – на 

окружні відділи праці. 

Здійснювали контроль за виконанням Кодексу законів про працю; проводили 

соціальне страхування трудящих, реєстрацію і затвердження колективних 

договорів і тарифних угод, облік безробітних і влаштування їх на роботу. 

Ліквідовані у 1930 р. в зв’язку з ліквідацією округів. 

 

 Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Ради Народних Комісарів УСРР, 

Наркомату праці УСРР, Полтавського губвиконкому і губвідділу праці, окрвиконкомів. 

 Протоколи засідань конфліктних комісій, третейського суду, примирної камери. 

 Звіти про роботу Золотоніської інспектури праці. 

 Зведення, акти і листування про облік спеціалістів, працевлаштування, обстеження 

умов праці на підприємствах та установах, стан побуту, постачання, мобілізацію робочої 

сили. 

 Колективні договори та тарифні угоди, укладені між профспілками і 

підприємствами. 

 Списки установ, спеціалістів. 

 

 Інспектури: 

 

 Золотоніська, ф.Р-1735, 27 од.зб., 1923, 1924 рр. 
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 Шевченківська (Корсунська), ф.Р-4462, 1 од.зб., 1925 р. 

 

 

 Відділи: 

 

 Золотоніський, ф.Р-1719, 3 од.зб., 1922, 1923 рр. 

 Шевченківський (Черкаський), ф.Р-128, 38 од.зб., 1923-1931 рр. 

 

ВІДДІЛ ПРАЦІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ 

ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-483, 12 од.зб., 1920-1922 рр. Опис. 

 

 Розпочав діяльність з лютого 1920 р. 

Складався з підвідділів: біржа праці, тарифно-нормувальний, соціального 

страхування, конфліктний, інструкторсько-інформаційний та інші. 

 

 Постанова Ради Народних Комісарів УСРР, циркуляр губернського комітету 

Комуністичної Спілки молоді. 

 Накази по відділу. 

 Протоколи засідань колегії, нарад. 

 Листування про мобілізацію робочої сили, матеріальне забезпечення 

співробітників, охорону здоров’я. 

 Документи з особового складу. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ПОВІТОВЕ УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

«ПОВІТВАК» 

 

 Ф.Р-4454, 10 од.зб., 1920-1922 рр. Опис. 

 

Створене у 1920 р. відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 10 

березня 1920 р. «Про утворення Всеукраїнської головної комісії з евакуації 

населення» на правах евакуаційного підвідділу при відділі управління 

повітвиконкому. 

У травні 1921 р. реорганізований – у самостійний орган «Повітвак» з безпосереднім 

підпорядкуванням губваку. 

Основні функції: обліково-реєстраційна робота з обліку біженців та 

військовополонених; демобілізованих з армії, громадян інших країн. 

 

 Місячні звіти про діяльність управління. 

 Листування з Кременчуцьким губваком, повітовим комітетом праці про 

організацію лікарсько-харчувального пункту в м. Черкаси, особовий склад. 

 Списки, посвідчення, свідоцтва військовополонених та біженців. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ (ЧЕРКАСЬКИЙ) ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ ПО 

БОРОТЬБІ З БЕЗРОБІТТЯМ 

 

 Ф.Р-374, 21 од.зб., 1924-1930 рр. Опис. 
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 Створений у 1923 р. з утворенням округів. 

Займався організацією громадських робіт для безробітних, нових трудових та 

виробничих колективів. 

Ліквідований у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

 

 Постанови, інструкції окрвиконкому. 

 Протоколи засідань комітету, комісії з підготовки та проведення місяця допомоги 

безробітним. 

 Відомості про надання трудової допомоги безробітним. 

 Листування з окрвідділом торгівлі, торгівельними установами про постачання 

товарів, видавання векселів, кредитування, облік кадрів. Акти обстежень торгівельних 

організацій. 

 Договори та тарифні угоди з підприємствами і приватними особами про оренду 

торгівельних приміщень, обмін товарами. 

 Квартальні торгівельно-фінансові плани. Обігові відомості. 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2588, 911 од.зб., 1954-1981 рр. Описи, каталог. 

 

 Створений у січні 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

У 1956 р. відділу були передані функції облвідділу державної допомоги 

багатодітним та одиноким матерям. 

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. передав 

свої функції промисловому та сільському облсоцзабезам. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1 грудня 1964 р. відбулось 

об’єднання промислового та сільського облсоцзабезів у єдиний обласний відділ 

соцзабезпечення. 

Керує та контролює роботу районних відділів, будинків інвалідів та престарілих, 

дитячих будинків і інвалідів в області. 

 

 Накази та директивні вказівки завідуючого відділом. 

 Протоколи засідань обласної ради колгоспників (1967-1969), виробничих нарад. 

 Плани роботи відділу та підвідомчих установ. Зведені річні звіти про роботу 

обласного, районних та міських відділів, стан пенсійного господарства. Річні і оперативні 

звіти про призначення державної допомоги багатодітним та одиноким матерям. Звіти про 

роботу лікарсько-трудових експертних комісій. Довідки про роботу відділів, побутове, 

культурне, медично-санітарне обслуговування пенсіонерів та інвалідів. Документи про 

організацію, об’єднання будинків інвалідів, переведення працівників і службовців на 5-

денний робочий тиждень. 

 Титульні списки, плани, акти з капітального будівництва. 

 Список нагороджених ювілейною медаллю «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 Бюджет, зведені річні контрольні цифри та плани фінансування. Штатні розписи, 

кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 Пенсійні справи. 
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ВІДДІЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 

ПОВІТОВИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 5, 289 од.зб., 1919-1923 рр. Описи, іменний каталог. 

 

Створені у лютому 1919 р. відповідно до Інструкції Наркомату соціального 

забезпечення про організацію відділів соцзабезпечення виконкомів. 

Здійснювали керівництво та контроль за діяльністю волосних відділів 

соцзабезпечення. 

Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. у зв’язку з 

ліквідацією повітів. 

 

 Декрети, постанови, розпорядження РНК УСРР, Наркомату соцзабезпечення, 

губернських відділів соцзабезпечення, повітревкомів. 

 Накази, розпорядження по відділах (ф.Р-144, Р-145). 

 Протоколи засідань колегії відділів та документи до них, економічної ради, 

засідань президій волосних та сільських комітетів взаємної допомоги, загальних зборів 

біженців Північно-Західного краю. 

 Доповіді, річні звіти про роботу, діяльність відділів, підвідділів та секцій. 

Документи про соціальне забезпечення трудящих та надання соціальної допомоги 

демобілізованим червоноармійцям, призначення пенсій та видачу допомоги жертвам 

контрреволюції та погромів. 

 Листування про облік дітей та влаштування дітей-сиріт до дитячих будинків. 

Списки дитячих притулків (1919, ф.Р-2788). 

 Відомості про кількість волосних відділів соцзабезпечення (1921, ф.Р-144). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Головні книги. 

 Документи з особового складу. 

 

 Золотоніський, ф.Р-1737, 2 од.зб., 1920-1922 рр. 

 Шевченківський (Корсунський), ф.Р-145, 95 од.зб., 1919-1922 рр. 

 Уманський, ф.Р-2788, 2 од.зб., 1919 р. 

 Черкаський, ф.Р-144, 175 од.зб., 1919-1923 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-1059, 15 од.зб., 1919, 1922, 1923 рр. 

 

 

ІНСПЕКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧИХ 

КОМІТЕТІВ ОКРУЖНИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 3, 454 од.зб., 1923-1930 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у 1923 р. як відділи соціального забезпечення окрвиконкомів, у 1924 р. 

реорганізовані – в інспектури. 

Здійснювали керівництво та контроль за діяльністю районних відділів 

соцзабезпечення, районних і сільських товариств взаємодопомоги. 

Ліквідовані: Золотоніська – згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 10 червня 

1925 р., інші – у 1930 р. 

 

 Накази, циркуляри, директиви, інструкції, розпорядження, листування про роботу 

органів соціального забезпечення, перехід на триступеневу систему управління, складання 

п’ятирічного плану діяльності товариства взаємодопомоги та річного плану діяльності 
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Шевченківської окружної інспектури (1930, ф.Р-127); організацію опікунських рад, 

створення фонду «Матері-селянки», збір коштів на спорудження ескадрильї «Сільські 

товариства взаємодопомоги України» (1929-1930, ф.Р-127) та на зміцнення повітряного 

флоту (1924-1925, ф.Р-126); призначення та виплату пенсій і соціальних допомог; 

покращення медичної допомоги, курортного обслуговування; навчання інвалідів. 

 Протоколи У окружного з’їзду сільських товариств взаємодопомоги (1928-1929, 

ф.Р-127), окружних виконавчих комітетів, засідань, пленумів окружних секцій та 

районних комітетів взаємодопомоги (1924-1925, ф.Р-127), президій районних товариств 

взаємодопомоги, засідань постійної комісії Наркомату соцзабезпечення УСРР про 

призначення пенсій (1927, ф.Р-127), медичних комісій по забезпеченню інвалідів, їх сімей, 

робітників-жертв контрреволюції. 

 Плани роботи Золотоніського окружного відділу (1925). Річні господарсько-

оперативні плани районних відділів. Плани, звіти, доповіді, відомості, акти обслідування 

діяльності окружних інспектур. Річні звіти окружних інспектур, окружних кооперативно-

продуктивних об’єднань інвалідів Черкаського районного товариства «Допомога» (1928, 

ф.Р-127), сільських товариств взаємодопомоги. Звіти, відомості, листування про діяльність 

та стан сільських комітетів взаємодопомоги. Відомості про земельні фонди, кількість 

тракторів, хід весняно-посівної кампанії. 

 Контрольні цифри до складання бюджету (1930, ф.Р-127). Кошториси витрат 

сільських товариств. 

 

 Золотоніська, ф.Р-1742, 19 од.зб., 1923-1925 рр. 

 Шевченківська (Корсунська), ф.Р-126, 3 од.зб., 1923-1925 рр. 

 Шевченківська (Черкаська), ф.Р-127, 432 од.зб., 1923-1930 рр. 

 

 

ВІДДІЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 

РАЙОННИХ І МІСЬКИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Фондів 37, 3723 од.зб., 1943-1980 рр. Описи, каталог. 

 

Створені: Золотоніський міський – у 1963 р., Придніпровський та Соснівський у м. 

Черкаси – відповідно до наказу Черкаського облвідділу соцзабезпечення від 5 

травня 1974 р., інші – у 1918-1920 рр. згідно з наказом Наркомату соціального 

забезпечення УСРР від 26 квітня 1928 р. 

Відновили діяльність у жовтні 1943 р. – березні 1944 р. 

Ліквідовані: районні – Ковалівський – у 1947 р., Шрамківський – у 1954 р., 

Мокрокалигірський – у 1957 р., Бабанський, Буцький, Вільшанський, Іркліївський 

та Ладижинський – у 1959 р., Гельмязівський – у 1963 р. у зв’язку з ліквідацією 

відповідних районів; міські – Черкаський відділ державного забезпечення – у 1946 

р. з передачею функцій міськвідділу соцзабезпечення, Городищенський та 

Золотоніський – у 1965 р. з передачею функцій відповідним райвідділам 

соцзабезпечення. 

Займались питаннями соціального забезпечення різних категорій населення, 

нарахуванням та виплатою пенсій і допомог. 

 

  Накази з основної діяльності. 

 Протоколи технічних рад, виробничих нарад, засідань пенсійних рад, загальних 

зборів працівників. Протоколи засідань та документи до них громадських рад при 

відділах. 

 Плани роботи відділів. 

 Річні звіти, аналізи, акти перевірянь роботи відділів. Протоколи про призначення 
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пенсії пенсіонерам, інвалідам, сім’ям загиблих військовослужбовців. Річні статистичні 

звіти про чисельність пенсіонерів та суми призначених їм місячних премій. Річні 

інспекторські звіти по працевлаштуванню та пенсійному забезпеченні. Річні звіти з 

призначення державної допомоги багатодітним та одиноким матерям. Доповіді, огляди, 

довідки, листування про призначення та виплати пенсій і допомог членам колгоспів. 

 Документи (рішення, анкети, списки, книги обліку, довідки) про нагородження 

багатодітних матерів орденами і медалями. 

 Соціалістичні зобов’язання колективів відділів та документи про їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Фінансові та 

річні бухгалтерські звіти. Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій та державних 

допомог. 

 Документи місцевих комітетів профспілки, профспілкових комітетів. 

 

 Районні: 
 

 Бабанський, ф.Р-4083, 6 од.зб., 1952-1958 рр. 

 Буцький, ф.Р-5132, 19 од.зб., 1945-1956 рр. 

 Вільшанський, ф.Р-3639, 52 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Гельмязівський, ф.Р-5285, 49 од.зб., 1943-1953 рр. 

 Городищенський, ф.Р-2461, 81 од.зб., 1944-1962, 1967-1976 рр. 

 Драбівський, ф.Р-1233, 153 од.зб., 1944-1975 рр. 

 Жашківський, ф.Р-3910, 162 од.зб., 1944-1974 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-4876, 40 од.зб., 1944-1963 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-627, 218 од.зб., 1944-1975 рр. 

 Іркліївський, ф.Р-1172, 63 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-3022, 117 од.зб., 1945-1962, 1967-1979 рр. 

 Канівський, ф.Р5336, 185 од.зб., 1946-1962, 1965-1975 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-5171, 30 од.зб., 1967-1972 рр. 

 Ковалівський, ф.Р-1965, 30 од.зб., 1943-1947 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-3617, 121 од.зб., 1948-1975 рр. 

 Ладижинський, ф.Р-4084, 22 од.зб., 1946-1959 рр. 

 Лисянський, ф.Р-3025, 124 од.зб., 1944-1962, 1965-1974 рр. 

 Маньківський, ф.Р-5140, 71 од.зб., 1944-1960, 1965-1972 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.Р-4631, 6 од.зб., 1945, 1948-1950 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-4065, 110 од.зб., 1967-1976 рр. 

 Смілянський, ф.Р-2939, 117 од.зб., 1948-1954, 1963-1976 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-4022, 171 од.зб., 1944-1962, 1965-1972 рр. 

 Уманський, ф.Р-1493, 114 од.зб., 1950-1974 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4490, 155 од.зб., 1946-1973 рр. 

 Черкаський, ф.Р-2573, 358 од.зб., 1946-1962, 1965-1980 рр. 

 Придніпровський у м. Черкаси, ф.Р-5473, 16 од.зб., 1974-1975 рр. 

 Соснівський у м. Черкаси, ф.Р-5484, 23 од.зб., 1974-1975 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-886, 167 од.зб., 1944-1975 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-1092, 195 од.зб., 1947-1961, 1965-1976 рр. 

 Шполянський, ф.Р-2290, 119 од.зб., 1944-1977 рр. 

 Шрамківський, ф.Р-3244, 39 од.зб., 1947-1954 рр. 

 

 Міські: 

 

 Городищенський, ф.Р-5541, 5 од.зб.,  1963-1964 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-4727, 8 од.зб., 1963-1964 рр. 

 Смілянський, ф.Р-2691, 143 од.зб., 1946-1975 рр. 
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 Уманський, ф.Р-1472, 208 од.зб., 1944-1975 рр. 

 Черкаський державного соцзабезпечення, ф.Р-3117, 11 од.зб., 1944-1946 рр. 

 Черкаський, ф.Р-3119, 215 од.зб., 1944-1974 рр. 
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РОЗДІЛ  23 

 

ОРГАНИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ВЛКСМ, ПРОФСПІЛКОВІ, 

ГРОМАДСЬКІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (ОБ’ЄДНАННЯ) 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ОРГАНИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Фондів 3, 13793 од.зб., 1936-1991 рр. Описи, каталог. 

 

Черкаський обком Компартії України створений у січні 1954 р. у зв’язку зі 

створенням Черкаської області. Припиняв діяльність у 1963-1964 рр., коли були 

утворені промисловий та сільський обкоми, які скасовані у грудні 1964 р. Єдиний 

обком поновив діяльність. 

Ліквідований 27 серпня 1991 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради 

України від 26 серпня 1991 р. 

 

 Постанови ЦК КПРС, ЦК КПУ, Ради Міністрів СРСР та УРСР. 

 Протоколи партійних конференцій, активів, пленумів, бюро, секретаріату. 

 Плани роботи. Довідки, доповідні записки, інформації відділів обкому, 

облвиконкому, міськкомів, райкомів партії, обласних управлінь. Статистичні звіти про 

склад обласної, міських та районних партійних організацій. 

 Документи партійної комісії. 

 Партійний бюджет обкому партії і фінансові звіти про його виконання. 

 Документи з особового складу. 

 

 Черкаський обком КПУ, ф.П-4619, 13011 од.зб., 1936-1991 рр. 

 Черкаський промисловий, ф.П-5608, 309 од.зб., 1963-1964 рр. 

 Черкаський сільський, ф.П-5688, 473 од.зб., 1962-1964 рр. 

 

 

РАЙОННІ І МІСЬКІ КОМІТЕТИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 

(РАЙКОМИ І МІСЬККОМИ РКП (б), ВКП (б), КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ) 

 

 Фондів 37, 186078 од.зб., 1919-1991 рр. Описи, каталог. 

 

Створені на початку 1919 р. З липня 1941 р. по березень 1944 р. тимчасово 

припиняли свою діяльність у зв’язку із окупацією Черкащини фашистськими 

загарбниками. До 1954 р. були підпорядковані Вінницькому, Київському, 

Кіровоградському та Полтавському обкомам партії; з утворенням 7 січня 1954 р. 

Черкаської області – Черкаському обкому партії. 

У грудні 1962 р. реорганізовані – в промислово-виробничі і сільські виробничі 

парткоми, які діяли по січень 1965 р.; з 1965 р. – поновили діяльність. 
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Керували діяльністю радянських, профспілкових, комсомольських та громадських 

органів, слідкували за виконанням рішень партії і уряду. 

Ліквідовані: Жовнинський (Вереміївський) та Медведівський – у 1929 – 1930 рр.; 

Мокрокалигірський – у 1956 р., Ротмистрівський – у 1957 р., Бабанський, Буцький, 

Вільшанський, Златопільський, Іркліївський, Ладижинський та Шрамківський – у 

1959 р., Гельмязівський – у 1962 р. у зв’язку зі скасуванням відповідних районів; 

інші – 27 серпня 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 26 

серпня 1991 р. 

 

 Директивні вказівки ЦК КПРС, ЦК КПУ, Вінницького, Київського, 

Кіровоградського, Полтавського та Черкаського обкомів партії. 

 Протоколи партійних конференцій, пленумів, бюро, зборів районних і міських 

партактивів. 

 Плани роботи, довідки, інформації та листування про роботу первинних партійних 

організацій, зміцнення партійної та державної дисципліни. 

 Статистичні звіти про кількісний склад та рух парторганізацій. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Звіти про фінансову діяльність. 

 Документи з особового складу. 

 Книги обліку та видачі партійних квитків, кандидатських карток, реєстрації 

облікових карток членів партії та кандидатів. 

 

 Районні: 
 

 Бабанський, ф.П-1, 778 од.зб., 1930, 1932, 1940-1959 рр. 

 Буцький, ф.П-44, 562 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Вільшанський, ф.П-1235, 661 од.зб., 1936-1959 рр. 

 Гельмязівський, ф.П-87, 2008 од.зб., 1929-1962 рр. 

 Городищенський, ф.П-164, 6442 од.зб., 1936, 1940-1991 рр. 

 Драбівський, ф.П-229, 6310 од.зб., 1936-1991 рр. 

 Жашківський, ф.П-291, 5910 од.зб., 1936-1941, 1944-1991 рр. 

 Жовнинський (Вереміївський) ф.П-5864, 21 од.зб., 1923-1929 рр. 

 Звенигородський, ф.П-354, 9400 од.зб., 1936-1991 рр. 

 Златопільський, ф.П-446, 2383 од.зб., 1923-1959 рр. 

 Золотоніський, ф.П-496, 9958 од.зб., 1927-1991 рр. 

 Іркліївський, ф.П-622, 938 од.зб., 1935-1959 рр. 

 Кам’янський, ф.П-683, 4999 од.зб., 1929-1991 рр. 

 Катеринопільський, ф.П-825, 4123 од.зб., 1936-1941, 1944-1991 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.П-864, 6900 од.зб., 1936-1991 рр. 

 Ладижинський, ф.П-956, 689 од.зб., 1943-1959 рр. 

 Лисянський, ф.П-992, 5127 од.зб., 1935-1936, 1941-1991 рр. 

 Маньківський, ф.П-1077, 4478 од.зб., 1936-1991 рр. 

 Медведівський, ф.П-4519, 181 од.зб., 1919-1930 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.П-1208, 377 од.зб., 1936-1941, 1944-1956 рр. 

 Монастирищенський, ф.П-1132, 6105 од.зб., 1931-1991 рр. 

 Ротмистрівський, ф.П-1284, 403 од.зб., 1936-1941, 1944-1957 рр. 

 Смілянський, ф.П-1319, 4413 од.зб., 1920-1991 рр. 

 Тальнівський, ф.П-1379, 6120 од.зб., 1936-1941, 1944-1991 рр. 

 Уманський, ф.П-1458, 5858 од.зб., 1932, 1944-1991 рр. 

 Христинівський, ф.П-1498, 6266 од.зб., 1932, 1936-1941, 1944-1991 рр. 

 Черкаський, ф.П-1577, 6889 од.зб., 1941-1991 рр. 

 Придніпровський у м. Черкаси, ф.П-5741, 6178 од.зб.,1973-1990 рр. 

 Соснівський у м. Черкаси, ф.П-5740, 7281 од.зб., 1970-1990 рр. 
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 Чигиринський, ф.П-1721, 5868 од.зб., 1922-1931, 1939-1941, 1944-1991 рр. 

 Чорнобаївський, ф.П-1672, 6406 од.зб., 1933-1991 рр. 

 Шполянський, ф.П-1825, 6985 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Шрамківський, ф.П-1891, 1140 од.зб., 1924, 1925, 1934-1959 рр. 

 

 Міські: 

 

 Канівський, ф.П-753, 6820 од.зб., 1919, 1936-1941, 1944-1991 рр. 

 Смілянський, ф.П-1951, 11495 од.зб., 1939-1941, 1944-1991 рр. 

 Уманський, ф.П-2048, 10055 од.зб., 1939-1941, 1944-1991 рр. 

 Черкаський, ф.П-2134, 15551 од.зб., 1939-1991 рр. 

 

 

ПАРТІЙНІ КОМІТЕТИ ПРОМИСЛОВИХ І КОЛГОСПНО-РАДГОСПНИХ 

ВИРОБНИЧИХ УПРАВЛІНЬ (ПАРТКОМИ) 

 

 Фондів 14, 6699 од.зб., 1947-1984 рр. Описи. 

 

Створені у грудні 1962 р. у зв’язку з перебудовою партійного керівництва 

народним господарством. 

Підпорядковувались відповідним обкомам партії. 

Здійснювали керівництво діяльністю партійних організацій, які перебували на 

території районів. 

Припинили діяльність у грудні 1964 р. відповідно до постанови листопадового 

(1964 р.) Пленуму ЦК КПРС. 

 

 Постанови ЦК КПРС, ЦК КПУ; директивні вказівки обкому партії. 

 Протоколи партійних конференцій, пленумів, бюро, зборів партактиву. 

 Плани роботи. Звіти, інформації, листування. Статистичні звіти. 

 Документи з особового складу. 

 

 Партійні комітети промислово-виробничих управлінь: 

 

 Ватутінський, ф.П-5615, 338 од.зб., 1947-1968 рр. 

 Городищенський, ф.П-5610, 262 од.зб., 1962-1965 рр. 

 Золотоніський, ф.П-5611, 263 од.зб., 1962-1965 рр. 

 Черкаський, ф.П-5612, 289 од.зб., 1962-1984 рр. 

 

 Партійні комітети колгоспно-радгоспних виробничих управлінь: 

 

 Драбівський, ф.П-5689, 514 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Жашківський, ф.П-5690, 535 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Звенигородський, ф.П-5691, 639 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Золотоніський, ф.П-5692, 536 од.зб., 1962-1965 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.П-5693, 635 од.зб., 1958-1964 рр. 

 Смілянський, ф.П-5694, 536 од.зб., 1962-1965 рр. 

 Уманський, ф.П-5695, 769 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Христинівський, ф.П-5696, 506 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Чигиринський, ф.П-5697, 379 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Шполянський, ф.П-5698, 498 од.зб., 1951, 1955-1959, 1962-1964 рр. 
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ПАРТІЙНІ КОМІТЕТИ З ПРАВАМИ РАЙОННИХ КОМІТЕТІВ 

(ПАРТКОМИ) 

 

 Фондів 4, 3332 од.зб., 1946-1991 рр. Описи. 

 

 Створені у 1946 р. з однойменних первинних партійних організацій. 

 Припинили діяльність 27 серпня 1991 р. 

 

 Протоколи конференцій, партійних зборів, засідань партійного бюро, парткому. 

 Статистичні звіти. Довідки, інформації про виконання постанов організацій вищого 

рівня. 

 Документи з особового складу. 

 

 Смілянського радіоприладного заводу, ф.П-5737, 378 од.зб., 1976-1991 рр. 

 Черкаського заводу «Фотоприлад», ф.П-2172, 779 од.зб., 1946-1991 рр. 

 Черкаського комбінату «Черкасипромбуд», ф.П-5786, 1288 од.зб., 1976-1991 рр. 

 Черкаського виробничого об’єднання «Азот», ф.П-5633, 887 од.зб., 1963-1991 рр. 

 

 

ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 Фондів 1748, 51455 од.зб., 1919-1938, 1943-1991 рр. Описи. 

 

Почали створюватися відповідно до статуту РКП (б), прийнятому у 1919 р. як 

партійні осередки. З 1934 р. – партійні організації. 

Створені з метою проведення політичної, організаторської, ідеологічної роботи 

серед робітників, колгоспників, мобілізації їх на виконання рішень партії і Уряду, 

планів та соціалістичних зобов’язань взятих колективом. 

Об’єднували членів та кандидатів в члени КПУ за місцем роботи комуністів. 

Припинили свою діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 

26 серпня 1991 р. 

 

 Директивні документи райкомів партії. 

 Протоколи звітно-виборних партійних конференцій, засідань бюро, комітетів, 

партійних зборів та засідань бюро первинних парторганізацій. 

 Плани роботи. Інформації, довідки, звіти з агітаційно-масової роботи. Акти, 

довідки про перевіряння діяльності низових партійних організацій. 

 Списки членів парторганізацій, членів та кандидатів у члени КПРС. Прикріпні 

талони на комуністів парторганізацій. 

 Відомості та квитанції про сплату членських партійних внесків. 

 

ОРГАНИ ВЛКСМ 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ 

СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ (ОБКОМИ ЛКСМУ) 

 

 Фондів 3, 1987 од.зб., 1948-1991 рр. Описи. 

 

 Черкаський обком ЛКСМУ створений у січні 1954 р. 

З січня 1963 р. по грудень 1964 р. функціонували два обкоми комсомолу: 

промисловий та сільський; з 7 грудня 1964 р. об’єдналися в єдиний обком ЛКСМУ. 

Припинив діяльність у вересні 1991 р. 
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 Постанови ЦК ЛКСМУ. 

 Накази, розпорядження обкому комсомолу. 

 Протоколи обласних комсомольських конференцій, засідань пленумів, бюро, зборів 

комсомольського активу. 

 Плани роботи. Доповідні записки, інформації відділів обласних, міських, районних 

комітетів про ідеологічну роботу, ідейно-політичне, культурне та військово-патріотичне 

виховання, спортивну роботу з молоддю; про роботу дитячих домів, організацію 

відпочинку дітей у піонерських таборах і оздоровчих майданчиках. 

 Статистичні звіти про склад обласної, міських, районних комсомольських та 

піонерських організацій. 

 Комсомольський бюджет та звіти про його виконання. Штати. 

 Документи з особового складу. 

 

 Черкаський обласний, ф.П-5219, 1876 од.зб., 1948-1991 рр. 

 Черкаський промисловий, ф.П-5617, 52 од.зб., 1963-1964 рр. 

 Черкаський сільський, ф.П-5699, 59 од.зб., 1956-1964 рр. 

 

 

РАЙОННІ І МІСЬКІ КОМІТЕТИ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ 

СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ (РАЙКОМИ І МІСЬККОМИ ЛКСМУ) 

 

 Фондів 35, 28601 од.зб., 1925-1932, 1936, 1943-1991 рр. Описи. 

 

Створені на початку 1919 р. З липня 1941 р. по березень 1944 р. тимчасово 

припиняли діяльність у зв’язку з окупацією Черкащини фашистськими 

загарбниками. 

З грудня 1962 р. по січень 1965 р. реорганізовані – в промислові і сільські 

виробничі комітети ЛКСМУ; на початку 1965 р. були об’єднані в єдиний обком. 

Здійснювали керівництво первинними комсомольськими організаціями в межах 

районів та міст. 

Ліквідовані: Бабанський, Буцький, Вільшанський, Златопільський, Іркліївський та 

Шрамківський – у 1959 р., Гельмязівський, Ладижинський, Мокрокалигірський та 

Ротмистрівський – у 1963 р. у зв’язку зі скасуванням відповідних районів; інші – у 

вересні 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 26 серпня 

1991 р. 

 

 Протоколи комсомольських конференцій, пленумів, засідань бюро, зборів 

комсомольського активу та первинних комсомольських і піонерських організацій. 

 Плани роботи. Доповідні записки, інформації про ідейно-політичне виховання 

молоді. 

 Статистичні звіти про склад районних та міських організацій. 

 Журнали реєстрації членів ЛКСМУ. Списки молоді, направленої на комсомольські 

будови. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 Відомості нарахування заробітної плати працівникам райкомів та міськкомів. 

 

 Районні: 

 

 Бабанський, ф.П-2562, 161 од.зб., 1946-1959 рр. 

 Буцький, ф.П-2579, 224 од.зб., 1944-1959 рр. 

 Вільшанський, ф.П-3060, 253 од.зб., 1944-1959 рр. 
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 Гельмязівський, ф.П-2580, 285 од.зб., 1943-1963 рр. 

 Городищенський, ф.П-2650, 1264 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Драбівський, ф.П-2666, 1160 од.зб., 1943-1962, 1965-1991 рр. 

 Жашківський, ф.П-2727, 1024 од.зб., 1944-1961, 1965-1991 рр. 

 Звенигородський, ф.П-3285, 1282 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Златопільський, ф.П-2503, 220 од.зб., 1931-1932, 1944-1959 рр. 

 Золотоніський, ф.П-2744, 1281 од.зб., 1936, 1943-1991 рр. 

 Іркліївський, ф.П-2822, 257 од.зб., 1946-1959 рр. 

 Кам’янський, ф.П-3759, 861 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Катеринопільський, ф.П-2844, 914 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.П-2895, 1273 од.зб., 1930-1931, 1944-1991 рр. 

 Ладижинський, ф.П-2913, 220 од.зб., 1944-1962 рр. 

 Лисянський, ф.П-2918, 963 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Маньківський, ф.П-3884, 874 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.П-2942, 183 од.зб., 1944-1963 рр. 

 Монастирищенський, ф.П-2991, 1164 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Ротмистрівський, ф.П-3093, 122 од.зб., 1944-1963 рр. 

 Смілянський, ф.П-3146, 878 од.зб., 1925-1928, 1944-1991 рр. 

 Тальнівський, ф.П-3147, 1108 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Уманський, ф.П-3383, 1025 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Христинівський, ф.П-4305, 934 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Черкаський, ф.П-3257, 898 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Придніпровський у м. Черкаси, ф.П-5734, 671 од.зб., 1974-1990 рр. 

 Соснівський у м. Черкаси, ф.П-5733, 755 од.зб., 1974-1990 рр. 

 Чигиринський, ф.П-3344, 1226 од.зб., 1943-1991 рр. 

 Чорнобаївський, ф.П-3175, 1311 од.зб., 1943-1991 рр. 

 Шполянський, ф.П-4187, 1390 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Шрамківський, ф.П-3429, 227 од.зб., 1943-1959 рр. 

 

 Міські: 

 

 Канівський, ф.П-3835, 1134 од.зб., 1944-1988 рр. 

 Смілянський, ф.П-3639, 964 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Уманський, ф.П-3579, 1092 од.зб., 1944-1991 рр. 

 Черкаський, ф.П-3640, 1003 од.зб., 1931-1932, 1949-1991 рр. 

 

 

КОМІТЕТИ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ 

ПРОМИСЛОВИХ І СІЛЬСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ УПРАВЛІНЬ 

 

 Фондів 14, 441 од.зб., 1961-1965 рр. Описи. 

 

 Створені відповідно до постанови ІІ пленуму ЦК ВЛКСМ (грудень 1962 р.). 

Здійснювали керівництво первинними комсомольськими організаціями за 

виробничим принципом. 

Припинили діяльність у січні 1965 р. 

 

 Директивні листи промислового та сільського обкомів ЛКСМУ. 

 Протоколи комсомольських конференцій, пленумів, засідань бюро, зборів 

комсомольського активу та первинних комсомольських організацій. 

 Плани роботи. Статистичні та фінансові звіти. 

 Журнали реєстрації членів ЛКСМУ. 
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 Відомості нарахування заробітної плати працівникам комітетів комсомолу. 

 

 Комітети ЛКСМУ промислово-виробничих управлінь: 

 

 Ватутінський, ф.П-5616, 16 од.зб., 1961-1965 рр. 

 Городищенський, ф.П-5614, 85 од.зб., 1963-1965 рр. 

 Золотоніський, ф.П-5609, 32 од.зб., 1963-1965 рр. 

 Черкаський, ф.П-5613, 11 од.зб., 1963-1964 рр. 

 

 Комітети ЛКСМУ колгоспно-радгоспних виробничих управлінь: 

 

Драбівський, ф.П-5700, 15 од.зб., 1963-1965 рр. 

 Жашківський, ф.П-5701, 35 од.зб., 1963-1964 рр. 

 Звенигородський, ф.П-5702, 24 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Золотоніський, ф.П-5703, 31 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.П-5704, 50 од.зб., 1962-1964 рр. 

 Смілянський, ф.П-5705, 29 од.зб., 1963-1964 рр. 

 Уманський, ф.П-5706, 35 од.зб., 1963-1964 рр. 

 Христинівський, ф.П-5707, 25 од.зб., 1961-1964 рр. 

 Чигиринський, ф.П-5708, 29 од.зб., 1961-1964 рр. 

 Шполянський, ф.П-5709, 24 од.зб., 1963-1964 рр. 

 

 

КОМІТЕТИ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ 

З ПРАВАМИ РАЙОННИХ КОМІТЕТІВ 

 

 Фондів 33, 2606 од.зб., 1959-1990 рр. Описи. 

 

 Створені у 1960-1980 рр. 

Припинили діяльність у вересні 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради 

України від 26 серпня 1991 р. 

 

 Директивні вказівки ЦК ВЛКСМ, ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи звітно-виборних та комсомольських конференцій, зборів, засідань 

комітету комсомолу, зборів комсомольського активу; звітно-виборних комсомольських 

зборів, засідань бюро та зборів первинних комсомольських організацій. 

 Плани роботи. Довідки, інформації, звіти про роботу комітетів комсомолу. 

Довідки, інформації про організаційно-комсомольську, ідейно-виховну, культурно-

масову, спортивну роботу. 

 Документи (протоколи, плани, довідки, акти) про роботу штабу «Комсомольський 

прожектор» (ф.П-5865, П-5877). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та використання 

комсомольських квитків. Списки членів, секретарів ВЛКСМ, первинних комсомольських 

організацій. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків, членів ВЛКСМ в первинних 

комсомольських організаціях. Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 

 «Дніпробуд» на будівництві Канівської ГЕС, ф.П-5710, 36 од.зб., 1971-1977 рр. 

Канівського електромеханічного заводу «Магніт», ф.П-5725, 113 од.зб., 1973-1990 

рр. 

Корсунь-Шевченківського педагогічного училища, ф.П-5726, 112 од.зб., 1973-1989 
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рр. 

Монастирищенського машинобудівного заводу ім. 60-річчя Жовтня, ф.П-5792, 39 

од.зб., 1980-1989 рр. 

Смілянського ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівного заводу, ф.П-

5713, 103 од.зб., 1971-1990 рр. 

Смілянського електромеханічного ремонтного заводу ім. Т.Г. Шевченка, ф.П-5714, 

113 од.зб., 1972-1990 рр. 

Залізничної станції ім. Т.Г. Шевченка (м. Сміла), ф.П-5718, 100 од.зб., 1972-1990 

рр. 

Смілянського радіо приладного заводу, ф.П-5739, 114 од.зб., 1978-1990 рр. 

Смілянського технікуму харчової промисловості, ф.П-5831, 37 од.зб., 1981-1990 рр. 

Тальянківського радгоспу-технікуму, ф.П-5848, 16 од.зб., 1983-1988 рр. 

Уманського заводу «Мегомметр», ф.П-5716, 102 од.зб., 1972-1990 рр. 

Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г. Тичини, ф.П-5727, 80 

од.зб., 1974-1990 рр. 

Уманського ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарського 

інституту ім. О.М. Горького, ф.П-5729, 81 од.зб., 1973-1990 рр. 

Виробничого об’єднання «Уманьферммаш», ф.П-5743, 45 од.зб., 1979-1990 рр. 

Уманського державного педагогічного училища ім. Т.Г. Шевченка, ф.П-5875, 3 

од.зб., 1988-1990 рр. 

Уманського кооперативного професійно-технічного училища, ф.П-5876, 4 од.зб., 

1988-1990 рр. 

Уманського медичного училища, ф.П-5878, 1 од.зб., 1989-1990 рр. 

Черкаського заводу хімічного волокна ім. ХХІІ з’їзду КПРС, ф.П-5658, 210 од.зб., 

1960-1990 рр. 

Черкаського державного педагогічного інституту ім. 300-річчя возз’єднання 

України з Росією, ф.П-5659, 163 од.зб., 1961-1990 рр. 

Тресту «Черкасихімбуд», ф.П-5662, 281 од.зб., 1959-1981 рр. 

Черкаського шовкового комбінату, ф.П-5681, 171 од.зб., 1969-1990 рр. 

Виробничого об’єднання «Азот» (м. Черкаси), ф.П-5687, 119 од.зб., 1970-1990 рр. 

Черкаського заводу телеграфної апаратури, ф.П-5711, 125 од.зб., 1970-1990 рр. 

Будівельного тресту «Черкасижитлобуд», ф.П-5712, 58 од.зб., 1971-1981 рр. 

Черкаського медичного училища, ф.П-5715, 89 од.зб., 1971-1988 рр. 

Черкаського технікуму радянської торгівлі, ф.П-5719, 41 од.зб., 1972-1983 рр. 

Черкаського заводу «Фотоприлад», ф.П-5728, 112 од.зб., 1974-1990 рр. 

Виробничого об’єднання «Темп» (м. Черкаси), ф.П-5736, 50 од.зб., 1975-1989 рр. 

Комбінату «Черкасипромбуд», ф.П-5837, 56 од.зб., 1981-1990 рр. 

Черкаського міського об’єднання громадського харчування, ф.П-5863, 8 од.зб., 

1984-1987 рр. 

Черкаського міського об’єднання «Продтовари», ф.П-5865, 10 од.зб., 1985-1988 рр. 

Черкаського науково-виробничого об’єднання «Ротор», ф.П-5866, 7 од.зб., 1986-

1988 рр. 

Черкаського об’єднання «Облагробуд», ф.П-5877, 7 од.зб., 1988-1990 рр. 

 

 

 ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНИ 

 ПОВІТОВІ БЮРО ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 2, 384 од.зб., 1920-1923 рр. Описи, каталоги. 
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 Створені у 1920 р. 

 Здійснювали керівництво роботою повітових відділень професійних спілок. 

 Ліквідовані у 1923 р. 

 

 Постанови, накази повітпрофбюро про участь профспілок у радянському 

будівництві, завданнях з відновлення промисловості, святкування свят і пам’яті Т.Г. 

Шевченка (1922, ф.Р-262), організацію відпочинку трудящих, проведення недільників. 

 Протоколи І окружного з’їзду профспілок (1920, ф.Р-2835), засідань президії 

повітпрофбюро, міжвідомчих нарад, засідань відділів та комісій повітпрофбюро з питань 

праці, побутового і культурного обслуговування населення. 

 Плани роботи бюро та відділень професійних спілок. Звіти, доповідні записки про 

діяльність повітпрофбюро, його відділів, спілок та заводів (1921). 

 Мандати і списки делегатів ІІІ окружного з’їзду профспілок (1923, ф.Р-2835). 

Списки членів спілок (1921, ф.Р-2835). 

 

 Уманське, ф.Р-2835, 137 од.зб., 1920-1923 рр. 

 Черкаське, ф.Р-262, 247 од.зб., 1920-1923 рр. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ УМАНСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, 

СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

 Ф.Р-2522, 2 од.зб., 1917 р. Опис. 

 

 Створене у 1917 р. 

Об’єднувало профспілки за територіальною ознакою, надавало допомогу в 

організації та оформленні знову створених профспілок, розробляло їх статути. 

 

 Список делегатів та кандидатів, обраних до бюро. 

 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ БОГУСЛАВСЬКОГО ПОВІТОВОГО БЮРО 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ПО КОРСУНСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

 Ф.Р-720, 7 од.зб., 1922-1923 рр. Опис, каталог. 

 

 Відомостей про час заснування немає. 

Координував діяльність місцевих профспілкових організацій району, направлену на 

виконання поставлених завдань на відбудову народного господарства, підвищення 

продуктивності праці, проведення культурної революції та ін. 

Припинив діяльність у березні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повіту. 

 

 Протоколи ІІ-го повітового з’їзду, ІІІ-ої повітової конференції членів профспілок, 

загальних зборів членів профспілок м. Корсунь, засідань конфліктної комісії повітового 

профбюро. 

 Плани роботи. 

 Фінансовий звіт уповноваженого. 
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 ОКРУЖНІ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 2, 322 од.зб., 1922-1930 рр. Описи, каталоги. 

 

 Створені у 1923 р. 

 Керували діяльністю професійних організацій округу. 

Ліквідовані: Золотоніська – у 1925 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 10 

червня 1925 р., Шевченківська (Черкаська) – у 1930 р. 

 

 Розпорядження, циркуляри Шевченківської (Черкаської) окрпрофради, окружного 

міжспілкового бюро інженерно-технічних працівників. Статути та положення про 

окрпрофради, житлову кооперацію (1924-1925, ф.Р-235), робітничі клуби (1927-1928, ф.Р-

235). 

 Протоколи окружних з’їздів профспілок (1924, 1927, 1929, ф.Р-235), міжспілкових 

районних з’їздів, районних конференцій, міжспілкових пленумів, засідань президії 

окружного і повітового бюро профспілок (1923, ф.Р-235), президії Шевченківської 

(Черкаської) окрпрофради, правлінь райпрофсекретаріатів, міжспілкового бюро інженерів, 

техніків та його секцій (1924-1929, ф.Р-235), голів і секретарів профспілок, загальних 

зборів членів профспілок. 

 Плани роботи, доповіді, звіти, відомості, листування про діяльність окрпрофрад, їх 

відділів, секцій, окружної інженерно-технічної секції, професійних спілок, робітничих 

клубів, бібліотек, Черкаського театру ім. Т.Г. Шевченка (1929). Звіти, відомості, 

листування про кооперування населення (1927-1928, ф.Р-235), культурно-масову роботу, 

участь жінок у профспілковій роботі, кількість працюючих та безробітних членів 

профспілки, національний склад і чисельність членів профспілок, збір коштів для 

допомоги страйкуючим Англії (1926, ф.Р-235), ліквідацію неписьменності (1930, ф.Р-235), 

хід реалізації 2-го державного займу індустріалізації та 4-го займу зміцнення сільського 

господарства (1928-1929, ф.Р-235). Звіти, відомості про мережу низових профспілкових 

організацій. Документи про проведення суцільної колективізації в окрузі (1930, ф.Р-235). 

 Листування про охоплення навчанням профспілкової молоді, роботу серед жінок, 

проведення антирелігійної пропаганди, фізкультурну роботу, радіофікацію, режим 

економії, розширення раціоналізаторських робіт і робітничого винахідництва на 

підприємствах, охорону праці, боротьбу з дитячою безпритульністю. 

 Кошториси витрат. Квартальні та місячні фінансові звіти. 

 

 Золотоніська, ф.Р-1702, 4 од.зб., 1924-1925 рр. 

 Шевченківська (Черкаська), ф.Р-235, 318 од.зб., 1922-1930 рр. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ (КОРСУНСЬКЕ) ОКРУЖНЕ БЮРО ПРОФЕСІЙНИХ 

СПІЛОК 

 

 Ф.Р-234, 13 од.зб., 1923-1925 рр. Опис, каталоги. 

 

 Створене у 1923 р. 

Здійснювало керівництво роботою профспілкових організацій районів округу через 

уповноважених. 

Ліквідоване у 1925 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. про 

ліквідацію округу. 

 

 Протоколи районних конференцій, загальних зборів, нарад голів, секретарів, членів 



 515 

місцевих комітетів професійних спілок. 

 Плани роботи. 

 Відомості про діяльність уповноважених окрпрофбюро по районах. Статистичні 

звіти про кількість членів професійних спілок Городищенського району (1924). 

 Листування про надання роботи демобілізованим червоноармійцям, проведення 

«Тижня повітряного флоту» (1924). 

 

 

 РАЙОННІ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 2, 100 од.зб., 1924-1926, 1930-1934 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у вересні 1930 р. відповідно до постанови ВЦРПС від 25 серпня 1930 р. 

про перебудову професійних спілок у зв’язку з ліквідацією округів. 

Черкаська райпрофрада ліквідована згідно з постановою УІ пленуму ВЦРПС від 15 

травня 1937 р. 

У фонді Мошенської райпрофради є документи Мошенської районної міжспілкової 

каси взаємодопомоги за 1924-1926 рр. 

 

 Розпорядження Мошенської райпрофради. 

 Протоколи міжспілкової конференції ударників, районних конференцій членів 

профспілки «Медсанпраця» та пролетарського студентства, наради міжспілкового активу, 

пленумів, засідань президії Черкаської райпрофради, голів місцевих комітетів 

профспілкових організацій про профспілкову роботу серед студентів, шефство над 

селами, участь в посівній та хлібозаготівельній кампаніях, ліквідацію неписьменності. 

 Звіти, довідки про роботу Черкаської райпрофради, первинних профспілкових 

організацій м. Черкаси та Черкаського району, стан ліквідації неписьменності, 

політехнізацію шкіл, хід виборчої кампанії (1931), колективізацію сільського 

господарства, шефство над селом. 

 Умови обласної профспілкової ради з адміністрацією Шполянського млина про 

оздоровлення умов праці (1934, ф.Р-237). 

 Фінансові звіти. Звіти, довідки про виконання техпромфінпланів. 

 

 Мошенська, ф.Р-236, 7 од.зб., 1924-1926, 1930-1932 рр. 

 Черкаська, ф.Р-237, 93 од.зб., 1930-1934 рр. 

 

 

 РАЙОННІ СЕКРЕТАРІАТИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК  

 

 Фондів 11, 92 од.зб., 1923-1928 рр. Описи, каталоги. 

 

Організовані відповідно до постанови 2-го Всеукраїнського з’їзду профспілок в тих 

районах, де було 500 членів спілок. 

Основними завданнями були: тісне об’єднання та правильна організація місцевих 

груп працівників і службовців та зв'язок їх з найближчим центром, участь в 

організації всіх галузей народного господарства в місцевому масштабі та контроль 

над ними шляхом делегування своїх представників в місцеві господарські і 

адміністративні органи та ін. 

 

 Циркуляри, положення, інструкції ВЦВК, РНК УСРР; розпорядження 
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Всеукраїнської Ради профспілок, окрпрофбюро, окррад профспілок. 

 Протоколи 3-го окружного з’їзду профспілок, пленумів, засідань президії 

окрпрофбюро, засідань членів райпрофсекретаріатів, нарад та засідань 

райпрофсекретаріатів, нарад і засідань комісій по культурно-масовій роботі, міжспілкових 

районних конференцій. 

 Плани роботи райпрофсекретаріатів та низових районних профспілок, 

уповноважених окрпрофбюро. Плани роботи та акти культурно-масової роботи. Звіти про  

роботу райпрофсекретаріатів; діяльність райкомів та завкомів профспілок. Акти 

перевірянь роботи профспілок в районах. 

 Листування з окрпрофбюро та профспілками про перепис населення, виборчі 

кампанії, роботу культурних комісій, медичне обслуговування та народну освіту. 

 Зведення та відомості про кількість працюючих і членів профспілок на 

підприємствах і в установах. Списки членів профспілок. 

 Кошториси прибутків та витрат. Відомості фінансового стану профспілок (1925, 

ф.Р-243). 

 

 Вільшанський, ф.Р-241, 7 од.зб., 1924-1926 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-1700, 12 од.зб., 1925-1927 рр. 

 Іркліївський, ф.Р-1698, 3 од.зб., 1925-1927 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-977, 12 од.зб., 1925-1928 рр. 

 Канівський, ф.Р-244, 9 од.зб., 1923-1927 рр. 

 Корсунський, ф.Р-240, 6 од.зб., 1925-1926 рр. 

 Матусівський, ф.Р-243, 9 од.зб., 1924-1926 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.Р-242, 6 од.зб., 1926-1927 рр. 

 Стеблівський, ф.Р-245, 7 од.зб., 1925-1927 рр. 

 Таганчанський, ф.Р-238, 6 од.зб., 1925-1927 рр. 

 Шполянський, ф.Р-239, 15 од.зб., 1923-1927 рр. 

 

 

 ОБЛАСНІ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 3, 2817 од.зб., 1954-1984 рр. Описи, каталоги. 

 

Черкаська облрада створена 18 березня 1954 р. на першій обласній міжспілковій 

конференції. 

З 1963 р. по 1964 р. паралельно діяли Черкаські промислова та сільська 

облпрофради, які відповідно до постанови У пленуму ВЦРПС від 27 листопада 

1964 р. об’єднані в Черкаську облпрофраду. 

Координували роботу галузевих професійних спілок. 

 

 Протоколи обласних міжспілкових конференцій, пленумів і засідань президій 

облпрофрад, обласних нарад професійного активу, звітно-виборних конференцій 

фабрично-заводських комітетів. 

 Плани та звіти про діяльність облпрофрад, обласних комітетів профспілок, роботу 

постійно діючих виробничих нарад на підприємствах області. Статистичні звіти про 

вибори, профспілкове членство, забезпечення членів профспілки путівками в санаторії і 

будинки відпочинку, піонерські табори. 

 Плани, звіти, довідки про виробничо-масову та організаційну, культурно-масову, 

позашкільну і лікувально-профілактичну роботу, виконання плану культурно-побутового 

будівництва, розвиток фізкультури, спорту та туризму, роботу Палаців культури, клубів, 

гуртків художньої самодіяльності, наявність та експлуатацію профспілкової кіномережі. 
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 Звіти, довідки, відомості про винахідницьку і раціоналізаторську роботу в області. 

Звіти, довідки, листування про впровадження передового досвіду роботи профспілкових 

організацій області, досвіду Щекинського хімічного комбінату на Черкаському хімічному 

комбінаті та Черкаському заводі хімічного волокна (1969, ф.Р-2561). Плани, звіти, довідки 

про стан техніки безпеки і охорони праці на промислових підприємствах області. 

 Протоколи, стенограми нарад, зльоту бригад і ударників комуністичної праці. 

Документи про соціалістичне змагання та рух за комуністичну працю, нагородження 

переможців значками «Відмінник соціалістичного змагання УРСР» та почесними 

грамотами. 

 Стенограма зльоту молодих працівників профспілок міста (1963, ф.Р-2562), 

протоколи зльоту молодих працівників торгівлі та громадського харчування (1963, ф.Р-

2561), промислових підприємств та будівництв (1964, ф.Р-2561). Звіти, довідки про 

культурно-побутове обслуговування населення, підвищення якості продукції. 

 Документи з надання шефської допомоги радгоспу «Черкаський» Радянського 

району Північноказахстанської області (1966, ф.Р-2561). 

 Списки обкомів профспілок і ФЗМК, членів та кандидатів президії, працівників 

облпрофрад. 

 Зведені бюджети, штатні розписи, кошториси. Фінансові звіти. 

 Документи місцевих комітетів. 

 

 Черкаська обласна, ф.Р-2561, 2648 од.зб., 1954-1984 рр. 

 Черкаська промислова, ф.Р-2562, 100 од.зб., 1963-1964 рр. 

 Черкаська сільська, ф.Р-2563, 69 од.зб., 1963-1965 рр. 

 

 МІСЬКІ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 2, 34 од.зб., 1974-1976 рр. Описи. 

 

Створені: Уманська – у 1974 р. відповідно до постанов президій ВЦРПС від 20 

листопада 1973 р. та постанови президії Черкаської облради профспілок від 25 

грудня 1973 р.; Смілянська – у 1975 р. згідно з постановами президій ВЦРПС від 11 

жовтня 1974 р. та Черкаської облради профспілок від 30 грудня 1974 р. 

Здійснювали покращення керівництва профспілковими організаціями міст. 

Ліквідовані відповідно до постанови ІІ-го пленуму ВЦРПС від 22 вересня 1976 р. 

 

 Протоколи міських конференцій, пленумів та засідань президій рад, зборів 

міського профактиву. 

 Перспективні, річні та календарні плани роботи рад. Заходи, плани навчання 

профактиву та наставників. 

 Квартальні плани роботи, довідки, інформації про організаційно-масову, 

виробничо-масову, культурно-масову та житлово-побутову роботи, з охорони праці. 

 Кошториси витрат та фінансові звіти про їх виконання. 

 

 Смілянська, ф.Р-4526, 12 од.зб., 1975-1976 рр. 

 Уманська, ф.Р-4525, 22 од.зб., 1974-1976 рр.  

 

 

 ЧЕРКАСЬКІ ОБЛАСНІ КОМІТЕТИ ГАЛУЗЕВИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 23, 12540 од.зб., 1954-1995 рр. Описи, каталоги. 
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 Створені у 1954 р. у зв’язку з утворенням Черкаської області. 

У 1957 р. створені обкоми спілок працівників будівництва і промисловості 

будівельних матеріалів та державної торгівлі і споживчої кооперації. 

У 1967 р. створені обкоми спілок працівників енергетики і електротехнічної 

промисловості, лісових галузей, машинобудування і приладобудування, 

текстильної і легкої промисловості та хімічної і нафтохімічної промисловості. 

Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю низових профспілкових 

організацій. 

Ліквідовані: у 1956 р. – обкоми спілок працівників місцевої промисловості та 

фінансових і банківських працівників; у 1968 р. – зв’язку, автотранспорту і 

шосейних доріг; у 1986 р. – харчової промисловості; у 1988 р. – культури. 

 

 Протоколи обласних і районних конференцій, засідань президій і пленумів 

обласних комітетів профспілок, звітно-виборних та загальних зборів низових 

профспілкових організацій, 1-го обласного зльоту педагогічних працівників сільських 

шкіл області (1964, ф.Р-2529). 

 Плани, звіти, доповіді, відомості про роботу обкомів, райкомів, місцевих комітетів 

профспілок та їх комісій про організаційно-масову, культурно-масову, виробничо-масову, 

культурно-виховну роботу. 

 Річні звіти обласних і місцевих комітетів про вибори ФЗМК, роботу народних 

дружин, товариських судів, будинків і палаців культури, клубів, бібліотек, піонерських 

таборів. 

 Плани, звіти, відомості, довідки про стан розвитку охорони здоров’я, медично-

санітарне обслуговування населення (ф.Р-2571). Документи огляду лікувально-

профілактичних установ області (1960, ф.Р-2571). Плани, звіти, відомості про роботу 

обласного правління Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Мендєлєєва (1963, ф.Р-

2619). 

 Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу ради наукової організації праці, 

надходження і впровадження винаходів, технічних удосконалень та раціоналізаторських 

пропозицій, впровадження передових методів праці (ф.Р-2648, Р-3710). Плани, звіти, 

відомості про охорону праці, техніку безпеки та промислову санітарію. Документи з 

проведення Всесоюзного громадського огляду-конкурсу з підвищення культури 

виробництва (ф.Р-2616, Р-3256, Р-3710). Стенограми вечора зустрічі молодих учителів м. 

Черкаси із заслуженими учителями області (ф.Р-2529). Документи обласного огляду-

конкурсу на кращу постановку виробничо-технічного та загальноосвітнього навчання, 

виховної роботи та побутових умов (1969-1970, ф.Р-3710). 

 Плани, звіти, відомості, довідки про роботу шкіл передового досвіду в будівельних 

організаціях області (ф.Р-2600, Р-2619), обмін передовим досвідом. Листування з обміну 

досвідом з профспілковими організаціями народної демократії (1959, 1960, 1963, ф.Р-

2619). 

 Документи про надання шефської допомоги колгоспам (ф.Р-3710). 

 Книга трудової слави підприємств лісового господарства та деревообробної 

промисловості (ф.Р-3255). Документи про соціалістичне змагання та рух за комуністичну 

працю, нагородження переможців значками «Відмінник соцзмагання УРСР», «Ударник 

комуністичної праці», почесними грамотами (1962-1968, ф.Р-2556, Р-2619, Р-3710). 

Договори на соціалістичне змагання між колективами автомобільних господарств 

«Донклан» м. Пловдив НРБ та Смілянського автомобільного парку (1959, ф.Р-2648). 

 Колективні договори підприємств та документи про їх виконання. 

 Списки профспілкових організацій області. 

 Зведені бюджети обласних комітетів, бюджети з соціального страхування, звіти 

про їх виконання. Кошториси витрат та прибутків районних і місцевих комітетів та 
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фінансові звіти. 

 

 Працівників автотранспорту і шосейних доріг, ф.Р-2649, 812 од.зб., 1954-1980 рр. 

        -«-           агропромислового комплексу, ф.Р-2600, 1438 од.зб., 1954-1995 рр. 

       -«-           будівництва і промисловості будівельних матеріалів, ф.Р-2619, 659 

од.зб., 1957-1981 рр. 

       -«-          державних установ, ф.Р-2556, 686 од.зб., 1954-1988 рр. 

       -«-          державної торгівлі і громадського харчування, ф.Р-2679, 21 од.зб., 

1954-1957 рр. 

       -«-          державної торгівлі і споживчої кооперації, ф.Р-2677, 867 од.зб., 1957-

1988 рр. 

       -«-          енергетики і електротехнічної промисловості, ф.Р-3256, 583 од.зб., 

1967-1991 рр. 

       -«-          зв’язку, ф.Р-2648, 401 од.зб., 1954-1980 рр. 

       -«-          зв’язку, автотранспорту і шосейних доріг, ф.Р-2650, 285 од.зб., 1957-

1968 рр. 

       -«-          комунального господарства, ф.Р-2544, 15 од.зб., 1955-1957 рр. 

       -«-          культури, ф.Р-2568, 730 од.зб., 1954-1988 рр. 

       -«-          лісових галузей, ф.Р-3255, 621 од.зб., 1966-1994 рр. 

       -«-         машинобудування і приладобудування, ф.Р-4524, 782 од.зб., 1967-1988 

рр. 

Медичних працівників, ф.Р-2571, 609 од.зб., 1954-1981 рр. 

Працівників місцевої промисловості, ф.Р-2543, 40 од.зб., 1954-1956 рр. 

       -«-          місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, ф.Р-

2545, 679 од.зб., 1964-1965 рр. 

       -«-         освіти, вищої школи і наукових установ, ф.Р-2529, 505 од.зб., 1954-

1984 рр. 

       -«-           споживчої кооперації, ф.Р-2678, 24 од.зб., 1954-1957 рр. 

       -«-           текстильної і легкої промисловості, ф.Р-3251, 561 од.зб., 1967-1980 рр. 

Фінансових і банківських працівників, ф.Р-1660, 112 од.зб., 1954-1955 рр. 

Працівників харчової промисловості, ф.Р-2616, 1307 од.зб., 1954-1986 рр. 

       -«-           хімічної і нафтохімічної промисловості, ф.Р-3710, 783 од.зб., 1966-

1993 рр. 

 

Обласний груповий комітет: 

 

Працівників міського і сільського будівництва, ф.Р-2620, 20 од.зб., 1954-1956 рр. 

 

 

ОКРУЖНІ КОМІТЕТИ, ВІДДІЛИ, ВІДДІЛЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 21, 338 од.зб., 1923-1931 рр. Описи, каталоги. 

 

 Створені у 1923 р. 

 Керували профспілковою роботою в межах округів. 

Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК і Ради Народних Комісарів УСРР від 

2 вересня 1930 р. 

 

 Протоколи з’їздів і конференцій профспілок, пленумів, засідань окружних 

відділень, загальних зборів членів профспілок, розціночно-конфліктних, культурних 
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комісій. 

 Статут профспілки працівників народного харчування (1924, ф.Р-2754). Положення 

про місцеві комітети та робітничі комісії на підприємствах (1923, ф.Р-2753, Р-2754). 

 Історична довідка про Шевченківський окрвідділ працівників землі та лісу (1923, 

ф.Р-2753). 

 Плани роботи окружних відділень профспілок, тарифно-економічної та культурно-

масової роботи, економічної комісії. 

 Звіти про роботу та діяльність галузевих профспілок. Документи про роботу 

групових, місцевих та заводських комітетів. Відомості про стан культурно-освітньої 

роботи. Листування про стан роботи серед підлітків, допомогу безробітнім. 

 Статистичні відомості про кількість членів профспілок. 

 Прибутково-видаткові кошториси, акти ревізій, фінансові звіти. 

 Документи з особового складу. 

 

 Комітети: 

 

 Шевченківський – працівників землі і лісу, ф.Р-2550, 8 од.зб., 1929-1931 рр. 

 Шевченківський (Черкаський) – «Харчосмак», ф.Р-2144, 24 од.зб., 1929-1930 рр. 

Шевченківський – працівників харчосмакової промисловості, ф.Р-2817, 6 од.зб., 

1923-1924 рр. 

Уманський – сільськогосподарських і лісових працівників, ф.Р-2740, 3 од.зб.,  

1929 р. 

 

Відділи: 
 

Уманський – працівників землі і лісу, ф.Р-2827, 11 од.зб., 1928-1929 рр. 

Шевченківський – працівників землі і лісу, ф.Р-2753, 81 од.зб., 1923-1927 рр. 

Шевченківський (Черкаський) – працівників комунального господарства, ф.Р-257,  

7 од.зб., 1923-1927 рр. 

Шевченківський - працівників мистецтва, ф.Р-2756, 1 од.зб., 1925 р. 

Шевченківський – працівників народного харчування, ф.Р-2754, 12 од.зб., 1923-

1925 рр. 

Шевченківський (Черкаський) – працівників освіти, ф.Р-253, 60 од.зб., 1923- 

1930 рр. 

Шевченківський (Черкаський) – радянських і торгівельних службовців, ф.Р-459,  

2 од.зб., 1925-1930 рр. 

 

Відділення: 

 

Шевченківське (Черкаське) – будівельних працівників, ф.Р-255, 3 од.зб., 1925- 

1927 рр. 

Шевченківське (Черкаське) – працівників деревообробної промисловості, ф.Р-460, 

1 од.зб., 1927 р. 

Шевченківське – працівників зв’язку, ф.Р-2792, 4 од.зб., 1924-1925 рр. 

Шевченківське (Черкаське) – працівників комунального господарства, ф.Р-526, 2 

од.зб., 1924-1925 рр. 

Шевченківське (Черкаське) – працівників мистецтва, ф.Р-252, 4 од.зб., 1925- 

1929 рр. 

Шевченківське (Черкаське) – працівників місцевого транспорту, ф.Р-256, 2 од.зб., 

1927 р. 

Черкаське – працівників харчової і смакової промисловості, ф.Р-2870, 1 од.зб., 

1923-1924 рр. 
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Шевченківське (Черкаське) – працівників швейної промисловості, ф.Р-254, 24 

од.зб., 1923-1928 рр. 

Черкаське – працівників шкіряної промисловості, ф.Р-258, 2 од.зб., 1925 р. 

Шевченківське – працівників шкіряної промисловості, ф.Р-3250, 80 од.зб., 1924-

1925 рр. 

 

 

ПОВІТОВІ КОМІТЕТИ, БЮРО, ВІДДІЛИ, ВІДДІЛЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 12, 146 од.зб., 1917-1924 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені: у 1917 р. – організації профспілок деревообробників; у 1920 р. – 

робітників місцевого транспорту, землі і лісу, освіти, радянських установ, 

харчосмакової промисловості, шкіряного виробництва та інші. 

Здійснювали координацію діяльності повітових профспілкових організацій. 

Припинили діяльність у 1923 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 

р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 

 

 Постанови, циркуляри, інструкції профспілкових органів вищого рівня. 

 Протоколи з’їздів і конференцій профспілок, засідань губпрофради, правлінь, 

повітових комітетів, загальних зборів членів профспілок, тарифно-нормувальних, 

конфліктно-розціночної та інших комісій. 

 Звіти про діяльність повітових профспілок. Плани роботи та звіти про діяльність 

низових профспілкових організацій. 

 Листування з питань діяльності профспілок, нормування праці, забезпечення членів 

профспілок, організацію дитячих садків та ясел. Довідки про культурно-освітню роботу. 

 Статистичні відомості про кількість членів профспілок. 

 Документи з особового складу. 

 

 Комітети: 

 

 Звенигородський – працівників землі і лісу, ф.Р-2744, 7 од.зб., 1921-1923 рр. 

 

 Бюро: 

 

Золотоніське – працівників освіти і соціалістичної культури, ф.Р-1696, 29 од.зб., 

1917-1923 рр. 

Золотоніське – працівників освіти, ф.Р-1747, 24 од.зб., 1919-1923 рр. 

 

Відділи: 

 

Золотоніський – деревообробників, ф.Р-1701, 5 од.зб., 1921 р. 

Золотоніський – працівників і службовців харчової промисловості, ф.Р-1743, 32 

од.зб., 1920-1921 рр. 

Золотоніський – працівників радянських, кооперативних, громадських і 

торгівельних установ, ф.Р-1722, 2 од.зб., 1920 р. 

Уманський – працівників землі і лісу, ф.Р-2733, 26 од.зб., 1920-1922 рр. 

Шевченківський – працівників землі і лісу, ф.Р-2799, 9 од.зб., 1922-1924 рр. 
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Відділення: 

 

Черкаське – працівників місцевого транспорту, ф.Р-261, 2 од.зб.,  1923 р. 

Корсунське – працівників харчосмакової промисловості, ф.Р-2868, 2 од.зб., 1922-

1923 рр. 

Черкаське – працівників швейної промисловості, ф.Р-259, 5 од.зб., 1922-1923 рр. 

Черкаське – працівників і службовців шкіряного виробництва, ф.Р-260, 3 од.зб., 

1920-1923 рр. 

 

 

МІСЦЕВІ, ЗАВОДСЬКІ, РОБІТНИЧІ, МІСТЕЧКОВІ КОМІТЕТИ 

ГАЛУЗЕВИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 Фондів 14, 131 од.зб., 1920-1927, 1945-1951, 1957-1969 рр. Описи, каталог. 

 

У 1930-х роках організації галузевих професійних спілок існували у вигляді 

місцевих, заводських, робітничих комітетів при установах, організаціях та 

підприємствах, які припиняли діяльність у 1941 р. у зв’язку з тимчасовою 

окупацією фашистськими загарбниками. 

 

 Постанови, накази, циркуляри, інструкції профспілкових органів вищого рівня. 

 Протоколи з’їздів і конференцій профспілок, пленумів, президій та правлінь, 

загальних зборів членів профспілок, розціночно-конфліктних, культурно-побутових та 

інших комісій. 

 Положення про робітничі комітети профспілки працівників землі і лісу (1921, ф.Р-

2755). 

 Звітні доповіді про роботу комітетів профспілок. Листування про діяльність 

комітетів, культурно-масову роботу, допомогу безробітним членам профспілок. 

 Плани заходів з техніки безпеки та виробничої санітарії. 

 Соціалістичні зобов’язання членів профспілок та відомості про їх виконання. 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. 

 Кошториси видатків та витрат. Річні статистичні та фінансові звіти. 

 Документи з особового складу. 

 

 Місцеві: 

 

Працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, ф.Р-

2801, 7 од.зб., 1961-1969 рр. 

Профспілкової організації Жашківського пункту «Південзаготзерно», ф.Р-2409, 1 

од.зб., 1945-1951 рр. 

Медведівський – працівників освіти, вищої школи і наукових установ, ф.Р-974, 1 

од.зб., 1921-1922 рр. 

Працівників сільського господарства і заготівель при Черкаській будівельно-

монтажній конторі, ф.Р-2628, 38 од.зб., 1957-1965 рр. 

 

Фабрично-заводські: 

 

Працівників деревообробної промисловості Черкаської фанерної фабрики, ф.Р-248, 

3 од.зб., 1925-1926 рр. 

Працівників комунального господарства Смілянської електростанції, ф.Р-247, 1 

од.зб., 1927 р. 
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Черкаський заводський – працівників поліграфічної промисловості, ф.Р-246, 3 

од.зб., 1926-1927 рр. 

Працівників і службовців харчової промисловості Гельмязівського млина, ф.Р-

1699, 2 од.зб., 1922-1925 рр. 

 

Робітничі: 

 

Комітет службовців Городищенської районної особливої військово-продовольчої 

комісії, ф.Р-420, 2 од.зб., 1921-1922 рр. 

Корсунський – працівників зв’язку, ф.Р-455, 3 од.зб., 1926 р. 

Працівників і службовців землі і лісу при Таганчанському лісництві, ф.Р-2755, 6 

од.зб., 1921-1922 рр. 

 

Містечкові: 

 

Корсунський – працівників швейної промисловості, ф.Р-421, 3 од.зб., 1924-1925 рр. 

Христинівський – працівників і службовців залізничного та водного транспорту, 

ф.Р-2730, 52 од.зб., 1920-1923 рр. 

 

Дільничні: 
 

Бобринський – працівників і службовців залізничного та водного транспорту, ф.Р-

2752, 9 од.зб., 1920-1924 рр. 

 

 

РАЙОННІ І МІСЬКІ КОМІТЕТИ, РАДИ ГАЛУЗЕВИХ ПРОФЕСІЙНИХ 

СПІЛОК 

 

 Фондів 141, 13677 од.зб., 1923-1927, 1945-1999 рр. Описи, каталоги. 

 

Районні і міські комітети обирались на перших районних та міських конференціях 

галузевих професійних спілок. 

У 1923 р. створені організації профспілок землі і лісу та харчосмакової 

промисловості, які ліквідовані у 1927-1928 рр. у зв’язку з ліквідацією профрад. 

Припиняли діяльність у 1941 р. у зв’язку з тимчасовою окупацією території районів 

та міст фашистськими загарбниками. Відновили діяльність у жовтні 1943 р. – 

березні 1944 р. 

Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю низових профспілкових 

організацій. 

Відповідно до постанови 3-го пленуму ВЦРПС від 6 серпня 1988 р. деякі райкоми 

та міськкоми реорганізовані в Ради. 

 

 Протоколи конференцій, пленумів, засідань президій комітетів та Рад, звітно-

виборних зборів членів профспілок, профспілкового активу, комісій  комітетів, звітно-

виборних зборів в низових профспілкових організаціях. 

 Історична довідка про розвиток народної освіти в м. Черкаси за період з 1917 р. по 

1967 р. (ф.Р-3882). 

 Перспективні плани роботи райкомів та низових профспілкових організацій. Плани 

роботи комітетів галузевих профспілок, організаційно-масової роботи. Плани, акти, 

інформації про роботу комісій, вибори голови та членів райкому. 

 Звітні доповіді голів комітетів. Акти, довідки про перевіряння роботи місцевих 
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комітетів. Зведені статистичні звіти з усіх видів діяльності комітетів, про підсумки 

виборів в місцевих комітетах. 

 Документи про громадські огляди лікувальних установ (ф.Р-2219, Р-4119, Р-4961). 

 Умови, зведення та звіти з охорони праці і техніки безпеки, промислової санітарії. 

 Соціалістичні зобов’язання членів профспілок, акти, показники та інформації про 

підсумки їх виконання. Книги Пошани та Трудової Слави (1966, ф.Р-3882). Списки 

працівників профспілок, представлених до нагородження. Списки Героїв Радянського 

Союзу, Соціалістичної Праці (1969, 1971, ф.Р-3122). 

 Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. 

 Профспілкові бюджети та фінансові звіти про їх виконання. Зведені бюджети 

державного соціального страхування та фінансові звіти про їх виконання. Прибутково-

видаткові кошториси. Кошториси спеціальних коштів та фінансові звіти по спецкоштах. 

 

 Районні комітети: 

 

 Медичних працівників 

 

 Золотоніський, ф.Р-5279, 78 од.зб., 1964, 1965, 1970-1987 рр. 

 Канівський, ф.Р-4973, 78 од.зб., 1965-1975 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-4009, 59 од.зб., 1967-1988 рр. 

 Лисянський, ф.Р-4535, 52 од.зб., 1959-1961, 1965-1980 рр. 

 Маньківський, ф.Р-4809, 49 од.зб., 1955-1980 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-4847, 55 од.зб., 1967-1980 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-5115, 25 од.зб., 1965-1976 рр. 

 Уманський, ф.Р-5548, 64 од.зб., 1960-1999 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4762, 50 од.зб., 1955-1980 рр. 

 Черкаський, ф.Р-4119, 97 од.зб., 1961-1996 рр. 

 Соснівський у м. Черкаси, ф.Р-5571, 8 од.зб., 1979-1981 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-4001, 84 од.зб., 1961-1980 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-5258, 61 од.зб., 1966-1980 рр. 

 Шполянський, ф.Р-4682, 28 од.зб., 1968-1975 рр. 

 

 Працівників державних установ 

 

 Городищенський, ф.Р-4959, 115 од.зб., 1967-1996 рр. 

 Драбівський, ф.Р-5431, 30 од.зб., 1970-1979 рр. 

 Жашківський, ф.Р-5526, 24 од.зб., 1970-1976 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-4726, 171 од.зб., 1948-1962, 1965-1995 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-4676, 104 од.зб., 1967-1996 рр. 

 Канівський, ф.Р-4744, 44 од.зб., 1967-1975 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-4629, 52 од.зб., 1945-1949, 1967-1984 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4787, 160 од.зб., 1960-1996 рр. 

 Лисянський, ф.Р-4161, 61 од.зб., 1959-1980 рр. 

 Маньківський, ф.Р-5503, 59 од.зб., 1967-1980 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-4846, 48 од.зб., 1969-1980 рр. 

 Смілянський, ф.Р-4123, 124 од.зб., 1966-1990 рр. 

 Уманський, ф.Р-5459, 112 од.зб., 1963-1990 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4885, 27 од.зб., 1967-1980 рр. 

 Черкаський, ф.Р-2578, 111 од.зб., 1951-1962, 1965-1991 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-4000, 88 од.зб., 1956-1980 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-4967, 19 од.зб., 1965-1967 рр. 

 Шполянський, ф.Р-5374, 31 од.зб., 1965-1974 рр. 
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 Працівників державної торгівлі і споживчої кооперації 

 

 Городищенський, ф.Р-5513, 134 од.зб., 1968-1996 рр. 

 Драбівський, ф.Р-4591, 83 од.зб., 1954-1975 рр. 

 Жашківський, ф.Р-3377, 64 од.зб., 1950-1974 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-5225, 62 од.зб., 1971-1996 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-4567, 125 од.зб., 1959-1961, 1967-1996 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-5391, 155 од.зб., 1970-1996 рр. 

 Канівський, ф.Р-5196, 68 од.зб., 1965-1974 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-4402, 172 од.зб., 1967-1996 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4670, 86 од.зб., 1966-1996 рр. 

 Лисянський, ф.Р-4375, 50 од.зб., 1965-1979 рр. 

 Маньківський, ф.Р-5504, 42 од.зб., 1974-1981 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-4651, 77 од.зб., 1967-1985 рр. 

 Смілянський, ф.Р-4130, 119 од.зб., 1963-1980 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-5238, 73 од.зб., 1965-1980 рр. 

 Уманський, ф.Р-2200, 34 од.зб., 1947-1956 рр. 

 Уманський, ф.Р-5456, 156 од.зб., 1957-1996 рр. 

 Христинівський, ф.Р-5341, 105 од.зб., 1961-1980 рр. 

 Черкаський, ф.Р-4482, 183 од.зб., 1953-1957, 1965-1996 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-4997, 71 од.зб., 1957-1980 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-4968, 94 од.зб., 1951-1982 рр. 

 Шполянський, ф.Р-4683, 43 од.зб., 1971-1977 рр. 

 

Працівників землі і лісу, сільського господарства і заготівель, 

агропромислового комплексу 

 

 Драбівський, ф.Р-4297, 128 од.зб., 1965-1979 рр. 

 Жашківський, ф.Р-3909, 108 од.зб., 1965-1975 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-976, 2 од.зб., 1925-1926 рр. 

 Канівський, ф.Р-4594, 142 од.зб., 1965-1975 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-4011, 175 од.зб., 1967-1990 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4555, 175 од.зб., 1964-1996 рр. 

 Лисянський, ф.Р-4378, 104 од.зб., 1965-1980 рр. 

 Маньківський, ф.Р-4504, 162 од.зб., 1965-1980 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-4062, 97 од.зб., 1967-1980 рр. 

 Смілянський, ф.Р-422, 1 од.зб., 1925 р. 

 Смілянський, ф.Р-4138, 227 од.зб., 1965-1990 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-5116, 120 од.зб., 1965-1980 рр. 

 Уманський, ф.Р-4989, 180 од.зб., 1965-1996 рр. 

 Христинівський, ф.Р-4884, 116 од.зб., 1965-1980 рр. 

 Черкаський, ф.Р-3122, 321 од.зб., 1965-1996 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-4002, 160 од.зб., 1965-1980 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-1697, 1 од.зб., 1927 р. 

 Чорнобаївський, ф.Р-5104, 306 од.зб., 1965-1980 рр. 

 Шполянський, ф.Р-3951, 74 од.зб., 1965-1974 рр. 

 

 Працівників культури 

 

 Гельмязівський, ф.Р-4771, 28 од.зб., 1954-1962 рр. 

 Городищенський, ф.Р-4960, 138 од.зб., 1957-1984 рр. 



 526 

 Драбівський, ф.Р-4026, 53 од.зб., 1954-1975 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-5278, 61 од.зб., 1969-1998 рр. 

 Канівський, ф.Р-4593, 89 од.зб., 1965-1975 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-5497, 55 од.зб., 1967-1981 рр. 

 Лисянський, ф.Р-4376, 34 од.зб., 1965-1980 рр. 

 Маньківський, ф.Р-5647, 2 од.зб., 1979-1980 рр. 

 Мокрокалигірський, ф.Р-4628, 7 од.зб., 1953-1956 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-5349, 47 од.зб., 1971-1987 рр. 

 Тальнівський, ф.Р-5858, 22 од.зб., 1966-1980 рр. 

 Уманський, ф.Р-5458, 67 од.зб., 1963-1975, 1984-1998 рр. 

 Христинівський, ф.Р-5466, 52 од.зб., 1963-1980 рр. 

 Черкаський, ф.Р-4484, 67 од.зб., 1966-1986 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-4302, 70 од.зб., 1953-1960, 1965-1980 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-5105, 64 од.зб., 1969-1980 рр. 

 Шполянський, ф.Р-4322, 50 од.зб., 1950-1959, 1969-1975 рр. 

 

 Працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств 

 

 Звенигородський, ф.Р-5953, 26 од.зб., 1979-1988 рр. 

 

 Працівників освіти, вищої школи і наукових установ 

 

 Драбівський, ф.Р-4588, 96 од.зб., 1967-1981 рр. 

 Жашківський, ф.Р-4547, 57 од.зб., 1962-1974 рр. 

 Звенигородський, ф.Р-4853, 140 од.зб., 1954-1996 рр. 

 Золотоніський, ф.Р-4568, 138 од.зб., 1954-1991 рр. 

 Кам’янський, ф.Р-4679, 82 од.зб., 1967-1979 рр. 

 Канівський, ф.Р-4743, 34 од.зб., 1970-1974 рр. 

 Катеринопільський, ф.Р-5498, 53 од.зб., 1969-1987 рр. 

 Корсунь-Шевченківський, ф.Р-4556, 84 од.зб., 1959-1996 рр. 

 Лисянський, ф.Р-4377, 65 од.зб., 1962, 1965-1980 рр. 

 Маньківський, ф.Р-5505, 4 од.зб., 1974-1980 рр. 

 Монастирищенський, ф.Р-4845, 75 од.зб., 1967-1986 рр. 

 Смілянський, ф.Р-2701, 148 од.зб., 1944-1950, 1958-1986 рр. 

 Уманський, ф.Р-5457, 99 од.зб., 1959-1996 рр. 

 Христинівський, ф.Р-5211, 85 од.зб., 1949-1980 рр. 

 Черкаський, ф.Р-4483, 143 од.зб., 1950-1980 рр. 

 Придніпровський у м. Черкаси, ф.Р-5480, 91 од.зб., 1974-1991 рр. 

 Соснівський у м. Черкаси, ф.Р-5491, 71 од.зб., 1974-1991 рр. 

 Чигиринський, ф.Р-4414, 119 од.зб., 1945-1980 рр. 

 Чорнобаївський, ф.Р-5103, 69 од.зб., 1966-1976 рр. 

 Шполянський, ф.Р-3957, 95 од.зб., 1948-1974 рр. 

 

 Працівників харчосмакової промисловості 

 

 Буцький, ф.Р-2837, 12 од.зб., 1923-1925 рр. 

 

 Фінансових і банківських працівників 

 

 Черкаський, ф.Р-2557, 21 од.зб., 1947-1953 рр. 
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 Районні ради: 

 

 Працівників агропромислового комплексу 

 

 Городищенська, ф.Р-5199, 325 од.зб., 1967-1996 рр. 

 Звенигородська, ф.Р-3836, 241 од.зб., 1965-1996 рр. 

 Золотоніська, ф.Р-4273, 236 од.зб., 1965-1993 рр. 

 Кам’янська, ф.Р-4672, 200 од.зб., 1967-1996 рр. 

 

 Працівників культури 

 

 Звенигородська, ф.Р-5552, 30 од.зб., 1969-1988, 1994-1996 рр. 

 Кам’янська, ф.Р-4678, 99 од.зб., 1967-1996 рр. 

 Корсунь-Шевченківська, ф.Р-4329, 70 од.зб., 1958-1996 рр. 

 Смілянська, ф.Р-4133, 103 од.зб., 1960-1990 рр. 

 

 Працівників освіти і науки 

 

 Городищенська, ф.Р-4962, 130 од.зб., 1967-1996 рр. 

 

 Працівників охорони здоров’я 

 

 Городищенська, ф.Р-4961, 118 од.зб., 1967-1996 рр. 

 Звенигородська, ф.Р-4854, 111 од.зб., 1958-1996 рр. 

 Кам’янська, ф.Р-4675, 118 од.зб., 1967-1996 рр. 

 Корсунь-Шевченківська, ф.Р-4559, 66 од.зб., 1960-1996 рр. 

 Смілянська, ф.Р-5079, 75 од.зб., 1967-1990 рр. 

 Уманська, ф.Р-2219, 275 од.зб.,1944-1995 рр. 

 

 Міські комітети: 

 

 Медичних працівників 

 

 Смілянський, ф.Р-2709, 302 од.зб., 1950-1988 рр. 

 Черкаський, ф.Р-5758, 28 од.зб., 1981-1989 рр. 

 

 Працівників агропромислового комплексу 

 

 Черкаський, ф.Р-5759, 69 од.зб., 1986-1991 рр. 

 

 Працівників державних установ 

 

 Смілянський, ф.Р-2710, 236 од.зб., 1955-1985 рр. 

 Уманський, ф.Р-3112, 202 од.зб., 1950-1995 рр. 

 

 Працівників державної торгівлі і споживчої кооперації 

 

 Смілянський, ф.Р-5575, 62 од.зб., 1975-1989 рр. 

 Уманський, ф.Р-5572, 50 од.зб., 1975-1992 рр. 

 Працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств 

 

 Смілянський, ф.Р-5523, 89 од.зб., 1972-1986 рр. 
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 Уманський, ф.Р-5450, 65 од.зб., 1972-1998 рр. 

 

 Працівників освіти, вищої школи і наукових установ 

 

 Смілянський, ф.Р-2700, 221 од.зб., 1951-1986 рр. 

 Уманський, ф.Р-3113, 188 од.зб., 1952-1995 рр. 

 Черкаський, ф.Р-3882, 220 од.зб., 1954-1984 рр. 

 

 Міські ради: 

 

 Працівників культури 

 

 Смілянська, ф.Р-2711, 124 од.зб., 1959-1988 рр. 

 Уманська, ф.Р-3114, 148 од.зб., 1954-1997 рр. 

 

 

УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ 

НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Ф.Р-5397, 138 од.зб., 1964-1992 рр. Описи. 

 

Створений у березні 1964 р. як профспілкові курси Черкаської облради 

професійних спілок. У квітні 1990 р. курси реорганізовані – в учбово-методичний 

центр. 

З грудня 1990 р. підпорядковувався Координаційній Раді Федерації незалежних 

професійних спілок Черкаської області. 

Ліквідований відповідно до постанови президії Координаційної Ради Федерації 

незалежних професійних спілок Черкаської області від 14 грудня 1992 р. 

 

 Накази директора центру з основної діяльності. 

 Протоколи виробничих нарад учбової частини, засідань методичної ради. 

 Перспективні плани підготовки профактиву та кадрів. Річні плани навчання 

профактиву та плани роботи курсів. Документи про роботу шкіл профактиву та постійно-

діючих семінарів підприємств і організацій. Річні текстові та статистичні звіти про роботу 

курсів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки та профспілкового комітету. 

 

 

 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО 

ХРЕСТА УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-2908, 385 од.зб., 1954-1991 рр. Описи. 

 

 Створений у 1954 р. 

Перебував у підпорядкуванні з 1954 р. – Центрального комітету товариства 

Червоного Хреста УРСР, з серпня 1991 р. – Товариства Червоного Хреста України. 
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 Протоколи, стенограми, рішення конференцій, пленумів, засідань президії обкому. 

Плани та заходи районних і міських комітетів з підготовки до святкування 100-річчя 

товариства Червоного Хреста. 

 Річні і квартальні плани роботи. Звіти та відомості про діяльність обкому, районних 

і міських комітетів товариства; обмін досвідом роботи первинних організацій (1961); 

роботу серед молоді; санітарно-оборонну роботу. 

 Документи оглядів-конкурсів міських і сільських санітарних постів (1966), міських 

і сільських лікарських дільниць по роботі з громадським санітарним активом (1967). 

 Звіти про роботу з кадрами. Списки донорів, санітарних дружинниць, 

представлених до нагородження. 

 Соціалістичні зобов’язання та відомості про їх виконання. 

 Бюджети обкому. Зведені річні фінансові та бухгалтерські звіти обкому, районних і 

міських комітетів. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МИРУ ТА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ МИРУ 

 

 Ф.Р-5564, 110 од.зб., 1969, 1974-1994 рр. Опис. 

 

У травні 1969 р. створена на громадських засадах обласна комісія сприяння 

Радянському фонду миру. У квітні 1984 р. реорганізована – в обласне відділення; з 

травня 1991 р. підпорядковане Українському фонду миру. 

У травні 1977 р. створений обласний комітет захисту миру. У травні 1991 р. 

реорганізований – в обласну асоціацію миру. 

Документи про діяльність обласної комісії сприяння Радянському фонду миру за 

1969-1974 рр. майже не збереглися. 

 

 Протоколи обласних звітно-виборних конференцій, установчих зборів, обласних 

зборів активу комісії прихильників миру; доповіді та виступи на них. Протоколи та 

постанови пленумів, засідань президії обласного комітету та бюро правління обласного 

відділення. 

 Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу обласного комітету, обласного 

відділення, міських та районних комісій сприяння фонду миру. 

 Постанови, довідки, відомості про проведення компанії за припинення гонки 

озброєння, за роззброєння (1976). Резолюції зборів і мітингів колективів будівельників 

газопроводу Оренбург – Західний кордон та трудящих Німеччини у підтримку дій за 

припинення гонки озброєння та заборону нейтронної бомби (1977). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Статистичні звіти 

про виконання плану з праці. 

 

 УМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

 

 Ф.Р-3995, 59 од.зб., 1947-1968 рр. Опис. 

 

 Розпочав діяльність з 1947 р. 

Займався охопленням населення членством, збором членських внесків, 

підготовкою шкільних санітарних дружин. 

Припинив діяльність у 1968 р. 



 530 

 

 Протоколи міських конференцій, засідань організаційного бюро, пленумів, засідань 

президії, звітно-виборних зборів первинних організацій. 

 Плани роботи. Звітні доповіді та річні звіти про роботу. 

 Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (ЧЕРКАСЬКА) ОКРУЖНА РАДА СПРИЯННЯ 

ОБОРОНІ, АВІАЦІЇ І ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

 

 Ф.Р-377, 19 од.зб., 1926-1929 рр. Опис. 

 

 Створена у січні 1927 р. 

Здійснювала навчання громадян військовій справі, підготовку їх до захисту 

батьківщини, пропаганду військових знань. 

Ліквідована відповідно до постанови ВУЦВК і Ради Народних Комісарів УСРР від 

2 вересня 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

 

 Протоколи засідань президії окружної та районної рад, загальних зборів членів 

сільських осередків. 

 Плани роботи. 

 Листування про проведення набору молоді до військових шкіл, проведення тижня 

оборони. Статистичні відомості, звітні картки, акти обслідування діяльності районної, 

сільських та низових осередків. 

 Грошові виправдні документи. 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ 

ОБОРОНІ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-4342, 1150 од.зб., 1954-1994 рр. Описи, каталог. 

 

 Створений згідно з рішенням Черкаського облвиконкому від 15 січня 1954 р. 

Підпорядковувався: з 1954 р. – Республіканському комітету Добровільного 

товариства сприяння армії, авіації і флоту УРСР, з 1971 р. – Всесоюзному ордена 

Червоного Прапора Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту 

СРСР, з 1991 р. – Товариства сприяння обороні України. 

Займався оборонно-масовою роботою та військово-патріотичним вихованням 

населення. 

 

 Накази по обкому. 

 Протоколи конференцій, пленумів, засідань президій обкому, районних та міських 

комітетів. 

 Плани роботи та звіти про діяльність обласного, міських, районних комітетів та 

первинних організацій. Річні плани та звіти про спортивно-масову, організаційну, учбову, 

оборонно-масову роботу первинних організацій; військово-патріотичне виховання молоді; 

рятувальну службу. 

 Плани підготовки спортивно-технічних кадрів, суддів, інструкторів, військово-

технічних спеціалістів. Плани, звіти про роботу спортивних секцій. Документи оглядів-

конкурсів роботи авіамодельних музеїв, кімнат революційної, бойової та трудової слави 

учбових закладів. Довідки, відомості про проведення республіканських та обласних 



 531 

змагань з технічних видів спорту, місячника оборонно-масової роботи, присвячених 52-й 

річниці Радянських Озброєних Сил (1970), спартакіад. 

 Зведені та річні фінансові плани. Звіти з праці. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

РАЙОННИЙ ТА МІСЬКИЙ КОМІТЕТИ ДОБРОВІЛЬНОГО ТОВАРИСТВА 

СПРИЯННЯ АРМІЇ, АВІАЦІЇ І ФЛОТУ 

 

 Фондів 2, 95 од.зб., 1946, 1959-1975 рр. Описи. 

 

Створені: Чигиринський районний комітет відновив діяльність у 1944 р. як райрада 

Товариства сприяння обороні авіаційно-хімічної промисловості; у 1948 р. 

перейменована – в районний комітет Добровільного товариства сприяння армії, 

авіації і флоту. 

Черкаський міський комітет організований у 1954 р. 

 

 Протоколи засідань президії, пленумів та документи до них, зборів партійно-

оборонного активу м. Черкаси. 

 Плани заходів з оборонно-масової, учбової та спортивної роботи. Плани підготовки 

спортсменів з військово-прикладних видів спорту, проведення спартакіад та свят. Довідки, 

відомості, звіти з учбової, спортивної та агітаційно-пропагандистської роботи. 

 Протоколи судейських колегій і особисто-командних змагань та звіти головного 

судді про проведені змагання. 

 Акти і довідки про розмінування території району від боєприпасів (1946). 

 Фінансові плани, кошториси витрат та ліміти. Фінансові звіти. 

 

 Районний: 

 

 Чигиринський, ф.Р-4415, 1 од.зб., 1946 р. 

 

 Міський: 

 

 Черкаський, ф.Р-4729, 94 од.зб., 1959-1975 рр. 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДОБРОВІЛЬНЕ ПОЖЕЖНЕ ТОВАРИСТВО 

ДОБРОВІЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-2704, 576 од.зб., 1958-1995 рр. Описи, каталог. 

 

Створене відповідно до постанов Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1958 р. та 

Президії Української республіканської Ради Добровільного пожежного товариства 

від 30 травня 1958 р. як Черкаська обласна рада Добровільного пожежного 

товариства. У березні 1985 р. перейменована – в Президію правління 

Добровільного пожежного товариства Черкаської області, у 1989 р. – в Черкаське 

обласне добровільне пожежне товариство. 

 

 Протоколи обласних і міських конференцій добровільних пожежних товариств, 

засідань президії обласної ради. 

 Плани обласної ради з організаційно-масової та агітаційної роботи, протипожежної 

пропаганди, проведення заходів з охорони урожаю; звіти про їх виконання. Довідки, 
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огляди, доповідні записки про діяльність обласної ради, міжрайрад, райрад добровільних 

пожежних товариств; організаційно-масову роботу. Тексти бесід, лекцій, статей для газет 

та радіо з протипожежної пропаганди. 

 Документи про проведення місячника протипожежного обслідування об’єктів 

народного господарства, конкурсу на кращу первинну організацію, пожежну дружину, 

кращого громадського контролера, кращу юнацьку добровільну пожежну дружину 

(ЮДПД) школи (1965-1972), із узагальнення досвіду роботи ЮДПД шкіл та первинних 

організацій добровільного пожежного товариства області (1961-1965). 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Документи про нагородження активістів товариства значком «Відмінник УРДПТ». 

Соціалістичні зобов’язання та акти перевірянь їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти обласної ради 

та звіти міжрайрад. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

РЯТУВАННЯ НА ВОДІ (ТОРВОД) УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5373, 133 од.зб., 1970-1995 рр. Опис. 

 

Створена відповідно до постанови ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР 

від 27 січня 1970 р. 

Проводила роботу з профілактики нещасних випадків на воді, масового навчання 

населення плаванню. 

 

 Статут ТСВОД УРСР. Документи про створення обласного, міських та районних 

рад ТСВОД. 

 Накази голови облради з основної діяльності. 

 Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії, обласної ради. 

 Плани економічного та соціального розвитку облради на 1981-1986 рр. 

 Доповідні записки, довідки, зведення про діяльність обласної, міських та районних 

рад. 

 Документи (положення, програма, звіти, підсумкові показники) про проведення 

обласних змагань з рятувального багатоборства. 

 Плани з праці обласної, міських та районних рад, водного і спортивно-технічного 

клубів, учбових пунктів. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ 

АВТОМОБІЛІСТІВ 

 

 Ф.Р-5566, 296 од.зб., 1973-1993 рр. Описи. 

 

Створена відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1973 р. та 

згідно з рішенням Черкаського облвиконкому від 25 травня 1973 р. 

Перебувала у віданні: з 1973 р. – Українського республіканського добровільного 

товариства «Автомотолюбитель УРСР», з вересня 1990 р. – Української 

республіканської Спілки автомобілістів, з грудня 1992 р. – Всеукраїнської Спілки 

автомобілістів. 
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Здійснює проведення профілактичних і організаційно-масових заходів для 

попередження дорожньо-транспортних пригод, популяризацію технічних та 

юридичних знань в області безпеки дорожнього руху. 

 

 Рішення облвиконкому про створення обласної організації (1973). 

 Накази голови облради з основної діяльності. 

 Протоколи обласних звітно-виборних конференцій, пленумів, засідань президії 

облорганізації, звітно-виборних конференцій районних рад та документи до них. 

 Комплексні плани основних заходів облорганізації з розвитку товариства, 

попередження дорожньо-транспортних пригод. Плани роботи облорганізації. Виробничі 

плани облорганізації, районних та міських рад. 

 Зведені звіти облорганізації та річні звіти районних рад про розвиток товариства та 

дорожньо-транспортні пригоди. Річні звіти про роботу обласної та районних рад. 

Фотоальбоми про роботу обласної та районних рад. 

 Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління, чисельність 

працівників за статтю, віком та розприділення всіх працюючих по займаних посадах. 

 Соціалістичні зобов’язання та відомості про їх виконання. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки та профспілкового комітету. 

 

 

 ЗОЛОТОНІСЬКА ОКРУЖНА КОМІСІЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ 

 

 Ф.Р-1710, 4 од.зб., 1924-1926 рр. Опис. 

 

 Створена у 1924 р. 

Здійснювала облік безпритульних дітей, сиріт, їх розприділення по дитячих 

будинках, забезпечення сиріт продуктами харчування та одягом. 

Припинила діяльність у 1926 р. у зв’язку з ліквідацією округу. 

 

 Копії постанов, циркулярів, інструкції ВЦВК, НКВС, Центральної комісії допомоги 

дітям. 

 Протоколи засідань комітету Богодухівського Червоного Хреста, комісії з 

організації осередків та бюро «Друзі дітей». 

 Списки дітей – круглих сиріт та безпритульних по Іркліївському району, членів 

«Друзі дітей» установ м. Золотоноша. 

 

 

 ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА «ДРУЗІ ДІТЕЙ» 

 

 Фондів 2, 36 од.зб., 1922, 1928-1935 рр. Описи. 

 

Окремі осередки товариства створювались з 1923 р. Окружне правління розпочало 

свою діяльність у 1928 р., ліквідоване у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу. 

Районне товариство створене у 1930 р. Діяло до 1936 р. 

Займались боротьбою з безпритульністю, підтримкою бідних сімей з дітьми та 

охоплювали виховною роботою дітей поза школою. 

 

 Протоколи засідань організаційного бюро, правління та засідань президії 

товариств, виробничих нарад, робочої трійки Черкаського районного товариства. 
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 Протоколи засідань комісії, акти, описи майна та інші документи про ліквідацію 

Шевченківського (Черкаського) окружного товариства. 

 Плани, звіти, анкети обслідувань та відомості про стан і діяльність осередків на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

 Грошово-виправдні документи. 

 Документи з особового складу. 

 

 Окружне: 

 

 Шевченківське (Черкаське), ф.Р-263, 7 од.зб., 1928-1931 рр. 

 

 Районне: 

 

 Черкаське, ф.Р-264, 29 од.зб., 1922, 1930-1935 рр. 

 

 

 ОБ’ЄДНАННЯ ТА ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА» 

 

 Фондів 2, 26 од.зб., 1918-1921, 1992-1996 рр. Описи, каталоги. 

 

 Черкаське товариство діяло протягом 1918-1921 рр. 

Черкаське обласне об’єднання затверджене на звітно-виборній конференції, яка 

відбулась 26 січня 1992 р. 

 

 Статут Черкаського товариства (1918). 

 Розпорядження по обласному об’єднанню. 

 Протоколи засідань малої Ради товариства, зборів ініціативної групи, 

організаційного комітету та бюро. 

 Інформації про діяльність правління обласного об’єднання, стан впровадження 

Закону «Про державну мову в Україні». 

 Документи (листівки, програми, сценарії, фотографії) про культурологічні заходи 

обласного об’єднання. 

 Мережа та кількісний склад обласного об’єднання. Реєстр осередків, об’єднань до 

перереєстрації (1994). Свідоцтва про реєстрацію первинних осередків та анкети до них. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 Черкаське обласне об’єднання, ф.Р-5836, 24 од.зб., 1992-1996 рр. 

 Черкаське товариство, ф.Р-430, 2 од.зб., 1918-1921 рр. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЗНАННЯ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-2665, 703 од.зб., 1950-2000 рр. Описи, каталог. 

 

Створена у 1954 р. як обласне відділення товариства «Знання». З червня 1964 р. 

перейменоване – в Черкаську обласну організацію товариства «Знання». 

Є добровільною науково-освітньою організацією. Займається розповсюдженням 

серед населення політичних та наукових знань. Керує роботою міських і районних 

організацій товариства. 

У фонді є документи Черкаського міського відділення товариства з 

розповсюдження політичних та наукових знань за 1950-1953 рр. 
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 Розпорядження обласного правління товариства. 

 Протоколи конференцій, пленумів правління, засідань організаційного комітету, 

президії, бюро секцій, загальних зборів членів товариства. 

 Квартальні і річні плани роботи товариства та його правлінь; звіти і довідки про їх 

виконання. Звіти, доповіді про роботу районних і міських організацій товариства. 

 Звіти, довідки, відомості про роботу науково-методичних рад, секцій, народних 

університетів. Статистичні звіти про склад членів товариства, мережу районних і міських 

організацій, народних університетів. Документи про участь в оглядах, заохочення за 

підсумками Всесоюзного громадського огляду народних університетів. 

 Лекції, підготовлені членами товариства. 

 Штатні розписи, кошториси. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОВІТ» 

 

 Ф.Р-5630, 32 од.зб., 1988-1991 рр. Опис. 

 

 Затверджене загальними зборами товариства у грудні 1988 р. 

Здійснює пропаганду та боротьбу за відродження рідної мови, фольклору, 

народних традицій, художньої самодіяльності; бере участь у збереженні та 

відновленні пам’яток історії і культури. 

 

 Документи (рішення, статут, протокол, список) про реєстрацію товариства. 

 Протоколи засідань товариства. 

 Заява Ради товариства про зарахування його колективним членом Товариства 

української мови ім. Т.Г. Шевченка (1989). 

 Звіт про роботу товариства. Довідки про заходи, проведені товариством. Статті та 

фотографії про діяльність товариства. 

 Документи про святкування річниць з дня народження та вшанування пам’яті Т.Г. 

Шевченка на Черкащині, поета Василя Симоненка в м. Черкаси. 

 Фінансові документи. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І 

КУЛЬТУРИ  

 

 Ф.Р-4468, 661 од.зб., 1966-2004 рр. Описи, каталоги. 

 

Створена відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1965 р. та 

першої установчої обласної конференції від 29 листопада 1966 р. як обласна 

організація Українського товариства охорони пам’яток історії і культури. У червні 

1990 р. перейменована – в Раду обласної організації, у вересні 1999 р. – обласну 

організацію охорони пам’яток історії і культури. 

Займається виявленням, вивченням, пропагандою існуючих пам’ятників історії і 

культури, створенням нових пам’ятників, які увіковічнюють трудові та бойові 

подвиги радянських людей. 

 

 Статути товариства (1967), обласної організації (1999). Положення про секції 
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пропаганди пам’ятників (1972). 

 Розпорядження голови ради облорганізації з основної діяльності та з особового 

складу. 

 Стенограми і протоколи конференцій, пленумів правління і засідань президії 

правління обласної, міських та районних організацій товариства, засідань колегії ради 

облорганізації. 

 Плани роботи, інформаційні бюлетені про роботу науково-методичної ради та 

секцій товариства; про відновлення, реставрацію та спорудження пам’ятників, обелісків, 

меморіальних дощок, музеїв, музейних кімнат; заходи з упорядкування і пропаганди 

історичних місць, пов’язаних з діяльністю видатних осіб. Звіти, доповідні записки, 

довідки про роботу товариства і секцій; пропаганду пам’ятників історії і культури; 

увічнення подвигу радянського народу в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.; 

підготовку до 25-річчя перемоги радянського народу над фашистською Німеччиною 

(1970); підсумки огляду пам’ятників історії і культури на честь 50-річчя СРСР. 

Характеристики районних і первинних організацій товариства (1970). 

 Відомості, історичні довідки, фотографії, списки, каталоги військово-історичних, 

археологічних пам’ятників, пам’ятних місць, населених пунктів, підприємств, вулиць, 

названих іменами видатних державних, громадсько-політичних діячів, захисників 

батьківщини, діячів науки та культури (1969). Список пам’ятників революції 1905-1907 

рр. на території області. 

 План підготовки, звіти про проведення краєзнавчих експедицій «Тясмин» (1970), 

«Рось» (1971), «Дніпро» (1974), «Холодний Яр» (1980-1984), республіканського конкурсу 

школярів «Моя Батьківщина» (1969). Фотоілюстративний звіт про підсумки науково-

дослідної експедиції «Тікич» (1976). Текстовий звіт з ілюстраціями про розкопки на 

городищі Монастирок Канівського району (1982, 1983, 1985). 

 Історико-краєзнавчі статті, нариси, повідомлення, лекції, виступи, бесіди. Тексти 

виступів колишнього комісара партизанського загону Пальохи, маршалів Радянського 

Союзу В.І. Чуйкова, П.Ф. Батицького, п’ятисотенниці М.С. Демченко (1973-1975).  

 Фінансові плани. Плани з праці та звіти про їх виконання. Штатні розписи. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА КНИГОЛЮБІВ 

УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5563, 230 од.зб., 1974-2000 рр. Описи. 

 

Створена відповідно до постанови секретаріату Черкаського обкому Компартії 

України від 28 грудня 1973 р. як обласне відділення. 14 травня 1980 р. 

перейменована – в обласну організацію. 

Сприяла пропаганді книжок серед населення, поширенню політичних, наукових і 

технічних знань. 

Припинила діяльність згідно з постановою першої обласної конференції від 1 

червня 2000 р. 

 

 Протоколи установчої конференції та довідки про створення міських і районних 

відділень товариства. 

 Протоколи обласних звітно-виборних конференцій, пленумів, засідань президії, 

ради правління облорганізації, звітно-виборних конференцій міських та районних 

відділень. 

 Плани роботи та заходи правління облвідділення. 
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 Довідки, відомості, річні текстові та статистичні звіти про роботу облорганізації, 

міських та районних відділень. 

 Одноразові статистичні звіти по штатах. 

 Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи профспілкового комітету. 

 Документи з особового складу. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА 

УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5579, 160 од.зб., 1970-1993 рр. Опис. 

 

Створене 13 липня 1959 р. відповідно до постанови колегії Міністерства освіти 

УРСР та президії Українського республіканського комітету профспілки 

працівників освіти, вищої школи і наукових установ. 

Здійснювало виховання підростаючого покоління, залучення членів товариства до 

науково-дослідної роботи, пропаганду педагогічних знань. 

 

 Накази голови президії ради облвідділення з основної діяльності. 

 Протоколи обласних звітно-виборних конференцій, пленумів та засідань президії 

облвідділення, звітно-виборних конференцій районних та міських відділень. 

 Плани роботи облвідділення. 

 Річні текстові звіти про роботу облвідділення, секцій облвідділення, районних та 

міських відділень. Плани, доповідні записки, текстові звіти про роботу народних 

університетів педагогічних знань. 

 Методичні рекомендації про передовий досвід роботи педагогів, листівки, 

розробки, брошури. 

 Соціалістичні зобов’язання колективів обласного, районних та міських відділень. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ДИТЯЧОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5795, 27 од.зб., 1988-1994 рр. Описи. 

 

Створене відповідно до постанови установчої конференції Радянського дитячого 

фонду ім. В.І. Леніна від 31 березня 1988 р. 

З 1991 р. підпорядковане Радянському дитячому фонду України. 

Припинило діяльність у 1994 р. 

 

 Розпорядження голови правління з основної діяльності. 

 Протоколи конференції, пленумів, засідань бюро та президії. 

 Акт приймання-передавання документів облвідділення Черкаському обкому 

товариства Червоного Хреста України (1994). 

 Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи з особового складу. 
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 ОБЛАСНА СПІЛКА ЖІНОК ЧЕРКАЩИНИ 

 

 Ф.Р-5969, 32 од.зб., 1989-2000 рр. Опис, каталог. 

 

Розпочала діяльність з 1989 р. як Черкаська облрада жінок. У листопаді 1991 р. 

перейменована – в Черкаську обласну Спілку жінок, з березня 1993 р. – обласну 

Спілку жінок Черкащини. 

Займалось пропагандою реальної рівноправності чоловіка і жінки в усіх галузях 

життя через розроблення політики з цих питань та сприяння її реалізації на 

місцевому і державному рівні. 

 

 Документи (статути, витяги з протоколів та постанови, список засновників, заява 

про державну реєстрацію) про створення Черкаської обласної Спілки жінок (1991) та 

обласної Спілки жінок Черкащини (1993, 1994). Положення про Ради жінок Черкаської 

області (1989). 

 Протоколи пленумів, засідань президії обласної Спілки. Стенограма 

республіканського семінару секретарів та активу жіночих рад. Порядок денний, доповідь 

на нараді голів міських та районних Рад жінок області. 

 Плани роботи. Річні звіти про діяльність Черкаської облради жінок (1989), 

районних та міських Рад. 

 Списки відділень та керівників місцевих осередків обласної Спілки жінок (1991). 

 Кошториси витрат. 

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ (ЧЕРКАСЬКИЙ) ОКРУЖНИЙ ВІДДІЛ ТОВАРИСТВА 

«ДРУЗІ РАДІО СРСР» 

 

 Ф.Р-444, 1 од.зб., 1928 р. Опис, географічний каталог. 

 

 Розпочав діяльність у листопаді 1927 р. 

Здійснював керівництво роботою з радіофікації села, допомогу населенню округу 

по встановленню детекторних приймачів. 

 

 Протоколи загальних зборів. 

 Списки низових осередків товариства. Відомості про членів осередку товариства 

при Мартинівському цукровому заводі. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА ТОВАРИСТВА ВИНАХІДНИКІВ І 

РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-2609, 676 од.зб., 1958-1995 рр. Опис, каталог. 

 

Створена 30 травня 1958 р. як організаційне бюро обласної ради ВТВР Української 

республіканської ради. У 1963 р. реорганізоване – в обласну раду ВТВР; з квітня 

1991 р. – Товариства винахідників і раціоналізаторів України. 

Є добровільною масовою організацією трудящих, які приймали участь у 

винахідництві і раціоналізації, а також сприяли їх розвитку; керує діяльністю 

первинних організацій товариства в області. 
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 Протоколи обласних, районних, сільських конференцій, пленумів і засідань 

президії, обласних нарад, обласної конкурсної комісії (1962), звітно-виборних і загальних 

зборів первинних організацій ВТВР. 

 Плани роботи і плани організаційно-масових заходів обласної ради ВТВР. 

Статистичні звіти обласної ради і первинних організацій про членство, чисельність 

активу, виробничо-масову роботу, надходження і впровадження винаходів, стан 

раціоналізаторської роботи, творчі відрядження. Звіти, відомості про діяльність обласної 

ради. Доповідні записки про стан раціоналізаторської і винахідницької роботи в області. 

 Документи про проведення оглядів-конкурсів на краще підприємство, кращу 

раціоналізаторську пропозицію. Раціоналізаторські пропозиції, розроблені на 

Почапинському цукровому заводі (1963). Бюлетень винаходів і раціоналізаторських 

пропозицій з механізації та електрифікації сільського господарства. 

 Звіти про роботу з кадрами. Списки, виробничі характеристики на раціоналізаторів 

області. Документи про присудження звання «Заслужений винахідник УРСР», 

«Заслужений раціоналізатор УРСР» (1966). 

 Бюджети, кошториси витрат та звіти про їх виконання. Штатні розписи. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ НАУКОВИХ ТА 

ІНЖЕНЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-2614, 531 од.зб., 1958-2001 рр. Описи, каталог. 

 

Створене 12 листопада 1958 р. як Черкаська обласна рада науково-технічних 

товариств. У травні 1988 р. перейменована – в Черкаське обласне правління Спілки 

наукових і інженерних товариств, з квітня 1991 р. – Спілки наукових та інженерних 

об’єднань України. 

Здійснювало оперативне керівництво місцевими правліннями галузевих товариств, 

координацію їх діяльності та проведення міжгалузевих науково-технічних заходів. 

 

 Протоколи обласних міжгалузевих конференцій, пленумів і засідань президій 

обласної ради, галузевих правлінь, республіканських обласних нарад (1969), семінарів 

(1965-1967), звітно-виборних конференцій та зборів первинних організацій. Доповідь на 

ювілейній конференції про підсумки розвитку метрології і стандартизації за 50 років 

(1967). 

 Плани роботи президії обласної ради. Звіти, довідки, відомості про роботу обласної 

ради, галузевих правлінь, первинних організацій (1959-1971), обласного правління 

Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва, наукові відрядження, підсумки 

виборів уповноважених первинних організацій товариства. 

 Звіти, довідки про розвиток заходів з наукової організації праці; впровадження 

нової техніки. 

 Документи з організації та проведення конкурсів і оглядів на кращий винахід та 

раціоналізаторську пропозицію; читацької конференції по журналу «Механізація 

будівництва» (1968). 

 Бюджети та звіти про їх виконання. Штатні розписи, кошториси витрат. 

 Документи з особового складу. 
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ОБЛАСНЕ ПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА 

БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА 

 

 Ф.Р-2644, 25 од.зб., 1958-1966 рр. Опис, каталог. 

 

 Створене у березні 1958 р. 

Займалось пропагандою з питань будівництва; керувало організацією наукових 

екскурсій. 

 

 Документи про організацію в області правління (1958). 

 Протоколи звітно-виборних конференцій, засідань президії. 

 Плани роботи. 

 Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТОВАРИСТВА 

 

 Ф.Р-5583, 39 од.зб., 1966-1987 рр. Опис. 

 

Створене у 1962 р. з метою сприяння науковій розробці питань теорії і практики 

фармації. 

Займалось пропагандою досягнень фармацевтичної науки серед лікарів та 

населення, приймало участь у здійсненні громадського контролю за організацією 

лікарської допомоги населенню. Керувало роботою 27 міських та районних 

відділень. 

 

 Статут відділення (1976). 

 Протоколи науково-практичних конференцій фармацевтів, засідань правління 

облвідділення. 

 Плани та звіти про роботу облвідділення та відділень наукових товариств 

фармацевтів аптечних установ області. 

 

 

ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНД. ЧЕРКАСЬКІ ОБЛАСНІ НАУКОВІ МЕДИЧНІ 

ТОВАРИСТВА 

 

 Ф.Р-5582, 44 од.зб., 1957-1985 рр. Описи. 

 

Створені: Черкаське товариство хірургів – у 1954 р., товариство фтизіатрів – у 

лютому 1957 р., товариство дермато-венерологів – у 1973 р., гематологів і 

трансфузіологів – у березні 1975 р., терапевтів – у 1983 р., соціальних гігієністів і 

організаторів охорони здоров’я – у лютому 1984 р. 

Здійснювали ідейне виховання, підвищення наукових знань та ділової кваліфікації 

членів товариств. 

 

 Статути товариств. Накази та відомості про створення товариств. 

 Протоколи науково-практичних конференцій, засідань правлінь товариств. 

 Плани та звіти про роботу. 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-4595, 98 од.зб., 1966-1995 рр. Опис, каталог. 

 

Створена у березні 1967 р. як організаційне бюро при Київській організації Спілки 

художників УРСР по Черкаській області. У жовтні 1978 р. реорганізоване – у 

Черкаську обласну організацію Спілки художників УРСР, з серпня 1991 р. Спілки 

художників України. 

Займалась пропагандою образотворчого мистецтва та естетичним вихованням 

населення. 

 

 Накази голови правління з основної діяльності. 

 Витяги з протоколів засідань президії правління Київського відділення Спілки 

художників УРСР. Протоколи засідань організаційного бюро, правління та звітно-

виборних зборів організації, зборів творчого колективу облорганізації. 

 Річні плани роботи. Плани заходів. Доповідні записки, довідки, відомості та звіти 

про роботу. Огляди, довідки, відомості про виконання виробничих та творчих планів. 

Документи про роботу об’єднання молодих художників. 

 Буклети виставок. Відгуки відвідувачів про виставки з різних подій, свят. 

 Списки членів творчої організації Спілки художників УРСР, Спілки художників 

СРСР Черкаської області. 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКІ ХУДОЖНЬО-ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНЬОГО 

ФОНДУ УРСР 

 

 Ф.Р-2642, 293 од.зб., 1954-1980 рр. Описи. 

 

Створені у березні 1954 р. як Черкаське обласне кооперативне товариство 

художників. У січні 1964 р. на базі кооперативного товариства створене Черкаське 

облвідділення Художнього фонду УРСР. У квітні 1965 р. перейменоване – в 

Черкаські художньо-виробничі майстерні. 

Займались створенням художніх творів; виконували декоративні та оформлювальні 

роботи; організовували виставки. 

 

 Документи про створення Черкаського обласного художнього фонду (1964). 

 Накази директора майстерень з основної діяльності. 

 Протоколи художньої ради та творчої секції, засідань правління товариства; 

загальних зборів членів товариства. 

 Виробничі плани та звіти про їх виконання. Основні показники планів з праці та 

випуску художньої продукції. 

 Звіти про стан охорони праці та техніки безпеки. 

 Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах. Відомості про молодих спеціалістів-

художників. 

 Каталоги художніх виставок в м. Черкаси. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 

УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5276, 59 од.зб., 1972-1996 рр. Опис, каталог. 

 

Створена у 1972 р. відповідно до постанови президії Спілки письменників України 

від 16 червня 1972 р. 

Організовувала творчий процес в області, підтримувала зв’язки з видавництвами; 

здійснювала виховання творчої літературної молоді. 

 

 Постанова президії Спілки письменників УРСР про створення в м. Черкаси 

обласної письменницької організації (1972). 

 Протоколи звітно-виборних зборів, засідань бюро, загальних зборів. 

 Плани роботи та основні заходи. Довідки, інформації та річні звіти про роботу. 

 Листування з письменниками СРСР, газетні звіти про проведення «Поетичного 

Жовтня». 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-4636, 133 од.зб., 1957-2002 рр. Опис, каталоги. 

 

Створена відповідно до рішення організаційного бюро Спілки журналістів УРСР 

від 15 листопада 1957 р. як обласне відділення. У 1980 р. перейменоване – в 

обласну організацію. 

Об’єднувала професіональних журналістів. 

 

 Статути Спілки (1990, 1992). 

 Протоколи звітно-виборних конференцій журналістів, пленумів, засідань 

секретаріату та бюро правління облорганізації, звітно-виборних зборів первинних 

організацій. 

 Плани роботи та заходи облорганізації. Плани роботи та довідки про підсумки 

підвищення рівня професійної майстерності журналістів та активу. Довідки, інформації, 

відомості про роботу обласної та первинних організацій. Довідки про організаційно-

творчу роботу облорганізації, творчі контакти журналістів Черкащини з газетами братніх 

країн. 

 Постанови, положення, підсумки про участь журналістів області в обласних та 

республіканських конкурсах. Довідки, звіти про підсумки творчого огляду первинних 

організацій. Подання, характеристики та списки Лауреатів премії А.П. Гайдара (1981). 

 Видані прес-бюлетені. 

 Кошториси прибутків та видатків. Річні бухгалтерські звіти. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ 

УКРАЇНИ 

 

 Ф.Р-5507, 84 од.зб., 1965-1992 рр. Опис. 

 

Створена у 1965 р. як обласне відділення. У травні 1972 р. перейменоване – в 
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обласну організацію. 

Всебічно сприяла наданню творчої і професійної допомоги на громадських засадах 

різним організаціям в галузі архітектури, містобудування, а також захисту 

авторських прав архітекторів. 

 

 Витяг з протоколу засідання президії правління Спілки архітекторів УРСР про 

створення відділення в м. Черкаси (1965). 

 Статут облорганізації (1992). 

 Накази голови правління з основної діяльності. 

 Протоколи засідань правління облорганізації, загальних зборів. 

 План основних заходів (1966). Відомості, звіти про громадсько-творчу діяльність 

організації. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ 

СПІЛКИ 

 

 Ф.Р-4193, 286 од.зб., 1959-1997 рр. Описи, каталоги. 

 

Створена у 1959 р. як Черкаський обласний організаційний комітет хорового 

товариства УРСР. У 1962 р. реорганізований – в правління Черкаського обласного 

музично-хорового товариства УРСР. У грудні 1991 р. перейменована – в Черкаське 

обласне відділення, у травні 1997 р. – в Черкаську обласну організацію. 

З березня 1975 р. перебувала у підпорядкуванні Музичного товариства УРСР, з 

серпня 1991 р. – Музичного товариства України, з грудня 1991 р. – Всеукраїнської 

музичної спілки. 

Добровільна незалежна творча громадська організація, яка об’єднувала діячів 

музичного і хореографічного мистецтва, педагогів-музикантів та любителів музики. 

 

 Статут обласної організації (1997). 

 Накази голови та заступника правління відділення з основної діяльності. 

 Протоколи обласних і районних конференцій, пленумів, об’єднаних засідань 

обласного і міського організаційних комітетів, засідань президії правління, педагогічної 

ради та батьківського комітету музичної школи. 

 Плани, звіти, довідки про роботу обласного відділення товариства та обласної 

організації Спілки, музичних учбових закладів, народних хорів області. Довідка про стан 

та розвиток хорової культури і естетичного виховання трудящих та молоді. Довідки, 

відомості про хорові колективи області, їх керівників та репертуар; наявність ансамблів 

пісні і танцю, колективів бандуристів та вокальних ансамблів. Списки хормейстерів та 

керівників хорів. 

 Протоколи засідань журі конкурсу на кращу пісню, засідань самодіяльних 

композиторів області. Списки самодіяльних композиторів та їх творів (1968). Довідка про 

підготовку до фестивалю самодіяльного мистецтва, присвяченого 50-річчю Великого 

Жовтня (1967). Зразки програм, запрошувальних білетів на заключні концерти музичних 

шкіл і класів, оглядів-конкурсів, свят пісні, музики і танцю. 

 Статистичні звіти по кадрах. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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ОБЛАСНИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОЗВІЛЛЯ ТРУДЯЩИХ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ 

НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Ф.Р-4731, 294 од.зб., 1968-1992 рр. Описи. 

 

Створений у 1969 р. відповідно до постанов секретаріату ВЦРПС від 9 серпня 1968 

р. та президії Черкаської облради профспілок від 30 жовтня 1968 р. як обласний 

будинок художньої самодіяльності Черкаської облради профспілок. З лютого 1979 

р. перетворений – в Черкаський обласний міжсоюзний Будинок самодіяльної 

творчості, з січня 1989 р. реорганізований в обласний Будинок культури, з квітня 

1989 р. – обласний профспілковий центр культури і організації дозвілля трудящих. 

Здійснював функції учбово-методичного центру по удосконаленню культурно-

масової роботи в трудових колективах та за місцем проживання трудящих. 

Ліквідований згідно з постановою президії Координаційної Ради Федерації 

незалежних профспілок Черкаської області від 16 травня 1992 р. 

 

 Документи (постанови, положення, листування, штатні розписи, кошториси витрат) 

про створення Будинку художньої самодіяльності та затвердження його художньої ради 

(1968, 1969). 

 Накази по Будинку художньої самодіяльності (1970, 1971). 

 Протоколи засідань художньої ради. 

 Плани роботи Будинку та центру, секцій, методистів; звіти, довідки, відомості про 

їх виконання. Плани культурно-масових заходів профспілкових клубів і бібліотек, довідки 

про їх роботу, роботу самодіяльних драматичних, танцювальних, хорових, 

інструментальних колективів, про стан художньої самодіяльності. Довідки про результати 

перевірки роботи клубів, надання їм методичної та шефської допомоги. Методичні 

посібники та розробки за жанрами художньої самодіяльності, клубної роботи. Списки і 

анкети самодіяльних драматичних, танцювальних, хорових колективів, оркестрів, 

народних інструментів та ансамблів бандуристів профспілкових клубів області. 

 Постанови, протоколи, умови, програми оглядів-конкурсів обласних фестивалів 

самодіяльного мистецтва. Документи про проведення обласних оглядів-конкурсів духових 

оркестрів, театралізованого свята-параду духової музики в м. Черкаси (1972), колективів 

художньої самодіяльності по вокальному і хоровому жанру, любительських кінофільмів 

(1970), бальних танців (1972), культурно-освітніх установ профспілок. Положення, умови 

про проведення обласної виставки художньої фотографії. Програми звітних концертів-

оглядів виступів, заключних турів фестивалів та конкурсів обласних і районних оглядів 

художньої самодіяльності. Сценарії тематичних і святкових вечорів, усних журналів, 

дитячих ранків, репертуари колективів художньої самодіяльності профспілок області. 

 Документи про проведення семінарів керівників гуртків, любительських 

кіностудій, фотостудій, читців, масовиків-витівників. 

 Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки, профспілкового комітету. 

 

УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

СЛІПИХ (УТОС) 

 

 Фондів 4, 512 од.зб., 1941-1972, 1976-1995 рр. Описи. 

 

Створені: Черкаські учбово-виробниче підприємство та міське відділення – у 1936 
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р., територіальна первинна організація – у 1972 р., облрада первинних організацій – 

у 1977 р. 

Здійснювали навчання та трудове влаштування, облік сліпих. 

 

 Постанови президії Центрального правління УТОС. Витяг з протоколу засідання 

президії Центрального правління УТОС про створення Черкаської територіальної 

первинної організації (1971). 

 Накази, розпорядження голови облради з основної діяльності (ф.Р-5600). 

 Протоколи конференцій, засідань бюро, технічної ради, загальних зборів. 

 Плани роботи. Річні звіти, відомості про роботу. Основні показники виробничої 

діяльності. Документи з раціоналізації та винахідництва, наукової організації праці та з 

охорони праці і техніки безпеки. 

 Договори на проведення оглядів-конкурсів на кращу постановку громадської 

роботи та документи про їх виконання. 

 Статистичні звіти про чисельність працівників та заробітну плату. 

 Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. Договори на соцзмагання 

та акти перевіряння їх виконання. 

 Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні балансові звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

 Черкаська обласна Ради первинних організацій, ф.Р-5600, 142 од.зб. , 1976-1995 рр. 

 Черкаська територіальна первинна організація, ф.Р-4905, 6 од.зб., 1972 р. 

 Черкаське учбово-виробниче підприємство, ф.Р-3469, 354 од.зб., 1944-1972 рр. 

 Черкаське міське відділення, ф.Р-336, 10 од.зб., 1941-1942 рр. 

 

 

ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ ТА УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ 

 

 Фондів 2, 746 од.зб., 1944-1992 рр. Описи. 

 

Черкаський учбово-виробничий комбінат глухих № 5 відновив діяльність у 1944 р. 

У 1963 р. перейменований – в учбово-виробниче підприємство. 

Черкаський обласний відділ створений у 1954 р. 

Займалися культурно-освітньою роботою серед членів товариства, покращенням 

умов їх життя, навчанням спеціальностей, працевлаштуванням. 

 

 Розпорядження голови облвідділу з основної діяльності. 

 Паспорти комбінату (1951, 1954, ф.Р-1901). 

 Протоколи конференцій, пленумів правління та засідань президій, нарад 

передовиків промисловості і сільського господарства, загальних зборів первинних 

організацій. 

 Плани роботи та основних заходів. Річні звіти з організаційно-масової роботи, 

фізичної культури та спорту. Звіти суддів про проведення спортивних змагань. 

 Зведені звіти про впровадження винаходів, технічних удосконалень та 

раціоналізаторських пропозицій; потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з 

виробництвом та освоєння коштів на заходи з оздоровлення умов праці. Документи з 

будівництва. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Соціалістичні зобов’язання та акти перевіряння їх виконання. 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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 Акти про збитки, нанесені комбінату фашистськими загарбниками (1944, ф.Р-

1901). 

 Документи місцевого комітету профспілки, профспілкового комітету. 

 

 Черкаський обласний відділ, ф.Р-4316, 476 од.зб., 1954-1992 рр. 

 Черкаське учбово-виробниче підприємство, ф.Р-1901, 270 од.зб., 1944-1972 рр. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВІЛЬНОГО 

ТОВАРИСТВА БОРОТЬБИ ЗА ТВЕРЕЗІСТЬ І ЗДОРОВ’Я 

 

 Ф.Р-5793, 27 од.зб., 1985-1994 рр. Описи. 

 

 Створена на першій установчій конференції від 12 жовтня 1985 р. 

 Об’єднувала чотири міські, дві районні у м. Черкаси та 20 районних рад. 

 Займалась пропагандою тверезого способу життя. 

 

 Протоколи обласних конференцій, пленумів, засідань правління облради. 

 Відомості про чисельність міських та районних товариств (1988). 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи з особового складу. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

 

 Ф.Р-4320, 346 од.зб., 1959-1986 рр. Описи, географічний каталог. 

 

Створена 23 вересня 1960 р. як обласний філіал. У вересні 1962 р. перейменований 

– в обласне відділення Українського товариства охорони природи і сприяння 

розвитку природних багатств, у 1973 р. – в Черкаську обласну організацію 

Українського товариства охорони природи. 

Здійснювала керівництво районними і міськими відділеннями. 

У фонді є документи організаційного комітету за 1959 р. 

 

 Статути товариства охорони природи (1954, 1962, 1965, 1973). 

 Протоколи обласних конференцій, пленумів, засідань ради товариства і президії. 

 Плани роботи, звіти, довідки про діяльність відділення та організації товариства, 

роботу секцій. Промфінплани; торгово-виробничі плани. Основні показники 

перспективного плану роботи товариства (1971-1975). Плани, звіти, відомості про охорону 

пам’ятників природи, ґрунтів, водних ресурсів; охорону та збагачення тваринного світу; 

розвиток лісів та зелених насаджень. 

 Документи (рішення, плани, схеми, доповідні записки, статті) наукових експедицій 

по вивченню річок Ятрань (1972), Тясмин (1973) та Гірський Тікич (1974). 

 Документи республіканського та обласних конкурсів по боротьбі з ерозією ґрунтів, 

охороні пам’ятників природи (1972); (витяги з протоколів, фотознімки, доповідні листи, 

підсумки) обласних конкурсів на кращу первинну організацію «Пам’ятки природи» та 

республіканського конкурсу «Операція мурашка» (1973). 

 Соціалістичні зобов’язання та акти перевіряння їх виконання. 

 Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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 Документи місцевого комітету профспілки. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК (УТМР) 

 

 Ф.Р-3237, 408 од.зб., 1954-1989 рр. Описи. 

 

Створена у січні 1955 р. як Черкаська обласна рада. У червні 1983 р. перейменована 

– в обласну організацію. 

Здійснює керівництво роботою міських і районних рад товариства в області. 

 

 Накази по обласній раді та організації. 

 Протоколи конференцій, пленумів, засідань президій облради, облорганізації та 

райрад; наради голів районних рад (1964). 

 Плани, звіти з організаційно-масової та культурно-масової роботи облради. 

Основні показники роботи та звіти про роботу з мисливського, риболовно-спортивного 

господарства; собаківництва; про боротьбу з хижаками. Зведені показники про підсумки 

обліку мисливських тварин по угіддях, закріплених за облрадою та організацією; 

діяльності районних рад; доповідні записки про наявність водоймищ. Документи 

приписних мисливських господарств облради; з будівництва мисливсько-риболовних баз 

та будинків. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Документи з соціалістичного змагання між Черкаською та Кіровоградською 

обласними радами. 

 Плани фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси витрат. 

Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки, профспілкового комітету. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

КРОЛІВНИКІВ І ЗВІРІВНИКІВ-ЛЮБИТЕЛІВ 

 

 Ф.Р-5239, 220 од.зб., 1970-1990 рр. Опис. 

 

Створена відповідно до рішення Черкаської облради від 13 січня 1970 р. як 

Черкаське обласне добровільне товариство кролівників і звірівників-любителів. У 

лютому 1981 р. перейменована – в обласну організацію. 

Керувала роботою районних товариств. 

 

 Статут товариства (1977). 

 Протоколи обласних та районних конференцій, засідань правління товариства та 

президії облорганізації. 

 Плани роботи, виробничо-фінансової діяльності, подальшого розвитку 

кролівництва в області. 

 Доповідні записки, довідки, звіти, відомості про роботу обласної та районних 

організацій. Статистичні звіти про організаційно-масову роботу. Статті з газет про 

розвиток кролівництва. 

 Документи (постанови, положення, довідки, списки, характеристики) про 

проведення 5-ої обласної виставки досягнень кролівництва (1978, 1979), районних 

виставок про розвиток кролівництва в області та проведення конкурсів з розвитку 
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кролівництва. 

 Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

 Документи (соціалістичні зобов’язання, умови, інформації, підсумки) по 

соціалістичному змаганню. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти облорганізації 

та річні бухгалтерські звіти районних організацій. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ САДІВНИЧИХ ТОВАРИСТВ 

 

 Ф.Р-5602, 47 од.зб., 1984-1992 рр. Описи. 

 

Створена 24 березня 1984 р. відповідно до рішення Президії Ради Міністрів УРСР 

від 6 серпня 1969 р. як Черкаська обласна рада садівничих товариств. У квітні 1990 

р. перейменована – в обласну асоціацію. 

Об’єднувала на добровільній основі садівничі товариства області. 

Припинила діяльність у 1992 р. 

 

 Постанова Черкаського облвиконкому та Черкаської облради профспілок про 

створення облради садівничих товариств та положення про Раду (1983). 

 Протоколи 1-ої установчої та обласних конференцій, засідань правління. 

 Плани роботи. 

 Довідки, інформації про роботу. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 Документи з особового складу. 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ 

КРАЄЗНАВЦІВ 

 

 Ф.Р-6001, 42 од.зб., 1989-2005 рр. Опис, каталог. 

 

 Створена 9 грудня 1989 р. 

 Об’єднувала 20 районних та шість міських організацій. 

Здійснювала організаційно-методичну концентрацію зусиль краєзнавців для 

проведення науково-краєзнавчої роботи з проблем історії і природи краю, 

дослідження пам’яток і пам’ятних місць з історії козацтва, вивчення традицій 

народу, обрядів, свят на Черкащині. 

 

 Протоколи засідань організаційного комітету по створенню обласного 

краєзнавчого товариства; постанова обласної установчої конференції «Про створення 

обласного краєзнавчого товариства» (1989). Положення про краєзнавчі товариства і 

організації СРСР (1989). Статут обласної організації (1991). 

 Протоколи звітно-виборних та обласних конференцій; протоколи, тексти виступів і 

постанови пленумів, засідань президії та правління обласної організації. 

 Річні плани роботи. Основні напрями роботи правління обласної організації. 

Довідка та звіти обласної, районних та міських організацій Спілки про виконану роботу. 

 Довідки про створення районних організацій; списки краєзнавців Черкащини та 

творчих груп в районах області. 

 Листування з правлінням Спілки, облдержадміністрацією, окремими краєзнавцями; 

розпорядження Представника Президента України, рішення органів місцевої влади з 

краєзнавчих питань. 
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 Документи (історичні довідки, збірники, друковані твори, буклети та інші) з різних 

питань, що підготовлені краєзнавцями Черкащини. 

 

 ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПО ТУРИЗМУ І ЕКСКУРСІЯХ 

УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ ПО ТУРИЗМУ І 

ЕКСКУРСІЯХ 

 

 Ф.Р-4534, 185 од.зб., 1965-1985 рр. Описи. 

 

Створена відповідно до постанови президії Черкаської облради профспілок від 3 

березня 1965 р. 

Перебувала у підпорядкуванні Черкаської облради профспілок, з 1972 р. – 

Всесоюзної Центральної Ради профспілок, з 1974 р. – Української республіканської 

Ради по туризму і екскурсіях. 

Здійснювала контроль за роботою туристично-екскурсійних господарств; 

займалась розвитком масового туризму та проведенням екскурсій. 

 

 Розпорядження голови облради з основної діяльності. 

 Протоколи пленумів, засідань президії. 

 Плани роботи. Плани, заходи з туризму та екскурсій; доповіді, інформації про їх 

виконання. Зведені господарсько-фінансові плани облради та господарсько-фінансові 

плани туристичних баз. Довідки, інформації про роботу облради. 

 Звіти про роботу з кадрами. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 Документи місцевого комітету профспілки. 

АГЕНТСТВО У М. ЧЕРКАСИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СРСР З 

ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ 

 

 Ф.Р-5631, 1 од.зб., 1974-1987 рр. Опис. 

 

Створене у 1965 р. з підпорядкуванням Всесоюзному відкритому акціонерному 

товариству СРСР з іноземного туризму, з 1984 р. – Державному комітету СРСР з 

іноземного туризму. 

Здійснювало прийом, розміщення та екскурсійне обслуговування іноземних 

туристів; направлення жителів області за кордон у складі туристських груп. 

Припинило діяльність у 1987 р. 

 

 Звіти про інформаційно-пропагандистську роботу з іноземними туристами. 

 

 

КАНІВСЬКА ТУРИСТИЧНА БАЗА ВЦРПС ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ ПО ТУРИЗМУ І ЕКСКУРСІЯХ 

 

 Ф.Р-3698, 67 од.зб., 1958-1971 рр. Опис. 

 

 Організована у травні 1958 р. 
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Перебувала у підпорядкуванні Українського республіканського туристично-

екскурсійного управління, з 1963 р. – Української республіканської Ради по 

туризму, з 1966 р. – Черкаської облради по туризму і екскурсіях. 

Здійснювала забезпечення відпочинку туристів, ознайомлення з різними 

визначними пам’ятками м. Канева.  

 

 Господарсько-фінансові плани. 

 Річні звіти про роботу турбази. Акти обслідування діяльності органами вищого 

рівня. 

 Картки туристських маршрутів. Диспетчерські журнали обліку туристів. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ОКРУЖНА ТА ПОВІТОВА ЦЕРКОВНІ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ 

АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (УАПЦ) 

 

 Фондів 2, 94 од.зб., 1920-1930 рр. Описи, каталоги. 

 

УАПЦ діяла на Україні з 1919 р., коли частина українського православного 

духівництва проголосила автокефалію (незалежність) української православної 

церкви від московської патріархії; була також незалежною від обновленської 

Української православної автокефальної церкви (УПАЦ), утвореної у 1923 р. 

Шевченківська (Черкаська) окружна церковна рада діяла з 1 вересня 1923 р. до 

1930 р. включно. Богуславська повітова – діяла з 1921 р. по 1925 р. 

УАПЦ припинила існування у 1930 р. 

У фонді Шевченківської (Черкаської) окружної церковної ради відклались 

документи Черкаської та Чигиринської повітових церковних рад та єпископа 

Чигиринського і Черкаського. 

У фонді Богуславської повітової ради відклались документи Шевченківської 

(Корсунської) та Канівської районних церковних рад. 

 

 Обіжники, постанови, протоколи Всеукраїнської церковної ради, екзарха України 

Михайла, єпископа Черкаського і Чигиринського. 

 Взірцевий статут української православної парафії (1921-1925). Статут окружної 

церковної ради (1922). 

 Протоколи засідань Всеукраїнської церковної ради, окружних церковних з’їздів, 

засідань президії рад, зборів парафіян. 

 Документи (статути, протоколи зборів, відомості, акти, списки) про діяльність 

парафій, відкриття церквів. 

 Листування про проведення релігійних свят, призначення та звільнення 

священиків. 

 

 Окружна: 

 

 Шевченківська (Черкаська), ф.Р-442, 80 од.зб., 1920-1930 рр. 

 

 Повітова: 

 

 Богуславська, ф.Р-443, 14 од.зб., 1921-1925 рр. 
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 КАНЦЕЛЯРІЯ ЄПИСКОПА ЧЕРКАСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

 

 Ф.Р-471, 19 од.зб., 1920-1923 рр. Опис, каталоги. 

 

 Діяла протягом 1920-1923 рр. 

На території Черкаської єпархії (церковно-адміністративного поділу) єпископу 

підпорядковувались всі церкви, монастирі, установи та заклади руської 

православної церкви. 

Єпископ був представником вищого, третього ступеня церковної ієрархії. Обирався 

вищою церковною владою – священним Синодом. 

 

 Протоколи засідань ради та зборів парафіян. 

 Рапорти священиків про стан у парафіях, благочинних округів про спроби 

українізації православної церкви, благочинних монастирів про надсилання відомостей про 

відрахування з церковних прибутків на утримання єпархіальних установ. Рапорти та 

прохання благочинних і священиків про затвердження на посадах служителів церкви. 

 Прохання настоятелів монастирів про нагородження монахів. Нагородні списки 

служителів церкви. 

 Відомості про прибутки та видатки грошових сум. 

 

 

ОКРУЖНИЙ АНТИРЕЛІГІЙНИЙ ГУРТОК ПРИ АГІТПРОМІ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПАРТІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

 Ф.Р-1655, 1 од.зб., 1924 р. Опис. 

 

 Діяв протягом 1924 р. 

Мав дві секції – методично-агітаційну та з поглибленого вивчення антирелігійної 

літератури. 

Займався проведенням антирелігійних бесід та влаштуванням показових судів. 

 

 Протоколи засідань. 

 Плани з праці. Звіти про роботу. 

 Текст агітсуду над священиком. 

 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ РАДИ У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ 

УРСР ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 Фондів 3, 57 од.зб., 1943-1983 рр. Описи, каталог. 

 

Створений у листопаді 1943 р. як Уповноважений ради у справах російської 

православної церкви при РМ СРСР по Черкаській області. 

У січні 1954 р. почав діяльність Уповноважений у справах релігійних культів при 

РМ СРСР по Черкаській області. 

Згідно з постановою РМ СРСР від 8 грудня 1965 р. перетворений – в 

Уповноваженого ради у справах релігій при РМ СРСР по Черкаській області, у 

листопаді 1974 р. – в Уповноваженого ради у справах релігій при РМ УРСР по 

Черкаській області. 

Здійснював виявлення та облік релігійних громад, нагляд за дотриманням 
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законодавства про православну церкву і релігійні культи. 

 

 Інструктивно-циркулярні листи, постанови, розпорядження. 

 Плани роботи. Звітно-інформаційні доповіді, інформації, подання, огляди 

уповноваженого. 

 Листування з органами місцевого рівня про діяльність релігійних організацій. 

Доповіді, довідки, огляди про релігійну обстановку в області. 

 

Уповноважений ради у справах російської православної церкви, ф.Р-4189, 9 од.зб., 

1943-1966 рр. 

  -"-  -"-       релігійних культів, ф.Р-4190, 11 од.зб., 1954-1966 рр. 

  -"-  -"-             релігій, ф.Р-4191, 37 од.зб., 1966-1983 рр. 
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РОЗДІЛ  24 

 

 ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 АРТЕМЕНКО М.М. 

 

 Ф.Р-5645, 246 од.зб., 1944-1949, 1953-1991 рр. Опис, каталоги. 

 

Артеменко Микола Михайлович (1926-1991) – доктор економічних наук, академік 

Української Академії аграрних наук. 

 

 Наукові праці, рукописи, статті; рецензії, відгуки, висновки на наукові праці М.М. 

Артеменка. Доповіді, тексти виступів на наукових конференціях, нарадах, зборах, 

пленумах. 

 Документи про висунення праць М.М. Артеменка на визнання їх 

раціоналізаторськими пропозиціями. Посвідчення та авторські свідоцтва на винаходи. 

 Особисті документи (автобіографія, характеристики, посвідчення, дипломи, 

почесні грамоти, вітальні адреси); фотографії М.М. Артеменка та членів його родини. 

Статті про М.М. Артеменка. 

 Документи про діяльність Мліївської науково-дослідної станції ім. Л.П. 

Симиренка, її історію. Статті про відвідування станції льотчиками-космонавтами, їх 

фотографії. 

 Документи про життя Л.П. Симиренка. Опис експозицій музею Л.П. Симиренка. 

 

 БРАЙЧЕНКО М.С. 

 

 Ф.Р-3434, 58 од.зб., 1934-1972 рр. Опис. 

 

Брайченко Микола Семенович (1918 р. народження) – краєзнавець. 

 

 Нарис, статті, топонімічні, археологічні відомості про с. Вільховець 

Звенигородського району. Дані про населення села за підсумками всесоюзних переписів 

населення 1959, 1970 рр. та освітній рівень жителів. Річні звіти правлінь колгоспів с. 

Вільховець «Жовтень», ім. Леніна та ім. Молотова. Примірники багатотиражних газет 

колгоспів (1957-1970). 

 Автобіографія М.С. Брайченка. 

 

 БУШИН М.І. 

 

 Ф.Р-5945, 46 од.зб., 1960, 1963-1967, 1970, 1975-2002 рр. Опис, каталоги. 

 

Бушин Микола Іванович (1938 р. народження) – доктор історичних наук, професор 
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Черкаського державного технологічного університету, академік Української 

Академії історичних наук, Заслужений працівник освіти України. 

 

 Матеріали наукової діяльності: дисертації, відгуки на дисертації, автореферати 

дисертацій, короткі нариси, бібліографічні покажчики. Документи: службової діяльності 

(запрошення, програми конференцій, концертів); що відображають роботу в органах 

Компартії України (довідки, інформації, тексти виступів та інші); про перебування в 

Пільському воєводстві м. Бидгощ (1979, 1987); про співпрацю ЧІТІ та Гиринського хіміко-

технологічного інституту Китайської НР (1992, 1993). 

 Документи політичної діяльності: передвиборні програми, листівки, біографія, 

тексти виступів кандидата у народні депутати України (1994, 1998). 

 Особисті документи: автобіографія, посвідчення, ксерокопії дипломів, заяви, 

мандати. Фотографії. Фотоальбоми. 

 Документи, зібрані для наукових робіт та політичної діяльності. 

 Вирізки з газет із статтями та дописами, рецензії на книги М.І. Бушина. 

 

 

 ВАККА Б.О. 

 

 Ф.Р-5905, 59 од.зб., 1726-2006 рр. Опис, каталоги. 

 

Вакка Борис Олександрович (1940 – 2013) – дослідник роду Вакків, член 

генеалогічних і геральдичного товариств у Москві. 

 

 Схеми-таблиці родоводу дніпровських козаків Ваків (Вакків, Ваченків, Ватченків ) 

(1994-2000). Родовідне дерево реєстрових козаків війська Запорізького (Гетьманщини), 

(ХУІІ-ХХІ ст.). Збірки документів про рід. Комп’ютерний набір макету книги «Вака: 

Реєстрові козаки війська запорізького та їх нащадки або Козаки війська запорізького 

Переяславського полку та їх нащадки роду Вака» (2005). Статті: «Пошук відомостей про 

родовід дніпровського козацтва (із досвіду відтворення козаків роду Вака)» (2001); 

«Пошук прабатька роду козаків Вака Переяславського полку війська запорізького» (2005). 

 Статті, карти, архівні документи з історії с. Каленики Золотоніського району (1982-

1999). Фотографії видів с. Каленики Золотоніського повіту Полтавської губернії (1930–ті 

роки). Статті про ранні етапи становлення козацького етносу. Ксерокопія книги «Реєстр 

Запорізького війська 1756 року» (1997). Листи до Б.О. Вакки від мінералогічного, 

Київського геологічного музеїв; литовського історика Торшилової Т.М., його листування з 

професором Вільнюського державного університету Зінкявічюсом З.П. з питань 

лінгвістичного тлумачення слова «вака», історії та трансформації свого прізвища. 

 Документи службової, наукової та громадської діяльності. Почесні грамоти, 

свідоцтво про занесення до Книги Пошани. 

 Особисті документи Б.О. Вакки, його батьків, членів роду Ваків. Листи-спогади 

про події, пов’язані з голодом 1930-х рр., розкуркулення членів сім’ї, перебування на 

тимчасово-окупованій фашистськими загарбниками території Черкащини; відомості про 

членів роду, їх участь у партизанському загоні, який діяв на Канівщині. 

 

 

 БРАТИ ВАРАВВИ 

 

 Ф.Р-5958, 8 од.зб., 1913, 1952-1964, 1993-1999 рр. Опис, іменний каталог. 
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Брати Варавви – українські культурні діячі, письменники: Григорій Петрович (В. 

Скоблик) – 19 січня 1884 р. – 17 (18) листопада 1937 р.; Олекса Петрович (Олекса 

Кобець) – 29 березня 1892 р. – 5 вересня 1967 р. 

 

 Біографії братів, складені у 1994, 1997 рр. 

 Перелік доповідей, статей, репортажів, спогадів та їх тексти, підготовлені братами 

на вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка. 

 Сценарій композиції «На перехресті шляхів розбіжних…» (1993) та текст промови 

з нагоди відзначення 100-річчя з дня народження Олекси Петровича. 

 Статті з нагоди відкриття літературно-меморіального музею братів Вараввів – 

перелік документів для експозицій музею. 

 Збірка поезій «Ряст» Олекси Кобця, видана у 1913 р. 

 

 

 ГАЙДУК І.М. 

 

 Ф.Р-6005, 3 од.зб., 1980-2001 рр. Опис. 

 

Гайдук Іван Михайлович (1923-2004) – самодіяльний художник-живописець, 

скульптор. 

 

 Документи, підготовлені І.М. Гайдуком у 2001 р. управлінню культури Черкаської 

облдержадміністрації для представлення його до почесного звання «Заслужений 

художник України». 

 Книга М. Дашківського «Живописець Іван Гайдук (з каталогом картин)» (1993). 

 Публікації у місцевих періодичних виданнях про творчість І.М. Гайдука, його 

активну життєву позицію та участь у громадських заходах. 

 

 

 ГОНЧАРЕНКО В.А. 

 

 Ф.Р-5791, 192 од.зб., 1909, 1930-1941, 1953-2002 рр. Описи, каталоги. 

 

Гончаренко Володимир Андрійович (1938 р. народження) – журналіст, поет, 

фольклорист, краєзнавець. 

Сімейний фонд створений у 1997 р. До складу фонду увійшли документи В.А. 

Гончаренка та його дочок Інни і Лесі. 

 

 Збірки поезій, вірші; рукописи віршів. 

 Збірки фольклорних матеріалів: Із фольклорної скарбниці Шевченкового краю 

(1982), Із фольклорної скарбниці Черкащини, Прислів’я та приказки (1982), Поема мого 

народу. Словник прислів’їв та приказок про Т.Г. Шевченка (1991, 1997). 

 Макети його книг «Тривожний світанок», «Кладу свої думи, Тарасе, до ніг твого 

вічного генія». 

 Путівник, оповідання, нариси «Кобзареві шляхи Черкащини. На батьківщині Т.Г. 

Шевченка», «Никін Прудкий, кобзар із Черкащини»; «На грозових перехрестях. 

Документальний історико-краєзнавчий нарис, присвячений пам’яті с. Будище Черкаського 

району, спаленого фашистами за участь його жителів у патріотичному та партизанському 

русі» (1990). 

 Статті: «Д.М. Карбишев на Черкащині» (1980), «Т.Г. Шевченко і Лєсков» (1981), 
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«Фольклор Черкащини: проблеми і перспективи розвитку» (1984), «Легенди, бувальщини, 

перекази про Т.Г. Шевченка» (1990), «Я хочу пити сонячні настої. Пам’яті Василя 

Симоненка» (1990), «Порфир Демуцький – видатний фольклорист, композитор, хоровий 

диригент» (1991). 

 Доповіді з питань мовної політики в Україні. Замітки з питань Національної 

політики, відтворення українського фольклору. Тексти виступів про сталінські репресії. 

 Рецензії на праці інших авторів: Рецензія на путівник В.О. Сандул «Пагорб Слави у 

Черкасах» (1982). 

 Особисті документи Володимира Андрійовича, Інни Володимирівни та Лесі 

Володимирівни Гончаренків (автобіографії, грамоти, фотографії). 

 Листи композитора В.С. Постолаки, поетеси Г. Сухомлин-Маняко, заслуженого 

працівника культури України С.Л. Хавруся. 

 

 

 ГОНЧАРЬ Г.М. 

 

 Ф.Р-5962, 36 од.зб., 1936-2002 рр. Опис. 

 

 Гончарь Григорій Мойсейович (1916-1998) – Герой Радянського Союзу. 

 

 Повість «Партизани Холодного Яру» (1974). Робочий варіант книги «Заграви над 

Тясмином». 

 Листи до різних осіб. Листи колишніх партизан Холодного Яру, воїнів-ветеранів 

373 Миргородської Червонопрапорної орденів Суворова, Кутузова стрілецької дивізії, 

воїнів-ветеранів 172 стрілецької дивізії, яка брала участь у обороні м. Могильова у 1941 р. 

 Особисті документи (довідки, автобіографії, дипломи, характеристики та ін.). 

 Відгуки на книгу «Заграви над Тясмином», листи з проханням допомогти у 

розшуку осіб, що згадуються у книзі. 

 Накази по партизанському загоні ім. Сталіна, звіти, копії нагородних анкет, списки 

партизан Холодного Яру, що загинули у боротьбі з фашистами. Спогади холодноярських 

партизан загону ім. Сталіна. Статті, замітки про колишніх партизан Холодного Яру, події 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 

 Статті, замітки, спогади колишнього воїна, некрологи у газеті про Гончаря Г.М. 

 Схема розташування історичних місць в урочищі Холодний Яр Чигиринського 

району, листівки часів Великої Вітчизняної війни, створені партизаном М.Ф. Бучаковим. 

Фотографії Г.М. Гончаря. Фотоальбом «с. Леськи 35 лет спустя после освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков» (1979). 

 

 

 ГОРОДИНЕЦЬ І.С. 

 

 Ф.Р-5950, 61 од.зб., 1689, 1861, 1884, 1894-2003 рр. Опис, каталоги. 

 

Городинець Іван Сергійович (1927 р. народження) – Заслужений учитель України, 

краєзнавець. 

 

 Історико-краєзнавчі роботи, листування та документи сформованих колекційних 

підбірок: про українського художника І.І. Падалку; історію с. Безпальче, сільської школи, 

комуни «Зірка»; громадянську війну; голод 1933 р. в с. Безпальче; Велику Вітчизняну 

війну 1941-1945 рр. 
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 Документи (буклети, тексти доповідей, виступів, плани, конспекти та ін.) про 

педагогічну діяльність Городинця І.С. 

 Особисті документи (свідоцтво про народження, диплом про здобуття освіти, 

автобіографія, фотографії, орденські книжки та ін.). Дипломна робота «Полтавщина в 

роки першої російської революції 1905-1907 років» (1968). 

 Окремі документи, зібрані Городинцем для своїх робіт: жалувана грамота, видана у 

1689 р. царями Іваном Олексійовичем і Петром Олексійовичем військовому товаришу 

Івану Мировичу на володіння селом Драбово і прилеглими землями (фотокопія); 

документи (дві уставні грамоти 1861 р., викупний акт від 22 грудня 1884 р.) про 

звільнення селян від кріпосної залежності; фотографії письменниці, громадського діяча 

Суровцевої Н.В. і письменника Скляренка С.Д. 

 ГУДИМА І.О. 

 

 Ф.Р-5399, 1 од.зб., 1913-1967 рр. Опис. 

 

 Гудима Іпатій Олександрович (1897-1975) – Заслужений лікар УРСР. 

 

 Нарис про розвиток медицини і охорони здоров’я на Уманщині в період 1913-1957 

рр. (1967). 

 Спогади про навчання та роботу. 

 

 

 ДУБКОВЕЦЬКИЙ Ф.І. 

 

 Ф.Р-2488, 1 од.зб., 1947-1960 рр. Опис. 

 

Дубковецький Федір Іванович (1894-1960) – двічі Герой Соціалістичної Праці, 

депутат Верховної Ради СРСР, голова колгоспу «Здобуток Жовтня» м. Тальне 

Черкаської області. 

 

 Копії наказів Міністерства сільського господарства СРСР про введення 

Дубковецького Ф.І. до складу науково-технічної ради та про обрання його членом 

агрономічної секції Міністерства сільського господарства СРСР (1958). 

 Нарис «Здрастуй, завтра» (1960); брошура «Історія зародження артілі «Вулик і 

бджола» (1962). 

 Листування з Тальнівським райкомом Компартії України і райвиконкомом, 

редакціями газет, видавництвами, військовими частинами, кіногрупою по створенню 

фільму про колгосп «Здобуток Жовтня». 

 Фотодокументи. 

 

 

 КОМАРНИЦЬКИЙ М.Ф. 

 

 Ф.Р-3990, 626 од.зб., 1847-1983 рр. Описи, каталог. 

 

 Комарницький Микола Федорович (1929-1979) – журналіст-краєзнавець. 

 

 Документи з історії Уманщини ХУІ-ХХ століть, міст і сіл Черкаської області; про 

селянські рухи ХІХ ст. в Звенигородському та Уманському повітах; діяльність 
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декабристів; про землеволодіння і економічне становище селян Уманського повіту до 

жовтня 1917 р., колективізацію та з історії розвитку освіти, преси, культури, охорони 

здоров’я, промисловості, культурно-освітніх установ і підприємств Черкащини; підземні 

ходи в м. Умань; історію водолікування на Україні і Черкащині; землетруси 1829 і 1983 

рр. в мм. Умань, Одесі та інших. 

 Документи Уманського державного історичного архіву: витяги з деяких фондів, 

знищених в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.; список поміщиків Уманського 

повіту. 

 Документи з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., про звільнення 

Черкащини від німецько-фашистських загарбників, діяльність партизан і підпільників, 

Героїв Радянського Союзу – уродженців Черкащини. 

 Каталоги, бібліографічні покажчики, списки періодичних видань, що виходили в м. 

Умань у 1904-1947 рр. Переліки літератури про соціально-економічний розвиток міст і 

районів Черкащини. 

 Статті, нариси Комарницького М.Ф. 

 Документи про перебування на Черкащині Всеукраїнського старости Г.І. 

Петровського (1959-1978), польського поета Адама Міцкевича, американського 

письменника Теодора Драйзера в м. Києві (1927). 

 Листи М.Ф. Комарницькому сестер українського радянського письменника 

партійного і громадського діяча І.Ю. Кулика, сина героя громадянської війни Г.І. 

Котовського, поета Є.А. Долматовського та ін. 

 Матеріали, зібрані М.Ф. Комарницьким про польських поетів С.І. Гощинського, С. 

Тромбецького, Ю.Б. Залеського; письменника-гумориста О. Вишню, художника Д.Ф. 

Головка, поетів В.М. Сосюру, Т.Г. Шевченка, І.Я. Франка, Л. Українку та ін. 

 

 

 ЛІХЦОВ М.С. 

 

 Ф.Р-5955, 42 од.зб., 1946-2006 рр. Опис. 

 

Ліхцов Михайло Степанович (1929 р. народження) – журналіст, поет, винахідник, 

політичний в’язень 1960-х років. 

 

 Літературні, журналістські роботи, поетичні твори: Нариси «За нашу загальну 

справу», «Нові села над Дніпром», «Зустріч на Тарасовій горі»; цикл статей «Встречи в 

США»; сценарій телесюжету про Черкаське СПТУ № 21; документи про журналістське 

розслідування страйку на Черкаському заводі штучного волокна у липні 1968 р.; вірші, 

балади, поетичне оповідання «Сказ о солдатской памяти»; тексти пісень; документи про 

участь Ліхцова в обласному конкурсі на кращу пісню, присвячену місту Умань і 200-

річчю дендропарку «Софіївка»; листи голові Черкаського міськвиконкому з пропозиціями 

щодо створення і затвердження гімну та малого геральдичного знаку міста, варіанти 

запропонованого для розгляду тексту гімну Черкас. 

 Документи (описи винаходів, рацпропозиції, креслення, довідки, рішення, 

листування та ін.) про винахідницьку та раціоналізаторську діяльність. 

 Документи службової діяльності: інформаційно-пропагандистські буклети про 

передовий досвід роботи будівельних організацій, підприємств, учбово-виробничого 

комбінату Черкаського облміжколгоспбуду. 

 Особисті документи (автобіографія, посвідчення, мандат, фотознімки, вирок). 

Документи про життєвий, трудовий та творчий шлях Ліхцова, його боротьбу з радянським 

тоталітарним режимом, репресування, заборону працювати за фахом журналіста. Переліки 

опублікованих у різних виданнях впродовж 1957-2000 рр. робіт Ліхцова, публікацій про 
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нього та технічних розробок (винаходів), на які ним одержано авторські свідоцтва й 

патенти. 

 

 НАЙДЕН С.П. 

 

 Ф.Р-5626, 66 од.зб., 1891-1969 рр. Опис, каталоги. 

 

 Найден (Воротилов) Семен Платонович (1897-1969) – журналіст. 

 

 Рукописи книг, нариси, п’єси, статті з історії м. Черкаси, сіл Черкаського району, м. 

Городище; про розвиток преси та культури на Черкащині; видатних людей області; 

економічний розвиток м. Черкаси (1921-1969). 

 Особисті документи (автобіографія, почесні грамоти, пам’ятні адреси, фотографії). 

Щоденники, записки, замітки. Спогади про розвиток преси на Черкащині у 1930-1960 

роки. 

 Листування з краєзнавцями. 

 Документи про творчість С.П. Найдена. 

 

 НЕДОЛЯ-ГОНЧАРЕНКО Л.В. 

 

 Ф.Р-5470, 27 од.зб., 1915-1963 рр. Опис, каталоги. 

 

Недоля-Гончаренко Леонід Володимирович (1897-1963) – поет, драматург, 

журналіст. 

 

 Книги, поеми, п’єси, вірші, нариси, оповідання, статті (рукописні, машинописні і 

газетні варіанти) довоєнних часів, періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та 

повоєнних років літературознавчого і суспільно-політичного спрямування. 

 Особисті документи (автобіографія, спогади, посвідчення, мандати, членські 

квитки, фотографії). 

 Листування Л.В. Недолі-Гончаренка з видавництвами, партійними органами, 

обласним партійним архівом. 

 Рецензії на твори Л.В. Недолі-Гончаренка та статті про нього. 

 

 НЕСТЕРЕНКО Т.Т. 

 

 Ф.Р-2328, 1 од.зб., б.д. Опис, іменний каталог. 

 

 Нестеренко Трохим Терентійович (1874 р. народження) – персональний пенсіонер. 

 

 Особисті документи: автобіографія, посвідчення, витяг зі звинувачувального акта 

про Виборгську відозву, архівні копії посвідчень, членського білету. 

 

 

 НЕХОРОШЕВ С.С. 

 

 Ф.Р-5585, 68 од.зб., 1907-1987 рр. Опис, каталоги. 
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 Нехорошев Степан Степанович (1897-1988) – фольклорист, краєзнавець. 

 

 П’єси, статті, спогади, записки про організацію викупу з неволі Т.Г. Шевченка та 

його перебування у м. Черкаси та містечку Мошни; про наречену Т.Г. Шевченка Л.І. 

Полусмакову. Спогади В.Ф. Бубліковської і Н.І. Щепанської про похорон Т.Г. Шевченка у 

м. Санкт-Петербург та його перепоховання на Чернечій горі у м. Канів. Копія опису речей 

Т.Г. Шевченка, складеного 14 березня 1861 р. 

 Робочі записи про заснування м. Черкаси, його розвиток, освіту, культуру, звичаї, 

традиції та побут черкащан. Плани-схеми міста. Відомості про появу в м. Черкаси 

першого кінематографа; зустріч учителів початкових шкіл м. Черкаси з папою Пієм ХУ у 

Ватикані (1910). 

 Легенди, перекази, оповідання, записані С.С. Нехорошевим про Т.Г. Шевченка, У. 

Кармалюка, Ганну Гетьман – дочку Б. Хмельницького. 

 Записи монастирського фольклору, епітафії з могил Карамзіна, Батюшкова, 

Кочубея, воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Текст плачу плакальниці 

Якилини над труною Т.Г. Шевченка у м. Канів. 

 Особисті документи (автобіографія, фотографії). 

 

 

 ОЛЕКСАНДРУК А.К. 

 

 Ф.Р-5900, 22 од.зб., 1941-1992 рр. Опис, каталоги. 

 

Олександрук Антон Карлович (1910-1994) – кандидат історичних наук, 

краєзнавець. 

 

 Нариси, статті про розвиток та благоустрій м. Черкаси і Черкащини, охорону та 

збереження пам’ятників історії і культури на Черкащині. 

 Документи (листи редакцій газет, виконкому міськради та інші) майново-

господарського та побутового характеру. 

 Статті в газетах про Олександрука А.К. та його сестру Ольгу Кирилівну. 

 Особисті документи: автобіографія, особистий листок з обліку кадрів, військовий 

квиток, посвідчення, почесні грамоти, фотографії. 

 

 

 ОНИЩЕНКО (ЛЮБЧЕНКО) В.С. 

 

 Ф.Р-5901, 19 од.зб., 1918, 1929, 1943-1952, 1961-2000 рр. Опис, каталоги. 

 

 Онищенко (Любченко) Василь Несторович (1901-1995) – краєзнавець. 

 

 Нариси: «Подорож від Дахнівки до Черкас» (1978), «Подорож вулицями Дахнівки 

на початку ХХ ст.» (1980), «З історії церкви с. Дахнівка на Черкащині» (1992), «Історико-

економічний нарис с. Дахнівка на Черкащині» (1993). Оповідання, вірші, спогади. 

 Особисті документи: біографічні відомості, трудова книжка, військовий квиток, 

посвідчення, фотографії. 

 Спогади Н.С. Бондаренко «Как было освобождено с. Дахновка от немецких 

оккупантов». 

 

 



 561 

 ОНІПЧЕНКО В.П. 

 

 Ф.Р-5874, 42 од.зб., 1977-1986, 1997 рр. Опис, каталоги. 

 

Оніпченко Валентина Павлівна (1929 р. народження) – доцент кафедри 

гуманітарних наук Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту, 

кандидат історичних наук. 

 

 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

та анотація дисертації. Документи (витяги з протоколів, рішення, відгуки, рецензії та ін.) 

про підготовку до та по захисту дисертації. Статті про участь жінок у суспільно-

політичній роботі і соціалістичному будівництві, політико-виховну роботу партійних 

організацій східних областей України серед жінок та на інші теми. Брошури, методичні 

розробки. 

 Особисті документи: автобіографія, особистий листок з обліку кадрів, 

характеристика. 

 Документи (список наукових праць, запрошення на конференції, програми та ін.) 

наукової, службової та громадської діяльності. Фотографії. 

 Витяги з праць, книг, журналів, газет та інші документи зібрані Оніпченко для 

наукових праць. 

 Газетні статті про Оніпченко В.П. 

 

 ОСТРОУС В.В. 

 

 Ф.Р-2470, 2 од.зб., 1917-1921 рр. Опис. 

 

Остроус Василь Васильович (1889 р. народження) – у 1920 р. – член Київської 

першої біржової артілі, у 1921 р. – співробітник Богуславської повітової 

продовольчої інспекції. 

 

 Особисті документи: посвідчення, свідоцтва, квитанції. 

 

 

 ПОНОМАРЕНКО М.Ф. 

 

 Ф.Р-5428, 39 од.зб., 1889-1993 рр. Опис, каталоги. 

 

Пономаренко Михайло Федорович (1920-2010) – краєзнавець, член ономастичної 

комісії інституту мовознавства Академії Наук УРСР. 

 

 Статистичний довідник «Осада Золотонощини в цифрах» (1947). Нариси: 

«Літературна Золотонощина» (1959), про населені пункти Золотонощини (1961, 1970), 

«Шевченко і Лівобережна Черкащина» (1961), «Шевченко на Золотонощині» (1964), 

«Коцюбинський на Черкащині» (1965). 

 Вірші, статті, присвячені 60, 70, 75-ти річчю з дня народження С. Скляренка, про 

значення опублікування «Історії міст і сіл УРСР», життя та діяльність М.А. Кречмера та 

ін. 

 Відгуки на праці М.Ф. Пономаренка: висновки, зауваження інституту історії АН 

УРСР, редакційної колегії «Історії міст і сіл УРСР» про нариси, статті з історії населених 

пунктів Черкащини (1968-1969, 1971). 
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 Рецензії М.Ф. Пономаренка на історичні довідки П.Г. Германа, Дудника, В.С. 

Сергієнка про населені пункти Драбівського, Канівського та Чорнобаївського районів 

(1968-1969). 

 Особисті документи: свідоцтва, студентський та військовий квитки, подяки, 

дипломи, почесні грамоти. Спогади про зустрічі із С.Д. Скляренком. 

 Статті про діяльність М.Ф. Пономаренка. 

 Листування М.Ф. Пономаренка з кореспондентами О.В. Романенко, П.А. 

Баранниковим та С.Д. Скляренком; редакціями газет та журналів, державним 

видавництвом художньої літератури «Дніпро». 

 

 

 ПОРТЯНКО О.А. 

 

 Ф.Р-5792, 24 од.зб., 1963, 1973, 1981-1995 рр. Опис, каталоги. 

 

 Портянко Олексій Андрійович (1929-1995) – краєзнавець. 

 

 Статті про голодомор 1932-1933, 1946-1947 рр. на Черкащині; про її видатних 

людей та вшанування їх пам’яті. Довідки, відомості, листування з історії затоплених сіл 

Червоне та Дубинка; про спорудження пам’ятника загиблим в роки Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 рр. односельцям, перейменування вулиць, провулків м. Черкаси. Списки 

жителів сіл Червоне та Дубинка, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

рр. 

 Копії карт, планів, схем України за 1640, 1648-1650, 1829 рр., Черкащини кінця 

ХУІІІ-ХХ ст., затоплених сіл Дубинка та Панське (1882-1953), р. Дніпро за 1784, [1917] 

рр., що скопійовані О.А. Портянком з карт Гійома-Левассера де Боплана, О. Яблонського 

та інших. Копія карти-схеми розташування монастирів, що існували або існують на 

Черкащині. 

 Фотографії м. Черкаси, сіл Дубинка та Червоне. 

 Особисті документи: автобіографія, членські квитки, фотографії. 

 Документи інших осіб: Мартиненко М.Д. «З відстані літ». Спроба документально-

мемуарного дослідження історії придніпровських сіл Дубинки та Панського (Червоного) 

на Черкащині (1993). 

 

 

 ПРЕСНЯКОВ О.П. 

 

 Ф.Р-5844, 36 од.зб., 1946-1984 рр. Опис, каталоги. 

 

Пресняков Олег Павлович (1926-1984) – професор кафедри російської та 

зарубіжної літератури Черкаського державного педагогічного інституту, доктор 

філологічних наук. 

 

 Монографії, дисертації. Проспекти книг: «А.А. Потебня и его идеи в 

литературоведении конца ХІХ – начала ХХ века»; «Володимир Маяковський». Статті про 

літературну діяльність В.В. Маяковського, К. Симонова, П.І. Аландського, Плеханова, 

О.О. Потебні, М.О. Островського та з актуальних проблем літературознавства. 

 Курси лекцій з історії російської літератури ХІХ ст. 

 Методичні листи: «Патриотическое искусство», «Советская драматургия в годы 

Великой Отечественной войны». 
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 Особисті документи: автобіографія, витяг з трудової книжки, службові 

характеристики, список наукових праць, фотографії. 

 Матеріали службової і громадської діяльності: авторські заявки, відгуки на праці; 

документи про висунення на республіканський конкурс монографії «Поэтика познания и 

творчества» (1980-1981). 

 Документи інших осіб: Макаров П.Г. «Спогади про діяльність підпільних 

комсомольських організацій у с. Халаїдове та с. Коритня Монастирищенського району під 

час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» (1961-1965). 

 

 

 РАДОМСЬКИЙ С.Ю. 

 

 Ф.Р-2547, 36 од.зб., 1947-1978 рр. Опис, каталоги. 

 

Радомський Семен Юхимович (1903 р. народження) – секретар Черкаського обкому 

і перший секретар Черкаського райкому Компартії України, депутат Верховної 

Ради УРСР. 

 

 Макети книг С.Ю. Радомського: «На шляху до розквіту колгоспного життя», «І 

вражою злою кров’ю», «Рассказы о великих днях» та рецензії на них. 

 Рукопис документальної повісті «Зорі світили з півночі» (1978). 

 Спогади, статті, лекції про учасників боротьби за встановлення радянської влади на 

Канівщині С.К. Федоренка та С.В. Гавриленка, зміцнення радянської влади в 

Золотоніському та Канівському повітах, боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками 

в роки Великої Вітчизняної війни, розвиток сільського господарства в Черкаському 

районі, учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки в м. Москва (1954). 

 Рецензії на працю Петра Жука «Буремний березень». 

 Відгуки на праці С.Ю. Радомського державного видавництва сільськогосподарської 

літератури «Сільгоспдержвидав», В. Озерана, В. Кирилюка, М. Дашківського та Д. 

Бедзика. 

 Особисті документи: автобіографія, особистий листок обліку кадрів, 

характеристика, службові посвідчення та квитки, почесна грамота, фотодокументи. 

 

 

 РУБІН С.С. 

 

 Ф.Р-5574, 19 од.зб., 1920, 1925, 1929-1934, 1938-1985 рр. Опис. 

 

Рубін Симон Самойлович (1900-1985) – лауреат Державної премії СРСР, 

заслужений діяч науки УРСР, доктор сільськогосподарських наук, професор. 

 

 Статті: «Роль науки в повышении эффективности сельскохозяйственного 

производства» (1975), «На совещаниях, семинарах, симпозиумах», «Удобрение садов в 

Украинской РСР» - у співавторстві з П.Д. Поповичем. 

 Доповіді з питань агрохімії, обробітку ґрунту, сівозмін, застосування добрив. 

Тексти виступів на засіданнях наукових рад. 

 Відгуки, рецензії, висновки на наукові праці та підручник С.С. Рубіна «Загальне 

землеробство» (1972). 

 Особисті документи: автобіографія, мандати, посвідчення, дипломи, атестати, 

грамоти, нагородні листи, фотографії. 
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 Статті та спогади про С.С. Рубіна. 

 Листування з науковцями закордонних держав, колегами, друзями. Вітальні 

листівки, телеграми.  

 

 

 СЕРДЮК А.В. 

 

 Ф.Р-5662, 57 од.зб., 1893, 1911, 1913, 1967-1989 рр. Опис, каталоги. 

 

 Сердюк Андрій Васильович (1912-1989) – краєзнавець. 

 

 Нариси, статті, тексти лекцій про виникнення, розвиток м. Черкаси, його 

визволення від фашистських загарбників, видатних людей міста; розвиток економіки та 

культури Черкащини. 

 Документи по краєзнавству: витяги з книг, журналів, архівних документів, статті з 

газет про учасника подій 1917 р. на Черкащині С.А. Бергавінова, життя та діяльність 

вихідця з Черкащини М.С. Урицького, про Героїв Радянського Союзу П.С. Битюцького, 

І.П. Кондратьєва. 

 Переліки населених пунктів колишнього СРСР, назви яких є топонімами назв 

Черкащини і мікрорайону Митниця (1982). 

 Географічні карти Черкаської області (1893, 1911, 1913, 1967-1968, 1973, 1975, 

1976, 1978, 1981-1983, 1986). Копії. 

 Особисті документи: автобіографія, характеристики, вітальні адреси, запрошення, 

фотографії. 

 Фотоальбоми, фотографії воїнів-визволителів м. Черкаси від німецько-

фашистських загарбників; комсомольців-будівельників об’єктів 1-ої п’ятирічки в м. 

Черкаси (1930); краєзнавців м. Черкаси. 

 

 

 

 СИЗОНЕНКО Ф.Я. І СИЗОНЕНКО Г.С. 

 

 Ф.Р-5704, 64 од.зб., 1918-1992 рр. Опис, каталоги. 

 

Сизоненко Федір Якович (1916 р. народження), Сизоненко Галина Сильвестрівна 

(1919 р. народження) – доценти, кандидати наук, громадські діячі. 

 

 Щоденникові записи, зроблені Ф.Я. Сизоненком у роки Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 рр. та Г.С. Сизоненко – пісень цього періоду. Спогади Ф.Я. Сизоненка про 

голод 1932-1933 рр. у с. Вербівка Городищенського району. Подорожні записки, звіт Г.С. 

Сизоненко про участь у роботі ІІІ Міжнародного конгресу архівістів в Італії 25-29 вересня 

1956 р. Покажчик наукових праць Г.С. Сизоненко. 

 Рукописи, статті, тези виступів Ф.Я. та Г.С. Сизоненків про історію виникнення м. 

Чигирина і м. Черкаси та його герб; наречену Т.Г. Шевченка Ликеру Полусмакову; 

утворення першої Січі; фортеці на території м. Черкаси. 

 Документи про старост м. Черкаси Д.І. Байду-Вишневецького і Є.І. Дашкевича; бої 

за визволення Черкащини від фашистських загарбників; підготовку та святкування 700-

річного ювілею м. Черкаси; відомих людей Черкащини. 

 Особисті документи: автобіографії, свідоцтва, посвідчення, почесні грамоти, 

дипломи, вітальні адреси, листівки, фотографії. 
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 СИМИРЕНКИ 

 

 Ф.Р-5799, 182 од.зб., 1834-1999, 2001, 2002 рр. Опис, каталоги. 

 

Симиренки ([1765 р.]) – купці 1-ої гільдії, спадкові почесні громадяни м. Одеса, 

промисловці, видатні вчені-помологи та соціологи, меценати. 

 

Родовий фонд створений у 1998 р. До складу фонду увійшли документи восьми 

представників роду Симиренків та родин Яхненків і Хропалів. 

 

 Статті Л.П. Симиренка з питань помології. 

 Прошення Л.П. Симиренка про дозвіл складати іспити до Новоросійського 

університету та свідоцтво про його закінчення. Телеграма губземвідділу про призначення 

Л.П. Симиренка управителем садів у с. Мліїв Городищенського району (29 січня 1919 р.). 

Донесення, приписи, листування, телеграми про обвинувачення у революційній 

діяльності, заслання до Східного Сибіру та перебування на засланні Л.П. Симиренка і 

його дружини А.Е. Гружевської. Лист Городищенського районного відділення міліції про 

обставини вбивства Л.П. Симиренка. 

 Статті про життя та діяльність Л.П. Симиренка. 

 Ксерокопії рукописів В.Л. Симиренка «Часткове сортознавство плодових рослин» 

(1932), «Садовий розсадник» (1929), «Викопування, сортування, пакування та 

транспортування плодових рослин» (1931). 

 Автобіографічні документи (метричне свідоцтво, атестат зрілості, військова 

книжка, службовий квиток учасника Всеросійської виставки 1913 р.). Особова справа 

доцента з загального плодівництва Київського політехнічного інституту В.Л. Симиренка. 

Довідки про його засудження у 1933 та 1937 рр. і реабілітацію. 

 Документи про викладацьку діяльність, призначення заступником директора 

Київського науково-дослідного плодово-ягідного інституту, директором Мліївської 

дослідної станції городництва та садівництва (1922). 

 Статті про життя та діяльність В.Л. Симиренка, вихід з друку праці «Часткове 

сортознавство плодових рослин», встановлення меморіальної дошки (1996). 

 План наукових досліджень Мліївської дослідної станції (1932-1933) та документи 

про її роботу над виведенням нових сортів яблук (1923-1931). 

 Генеалогічне дерево та скорочений родовід Симиренків. Статті та вірші про життя і 

діяльність родини Симиренків. Фотографії родини Симиренків, Яхненків, Хропалів, їх 

маєтків, цукрових заводів, Городищенського цукрового комбінату, Мліївської дослідної 

станції городництва та садівництва. 

 Документи про надання купцю першої гільдії Ф.С. Симиренку та його родині стану 

спадкових почесних громадян м. Одеса; про історію Мошногородищенського маєтку, 

організацію та ведення його господарства; план маєтку. Історико-статистичні відомості 

про цукрові заводи братів Яхненків і Ф.С. Симиренка. 

 Листування родини Симиренків та І.В. Шеленговського з П.Ф. Симиренком. Листи 

Т.Г. Шевченка до О.І. Яхненка та П.Ф. Симиренка. Статті про перебування Т.Г. Шевченка 

в родині Симиренків у с. Млієві Черкаського повіту та м. Городище. Титульна сторінка 

«Кобзаря» Т.Г. Шевченка, виданого на кошти П.Ф. Симиренка (1860). 

 Статті, нариси з історії фірми братів Яхненків і П.Ф. Симиренка, пісочно-

рафінадної цукроварні; про діяльність Торгового дому братів Яхненків і П.Ф. Симиренка. 

Звіти, баланси, ревізійні акти Торгового дому за 1867-1868 рр. 

 Документи про клопотання та дозвіл почесним громадянам Яхненкам та П.Ф. 

Симиренку на відкриття недільної школи і технічного училища при Городищенському 

приходському училищі, однокласного приходського училища в с. Мліїв Черкаського 

повіту. Статті, спогади про Мліївські школи та училища; відвідування Т.Г. Шевченком 
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Городищенського цукрового заводу та школи при ньому. 

 Доручення В.Ф. Симиренка, видане В.Б. Антоновичу на здійснення банківських 

операцій (1890). Листи В.Ф. Симиренка до О.Ф. Кістяківського. Лист комісії по виданню 

«Кобзаря» Т.Г. Шевченка до В.Ф. Симиренка (1907). Статті, публікації, спогади про життя 

та діяльність В.Ф. Симиренка. Фотографії В.Ф. Симиренка, його пастильні та дому у с. 

Сидорівка Корсунського повіту. 

 Монографії, статті О.В. Симиренка з питань соціології. 

 Автобіографія О.В. Симиренка. Некрологи, статті, спогади про О.В. Симиренка. 

 Передмова Т.В. Симиренко-Торп до брошури В.Л. Симиренка «Часткове 

сортознавство плодових рослин». Коментарі Т.В. Симиренко-Торп до документів про 

школи, які були засновані і утримувались Яхненками та Симиренками; про запровадження 

стипендії імені П.Ф. Симиренка на вищих жіночих курсах. 

 Свідоцтво та посвідка про народження Т.В. Симиренко-Торп, автобіографічні 

відомості. 

 Купча на дім і землю, яку придбала М.В. Яхненко у м. Києві (6 червня 1879 р.). 

Прохання А. Желябова про дозвіл продовжувати навчання на ІІІ курсі Новоросійського 

університету та О. Желябової повернутися на прізвище Яхненко. 

 Генеалогічні відомості про рід Хропалів. Повідомлення Головного управління у 

справах преси про заборону видання віршів І. Хропаля (3 лютого 1894 р.). Листи К.О. 

Хропаль до Н.П. Симиренко, О.І. Хропаля. Фотографії родини Хропалів та колишнього 

Хропалівського хутору Черкаського повіту. 

 Монографії, статті, спогади І.П. Белоконського, Г. Лазаревського, О.Ф. 

Кістяківського, М.М. Коцюбинського, Ф. Погребенника, В. Церковського. 

 

 

 СИМОНЕНКО В.А. 

 

 Ф.Р-5627, 2 од.зб., 1941-1968, 1989 рр. Опис, каталоги. 

 

 Симоненко Василь Андрійович (1935-1963) – поет. 

 

 Фотографії: Симоненко В.А. з матір’ю Щербань Г.Ф.; Симоненко В.А.; з 

однокурсниками на Тарасовій горі у м. Канів; у колі сім’ї; мати, дружина та син В.А. 

Симоненка на могилі (1963); Платон Воронько на відкритті пам’ятника на могилі 

Симоненка В.А. (1968); пам’ятник, встановлений на могилі Симоненка В.А. (1968). 

 

 

 СМОЛЯНСЬКИЙ Ю.В. 

 

 Ф.Р-6002, 22 од.зб., 1947-2005 рр. Опис, каталоги. 

 

Смолянський Юрій Васильович (1928-2005) – режисер, артист-читець, лауреат 

обласної літературно-мистецької премії імені Василя Симоненка. 

 

 Сценарії вистав, композицій, радіопередач, фільму про Василя Симоненка. Нариси, 

статті, оповідання, інформаційні замітки. Спогади про життєвий і творчий шлях, у т.ч. про 

Василя Симоненка. 

 Дарчі написи Миколи Негоди, Олександра Стадника. 

 Особисті документи: автобіографії, посвідчення, членські квитки, грамоти, 

щоденник гастрольних поїздок, концертів, зустрічей, програми концертів, вистав, 



 567 

республіканської олімпіади художньої самодіяльності України, республіканського огляду 

художньої самодіяльності України та інші. Фотографії. 

 Матеріали, зібрані Смолянським Ю.В. для своїх робіт: сценарій до 100-річчя з дня 

смерті Т.Г. Шевченка, підготовлений Василем Симоненком та Миколою Єременком; 

статті про Василя Симоненка, фотографії В. Симоненка. 

 

 

 СТАРОВ С.М. 

 

 Ф.Р-6006, 11 од.зб., 1916-2003 рр. Опис. 

 

Старов Семен Митрофанович (1916 р. – [1993-1994 рр.]) – діяч української 

еміграції, письменник, журналіст, викладач. 

 

 Оповідання «Жарівка» (1946), «Жлоб» та «Лошача проблема» (1947), «Це діялося 

року 1933-го» та «Оповідь мертвого» - про події 1930-х рр. в с. Вергуни Черкаського 

району. Статті, нариси з історії України від У ст. н.е. по 1920-і рр.; рукопис «Триста років 

Переяславської угоди « (1954); статті про зустрічі з Павлом Скоропадським у 1943 та 1945 

рр., Тодосем Осьмачкою у 1948 р., про бандуриста-віртуоза Василя Ємця у 1949 р.; тексти 

промов на вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка; документи (статті, повідомлення, відозва та 

ін.) про діяльність українських емігрантських організацій в Федеративній Республіці 

Німеччині у 1946-1948 рр.; текст репортажу Старова – делегата від Українського 

конгресового комітету на сесії Організації об’єднаних націй, присвяченій 10 річниці з часу 

її заснування в м. Сан-Франциско. 

 Витяг з метричної книги про народження Старова С.М. 

 

 

 СТЕПАНЕЦЬ В.С. 

 

 Ф.Р-5904, 70 од.зб., 1894, 1910-2000 рр. Опис, каталоги. 

 

 Степанець Віктор Свиридович (1934 р. народження) – журналіст. 

 

 Статті про життєвий шлях кандидата у Президенти України В.М. Чорновола та 

інші. Витяги з книг, журналів, газет, автобіографічні спогади. 

 Репортаж «В’язень Бухенвальда» (1964). 

 Щоденник з автобіографічними записами, спогади, думки. «Живіший за нас, 

живих» - спогади про поета Василя Симоненка (1997). 

 Дипломна та курсова роботи, реферат. 

 Особисті документи: автобіографія, особистий аркуш з обліку кадрів, 

характеристики, посвідчення та інші. 

 Документи службової та громадської діяльності (графіки випуску газет, 

запрошення на засідання, службові перепустки, записні книжки). 

 Матеріали зібрані для своїх робіт (буклети, комплекти листівок, брошури). 

«Відлуння Чорнобиля» - карта радіаційної обстановки на території Української РСР 

станом на 01.01.1991 р. 

 Статті в газетах про Степанця, альбом із ксерокопіями його статей, фотографій 

особистих та родичів. Фотографії Степанця та його членів сім’ї. Альбом з листівками та 

фотографіями з Шевченківської тематики, з видами мм. Канів, Київ, Черкаси та 

Канівського району. 
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 Матеріали членів сім’ї Степанця В.С. 

 Рукописи, статті, історичний нарис П.Т. Герман, В.С. Ласки, М.Ф. Пономаренка, 

Г.Ю. Храбана та М.П. Яценка. 

 

 

 СТЕФАНОВИЧ В.А. 

 

 Ф.Р-5586, 22 од.зб., 1957-1975 рр. Опис, каталоги. 

 

 Стефанович Василь Автономович (1887-1984) – краєзнавець-археолог. 

 

 Документи наукової, творчої діяльності: звіт про археологічні розвідки Бугської 

експедиції Інституту археології АН УРСР (1960); звіт про проведену роботу по 

археологічним розвідкам у 1960 р.; відомість про археологічні пам’ятники Уманщини 

(1961); звіт про підсумки археологічного обстеження 33 сіл Уманщини літом 1961 р.; 

стаття «Розгром підпільної групи в Уманському училищі садівництва та землеробства у 

1911 р. (1961); історична довідка про село Торговиця Новоархангельського району 

Кіровоградської області (1961); відомості про виявлені археологічні пам’ятники 

Уманщини (1962); огляд «Черняхівська культура на Уманщині» (1962). 

 Біографічні документи: характеристика, відкритий лист Інституту археології АН 

УРСР на право проводити археологічні розвідки, спогади про роботу в Уманському 

краєзнавчому музеї. 

 Листування про паспортизацію та охорону пам’яток археології Черкащини. 

 

 

 СУББОТІН С.П. 

 

 Ф.Р-5519, 18 од.зб., 1921-1985 рр. Опис. 

 

 Субботін Серафим Павлович (1921 р. народження) – Герой Радянського Союзу. 

 

 Документи наукової і творчої діяльності: нариси «Жизнь, отданная за счастье 

народа», розповідь про брата. Статті з військово-політичної та громадської діяльності. 

Лекції, виступи про бойову майстерність і морально-бойові якості радянського льотчика; 

про проведення показового льотного бою. 

 Документи про громадську діяльність: запрошення, програми конференцій; накази; 

положення, програми, карти, схеми, організаційні вказівки по проведенню військово-

спортивних ігор «Зірниця», «Орльонок». 

 

 

 ХРАБАН Г.Ю. 

 

 Ф.Р-5624, 246 од.зб., 1927-1990 рр. Опис, каталоги. 

 

 Храбан Григорій Юхимович (1902-1990) – краєзнавець. 

 

 Археологія. Статті: Черняхівські пам’ятки Уманщини (матеріали до археологічної 

карти УРСР) (1962), Ранньослов’янські пам’ятки Уманщини (1964), Черкащина на 

початкові нашої ери (1965), Чорноліська культура на Уманщині (1968), До питання про 
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ранньослов’янські пам’ятки Черняхівської культури у верхів’ях Південного Бугу (1976). 

 Коліївщина. Монографії: Селянська війна на Україні в 1768-1769 рр. (1981), 

Гайдамаччина (1983). 

 Статті: Чи слід користуватися терміном «Коліївщина» (1967), Про маршрут М. 

Залізняка і деякі дати з історії гайдамаччини 1768 р. (1968), Повстання і гайдамацький рух 

– дві різних форми класової боротьби селян на Правобережній Україні в ХУІІІ ст. (1981). 

Доповідь: Мемуари, як історіографічне джерело вивчення народно-визвольного повстання 

1768 р. (1968). Лекція: Селянське антифеодальне повстання 1768 р. на Правобережній 

Україні (1968). 

 Повісті, історичні нариси про будівництво Уманського дендрологічного парку 

Софіївка і його головного будівничого Людвика Метцеля, Софію Потоцьку, рід 

Потоцьких. Фотографії та виписка з генеалогії родини Потоцьких; поштові листівки з 

видами Софіївки, Умані, Буків. 

 Переклади: Теодор Темері. Путівник по Софіївці, 1846 року (1970), Єжі Лоєк, 

Життєпис красуні Бітинки. Розповідь про життя Софії Вітт-Потоцької. 

 Шевченкіана. Статті: Великий Кобзар про Умань (1961), Історична основа поеми 

Т.Г. Шевченка «Гайдамаки» (1984), В який монастир ходив Тарас Шевченко в дитячі роки 

(1987). 

 Історія Умані та Уманщини. Історичні нариси: Історія м. Умані до 1917 р. (1964), 

Село Дубова (Уманського району) (у співавторстві з Притулою Й.Є.) (1964), Інститут в 

роки Великої Вітчизняної війни (1966), Короткий нарис історії Уманського заводу по 

виробництву гутаперчі і Уманського вітамінного заводу (1977), Правда і вимисли про 

Рафаїла Чорного (1980). 

 Особисті документи: автобіографія, характеристика, свідоцтва про освіту, 

фотографії, грамоти, дипломи, пам’ятні адреси. Щоденники. Тексти виступів на 

конференціях, активах. Довідки, акти, заяви, листування про засудження і перебування 

Г.Ю. Храбана у виправно-трудових таборах та на вічному поселенні у Красноярському 

краї, його реабілітацію. Листи товаришів по засланню та їх фото. 

 Статті про Г.Ю. Храбана. 

 Документи дружини – М.В. Храбан.  

 

 

 ШАРАПАНЮК І.М. 

 

 Ф.Р-5663, 3 од.зб., 1935-1994 рр. Опис, каталоги. 

 

Шарапанюк Іван Миронович (1913-1994) – голова товариства жертв незаконних 

репресій. 

 

 Книга спогадів «С памятью по жизни» (1993) (спогади із посиланнями на конкретні 

дати, імена та посади осіб, географічними відомостями про місцезнаходження концтаборів 

та місць заслання). 

 Особисті документи: біографія, копія паспорту, довідка, заява. Фотографії. 

 

 

 ШИРІНКІН М.І. 

 

 Ф.Р-5849, 16 од.зб., 1947-2004 рр. Опис, каталоги. 

 

Ширінкін Михайло Іванович (1926 р. народження) – самодіяльний художник, 
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майстер деревопластики. 

 

 Фотографії скульптур та барельєфів. Листи, листівки обласного Будинку народної 

творчості, облспоживспілки, краєзнавчих музеїв про виготовлення скульптур з дерева. 

 Документи до біографії (свідоцтво про закінчення авіаційної школи, Почесні 

грамоти, дипломи, льотна книжка та ін.). Фотографії. 

 Газетні вирізки із статтями та замітками про Ширінкіна М.І. Книги відгуків про 

виставки скульптурних робіт. 

 

 

 ЯКИМЕНКО Г.М. 

 

 Ф.Р-5628, 9 од.зб., 1921-1979 рр. Опис, каталоги. 

 

Якименко Григорій Микитович (1901-1994) – архівіст, перший директор 

Черкаського обласного державного архіву. 

 

 Документи службової, творчої діяльності. Статті: «40 років тому» (1957); 

«Боротьба трудящих Черкащини за встановлення радянської влади» (1957); «Він був 

щитом й мечем Росії» (1962); «Наш земляк – герой Бородіна» (1962); «Солдати революції» 

(1969); «Останній приїзд Т.Г. Шевченка у Черкаси» (1969); «Тих років не змовкне слава» 

(1979). 

 Документи (копії листів, доповідей, спогади учасників) про громадянську війну на 

Черкащині (1919-1970). 

 Спогади Г.М. Якименка про зустріч з Калініним М.І. в Таганрозі у 1921 р. 

 Особисті документи: автобіографія, особистий листок з обліку кадрів, фотографії. 

 

 

 ЯЦКОВСЬКИЙ К.Я. 

 

 Ф.Р-314, 13 од.зб., 1922-1934 рр. Опис, каталоги. 

 

Яцковський Климент Якович (в чернецтві – ієромонах Йосип) – (дати народження 

та смерті не встановлено) – єпископ Черкаський, Полтавський. 

 

 Документи науково-педагогічної діяльності. 

 Конспекти лекцій: Церковний статут (1927), Історія вітчизняної церкви (1927). 

 Біографічні документи. 

 Посвідчення намісника Могилевсько-Братського монастиря (1922).  
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РОЗДІЛ  25 

 

КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ІСТОРИЧНІ ДОВІДКИ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ ВЕЛИКОЇ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945 РР. У М. ЧЕРКАСИ ТА ЧЕРКАСЬКОМУ 

РАЙОНІ 

 

 Ф.Р-534, 9 од.зб., 1943-1947, 1973, 1981-1982 рр. Опис, каталог. 

 

Створена у держархіві області у 1950, 1957 рр. згідно з постановою Ради Народних 

Комісарів України від серпня 1944 р. «Про заходи по створенню документальної 

бази з історії України та історії Великої Вітчизняної війни і упорядкуванню 

архівного господарства України». 

 

 Історичні довідки про найважливіші події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 

в селах Черкаського району та в м. Черкаси. 

 Анкети, спогади, довідки про звірства гітлерівців, вербування та насильне 

вивезення на примусові роботи до Німеччини. Списки жителів м. Черкаси, вивезених до 

Німеччини та репатрійованих з Німеччини. 

 Інформації про боротьбу черкащан проти фашистських загарбників. Відомості, 

довідки, інформації, спогади про підпільно-патріотичну діяльність черкащан в період 

тимчасової окупації м. Черкаси та Черкаського району. Хронологічні довідки про 

окупацію та звільнення сіл Черкаського району. 

 Відомості про патріотичну діяльність поета М. Негоди; його вірш до річниці 

окупації українського народу «Голос народу» (1942). 

 Історичні довідки про евакуацію та відновлення підприємств м. Черкаси. Списки 

підприємств та установ м. Черкаси, що діяли в період окупації (1943-1945). 

 Розпорядчі документи німецької влади (копії). 

 

 

СПОГАДИ СТАРИХ БІЛЬШОВИКІВ, ЧЕРВОНОГВАРДІЙЦІВ, ЧЕРВОНИХ 

ПАРТИЗАН ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА 

СОЦІАЛІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

 Ф.Р-2475, 196 од.зб., 1917-1922,1936-1981,1988,1991-1996 рр. Опис, каталоги. 

 

 Колекція зібрана у 1967-1969 рр. 

Складається із спогадів, біографічних нарисів, фотографій активних учасників 

боротьби за встановлення радянської влади, громадянської війни та 

соціалістичного будівництва на Черкащині. 

 

 Спогади про революційні події 1905-1907 та 1917-1920 рр.; боротьбу з 
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контрреволюцією в мм. Золотоноша, Черкаси; підпільну роботу Уманської 

більшовистської організації (1918); події громадянської війни на Черкащині; повстання 

проти німецько-австрійських окупантів і гетьманщини в мм. Звенигородка, Золотоноша, 

Сміла та Черкаси; дії партизанських загонів у роки громадянської війни; діяльність 

комсомольських організацій Вільховецького цукрового заводу (1922) і с. Воронинці 

Іркліївської волості (1919-1921), м. Черкаси (1919); проведення колективізації та 

колгоспне будівництво. 

 Спогади про Г.І. Петровського; голову повітового підпільного комітету КП (б) У 

Я.А. Чубину; керівника підпільної більшовицької організації м. Черкаси М.В. Майбороду; 

революціонера-більшовика І.А. Саммера; командира Конотопського загону Червоної 

Гвардії М.Є. Вакулина; командира партизансько-повстанського загону Ф.М. Ільїна; голову 

Звенигородського повітвиконкому Б.С. Каца. 

 Спогади старих більшовиків: О. Стороженка; М. Троцюка; Й. Соголова-Сольського 

про І Всеросійський з’їзд робітниць та селянок, Народний будинок в м. Черкаси (1902-

1918); О.Є. Гречка; Г.І. Петровського; П.Ф. Кривоноса. 

 Список делегатів І-го Київського губернського з’їзду Рад від Черкаського повіту. 

 Спогади про роботу Черкаського дитячого будинку під час фашистської окупації, 

м. Смілу та Смілянщину в період 1941-1945 рр. 

 

 

 ЗНАТНІ ЛЮДИ ЧЕРКАЩИНИ 

 

 Ф.Р-2660, 47 од.зб., 1905-2006 рр. Описи, каталог. 

 

Створена у держархіві області з особових документів та документів, що 

відображують професійну діяльність видатних людей Черкаської області. 

 

 Особисті документи (автобіографії, копії дипломів, мандатів, брошури, тексти 

виступів, буклети, фотографії та ін.) Ф.І. Берегового – голови ордена Леніна колгоспу 

«Росія» Христинівського району, Героя Соціалістичної Праці, заслуженого працівника 

сільського господарства УРСР; З.В. Горбоноса – Героя Соціалістичної Праці; Г.П. 

Дробницького – Героя Соціалістичної Праці, агронома; І.І. Захарченка – агронома-

садовода, Лауреата Державної премії СРСР та УРСР, кавалера орденів Леніна і Жовтневої 

революції; Г.Т. Кирноса – бригадира комплексної бригади каменярів СМУ-3 тресту 

«Черкасихімбуд», заслуженого будівельника УРСР, кавалера орденів Леніна, Знак 

Пошани та Трудового Червоного Прапора; В.М. Левчик – Героя Соціалістичної Праці, 

доярки; Г.К. Міхненка – Героя Соціалістичної Праці, Заслуженого учителя УРСР, 

кавалера двох орденів Леніна. 

 Особові справи, особисті документи М.П. Більмача – робсількора; І.Г. Бойка, П.М. 

Кальонова та К.А. Мусича – учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., 

підпільного та партизанського руху; Г.Д. Власенка, С.В. Гавриленка та С.К. Федоренка – 

учасників боротьби за встановлення радянської влади; П.Ф. Дмитрика – Героя 

Радянського Союзу; М.П. Оправхати – учасника повстання 1905 року.  

 

 

СПОГАДИ ГЕРОЇВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І КАВАЛЕРІВ ОРДЕНА 

СЛАВИ – УРОДЖЕНЦІВ ЧЕРКАЩИНИ 

 

 Ф.Р-4169, 31 од.зб., 1937-1982, 1987, 1991 рр. Опис, каталоги. 
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Створена у держархіві області в 1975 р. Складається із особистих документів, 

фотографій, листування та спогадів, а також інформації з матеріалів, що надійшли 

від редакцій районних газет про Героїв Радянського Союзу та кавалерів 3-х орденів 

Слави – уродженців Черкащини. 

 

 Спогади про бойові дії на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 

Автобіографії, довідки, почесні грамоти, орденські та червоноармійські книжки, 

посвідчення до медалей – С.Р. Богайчука, П.М. Голодняка та М.Є. Плисюка. 

 Газетні статті про життя та діяльність Героя Радянського Союзу С.Р. Богайчука; 

листування С.Р. Богайчука з піонерським загоном Рогівської школи Маньківського 

району, що носить його ім’я, з однополчанами. 

 Книги нарисів про Героїв Радянського Союзу – уродженців Черкащини – 

«Зореносці»; про учасників битви на Курській дузі – «Курська битва». 

 Спогади, автобіографії кавалерів 3-х орденів Слави А.Н. Бедана, П.М. Кальонова, 

В.Ф. Карандевича, М.Г. Кивгало, І.П. Козки, І.К. Козятинського, В.М. Оришечко. 

 

 

ДОКУМЕНТИ ПО ЗЕМЛЕУПОРЯДКУВАННЮ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО 

РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-4852, 562 од.зб., 1936, 1940, 1941, 1944-1958 рр. Опис, каталог. 

 

Створена у держархіві області в 1979 р. з документів, що відображують вимір 

земель колгоспів району, об’єднання колгоспів, відмежування земель колгоспів, 

видачу Державних актів на вічне користування землею. 

 

 Державні акти та справи з відновлення Державних актів на вічне користування 

землею, видані колгоспам району. 

 Плани земель, переданих у вічне користування колгоспам, 

внутрішньогосподарського землекористування. Разові земельні звіти. 

 Справи про виділення земельних ділянок, з відмежування колгоспних земель. 

 Матеріали зйомок колгоспних земель. 

 Земельні шнурові книги колгоспів. 

 

 

 УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945 РР. 

 

 Ф.Р-5549, 151 од.зб., 1936-2005 рр. Описи, каталоги. 

 

Створена у держархіві області в 1988 р. та постійно поновлюється. До складу 

колекції ввійшли документи фронтовиків, фотографії часів війни та теперішнього 

часу, фронтові листи, спогади, карти і схеми військових дій. Документи кожного 

учасника війни описані за окремим описом. 

 

 Нариси, статті, спогади про бойові шляхи дивізій, з’єднань, партизанських загонів, 

партійних підпільних груп Дунайської ордена Червоного Прапора військової флотилії; 

бойові подвиги бійців і партизан; бої за визволення Черкащини від фашистських 

загарбників, героїв-визволителів та їх фотографії. Прощальний лист партизана О.Л. Найди 

рідним. Карти-схеми воєнних дій 1315-го стрілецького Мінського полку 173-ї стрілецької 

Червонопрапорної Оршанської дивізії. 
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 Списки партизан Черкаського і Канівського партизанських загонів, членів 

підпільних організацій, особового складу монітора «Ударний», загиблих членів екіпажу 

монітора та мінного загороджувача «Колгоспник» Дунайської ордена Червоного Прапора 

військової флотилії; офіцерів 1315-го стрілецького Мінського полку 173-ї стрілецької 

Оршанської Червонопрапорної дивізії; покажчик імен та місць захоронення бійців полку 

та дивізії. 

 Балада та пісні про подвиг монітора «Ударний»; фотографії членів екіпажу. 

 Автобіографії, довідки, почесні грамоти, фотографії учасників Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 рр. 

 

 

 

 КРАЄЗНАВЦІ ЧЕРКАЩИНИ 

 

 Ф.Р-5629, 3 од.зб., 1989, 1991 рр. Опис, каталоги. 

 

Колекція створена у держархіві області у грудні 1992 р. з документів по історії с. 

Будище Звенигородського району та сіл Маньківського району.  

 

Рукопис Демченка І.А. «Історія села Будище Звенигородського району Черкаської 

області» (1989). 

 Листи про історію виникнення назв с. Улянівка, ст. Поташ та існування іподрому в 

с. Буки Маньківського району (1991). 

 

 

 ГОЛОД НА ЧЕРКАЩИНІ У 1932-1933, 1946-1947 РОКАХ 

 

 Ф.Р-5664, 111 од.зб., 1929-2008 рр. Опис, каталог. 

 

Створена у держархіві області в жовтні-листопаді 1994 р. Документи, що увійшли 

до складу колекції зібрані міськими архівами, архівними відділами 

райдержадміністрацій та держархівом області, краєзнавцями. 

 

 Спогади очевидців про голод 1932-1933, 1946-1947 років, колективізацію, 

розкуркулення в населених пунктах Черкащини. 

 Книги К.П. Гудзенка «Трагічні голоси» та Я.П. Мисика «Голод в Вишнополі» про 

трагічні події 1932-1933 рр.; І.О. Єлінецький – Книга Пам’яті лебединів, що загинули під 

час голодомору 1932-1933 рр. Вирізки з газет з публікаціями про голодомор. 

 Уточнений перелік населених пунктів Корсунь-Шевченківського району, що 

постраждали від голодомору 1932-1933 рр. (2008). Списки громадян, що загинули від 

голодомору. 

 Фотознімки пам’ятників, пам’ятних знаків жертвам голодомору та репресованим. 

 

 

УЧАСТЬ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УРОДЖЕНЦІВ, 

ЖИТЕЛІВ ЧЕРКАЩИНИ У ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ ЗА МЕЖАМИ СРСР 

ПІСЛЯ ІІ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

 Ф.Р-5666, 14 од.зб., 1968-1997 рр. Опис, каталог. 
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Створена у держархіві області в листопаді-грудні 1994 р. Складається із спогадів, 

автобіографій, фотографій уродженців, жителів Черкащини, що брали участь в 

складі обмеженого контингенту радянських військ у бойових діях Афганістану в 

1980-1989 рр. 

 

 Листи, грамоти, вірші, довідки про уродженців та жителів Черкащини. Анкети, 

списки учасників бойових дій та загиблих в Афганістані. Статті, направлені в газету 

«Уманська зоря» про участь у військових діях уродженців Уманського району. 

 Листівки, випущені в період військових дій в Афганістані (мовою пушту). 

Фотографії воїнів-афганців; місць бойових дій в Кабулі, долинах Саланг та Черикарська, 

ущелині Панщер. Грамота подяки Міністерства оборони Республіки Афганістан та 

Привітання Президента Афганістану воїнам-інтернаціоналістам (російською мовою та 

мовою пушту). 

 Вірші, вирізки статей з газет, фотографії про вшанування пам’яті воїнів-афганців. 

 Фотографії Л.В. Лукомського – уродженця Драбівського району, 

військовослужбовця обмеженого контингенту радянських військ у Чехословацькій 

Соціалістичній Республіці під час надання їй інтернаціональної допомоги у 1968 р. 

 

 

СПОГАДИ ПРО РЕПРЕСІЇ 1930-Х - ПОЧАТКУ 1950-Х РОКІВ НА 

ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАЩИНИ 

 

 Ф.Р-5667, 6 од.зб., 1937-1992, 2000-2005 рр. Опис, каталог. 

 

Створена у держархіві області в листопаді 1994 р. Складається з документів про 

долі репресованих, уродженців, жителів Черкащини, що зібрані завідуючими 

архівних відділів райдержадміністрацій шляхом звернення до громадськості через 

місцеву пресу, індивідуальних прохань. 

 

 Спогади жителів Черкащини про репресії 1930-х – початку 1950-х років та жителя 

с. Пирогівці Хмельницької області К.І. Матвіюка, колишнього викладача Уманського 

технікуму механізації; про перебування в таборах суворого режиму за звинуваченням в 

антирадянській діяльності у 1969-1972 рр. 

 Списки репресованих громадян. 

 Заяви, запити, листи-спогади громадян, спогади-звернення членів сімей 

репресованих громадян про життєвий шлях та підтвердження реабілітації. 

 Запити та архівні довідки про репресивні заходи щодо монахів Києво-Печерської 

Лаври, проведених у мм. Умань і Черкаси в 1937-1938 рр. 

 

 

СПОГАДИ УРОДЖЕНЦІВ, ЖИТЕЛІВ ЧЕРКАЩИНИ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ 

В КОНЦТАБОРАХ, НА ПРИМУСОВИХ РОБОТАХ В ФАШИСТСЬКІЙ 

НІМЕЧЧИНІ В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945 РР. 

 

 Ф.Р-5668, 30 од.зб., 1913-2005 рр. Описи, каталог. 

 

Створена у держархіві області в жовтні-листопаді 1994 р. До колекції увійшли 

анкети, листи, спогади в’язнів концтаборів та осіб, що перебували на примусових 

роботах в фашистській Німеччині в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 
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 Анкети та листи-спогади жителів Черкащини про перебування в концтаборах, 

гетто, на примусових роботах в Німеччині у 1941-1945 рр. та на тимчасово окупованій 

території Черкащини 1941-1944 рр. 

 Документи (спогади, довідки, фотографії) П.Ф. Мальованого, уродженця с. 

Коржовий Кут Уманського району, колишнього в’язня концтабору «Освенцім». Спогади 

С.І. Вовка, уродженця с. Кути Маньківського району, колишнього в’язня концтаборів 

«Аушвіц» та «Маутхаузен»; І. Турчака, уродженця Шполянського району, колишнього 

в’язня концтабору «Бухенвальд». Список в’язнів концтабору, що створений 

фашистськими окупантами на території державного заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» 

в м. Каневі станом на 1943 р. 

 Нариси М. Осьмухи «Маньківка в роки фашистської окупації»; (автор невідомий) 

про окупацію Монастирищенського району в липні 1941 р., розгортання боротьби в тилу 

ворога; створення та діяльність підпільних груп і партизанських загонів. 

 Списки жителів м. Канів та Канівського району, прізвища яких занесені до 

обласної Книги скорботи; розстріляних у Берестовецькому яру м. Канів; перелік 

братських та одиноких могил загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

рр. на території м. Канів та Канівського району. 

 Відомості про Дар’ївський табір для осіб єврейської національності. 

 Листи-спогади учасників винищувальних загонів, що діяли на території 

Черкащини. 

 

 

 ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ ЧЕРКАЩИНИ 

 

 Ф.Р-5757, 10 од.зб., 1988-2003 рр. Описи, каталог. 

 

Створення колекції у держархіві області розпочато в 1996 р. До неї увійшли 

документи Черкаської конфедерації анархістів-синдикалістів, Черкаської крайової 

організації та місцевих осередків Народного Руху України та Уманської міськ-

районної регіональної екологічної асоціації «Зелений світ». 

 

 Інформаційні листи Черкаської конфедерації анархістів-синдикалістів. Номери 

газети «Махновець». Журнал «Община» Московської конфедерації анархістів-

синдикалістів № 45 за вересень 1990 р. 

 Документи (заяви, відозви, агітаційні листівки, об’яви, звернення та ін.), що 

відображують процес створення та діяльність Руху. Протоколи установчих зборів 

Канівських організацій Руху, крайових конференцій, зборів, засідань груп підтримки 

Руху; свідоцтва про реєстрацію місцевих осередків. Схеми будови крайової організації, 

переліки місцевих осередків Руху та заяви, звернення, об’яви, аналітична документація, 

що характеризують їх діяльність. 

 Документи (звернення, листи-протести, відповіді на них, газетні публікації) з 

питання відкриття у м. Умань на базі лікувально-трудового профілакторію колонії-

поселення для утримання засуджених – хворих на туберкульоз. Документи регіональної 

асоціації «Зелений світ» про результати обстеження впливу електромагнітних полів та 

шуму на населення м. Умань від радіотехнічного об’єкту військової частини. Документи 

О.О. Сидоркіна – заступника голови Української екологічної асоціації в організації та 

роботі міжнародних екологічних конференцій; його статті з «чорнобильської» тематики. 

 

 



 577 

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

 Ф.Р-5899, 3140 од.зб., 1864-1935 рр. Описи. 

 

Створена у держархіві області в травні 2001 р. Складається із книг записів актів 

населених пунктів Черкаської області та декількох населених пунктів, що були 

віднесені до інших областей. 

 

 Метричні книги та книги реєстрації актових записів про народження, шлюб, 

розірвання шлюбу та смерть. 

 

ДОКУМЕНТИ ПРО ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ У 2004 РОЦІ 

 

 Ф.5977, 45 од.зб., 2004-2005 рр. Опис. 

 

Колекція зібрана протягом жовтня 2004 р. – липня 2005 р. працівниками 

держархіву області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, до якої 

увійшли документи, що всебічно відображують події, пов’язані з виборами 

Президента України у 2004 р. 

 

 Передвиборні програми кандидатів на пост Президента України. 

 Документи (біографічні довідки, листівки, плакати, звернення до виборців та ін.) 

агітаційної кампанії кандидатів на пост Президента України; (списки, плани, подання, 

інформації, листи та ін.) районних штабів кандидата на пост Президента України Ющенка 

В.А.; (біографічні довідки, передвиборна програма, сертифікат відповідальності, 

звернення та ін.) агітаційної кампанії кандидата на пост Президента України Януковича 

В.Ф. 

 Особисті документи жителів Драбівщини – учасників Помаранчевої революції. 

 Документи (депутатські запити, брошури, листівки, видання, політичні карикатури 

та ін.) контрагітаційних кампаній проти кандидатів на пост Президента України Ющенка 

В.А. та Януковича В.Ф. 

 Друковані засоби масової інформації (преса). 

 Фотознімки, пов’язані з виборами. 

 Справа з речами із символікою виборчих кампаній кандидатів на пост Президента 

України Ющенка В.А. та Януковича В.Ф. 

 

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ТА 

МІСЦЕВІ ВИБОРИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2006 РОЦІ 

 

 Ф.6000, 64 од.зб., 2005-2006 рр. Опис. 

 

Створена у держархіві області у листопаді 2006 р. Складається з документів, що 

відтворюють виборчу кампанію з виборів народних депутатів України та виборчий 

процес з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. 

Головною особливістю виборів 2006 р. було те, що вони відбулися за повністю 

новим виборчим законодавством. 

 

 Документи передвиборної агітації політичних партій та блоків у виборчих 
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кампаніях з виборів народних депутатів України та депутатів місцевих рад Черкащини 

(агітаційні буклети, листівки, програми дій, брошури, передвиборні програми та ін.). 

 Документи передвиборної агітації кандидатів на посади селищного та міського 

голів (передвиборні програми, звіти, звернення, агітаційні буклети та ін.). 

 Друковані засоби масової інформації (преса). 

 Фотознімки передвиборних заходів, демонстрації активістів політичних партій. 

 

ДОКУМЕНТИ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

УКРАЇНИ 30 ВЕРЕСНЯ 2007 РОКУ 

 

 Ф.6015, 17 од.зб., 2007 р. Опис. 

 

Формування колекції здійснено у листопаді-грудні 2007 р. з документів 

передвиборчої агітації 6 політичних партій та 7 політичних блоків, що взяли участь 

у виборах, підбірка газет, а також серія фотознімків вулиць та площ м. Черкаси у 

період виборчої кампанії. 

 

 Документи агітаційної кампанії з позачергових виборів народних депутатів 

України (передвиборні програми, звернення, агітаційні бюлетені, плакати, листівки та ін.) 

політичних партій та виборчих блоків. 

 Примірники друкованих засобів масової інформації з публікаціями про виборчу 

кампанію. 

 Фотознімки вулиць і площ м. Черкаси у період виборчої кампанії. 

КОМІСІЇ У СПРАВАХ КОЛИШНІХ ЧЕРВОНОГВАРДІЙЦІВ ТА 

ЧЕРВОНИХ ПАРТИЗАН 

 

 Фондів 8, 187 од.зб., 1928-1935 рр. Описи, каталоги. 

 

Створені у грудні 1925 р. при окружних та районних військових комісаріатах з 

метою залучення колишніх червоногвардійців та червоних партизан до 

соціалістичного будівництва. 

Згідно з постановою ВУЦВК від 14 лютого 1931 р. комісії стали існувати при 

виконкомах Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 

Здійснювали облік колишніх червоногвардійців та червоних партизан, їх 

працевлаштування, перевірку та відновлення їх прав. 

Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК від 23 червня 1935 р. з передачею 

функцій райвиконкомам. 

 

 Постанови, розпорядження Центральної партизанської комісії, Харківської 

обласної партизанської комісії; директивні листи ВУЦВК, райвиконкомів. Положення про 

Центральну та місцеві партизанські комісії (ф.Р-1692). 

 Протоколи засідань Бирлівської районної комісії. 

 Списки осіб, виключених та на виключення із складу колишніх червоних партизан. 

Заяви про встановлення у партизанських правах. 

 Документи (автобіографії, довідки, списки, особові справи) з особового складу. 

 

 Окружна: 

 

 Шевченківська (Черкаська), ф.Р-2141, 3 од.зб., 1929, 1933 рр. 
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 Районні: 

 

 Бирлівська, ф.Р-1692, 107 од.зб., 1934-1935 рр. 

 Драбівська, ф.Р-1691, 52 од.зб., 1929-1935 рр. 

 Корсунська, ф.Р-2142, 1 од.зб., 1931-1934 рр. 

 Мошенська, ф.Р-461, 2 од.зб., 1928-1929 рр. 

 Району ім. Г.І. Петровського (м. Городище), ф.Р-463, 5 од.зб., 1929-1934 рр. 

 Черкаська, ф.Р-462, 4 од.зб., 1928-1933 рр. 

 Чорнобаївська, ф.Р-1693, 13 од.зб., 1929-1935 рр. 

 

 

КОМІСІЇ У СПРАВАХ КОЛИШНІХ ПАРТИЗАН ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ВІЙНИ 1941-1945 РР. ПРИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТАХ РАЙОННИХ І 

МІСЬКИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

 Ф.П-5720, 31 од.зб., 1944-1972 рр. Опис, каталог. 

 

Створені у вересні 1967 р. – червні 1968 р. відповідно до постанови Президії 

Верховної Ради УРСР від 28 липня 1967 р. «Про видачу партизанських квитків 

єдиного зразка учасникам партизанського руху і підпільних організацій, що діяли 

на Україні в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 

По закінченню роботи з видачі партизанських квитків єдиного зразка, комісії 

припинили діяльність в період з квітня 1970 р. по січень 1973 р. 

 

 Рішення рай - міськвиконкомів про організацію та припинення діяльності комісій. 

 Доповідні записки, зведення про роботу комісій; хід видачі партизанських квитків. 

 Списки колишніх партизан та підпільників; посвідчення, довідки видані 

Українським штабом партизанського руху та партійним архівом; підтвердження, 

характеристики, заяви. Списки архіву колишніх партизан та учасників інших форм 

боротьби періоду війни. 

 

 

 КОЛЕКЦІЯ МІКРОФОТОКОПІЙ (КМФ) 

 

10 колекцій, 9156 кадрів, 1653-1684,1754,1771,1803-1820,1825-1833,1838-

1864,1870,1875-1887,1893,1896-1974 рр. Описи. 

 

Створена у держархіві області в 1973 р. із мікрофотокопій документів з історії 

Черкащини, що були виявлені архівістами області у центральних державних 

архівах колишнього СРСР та УРСР, Державному архіві Київської області. 

 

 КМФ № 1 – Документи про декабристів 

 

 1554 кадри, 1807-1815,1825-1833,1838-1846,1850-1859 рр. 

 

 Створена із документів, що виявлені в ЦДІА СРСР в м. Ленінграді. 

 

 Документи про повстання декабристів; укази, розпорядження про їх страти, 

заслання, поселення; списки декабристів та членів Кам’янської управи Південного 

товариства; відомості про їх родичів. Факти біографій В.Л. Давидова, С.Г. Волконського, 
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що проживали на Черкащині. Плани та карти маєтків генерала М.М. Раєвського, що 

знаходилися в Черкаському і Чигиринському повітах. Фотографії декабристів, їх дружин, 

місць поселення декабристів, їх будинків та могил. 

 

 КМФ № 2 – Революційні події на Черкащині 

 

 2191 кадр, 1815-1820,1826,1827,1855,1864,1876-1880,1885,1902-1910,1918 рр. 

 

Створена із документів, що виявлені в ЦДІА СРСР в м. Ленінграді, ЦДАЖР СРСР в 

м. Москва. 

 

 Донесення, доповіді, телеграми про селянські заворушення на Черкащині. 

Повідомлення про страйковий рух, страйки, розповсюдження нелегальної літератури, 

антиурядових демонстраціях у роки першої руської революції. 

 Телеграми, телефонограми про озброєне повстання в Звенигородському повіті 

проти німецьких окупантів (1918); виступи та антиокупаційні настрої населення в мм. 

Звенигородка, Кам’янка, Канів і Шпола. 

 

 КМФ № 3 – Документи про життя та діяльність М.С. Урицького 

 

 326 кадрів, 1893, 1898-1918, 1924 рр. 

 

Створена із документів, що виявлені в ЦДІА СРСР в м. Ленінграді, ЦДАЖР м. 

Ленінград. 

 

 Документи (циркуляри, рапорти, донесення, протоколи допитів, відомості та ін.) 

про політичну діяльність М.С. Урицького, арешти та ув’язнення в мм. Києві і Черкаси. 

Документи про роботу в Київському комітеті соціал-демократичної робітничої партії М.С. 

Урицького (1901, 1902, 1908-1911). Донесення, відомості про революційну діяльність 

М.С. Урицького в Одеському комітеті РСДРП у 1912 р. Телеграми, донесення 

Петроградської Ради робітничих і червоноармійських депутатів про убивство М.С. 

Урицького; розпорядження, заклики, виступи про увіковічення його пам’яті. Фотокопії 

документів, підписаних М.С. Урицьким. 

 

 КМФ № 4 – Соціалістичні перетворення на Черкащині 

 

 2150 кадрів, 1926-1941, 1949-1958 рр. 

 

Створена із документів, що виявлені в ЦДАНГ СРСР, ЦДАЖР СРСР, ЦДАЖР 

УРСР, держархіві Київської області. 

 

 Документи про діяльність комнезамів; колективізацію в Шевченківському окрузі 

(1930); економічний стан районів Черкащини (1931). Звіти, відомості про виконання 

державних планів по районах Київської області. Відомості про стаханівський рух; 

соціалістичне змагання за високі урожаї сільськогосподарських культур (1936-1941). 

Довідки, списки передових колгоспів, кращих працівників сільського господарства. 

Характеристики господарств Черкаської області – кандидатів в учасники Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки (1954-1958). 

 Копії статей, заміток, повідомлень районних газет Черкащини про соціалістичні 

перетворення в галузі сільського господарства, промисловості, культури, охорони 

здоров’я (1934-1941). 
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 КМФ № 5 – Історія Черкащини 

 

1350 кадрів, 1653-1684,1754,1771,1803-1805,1826,1827,1838,1848,1853-

1862,1870,1875-1887,1896-1904,1908,1910,1914,1916-1917 рр. 

 

Створена із документів, що виявлені в ЦДІА в м. Ленінграді, ЦДІА УРСР, 

Центральному державному архіві давніх актів м. Москва, Державній публічній 

бібліотеці ім. М.Є. Салтикова-Щедріна м. Москва. 

 

 Документи про прийняття російського підданства Богданом Хмельницьким, 

обрання його гетьманом в Переяславі-Хмельницькому; віче, що пройшло в Коломиї (1654-

1684). 

 Документи (рапорти, доповідні записки, відомості, журнал засідання Черкаської 

міської думи) про стан охорони порядку, стан лісництва, поштового зв’язку, охорони 

здоров’я, народної освіти в м. Черкаси за 1876-1881 рр. Документи про відкриття в м. 

Черкаси учбових закладів. 

 Подання прокурора про страйки робітників на ст. Бобринська, на Черкаській 

тютюновій фабриці (1903,1916). Рапорти, донесення, повідомлення про селянські 

заворушення в Золотоніському, Уманському, Черкаському та Чигиринському повітах 

(1803-1804, 1826, 1875-1877). Відомості з історії мм. Звенигородка, Канів, Черкаси, 

Чигирин. 

 Документи про Т.Г. Шевченка: грамота про відпуск на волю Т.Г. Шевченка – 

підданого поміщика П.В. Енгельгардта (1838); опис документів з листуванням про 

можливість художнику Т.Г. Шевченко поселитися в Петербурзі після заслання (1857-

1859); витяг з метричної книги про його смерть (1908). 

 

 

 КМФ № 6 – Боротьба з бандитизмом на Черкащині 

 

 348 кадрів, 1919-1921 рр. 

 

 Створена із документів, що виявлені в ЦДАРА СРСР в м. Москва. 

 

 Оперативні зведення про боротьбу з бандитизмом в Золотоніському, Уманському, 

Черкаському повітах. Накази по військах про ліквідацію банд в районах мм. Кам’янка, 

Сміла, Черкаси, Чигирин (1920). 

 

 КМФ № 7 – Організація і розвиток архівної справи на Черкащині 

 

 254 кадри, 1920, 1924, 1939-1940, 1944, 1946, 1948, 1950 рр. 

 

 Створена із документів, що виявлені в ЦДАЖР УРСР в м. Києві. 

 

 Доповідь губернської комісії про охорону пам’ятників мистецтва (1920). Рішення 

Київського окрвиконкому про реєстрацію архівів (1924). Акт обстеження Уманського 

історичного архіву (1939). Документи про соціалістичне змагання між Білоцерківським та 

Черкаським районними архівами (1940). Акти збитків, нанесених архівам Київської 

області в період тимчасової фашистської окупації (1944). Звіти про роботу філіалу 

Київського обласного архіву в м. Черкаси (1946), Корсунь-Шевченківського районного 

архіву (1948). Паспорт філіалу Київського обласного архіву в м. Черкаси (1950). 

 

 КМФ № 8 – Культурне будівництво на Черкащині 
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 735 кадрів, 1917, 1920, 1922-1929, 1935, 1944-1974 рр. 

 

Створена із документів, що виявлені в ЦДАЖР УРСР в м. Києві, держархіві 

Київської області. 

 

 Відомості про діяльність Смілянської кооперативної школи (1920). Звіт про роботу 

Уманського сільськогосподарського технікуму (1922-1923). Бюджет розвитку народної 

освіти в Черкаському окрузі (1925-1928). Звіти про роботу комітету державного 

заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» (1926-1927); курсів жінок – членів сільрад 

Черкаського округу (1929).  

Підсумкові документи конкурсу на кращий Будинок колгоспника Кам’янського 

району (1935). Відомості про наявність гуртків художньої самодіяльності при клубах 

Городищенського, Корсунь-Шевченківського, Тальнівського, Уманського, 

Христинівського районів та кількість учасників у них (1949). 

 

 КМФ № 9 – Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. 

 

 196 кадрів, 1941-1949 рр. 

 

 Створена із документів, що виявлені в ЦДАЖР УРСР в м. Києві. 

 

 Доповідна записка командира партизанського загону М.А. Яворського про 

організацію в м. Сміла партизанського загону (1941). Звіти про підпільну діяльність 

партизанських загонів на території Черкащини (1941-1945). 

 

 

 КМФ № 10 – Стаханівський рух 

 

 52 кадри, 1936-1938 рр. 

 

 Створена із документів, що виявлені в ЦДАЖР УРСР в м. Києві. 

 

 Списки, характеристики стахановців Черкащини (1936-1937). Довідки про кількість 

колгоспів, бригад та ланок Київської області, що вирощували 500 центнерів урожаю 

цукрового буряку з гектара (1936). 

 

 

КОЛЕКЦІЯ ФОТОДОКУМЕНТІВ ПАРТІЙНОГО АРХІВУ ЧЕРКАСЬКОГО 

ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 

 

 Ф.П-4677, 703 од.зб., 1913-1992 рр. Описи. 

 

Сформована у серпні 1989 р. з управлінської документації та фотодокументів, що 

були виявлені у Центральному партійному архіві інституту марксизму-ленінізму 

при ЦК КПРС, архіві Інституту історії партії ЦК Компартії України, Центральному 

державному архіві Жовтневої революції, Книжковій палаті УРСР, публічній 

бібліотеці Академії Наук УРСР, архіві Міністерства оборони СРСР; із спогадів, що 

надійшли від обласних партійних архівів та окремих осіб про Велику Вітчизняну 

війну 1941-1945 рр., соціалістичне будівництво; з історії партійних, 

комсомольських органів, а також партійних, комсомольських та піонерських 
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організацій Черкаської області. 

 

 Фотографії делегатів з’їздів КПРС та КПУ, ВЛКСМ, ЛКСМУ; ветеранів партії, 

передовиків виробництва, слухачів курсів наочної агітації; Героїв Радянського Союзу та 

ветеранів Другої світової війни; Героїв Соціалістичної Праці, нагороджених орденами і 

медалями; будівництва газопроводу «Дружба». 

 Фотоальбоми, естафети-рапорти первинних комсомольських організацій; окремі 

знімки з історії Черкаської обласної комсомольської організації. 

 Документи та фотографії про культурні зв’язки із зарубіжними країнами. 
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 ФОНДИ, ПРИЙНЯТІ НА КОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Фондів 3, 40 од.зб., 1989-1998 рр. Описи. 

 

Прийняті від директорів та голів фірми, кооперативу та громадян, що виїхали на 

постійне місце проживання за межі України. 

 

 Накази з особового складу. 

 Річний бухгалтерський звіт (1997, ф.Р-5828). 

 Трудові книжки. 

 Відомості з нарахування заробітної плати. 

 

 Кооператив «Прогрес», ф.Р-5828, 10 од.зб., 1989-1998 рр. 

Трудові книжки громадян, які виїхали на постійне місце проживання за межі 

України, ф.Р-5841, 29 од.зб., 1993 р. 

Черкаська фірма «Оптохім», ф.Р-5842, 1 од.зб., 1995-1996 рр. 

 

 

 

 

 



 585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДИ ПЕРІОДУ ФАШИСТСЬКОЇ 

ОКУПАЦІЇ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945 РР. 
  

 _______________________________________ 
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 РОЗДІЛ  1 

 

 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 РАЙОННІ УПРАВИ 

 

 Фондів 6, 121 од.зб., 1941-1943 рр. Описи, каталог. 

 

Діяли під час тимчасової окупації області фашистськими загарбниками в 1941-1943 

рр. як місцева допоміжна адміністрація німецького військового командування. 

Займалися господарськими, житловими, громадськими питаннями тощо, 

безпосередньо та через сільські управи (старостати). Контролювали діяльність 

установ, організацій та підприємств районів. 

Ліквідовані після визволення області від фашистських загарбників у 1943-1944 рр. 

 

 Накази, розпорядження гебітскомісарів, голів окружних та районних управ, 

земельних управ, комендатур, жандармерії про призначення сільських старост, 

дільничних уповноважених, працівників апарату управ; обов’язкові поставки продуктів 

сільського господарства та тваринництва, виконання планових поставок та податків, 

сплату податків, заготівлю лісоматеріалів; паспортизацію, реєстрацію та облік населення; 

мобілізацію робочої сили в Німеччину; боротьбу з партизанами; порядок реєстрації актів 

громадянського стану. 

 Листування про збір податків, нагородження старост і поліцаїв та з господарських 

питань. 

 Господарські плани районної та сільських управ (1943, ф.Р-1832). 

 Кошториси сільських управ Ковалівського району (ф.Р-1832); ремонту Черкаської 

міської електростанції (1941, ф.Р-52). Бухгалтерські документи. 

 Доповідні записки про стан залізничних мостів через р. Дніпро в м. Черкаси та р. 

Тясмин в м. Сміла, підготовку до експлуатації Ірдинського торфопідприємства та 

вивезення торфу (1942, ф.Р-52). 

 Статистичні звіти, відомості про наявність населення, молоді, худоби; хід 

сільськогосподарських робіт; поставку сільськогосподарських продуктів; нарахування 

людино-днів. 

 Книги реєстрації вихідних документів (ф.Р-1854). 

 Списки працівників районних управ, кустарів, кваліфікованих робітників. 

 Особові справи кустарів по сільських управах Ковалівського району (ф.Р-1832). 

Особові свідоцтва жителів Чигиринського (ф.Р-1351), Кам’янського (ф.Р-1354) районів. 

 Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам управ. 

 

 Драбівська, ф.Р-1854, 10 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Златопільська, ф.Р-1355, 1 од.зб., 1943 р. 

 Кам’янська, ф.Р-1354, 44 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Ковалівська, ф.Р-1832, 53 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Черкаська, ф.Р-52, 7 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Чигиринська, ф.Р-1351, 6 од.зб., 1941-1943 рр. 
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 СІЛЬСЬКІ УПРАВИ (СТАРОСТАТИ) 

 

 Фондів 37, 266 од.зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги. 

 

Діяли під час тимчасової окупації області фашистськими загарбниками в 1941-1943 

рр. як органи місцевої адміністративної влади. 

Підпорядковувались безпосередньо районним управам. 

Територіально влада сільської управи (старостату) розповсюджувалась на одне або 

декілька сіл та хуторів. 

До штату входили: голова управи (староста), його заступник, секретар (писар), 

рахівник (скарбник), технічний працівник, а також голова громадського двору. У їх 

віданні знаходились сільська поліція, пожежна команда та інші організації, які 

діяли на підвладній їм території. 

Здійснювали виконання постанов, наказів та розпоряджень окупаційних органів 

влади щодо збирання грошових та натуральних податків, продуктів харчування, 

одягу з населення; підготовку та відправлення людей на роботи до Німеччини та 

виконання різного роду трудових повинностей; організацію роботи громадських 

дворів. 

 

 Накази, розпорядження гебітскомісарів, голів окружних та районних управ, 

земельних управ, комендатур, жандармерії про організацію землеробства та тваринництва, 

підготовку до сівби, ремонт сільськогосподарської техніки, збір врожаю; обов’язкові 

поставки продуктів сільського господарства та тваринництва, виконання планових 

поставок та податків, сплату податків, заготівлю лісоматеріалів; паспортизацію, 

реєстрацію та облік населення, молоді, спеціалістів; мобілізацію робочої сили в 

Німеччину; будівництво оборонних укріплень; направлення жителів сіл в караули, на 

примусові роботи; зміцнення дисципліни, накладання штрафів за невиконання 

розпоряджень окупаційної влади; знищення радянських символів (фф.Р-1840, Р-1847) та 

пам’ятників; боротьбу з партизанами; охорону і ремонт доріг; стан шкіл; облік та збір 

зброї, одягу; упорядкування могил німецьких солдат; про повернення садиб колишнім 

репресованим; порядок реєстрації актів громадянського стану. 

 Листування про збір податків та з господарських питань. 

 Плани державних поставок та звіти про їх виконання (ф.Р-1851). 

 Статистичні звіти, відомості про наявність населення, молоді, худоби; хід 

сільськогосподарських робіт; поставку сільськогосподарських продуктів, видачу зерна на 

трудодень; нарахування людино-днів та коне-днів; обмір садиб та їх облік. 

 Зведені експлікаційні відомості садибних ділянок жителів с. Коробівка (ф.Р-1834) 

та с. Драбівці (ф.Р-1853) Золотоніського району. 

 Книги обліку населення с. Кантакузівка Ковалівського району (ф.Р-1833). 

 Заяви та скарги громадян с. Вільхи Золотоніського району (1943, ф.Р-1851). 

 Списки працівників сільських управ, поліцаїв, членів бригад громадських дворів, 

кваліфікованих робітників, населення, молоді, військовополонених, комуністів, 

комсомольців, осіб, які виїхали на роботу в Німеччину. Посімейний список громадян с. 

Коробівка Золотоніського району (1943, ф.Р-1834). Подвірні списки членів громадських 

дворів (фф.Р-1837, Р-1848, Р-1852, Р-1853). Списки установ, підприємств, господарств с. 

Вільхи та х. Холодний Золотоніського району (ф.Р-1851), садиб. Списки нарахування 

подушного податку; реєстрації громадян, власників тварин, велосипедів. 

 Особові свідоцтва жителів с. Вільхи (ф.Р-1853) та с. Дмитрівка (ф.Р-1843) 

Золотоніського району. 

 Бюджет Антипівського сільського старостату (1942, ф.Р-1840). Кошториси 

сільської управи Чорнобаївського району (ф.Р-1849). Відомості прибутків та видатків. 
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Фінансові звіти. Бухгалтерські документи. 

 Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам сільських 

старостатів. 

 

 Антипівська, ф.Р-1840, 15 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Березняцька, ф.Р-62, 1 од.зб., 1941-1942 рр. 

 Білозірська, ф.Р-61, 23 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Бубнівська, ф.Р-1830, 2 од.зб., 1941-1942 рр. 

 Бузуківська, ф.Р-326, 5 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Василицька, ф.Р-41, 1 од.зб., 1941-1942 рр. 

 Васютинська, ф.Р-2492, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Вільхівська, ф.Р-1851, 21 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Дібрівська, ф.Р-5838, 1 од.зб., 1943 р. 

 Дмитрівська, ф.Р-1843, 12 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Драбівецька, ф.Р-1853, 27 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Жашківська, ф.Р-2640, 1 од.зб., 1943 р. 

 Кантакузівська, ф.Р-1833, 1 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Капустинецька, ф.Р-1847, 15 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Коробівська, ф.Р-1834, 5 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Красенівська, ф.Р-1849, 6 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Кривоносівська, ф.Р-1841, 5 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Кумейківська, ф.Р-59, 24 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Летичівська, ф.Р-2489, 1 од.зб., 1943 р. 

 Ліплявська, ф.Р-1845, 4 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Ломуватська, ф.Р-46, 3 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Мехедівська, ф.Р-1852, 4 од.зб., 1942 р. 

 Митьківська, ф.Р-1848, 5 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Мицалівська, ф.Р-1842, 9 од.зб., 1941-1942 рр. 

 Новодмитрівська, ф.Р-1850, 4 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Перервинцівська, ф.Р-1838, 10 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Пищиківська, ф.Р-1835, 2 од.зб., 1943 р. 

 Підставківська, ф.Р-1839, 2 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Рацівська, ф.Р-1353, 7 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Савківська, ф.Р-1836, 2 од.зб., 1941-1942 рр. 

 Слюзчино-Слобідська, ф.Р-1844, 2 од.зб., 1942 р. 

 Степанківська, ф.Р-60, 8 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Суботівська, ф.Р-1352, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Франківська, ф.Р-1846, 2 од.зб., 1943 р. 

 Хрущівська, ф.Р-1837, 13 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Худяківська, ф.Р-58, 16 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Щербинівська, ф.Р-1831, 5 од.зб., 1941-1942 рр. 

 

 

 ДІЛЬНИЧНІ УПОВНОВАЖЕНІ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Фондів 4, 9 од.зб., 1942-1943 рр. Описи. 

 

Під час тимчасової окупації м. Черкаси фашистськими загарбниками територія 

міста була поділена на дільниці. Дільниця охоплювала декілька кварталів. На 

кожну дільницю районною управою призначався дільничний уповноважений. 

Розглядали побутові, трудові та житлові питання на даній території. 
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Припинили діяльність у 1943 р. після визволення району та м. Черкаси від 

фашистських загарбників. 

 

 Документи з житлово-побутових питань та пересування населення дільниці (ф.Р-6). 

 Наряди на виконання примусової праці жителями міста. 

 Книга обліку населення дільниці (ф.Р-3). Списки реєстрації жителів, на виконання 

м’ясопоставок та трудової повинності, власників худоби. 

 

 Уповноважений дільниці міста Черкаси, ф.Р-42, 1 од.зб., 1943 р. 

 Уповноважений дільниці № 9, ф.Р-2, 1 од.зб., 1943 р. 

 Уповноважений дільниці № 11, ф.Р-6, 5 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Уповноважений дільниці № 16, ф.Р-3, 2 од.зб., 1943 р. 
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 РОЗДІЛ  2 

 

 ПОЛІЦІЯ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 РАЙОННІ ПОЛІЦІЇ 

 

 Фондів 3, 10 од.зб., 1941-1943 рр. Описи. 

 

Створювались як допоміжні каральним органам німецького військового 

командування і діяли під час тимчасової окупації районів фашистськими 

загарбниками. 

 

 Розпорядження гебітскомісаріату про біженців з прифронтових зон (ф.Р-1350). 

 Накази начальника Драбівської районної поліції. 

 Протоколи обшуків та допитів. 

 Вартові відомості поліцейських (ф.Р-48). Записи лекцій невідомого поліцейського з 

питань служби (ф.Р-48). 

 Списки поліцейських та службовців районних та сільської поліції; службовців та 

робітників установ і підприємств м. Черкаси, робітників державного господарства № 15, 

акторів та робітників сцени Черкаського театру (ф.Р-48). 

 Посвідчення та довідки на громадян, які мешкали на території Кіровоградської 

області під час тимчасової окупації фашистськими загарбниками (ф.Р-1350). 

 Звіти про адміністративно-господарські витрати. 

 

 Драбівська, ф.Р-1855, 1 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Черкаська, ф.Р-48, 7 од.зб., 1941-1943 рр. 

 Чигиринська, ф.Р-1350, 2 од.зб., 1941-1943 рр. 

 

 

 АДРЕСНЕ БЮРО ЧЕРКАСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОХОРОННОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

 Ф.Р-49, 159 од.зб., 1941-1943 рр. Описи. 

 

Діяло протягом жовтня 1941 р. – вересня 1943 р. під час тимчасової окупації м. 

Черкаси фашистськими загарбниками. 

Перебувало у підпорядкуванні з липня 1942 р. Черкаської районної управи, але в 

роботі керувалось розпорядженнями районної поліції. 

Здійснювало перепис населення міста, його паспортизацію та анкетний облік, 

видачу паспортів та подвірних книг. 

Припинило діяльність у 1943 р. після визволення м. Черкаси від фашистських 

загарбників. 

 

 Постанови начальника адресного бюро. 
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 Анкети «фольксдойче»; службовців військових та цивільних установ німецької 

окупаційної влади; дезертирів з Червоної Армії та військовополонених; репресованих 

органами радянської влади; жителів м. Черкаси; поліцейських та інших службовців 

української охоронної поліції. 

 Списки квартальних уповноважених районної управи; уповноважених поліції з 

проведення обміну паспортів у селах Черкаського району; штатних та позаштатних 

службовців адресного бюро; жителів сіл Черкаського району на видачу німецьких 

паспортів. 

 Паспорти-аусвайси жителів сіл Черкаського району. Довідковий матеріал на видачу 

німецьких паспортів жителям м. Черкаси та Черкаського району. Фотографії до 

посвідчення осіб – жителів сіл Черкаського району. 

 

 

 117-Й БАТАЛЬЙОН ОХОРОННОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

 Ф.Р-2479, 1 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

Охоронний батальйон був сформований у лютому 1942 р. та тимчасово 

розміщувався в м. Шпола. 

Здійснював охорону залізничних шляхів: Цвітково – Тальне – Христинівка – 

Умань, виселення осіб єврейської національності з їх квартир та їх охорону; 

використовувався при боротьбі з партизанами. 

У 1943 р. був переміщений до м. Марганець. 

 

 Розпорядження німецького командування. 

 Зведення, донесення батальйону (частина документів на німецькій мові). 

 

 

 КАМЕРА ШЛІХТЕРІВ 

 

 Ф.Р-22, 32 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

Посади шліхтерів введені відповідно до постанови рейхсміністра для окупованих 

областей від 21 лютого 1942 р. для встановлення правопорядку. 

Камера шліхтерів охоплювала 1-у та 2-у дільниці Черкаського району. 

Шліхтери призначалися на посади головних, почесних та додаткових шліхтерів та 

перебували на службі в німецьких урядових установах та українських управліннях. 

Їх функції полягали у вирішенні цивільних справ. По суті – це мирові судді. 

 

 Справи за позовами громадян з різних питань; за звинуваченнями громадян у 

нанесенні побоїв та образ, за різні зловживання. 

 Журнал реєстрації справ, які надійшли до правничого відділу. 

 Відомості на виплату заробітної плати службовцям камери шліхтерів першої та 

другої дільниць. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКА ТЮРМА 

 

 Ф.Р-26, 1 од.зб., 1942-1943 рр. Опис, іменний каталог. 
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 Організована у липні 1942 р. 

 Усім робітникам тюрми було присвоєно звання «шуцманів». 

Припинила діяльність у 1943 р. після визволення м. Черкаси від фашистських 

загарбників. 

 

 Накази начальника тюрми. 
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РОЗДІЛ  3 

 

 ЮСТИЦІЯ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ЧЕРКАСЬКА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

 

 Ф.Р-5, 2 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

 Утворена у серпні 1942 р. 

 Здійснювала вирішення цивільних справ. 

Припинила діяльність у 1943 р. після визволення району та м. Черкаси від 

фашистських загарбників. 

 

 Постанови, інструкції про порушення законів; листування з гауптшліхтером 

Смілянської округи. 

 Протокол засідання шліхтерів Смілянської округи. 

 Чорновики про звинувачення підсудних. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА 

 

 Ф.Р-2327, 1 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

 Розпочала діяльність у листопаді 1941 р. 

Здійснювала записи актів цивільного стану, реєстрацію статутів артілей, товариств 

та компаній, засвідчення договорів, заповітів та копій документів. 

Припинила діяльність у 1943 р. після визволення району та м. Черкаси від 

фашистських загарбників. 

 

 Журнал реєстрації нотаріальних актів. 

 

 

 

 



 594 

 РОЗДІЛ  4 

 

 ФІНАНСИ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-54, 145 од.зб., 1941-1943 рр. Описи. 

 

 Утворений у січні 1941 р. як відділ Черкаської районної управи. 

Здійснював контроль за станом фінансування установ на території району та м. 

Черкаси, складав районний і міський бюджети та забезпечував їх виконання. 

Припинив діяльність у листопаді 1943 р. з наближенням фронту. 

 

 Протоколи засідань президії, постанови, накази районної управи. 

 Кошториси витрат на утримання установ і організацій району та м. Черкаси; звіти 

про їх виконання. Зведені кошториси підприємств району та м. Черкаси. Касові плани 

організацій, підприємств, сільських управ. 

 Штатні відомості установ, сільських управ, організацій району та м. Черкаси. 

Штатний розпис української охоронної поліції і Черкаської тюрми. 

 Сальдові та обігові відомості, інші бухгалтерські документи. Касові документи на 

видачу допомоги родинам, члени яких виїхали на роботу до Німеччини. Відомості 

нарахування та виплат заробітної плати працівникам установ, організацій району та м. 

Черкаси. 

 Звіти, відомості про нарахування і сплату податків, зборів на охорону праці та 

платний прийом у медичних установах; про фінансовий стан сільської управи с. Руська 

Поляна, товариства сліпих, камери шліхтерів; виконання виробничих планів 

підприємствами. 

 Акти інвентаризації майна; дефектні акти на ремонт будинків. Акти, заяви, довідки 

про звільнення жителів району та м. Черкаси від сплати податків. Заяви збірників разових 

податків про здачу зібраних грошей. 

 Картки платників податків; споживчих кооперативних товариств; громадських та 

приватних майстерень; церков району. 

 Книги реєстрації надходжень податків; фінансових рахунків. 

 Відомості про кількість населення району. 

 Списки платників та неплатників податків, працівників установ районної управи; 

Геронимівського старостату; осіб, які виїхали на роботу до Німеччини та їх родин. Списки 

будинків приватних осіб і районної управи, які здані в оренду; установ та окупаційних 

військових частин. 

 

 СТРАХОВА КАСА ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-56, 41 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 
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Створена у грудні 1942 р. при районній управі відповідно до обіжника 

рейхскомісаріату України від 31 червня 1942 р. 

При касі було відкрито три лікарських пункти. 

Здійснювала надання медичної допомоги застрахованим службовцям та 

працівникам. 

Припинила діяльність у 1943 р. після визволення району та м. Черкаси від 

фашистських загарбників. 

 

 Обіжники, інструкції та листування з підприємствами і організаціями з питань 

страхування. 

 Відомості про нарахування страхових внесків підприємствами і установами міста і 

району та сплату внесків; з обліку об’єктів обов’язкового страхування. 

 Списки застрахованих службовців та працівників організацій міста і району; 

службовців Леськівської сільської управи, страхової каси; підприємств та установ міста. 

Книги реєстрації установ та підприємств міста і району. 

 Витяги з господарського банку. Касові документи. 

 

 

РАЙОННІ ВІДДІЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА 

ГОСПОДАРСЬКОГО БАНКІВ 

 

 Фондів 3, 24 од.зб., 1941-1943 рр. Описи. 

 

 Створені у 1941-1942 рр. 

 Перебували у підпорядкуванні обласних господарських банків. 

Здійснювали різноманітні платіжно-грошові операції, видачу кредитів, прийом 

вкладів від громадян та приватних господарств. 

Припинили діяльність у 1943 р. після звільнення міст і районів від фашистських 

загарбників. 

 

 Копії доручень та витяги з особових рахунків клієнтів банку. Особисті рахунки 

громадських дворів та установ Драбівського району (1943, ф.Р-1864). 

 Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку. 

 

 Відділення господарського банку: 

 

 Черкаське, ф.Р-23, 1 од.зб., 1941-1943 рр. 

 

 Відділення сільськогосподарського банку: 

 

 Драбівське, ф.Р-1864, 13 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Чорнобаївське, ф.Р-1863, 10 од.зб., 1942-1943 рр. 
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 РОЗДІЛ  5 

 

 ПРОМИСЛОВІСТЬ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Фондів 9, 53 од.зб., 1941-1944 рр. Описи. 

 

З кінця червня 1941 р. по березень 1944 р. місцевою окупаційною 

адміністративною владою проводились заходи щодо організації роботи 

промислових підприємств, у тому числі також тих, які функціонували до окупації. 

Підпорядковувались різним відомствам. 

Займались видобутком та реалізацією торфу, виготовленням обладнання для 

текстильної промисловості, цегли, ґудзиків; переробкою патоки та виробництвом 

спирту-сирцю; переробкою зерна на борошно; виробництво цукру. 

Припинили діяльність у 1943-1944 рр. після звільнення території районів області та 

м. Черкаси від фашистських загарбників. 

 

 Розпорядження гебітскомісаріату, рейхскомісаріату, окружного управління 

цукрової промисловості; накази Драбівської районної управи. 

 Накази по Черкаській ґудзиковій фабриці та Кам’янському спиртовому заводі. 

 Плани роботи Кам’янського спиртового заводу; збирання цукрового буряку. 

 Листування з установами з господарських питань, питань урожаю цукрового 

буряку, про проведення інвентаризації майна цукрової промисловості. 

 Виробничі звіти про виготовлення та реалізацію спирту. Відомості про наявність 

сировини та продукції; втрати та зберігання насіння цукрового буряку. 

 Акти, кошториси, відомості та листування про відбудову зруйнованого приміщення 

та монтажу котлів Черкаського рафінадного заводу. Інвентаризаційні акти устаткування та 

іншого майна підприємств. Картки обліку майна, сировини, матеріалів та виробів. 

 Списки працівників та службовців промислових підприємств; малоцінного 

інвентарю, палива та матеріалів. 

 Обіговий баланс (1941, ф.Р-1865). Заключний баланс (1941, ф.Р-1348). 

Бухгалтерські та касові документи. 

 Відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям. 

 

 Паливна промисловість: 

 

 Білоусівська торф’яна розробка, ф.Р-1865, 19 од.зб., 1941-1943 рр. 

 

 Металообробка і машинобудування: 

 

 Кам’янський механічний завод, ф.Р-1347, 9 од.зб., 1942-1943 рр. 

 

 Промисловість будівельних матеріалів: 
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 Черкаські цегельні заводи, ф.Р-28, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 

 

 Легка промисловість: 

 

 Черкаська ґудзикова фабрика, ф.Р-32, 5 од.зб., 1942-1943 рр. 

 

 Харчова промисловість: 

 

 Кам’янський спиртовий завод, ф.Р-1348, 11 од.зб., 1941-1943 рр. 

 

 Млини: 

 

 Червонослобідський, ф.Р-13, 1 од.зб., 1941-1942 рр. 

 Черкаський, ф.Р-29, 1 од.зб., 1942 р. 

 

 Цукрові заводи: 

 

 Кам’янський, ф.Р-1346, 5 од.зб., 1941-1944 рр. 

 Черкаський рафінадний, ф.Р-21, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 
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 РОЗДІЛ  6 

 

 СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-53, 88 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

 Створений у 1941 р. 

Організовував та контролював діяльність громадських господарств району; 

займався питаннями постачання населенню міста продовольчих товарів, тощо. 

Припинив діяльність у 1943 р. після визволення району та м. Черкаси від 

фашистських загарбників. 

 

 Директиви гебітсландвірту. Листування з гебітскомісаром, гебітсландвіртом, 

районною управою, сільськими старостатами, громадськими господарствами та дворами з 

сільськогосподарських питань. 

 Плани, звіти, відомості про хід сівби; заготівлю хліба та інших 

сільськогосподарських продуктів; виконання сінопоставок; про стан рільництва, 

тваринництва та птахівництва. 

 Відомості про наявність сільськогосподарського інвентарю та продуктів; 

інвентаризацію майна громадських господарств. 

 Хлібні картки службовців крайсландвірту. 

 Табелі. Командировочні посвідчення. 

 Списки установ, організацій м. Черкаси; будинків громадських дворів. Списки 

працівників відділу; «фольксдойче» по м. Черкаси та району (1943); членів громадських 

дворів; працездатного і непрацездатного населення, чоловіків. 

 Акти ревізії каси та діловодства громадського господарства с. Руська Поляна. Акти 

купівлі сільськогосподарського інвентарю та продуктів харчування. 

 Кошториси витрат на утримання установ крайсландвірту та звіти про їх виконання. 

Штатні відомості. Головні книги, касові та інші бухгалтерські документи. Грошові та 

продуктові звіти. 

 Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам відділу і 

підвідомчих йому установ; виплати грошової та натуральної оплати громадським 

господарствам. 

 

 

 КОВАЛІВСЬКА РАЙОННА ЗЕМЕЛЬНА УПРАВА 

 

 Ф.Р-1860, 1 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

 Створена у грудні 1941 р. 

Складалася з таких відділів: загального, агрономічного та ветеринарно-
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зоотехнічного. 

Припинила діяльність у 1943 р. після звільнення території району від фашистських 

загарбників. 

 

 Накази по управі. 

 Звіт про виробництво цукру на Шрамківській цукроварні. 

 Типові штати управи. 

 

 ГЕЛЬМЯЗІВСЬКА МАШИННО-ТРАКТОРНА СТАНЦІЯ 

 

 Ф.Р-1859, 1 од.зб., 1942 р. Опис. 

 

 Створена у листопаді 1941 р. 

 Здійснювала обслуговування сільськогосподарських машин сіл району. 

Припинила діяльність у 1943 р. після визволення території району від фашистських 

загарбників. 

 

 Листування з громадськими дворами району з господарських питань. 

 

 

ЧЕРКАСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ГОСПОДАРСТВО № 15 «ПЛОДООВОЧЕВИЙ 

САД» 

 

 Ф.Р-39, 22 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

 Діяло з 1941 р. на базі Черкаського радгоспу «Укрсадвинтресту». 

Здійснювало сівбу сільськогосподарських культур та вирощування садівничо-

ягідних культур, утримання великої рогатої худоби. 

Припинило діяльність у 1943 р. після визволення території району та м. Черкаси від 

фашистських загарбників. 

 

 Акти про витрати матеріалів, приймання робіт. 

 Табелі робітників та членів господарства. 

 Касові документи. 

 Списки членів господарства на одержання продуктів; на виплату заробітної плати. 

 

 

 ПРОХОРІВСЬКА ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ 

 

 Ф.Р-1857, 2 од.зб., 1943 р. Опис. 

 

 Організована у вересні 1941 р. 

 Забезпечувала ветеринарне обслуговування населення та сільських господарств. 

Припинила діяльність у вересні 1943 р. після визволення території села від 

фашистських загарбників. 

 

 Листування з головами громадських дворів про боротьбу із захворюваннями та 

загибеллю коней і рогатої худоби. 

 Акти огляду хворих коней по громадських дворах району. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЦУКРОВОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 Фондів 2, 18 од.зб., 1941-1943 рр. Описи. 

 

Діяли під час тимчасової окупації області фашистськими загарбниками в 1941-1943 

рр. 

Здійснювали вирощування сільськогосподарських культур; займались 

тваринництвом. 

 

 Списки штатних працівників; робітників на видачу пайка. 

 Розрахунковий табель штатних працівників та службовців (ф.Р-1856). 

 Прибутково-видаткові ордера. 

 Відомості на виплату заробітної плати працівникам. 

 

 Драбівське, ф.Р-1858, 6 од.зб., 1941-1942 рр. 

 Петрівський фільварок, ф.Р-1856, 12 од.зб., 1941-1943 рр. 

 ГРОМАДСЬКІ ДВОРИ 

 

 Фондів 67, 637 од.зб., 1941-1943 рр. Описи. 

 

Створені та існували на базі колгоспів, радгоспів під час тимчасової окупації 

районів фашистськими загарбниками в 1941-1943 рр. 

Підпорядковувались сільським управам. 

Займалися сільськогосподарськими роботами. 

 

 Директиви, накази, розпорядження Кам’янського районного українського 

сільськогосподарського виробничого бюро, районних та сільських управ, районних 

земельних управ. 

 Накази, розпорядження по громадах (фф.Р-63, Р-2245). 

 Протоколи загальних зборів членів господарства (ф.Р-1814). 

 Плани посівів сільськогосподарських культур та звіти про хід їх виконання. 

Виробничий план (1942, ф.Р-1798). 

 Річні звіти дворів та господарств. Звіти, відомості, інформації про хід 

сільськогосподарських робіт, наявність та стан тваринництва, стан господарства, кількість 

населення, працездатних, реманенту, худоби. Звіти про збір урожаю зернових культур. 

Відомості про запаси посівного матеріалу; обміру присадибних земель. Акти апробації 

сортового насіння та результати аналізів насіння. Зведена експлікація обміру садиб членів 

двору (ф.Р-1779). 

 Акти та списки громадян про наділ землі. Списки та заяви на видачу продуктів і 

продажу худоби членам дворів; громадян дворів на передачу садибних земель у власність. 

Подвірні та поквартальні списки членів дворів. Списки постійних працівників громад, 

господарств; селянських господарств, що перейшли в хліборобську спілку (ф.Р-1814). 

 Листування з сільськими управами та списки населення про мобілізацію на роботи 

до Німеччини. 

 Відомості та табелі обліку трудоднів. 

 Фінансові та бухгалтерські документи. Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 Відомості на виплату заробітної плати. 

 

 Гельмязівського району: 

 

 № 1 с. Горбані, ф.Р-1793, 1 од.зб., 1941-1943 рр. 
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 № 2 с. Горбані, ф.Р-1798, 1 од.зб., 1942 р. 

 

 Драбівського району: 

 

 № 3 с. Андріївка, ф.Р-1815, 9 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 1 с. Безпальче, ф.Р-1821, 4 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 1 с. Бирлівка, ф.Р-1817, 10 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 2 с. Бирлівка, ф.Р-1782, 6 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 3 с. Бирлівка, ф.Р-1777, 1 од.зб., 1943 р. 

 № 2 с. Білоусівка, ф.Р-1786, 9 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 3 с. Білоусівка, ф.Р-1783, 21 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 1 с. Богодарівка, ф.Р-1781, 3 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 3 хут. Дача, ф.Р-1787, 5 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 1 с. Демки, ф.Р-1809, 7 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 2 с. Демки, ф.Р-1810, 3 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 5 с. Демки, ф.Р-1808, 20 од.зб., 1941-1943 рр. 

 с. Драбів, ф.Р-1829, 16 од.зб., 1941, 1943 рр. 

 с. Дунинівка, ф.Р-1788, 4 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 1 с. Кантакузівка, ф.Р-1785, 17 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 3 с. Кантакузівка, ф.Р-1824, 5 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 2 с. Капустинці, ф.Р-1796, 4 од.зб., 1943 р. 

 № 2 с. Ковалівка, ф.Р-1774, 4 од.зб., 1941-1943 рр. 

 хут. Ковтунівка, ф.Р-1775, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 

 с. Коломиці, ф.Р-1822, 11 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 1 с. Кононівка, ф.Р-1827, 9 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 2 с. Кононівка, ф.Р-1816, 9 од.зб., 1941, 1943 рр. 

 с. Криштопівка, ф.Р-1804, 6 од.зб., 1943 р. 

 № 2 с. Лизогубівка, ф.Р-1800, 19 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 3 с. Мехедівка, ф.Р-1801, 34 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 3 с. Нехайки, ф.Р-1799, 2 од.зб., 1941-1942 рр. 

 № 4 с. Нехайки, ф.Р-1806, 23 од.зб., 1941-1943 рр. 

 с. Перервинці, ф.Р-1813, 7 од.зб., 1942 р. 

 № 3 хут. Петропавлівка, ф.Р-1826, 17 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 4 хут. Плужники, ф.Р-1794, 2 од.зб., 1943 р. 

 № 1 с. Погреби, ф.Р-1825, 20 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 3 с. Погреби, ф.Р-1797, 3 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Драбово-Сокирнянський с. Сокирна, ф.Р-1790, 20 од.зб., 1941-1943 рр. 

 хут. Чумгак, ф.Р-1814, 71 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 1 с. Шрамківка, ф.Р-1784, 7 од.зб., 1941-1943 рр. 

 

 Золотоніського району: 

 

 «Пилипонівка» с. Богуславець, ф.Р-1773, 5 од.зб., 1942-1943 рр. 

 с. Бурдоносів, ф.Р-1803, 2 од.зб., 1942 р. 

 № 4 с. Гельмязів, ф.Р-1772, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Благовіщенський м. Золотоноша, ф.Р-1828, 10 од.зб., 1942-1943 рр. 

 Миколаївський м. Золотоноша, ф.Р-1820, 28 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 1 с. Каленики, ф.Р-1792, 2 од.зб., 1942-1943 рр. 

 с. Коробівка, ф.Р-2463, 2 од.зб., 1942-1943 рр. 

 с. Матвіївка, ф.Р-1776, 3 од.зб., 1943 р. 

 хут. Новоселиця, ф.Р-1802, 8 од.зб., 1943 р. 

 с. Піщане, ф.Р-1779, 3 од.зб., 1943 р. 
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 «Загребля» с. Піщане, ф.Р-1805, 12 од.зб., 1941-1943 рр. 

 с. Чернещина, ф.Р-1780, 1 од.зб., 1943 р. 

 с. Щербинівка, ф.Р-1771, 1 од.зб., 1942 р. 

 

 Кам’янського району: 

 

 № 1 м. Кам’янка, ф.Р-1349, 14 од.зб., 1941-1943 рр. 

 

 Канівського району: 

 

 № 1 с. Прохорівка, ф.Р-1778, 11 од.зб., 1941-1943 рр. 

 

 Ковалівського району: 

 

 № 2 с. Богданівка, ф.Р-2560, 1 од.зб., 1942 р. 

 

 Монастирищенського району: 

 

 с. Сарни, ф.Р-2245, 9 од.зб., 1941-1943 рр. 

 с. Сатанівка, ф.Р-2247, 1 од.зб., 1943 р. 

 с. Цибулів, ф.Р-2246, 2 од.зб., 1941-1942 рр. 

 

 Черкаського району: 

 

 № 32 с. Білозір'я, ф.Р-47, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 8 с. Талдики, ф.Р-63, 28 од.зб., 1942-1943 рр. 

 

 Чорнобаївського району:  
 

 № 2 с. Васютинці, ф.Р-1812, 6 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 1 с. Демки, ф.Р-1789, 21 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 2 с. Лящівка, ф.Р-1791, 14 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 3 с. Лящівка, ф.Р-1807, 2 од.зб., 1943 р. 

 № 3 с. Михайлівка, ф.Р-1819, 3 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 2 с. Москаленки, ф.Р-1795, 2 од.зб., 1942 р. 

 № 7 с. Мохнач, ф.Р-1818, 8 од.зб., 1942-1943 рр. 

 № 1 с. Старий Коврай, ф.Р-1823, 16 од.зб., 1941-1943 рр. 

 № 1 с. Червонохижинці, ф.Р-1811, 9 од.зб., 1942 р. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ УКРАЇНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО 

 

 Ф.Р-37, 322 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

 Розпочало діяльність у жовтні 1941 р. 

Перебувало у підпорядкуванні окружного німецького лісничого, з лютого 1942 р. – 

Київської дирекції лісів. 

Здійснювало охорону лісів від несанкціонованої вирубки, лісові насадження. 

Припинило діяльність у 1943 р. після визволення території району та м. Черкаси від 

фашистських загарбників. 
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 Накази по лісництву. 

 Прейскуранти цін на лісопродукцію. 

 Плани лісосік Руськополянського та Свідівоцького лісництв. Схема побудови 

мосту та шлюзу на р. Мошногори Мошенського лісництва. 

 Замовлення громадських господарств району на відпуск лісоматеріалів. Акти 

приймання лісопродукції від дільничних лісництв; обробленої деревини та дров; наявності 

інвентарю та лісопродукції по дільничних лісництвах; про виконані роботи. 

 Списки робітників головного лісництва; робітників та службовців дільничних 

лісництв. 

 Контрольні журнали головного лісництва. Обігові та групувальні відомості про 

заготівлю, продаж та вивіз лісопродукції з дільничних лісництв. 

 Відомості про фінансовий стан головного лісництва. 

 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і службовцям головного та 

дільничних лісництв і Черкаської лісової управи. 

 

 



 604 

 РОЗДІЛ  7 

 

 БУДІВНИЦТВО 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ВІТКИ 

ДО МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ 

 

 Ф.Р-8, 1 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

Діяло під час тимчасової окупації області фашистськими загарбниками в 1941-1943 

рр. 

Управління створене з метою влаштування залізничної вітки для подавання торфу 

до електростанції на території колишнього Черкаського машинобудівного заводу. 

 

 Проект-план залізничної вітки. 

 

 

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА 

МАШИНОБУДІВНОМУ ЗАВОДІ 

 

 Ф.Р-16, 20 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

Діяло під час тимчасової окупації області фашистськими загарбниками в 1941-1943 

рр. 

У 1942 р. розпочалось будівництво 2-ої черги електростанції. 

 

 Накази по електростанції (1943). 

 Опис робіт, проведених по будівництву електростанції. 

 Листування з установами, організаціями та підприємствами міста про відпуск 

електроустаткування. Акти приймання-передавання устаткування електростанції. 

 Списки робітників електростанції; робітників, які працювали на розвантажуванні 

торфу; на одержання хлібних карток. 

 Табелі виходу на роботу. 

 Касові ордера. 

 Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям електростанції. 

 

 

 ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОНТОРА ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНИК» 

 

 Ф.Р-11, 7 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

 Створена у грудні 1941 р. 
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 Виконувала будівельні та ремонтні роботи. 

Припинила діяльність у 1943 р. після визволення району та м. Черкаси від 

фашистських загарбників. 

 

 Протоколи засідань членів правління товариства. 

 Умови на будівельні та ремонтні роботи. 

 Листування з питань ремонту Черкаського рафінадного заводу; про приймання 

проектно-будівельної контори в систему Звенигородського тресту цукрової 

промисловості. 

 Касові документи. 

 Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям товариства. 
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 РОЗДІЛ  8 

 

 ТРАНСПОРТ. ЗВ’ЯЗОК 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ЗАЛІЗНИЧНА СТАНЦІЯ ЧЕРКАСИ 

 

 Ф.Р-4, 17 од.зб., 1941-1942 рр. Опис. 

 

Діяла під час тимчасової окупації міста фашистськими загарбниками в 1941-1943 

рр. під керівництвом німецького військового командування. 

У віданні станції перебували манометрична майстерня, лазня, оранжерея. 

Займалася відбудовою залізничного вузла станції, житлових та службових 

приміщень, будівництвом нових залізничних ліній, мостів. 

 

 Витяги з протоколів засідань районної управи про роботу станції. 

 Документи про відбудову залізничних ліній між станціями Черкаси та Білозір'я, 

станції Черкаси - машинобудівний завод; залізничних мостів; Ірдинської залізничної лінії. 

Кошториси витрат на відбудову Черкаського залізничного вузла. 

 Книги обліку прибутків та видатків. Прибутково-видаткові касові документи. 

 Табелі обліку робочого часу. Відомості нарахування заробітної плати робітникам 

та службовцям. 

 

 

 РАДІОВУЗОЛ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОНТОРИ ЗВ’ЯЗКУ 

 

 Ф.Р-30, 4 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

Діяв під час тимчасової окупації міста фашистськими загарбниками в 1941-1943 рр. 

Забезпечував радіомовлення у м. Черкаси. 

 

 Списки співробітників контори та радіовузла. 

 Приймально-здавальні акти та накладні на матеріали (є відомості про персональний 

склад службовців вузла). Наряди та накладні на встановлення в місті радіоточок. 

 Особові рахунки монтерів. 
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 РОЗДІЛ  9 

 

 ТОРГІВЛЯ. ЗАГОТІВЛЯ. СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ЧЕРКАСЬКИЙ ПУНКТ «ЗАГОТЗЕРНО» 

 

 Ф.Р-12, 3 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

 Створений у 1942 р. 

 Здійснював заготівлю, приймання, зберігання та реалізацію зерна. 

Припинив діяльність у 1943 р. після визволення міста від фашистських загарбників. 

 

 Розпорядження Київської обласної контори «Заготзерно». 

 Листування та наряди про відпуск фуражу військовим частинам та окупаційним 

організаціям (є відомості про службовців окупаційних установ; частина документів на 

німецькій мові). 

 Табелі обліку робочого часу службовців та працівників контори, пункту і складів. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ КООПЕРАТИВНИХ 

ТОВАРИСТВ 

 

 Ф.Р-43, 6 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

 Розпочала діяльність у листопаді 1941 р. 

Об’єднувала споживчі та інші кооперативні товариства району з метою організації 

спільної діяльності у справі постачання, заготівлі, торгівлі та виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Припинила діяльність у 1943 р. після визволення території міста від фашистських 

загарбників. 

 

 Типові статути споживчих кооперативних товариств та постанови райспоживспілки 

про організацію сільських споживчих товариств в районі. 

 Протоколи засідань правління. 

 Списки робітників райспоживспілки; робітників та службовців сільських 

споживчих товариств району і заготівельних контор, які внесли відрахування управлінню 

німецького Червоного Хреста. 

 Акти документальної ревізії райспоживспілки. 

 Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям контори і 

робітникам транспорту райспоживспілки; товарної бази. 
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ЧЕРКАСЬКА СПІЛКА КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ І 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВНИХ ТОВАРИСТВ 

 

 Ф.Р-14, 2 од.зб., 1942 р. Опис. 

 

Діяла протягом тимчасової окупації території міста фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

У січні 1942 р. їй було передано у розпорядження все майно колишніх інвалідних 

кооперативних, промислових та сільськогосподарських кооперативних товариств. 

 

 Листування з кооперативними товариствами про купівлю-продаж товарів. Акти про 

прийом та видачу товарів. 

 Рахунки постачальників та калькуляційні рахунки. 

 Відомості на виплату заробітної плати керівному складу та службовцям спілки. 
 

 ПРОМИСЛОВО-КООПЕРАТИВНІ ТОВАРИСТВА 

 

 Фондів 6, 41 од.зб., 1941-1943 рр. Описи. 
 

Діяли під час тимчасової окупації території району та м. Черкаси фашистськими 

загарбниками в 1941-1943 рр. 

Створені окупаційною адміністрацією на базі існуючих до війни промислових 

артілей. 

Займалися виробництвом різної продукції, товарів та їх реалізацією. 

 

 Накази по «Шкірзаводу» м. Черкаси. 

 Виробничі програми та плани товариства «Прогрес». 

 Звітні доповіді про роботу та про протипожежну охорону на «Шкірзаводі». 

 Калькуляція та доповідна записка про час організації діяльності артілі «Вільна 

праця». 

 Листування з установами про відпуск виробів та матеріалів; з гебітскомісаром 

Смілянського округу про пошиття та ремонт взуття в майстерні «Шкірзаводу». 

 Наряди на виконані роботи. Господарські акти. Накладні. Книги обліку готових 

виробів. Інвентаризаційна відомість основних засобів Черкаського кустарного об’єднання, 

що перебувало у віданні Черкаського виробничого кооперативного товариства інвалідів 

станом на 1 грудня 1942 р. (ф.Р-33). 

 Список працівників артілі (ф.Р-35). 

 Фінансові звіти. Бухгалтерські документи. 

 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і службовцям. 
 

Свидівське промислово-кооперативне товариство по обробці дерева «Прогрес», 

ф.Р-64, 1 од.зб., 1943 р. 

Черкаське промислово-кооперативне товариство «Металокомбінат», ф.Р-18, 10 

од.зб., 1941-1943 рр. 

Черкаське промислово-виробниче кооперативне товариство «Валяльна фабрика», 

ф.Р-27, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 

Черкаське промислово-кооперативне товариство «Шкірзавод», ф.Р-31, 26 од.зб., 

1941-1943 рр. 

Черкаське промислово-кустарне кооперативне товариство інвалідів «Вільна праця», 

ф.Р-33, 2 од.зб., 1942 р. 

Черкаське промислово-кооперативне товариство «Промхімік», ф.Р-35, 1 од.зб., 

1943 р. 
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РОЗДІЛ  10 

 

 

ЖИТЛОВЕ, КОМУНАЛЬНЕ І МІСЦЕВЕ ГОСПОДАРСТВО 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ЖИТЛОВИЙ ВІДДІЛ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-19, 62 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

 Створений у вересні 1941 р. 

Здійснював облік корисної площі, відкривав особисті рахунки квартироплатникам, 

перепис домоволодінь приватного сектору. 

Припинив діяльність у 1943 р. після визволення території міста від фашистських 

загарбників. 

 

 Обов’язкові постанови районної управи про розміри ставок орендної плати з 

житлових та торгових приміщень і про порядок здачі їх в оренду. 

 Накази по відділу. 

 Витяги з протоколів засідань президії районної управи. 

 Відомості про житловий фонд міста. 

 Листування про стягнення плати за оренду торгово-промислових приміщень, 

квартплати та земельної ренти. Договори з орендарями промислових і торгових 

приміщень. Акти приймання-здавання та огляду будинків. Дефектні акти і кошториси на 

ремонт будинків, плани та схеми будівель. 

 Списки жителів міста; квартиронаймачів; приватних домоволодінь, квартир та 

будинків житлового відділу; жителів міста на отримання землі під городи; неплатників 

квартплати; вільних приміщень по місту; будинків, які були зайняті німецькими 

військовими частинами та установами; службовців житлової секції. 

 Картотеки особових рахунків квартиронаймачів. 

 

 

 ПАЛИВНИЙ ВІДДІЛ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-25, 9 од.зб., 1943 р. Опис. 

 

Діяв під час тимчасової окупації території міста фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

Відповідно до постанови районної управи відділ було відокремлено від Черкаської 

райспоживспілки та безпосередньо підпорядковано управі на основі 

господарського розрахунку. 

Здійснював заготівлі дров для місцевого населення і підприємств. 

 

 Звіти, приймально-здавальні акти, наряди та інші документи про відпуск палива 

жителям міста. Акти про заготівлю дров у лісництвах Черкаського району. Наряди на 



 610 

виконання робіт з розробки лісу. Корінці-квитанції на відпуск палива. 

 Списки робітників і службовців паливного відділу та відомості на виплату 

заробітної плати. 

 

 

ВІДДІЛ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

УПРАВИ 

 

 Ф.Р-44, 60 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

 Створений у 1941 р. 

У його підпорядкуванні перебували всі промислові та господарські заклади управи. 

До складу відділу входили база збуту і постачання, будівельна секція. У вересні 

1942 р. при відділі була утворена проектно-ремонтна контора. 

Припинив діяльність у 1943 р. після визволення території міста і району від 

фашистських загарбників. 

 

 Накази та витяг з протоколів засідань президії Черкаської районної управи. 

Положення (чорновик) про організацію бази збуту та постачання при відділі. 

 Накази по будівельно-ремонтній конторі. 

 Протоколи ремісничої кваліфікаційної комісії. 

 Звіти про роботу відділу та бази збуту і постачання. Інформації відділу про 

будівельні та господарські роботи. Акти про стан будинків; наявність та витрати 

будівельних матеріалів. 

 Трудові договори будівельної контори з організаціями. 

 Кошториси. Бухгалтерські документи. 

 

 

УПРАВЛІННЯ БАЗАРАМИ ВІДДІЛУ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-40, 2 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

Діяло під час тимчасової окупації території міста фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

 

 Заяви збирачів разового збору про приймання грошей. 

 Відомості на виплату заробітної плати працівникам управління. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКЕ МІЖОКРУЖНЕ УПРАВЛІННЯ МІР І ВАГІВ 

 

 Ф.Р-522, 1 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

 Створене у листопаді 1942 р. як Черкаська міжрайонна філія мір та вагів. 

Згідно з розпорядженням генерал-комісара Київської генеральної округи від 18 

вересня 1942 р. перейменована – в Черкаське українське управління мір і вагів. 

Здійснювало контроль за вимірювальними приладами. 

Припинило діяльність у 1943 р. після визволення території міста від фашистських 



 611 

загарбників. 

 

 Акти та документи інвентаризації інструменту і майна. 

 

 

КОНТОРА ПО РОЗБИРАННЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО МОСТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-7, 12 од.зб., 1942 р. Опис. 

 

Створена у лютому 1942 р. з метою розбирання зруйнованого залізничного мосту 

через р. Дніпро. 

Припинила діяльність у квітні 1942 р. після закінчення робіт. 

 

 Накази по конторі. 

 Норми виробітку та звіти про проведену роботу. Листування з районною управою 

про надсилання робочої сили; з організаціями міста про відпуск господарського 

інвентарю. 

 Списки робітників та службовців; на одержання прибутків. 

 Кошториси на ремонт залізної дамби на р. Дніпро. 

 Картотека матеріальних рахунків. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ВАГОМЕТРИЧНА МАЙСТЕРНЯ ВІДДІЛУ МІСЦЕВОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-9, 4 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

Діяла під час тимчасової окупації території міста фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

До складу майстерні входили цехи: ваговий, ширпотребу, столярний, художній та 

електроцех. Мала Смілянську філію. 

 

 Наряди та звіти про виконані роботи. 

 Корінці замовлень на ремонт вагометричного інвентарю. 

 Командировочні посвідчення. 

 Кошториси. Фінансові документи. 

 Табелі обліку робочого часу. Відомості на виплату заробітної плати службовцям та 

робітникам. 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ЕЛЕКТРО- І ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЇ 

 

 Ф.Р-24, 6 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

Працювали під час тимчасової окупації території міста фашистськими 

загарбниками в 1941-1943 рр. 

Після вступу німецьких військ на територію м. Черкаси, за розпорядженням 

Черкаської районної управи була організована бригада, яка проводила роботи з 
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відновлення електростанції; а потім водогону. У листопаді 1941 р. насосна станція 

водопроводу частково була введена в експлуатацію, а повністю монтаж та 

будівельні роботи були закінчені осінню 1942 р. 

 

 Листування з будівельними організаціями міста про відпуск матеріалів та 

електроустаткування. Відомості на відпуск матеріалів та устаткування по ордерах. 

 Списки жителів міста на сплату за користування електроенергією. 

 Касові ордера. 

 Списки робітників та службовців на виплату заробітної плати. 

 

 

МОТУЗКОВЕ ВИРОБНИЦТВО ВІДДІЛУ ОПІКИ ТА ПЕНСІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-34, 7 од.зб., 1941-1942 рр. Опис. 

 

З жовтня 1941 р. у м. Черкаси було відновлено мотузкове виробництво колишнього 

товариства «Сліпих». 

Здійснювало виготовлення коноплевих мотузок для сільського господарства. 

 

 Накази про прийняття на роботу. 

 Касові документи. 

 Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 

 

 

 ЇДАЛЬНЯ ПРИ ШРАМКІВСЬКОМУ ЦУКРОВОМУ КОМБІНАТІ 

 

 Ф.Р-1862, 1 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

Діяла під час тимчасової окупації території району фашистськими загарбниками 

в 1941-1943 рр. 

 

 Виправдні документи витрат продуктів. 
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 РОЗДІЛ  11 

 

 ПРАЦЯ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ЧЕРКАСЬКА БІРЖА ПРАЦІ 

 

 Ф.Р-50, 39 од.зб., 1942-1943 рр. Опис, іменний каталог. 

 

Діяла під час тимчасової окупації території міста фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

Займалася обліком та забезпеченням робочою силою підприємств, установ. 

 

 Донесення керівників підприємств про працівників, які ухилялися від роботи; 

службових осіб про страйк теслярів на ремонті складів колишнього цукрового заводу; 

поліції та сільських старост про виділення та направлення громадян на примусові роботи. 

 Листування з Черкаською українською охоронною поліцією про прийом та 

звільнення поліцейських; з підприємствами, установами та організаціями про 

розподілення робочої сили (є листування на німецькій мові). 

 Заявки установ, підприємств і організацій м. Черкаси та Черкаського району, 

окупаційних підприємств і фірм на робочу силу. Біржові картки. 

 Списки відповідальних працівників окремих установ та організацій; службовців та 

робітників окупаційних установ; громадян, виділених на примусові роботи; громадян 

окремих сіл Черкаського району, вивезених на роботи до Німеччини; ремісників, 

власників приватних підприємств міста; померлих громадян (віком до 65 років) м. 

Черкаси і Черкаського району. Списки і свідоцтва «фольксдойче» м. Черкаси і району. 

 Листи громадян, вивезених до Німеччини через біржу праці. 
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 РОЗДІЛ  12 

 

 НАРОДНА ОСВІТА 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-57, 4 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

Діяв під час тимчасової окупації території міста фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

У його віданні перебували дитячі садки №№ 1-4, дитячі будинки, школа 

глухонімих, музей, бібліотека, педагогічний інститут, міські і сільські школи. 

Здійснював організацію та контроль діяльності учбово-виховних закладів міста і 

району. 

 

 Учбові програми. 

 Доповідна записка завідуючого відділом гебітскомісару Смілянської округи про 

стан роботи та оплату праці працівників шкіл. Відомості про роботу шкіл (1942). 

 Списки шкіл; працівників відділу та навчально-виховних закладів міста і району. 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

 

 Ф.Р-36, 1033 од.зб., 1941 р. Опис. 

 

Черкаський державний педагогічний інститут припинив свою діяльність у серпні 

1941 р. 

За наказом окупаційної влади під керівництвом міської управи та відділу народної 

освіти був створений Черкаський український державний педагогічний інститут та 

учительська семінарія. Офіційне відкриття інституту відбулось 6-7 грудня 1941 р. 

До дня відкриття Черкаському педінституту та учительській семінарії було надано 

ім’я – Черкаський український національний державний педагогічний інститут ім. 

Т.Г. Шевченка та Черкаська українська національна учительська семінарія ім. Т.Г. 

Шевченка. 

Інститут та семінарія припинили діяльність у грудні 1943 р. після визволення 

території міста від фашистських загарбників. 

 

 Накази і доповідна записка директора інституту, вітальні листи професорсько-

викладацького та адміністративно-технічного персоналу інституту і семінарії Гітлеру та 

румунському королю Михаю. 

 План проведення урочистого відкриття Черкаського педінституту та учительської 

семінарії і рапорт директора інституту районній управі. 
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 Протоколи засідань приймальної комісії. 

 Листування з комендантом про видачу перепусток студентам, що проживали в 

Іркліївському, Золотоніському та Чорнобаївському районах для переправи через р. 

Дніпро. 

 Списки викладачів педагогічного інституту; студентів педагогічного інституту та 

учительської семінарії. 

 Особові справи студентів. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ ТЕХНІКУМ 

 

 Ф.Р-1, 90 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

Відновив діяльність з вересня 1942 р. за розпорядженням Київського генерал 

комісаріату та підтримки місцевого німецького цивільного управління. 

Фундаментальну базу технікуму становила районна ветеринарна лікарня. 

Припинив діяльність у 1943 р. після визволення території міста від фашистських 

загарбників. 

 

 Заяви та автобіографії вступників. 

 Особові справи студентів. 

 

 

 ЛОМУВАТСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

 

 Ф.Р-45, 1 од.зб., 1942 р. Опис. 

 

Діяла під час тимчасової окупації території району фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

 

 Протоколи засідань педагогічних нарад. 

 Листування з відділом освіти Черкаської районної управи з основних питань 

діяльності школи. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКА ЗУБОПРОТЕЗНА ШКОЛА 

 

 Ф.Р-1636, 1 од.зб., 1942 р. Опис. 

 

Діяла під час тимчасової окупації території міста фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

 

 Протоколи засідань приймальної комісії. 

 Списки учнів школи. 
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 РОЗДІЛ  13 

 

 КУЛЬТУРА. РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ЧЕРКАСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР 

 

 Ф.Р-17, 2 од.зб., 1943 р. Опис, каталог. 

 

 Заснований у вересні 1941 р. 

У жовтні 1941 р. розпочався театральний сезон. За рік праці поставлено 29 п’єс, їх 

проглянуло 96000 глядачів; для німецьких солдатів – 15 безкоштовних вистав. 

До його складу входили циркова та концертна бригади, хорова Капелла ім. 

Лисенка. 

Припинив діяльність у 1943 р. після визволення території міста від фашистських 

загарбників. 

 

 Положення про Капеллу. 

 Програми концертів виступів. 

 Списки артистів, хористів. 

 

 

 РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТ 

 

 Фондів 7, 87 од.зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги. 

 

Діяли під час тимчасової окупації території міст фашистськими загарбниками в 

1941-1943 рр. 

Здійснювали випуски тиражів газет, поліграфічні замовлення від установ та 

фізичних осіб, друкування промов фашистських лідерів. 

 

 Накази, розпорядження Черкаської районної управи, її відділів та поліції. 

 Накази, розпорядження по редакції (ф.Р-51). 

 Звіти про роботу видавництва, виконання промислово-фінансових планів (ф.Р-51). 

 Листування з установами та організаціями міста Черкаси про приймання і 

виконання типографських робіт; продовольче забезпечення службовців. 

 Рукописні статті для газети. Примірники газет. Зведення інформаційного бюро 

німецької армії про положення на фронтах; агітаційні матеріали фашистських загарбників 

(ф.Р-51). 

 Анкети та автобіографії відповідальних працівників. Списки працівників та 

службовців. 

 Штатні розписи, кошториси витрат. Касові документи. 

 Відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям редакції газети 

(ф.Р-51). 
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 «Рідне слово» м. Звенигородка, ф.Р-2414, 3 од.зб., 1941-1943 рр. 

 «Українське слово» м. Золотоноша, ф.Р-2421, 2 од.зб., 1941-1942 рр. 

 «Золотоніські вісті» м. Золотоноша, ф.Р-2422, 6 од.зб., 1942-1943 рр. 

 «Українські новини» м. Сміла, ф.Р-2401, 1 од.зб., 1942-1943 рр. 

 «Тальнівський вісник» м. Тальне, ф.Р-2400, 1 од.зб., 1941-1943 рр. 

 «Уманський голос» м. Умань, ф.Р-2681, 1 од.зб., 1942 р. 

 «Українська думка» м. Черкаси, ф.Р-51, 73 од.зб., 1941-1943 рр. 
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 РОЗДІЛ  14 

 

 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-55, 56 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

Діяв під час тимчасової окупації території району та міста фашистськими 

загарбниками в 1941-1943 рр. під контролем німецького військового командування. 

Організовував та контролював діяльність медичних закладів міста і району, 

розробляв і впроваджував санітарні заходи по лікуванню та профілактиці 

захворювань. 

 

 Витяги з протоколів засідань та постанов президії районної управи. 

 Накази начальника відділу, витяги з них. 

 Листування з фінансових та господарських питань. 

 Звіти, відомості, листування про рух та облік інфекційних захворювань в районі та 

м. Черкаси. Журнал реєстрації захворювань. 

 Статистичні звіти, відомості про роботу медичних установ району та м. Черкаси; 

про чисельність працівників; використання фонду заробітної плати. 

 Службові та командировочні посвідчення працівників медичних установ. 

 Списки лікувальних закладів району та м. Черкаси; медичних працівників району 

та м. Черкаси; відділу охорони здоров’я. 

 Інвентаризаційні описи та акти перевірки наявності майна і медичних інструментів. 

 Прибутково-видаткові кошториси медичних установ та звіти про їх виконання. 

Касові плани. Фінансові звіти. Бухгалтерські документи. 

 Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам медичних установ. 

 

 

 ВІДДІЛ ОПІКИ І ПЕНСІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 

 

 Ф.Р-20, 54 од.зб., 1941-1943 рр. Опис. 

 

Діяв під час тимчасової окупації території району та міста фашистськими 

загарбниками в 1941-1943 рр. 

Здійснював реєстрацію пенсіонерів та інвалідів, огляд майнової спроможності 

громадян; складав списки на отримання хлібних карток; призначав опікунів над 

сиротами. 

 

 Листування з районним торговим відділом про видачу хлібних карток. Списки 

громадян м. Черкаси, робітників редакції та друкарні газети «Українська думка», камери 

шліхтерів на видачу хлібних карток та продуктів. 
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 Довідки про матеріально-побутові умови жителів м. Черкаси (члени сімей яких 

служили в окупаційних установах). Акти обстежень матеріально-побутових установ 

жителів м. Черкаси (члени сімей яких виїхали добровільно до Німеччини, репресовані 

органами радянської влади до 1941 р., сімей військовослужбовців) та жителів, які подали 

заяви на видавання хлібних і продуктових карток. 

 

 БУДИНОК ПРИСТАРІЛИХ ІНВАЛІДІВ 

 

 Ф.Р-1861, 2 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

Діяв під час тимчасової окупації території Золотоніського району фашистськими 

загарбниками в 1941-1943 рр. 

Будинок мав підсобне господарство. 

 

 Наказ по будинку (1942). 

 Фінансовий план по підсобному господарству будинку (1943). 
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РОЗДІЛ  15 

 

 РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

БЛАГОЧИННИЙ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ ПО 

ЧЕРКАСЬКОМУ РАЙОНУ 

 

 Ф.Р-15, 1 од.зб., 1942-1943 рр. Опис, каталог. 

 

Діяв під час тимчасової окупації території району та міста фашистськими 

загарбниками в 1941-1943 рр. 

Підпорядковувався Уманському єпархіальному управлінню. 

 

 Листування з єпископом Уманським; листи Черкаського духовного управління 

автокефальної церкви. 

 Заяви автокефального священика про дискредитацію його священиками патріаршої 

церкви. 

 Контрреволюційні відозви єпископа Уманського Ігоря. 

 

 

 ЧЕРКАСЬКЕ ПОХОРОННЕ БЮРО 

 

 Ф.Р-10, 3 од.зб., 1942-1943 рр. Опис. 

 

 Відкрите у вересні 1942 р. при відділі опіки та пенсії Черкаської районної управи. 

 Здійснювало виготовлення домовин та організацію похорон. 

Припинило діяльність після визволення території району та міста від фашистських 

загарбників в 1943 р. 

 

 Головна книга. Бухгалтерські документи. 

 Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
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 РОЗДІЛ  16 

 

 КОЛЕКЦІЇ ЛИСТІВ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 КОЛЕКЦІЇ ЛИСТІВ 

 

 Фондів 2, 266 од.зб., 1942-1943 рр. Описи. 

 

Створені у 1957, 1962 рр. у держархіві області з особистих листів громадян, 

жителів Черкащини, які перебували на примусових роботах в Німеччині та 

служили в німецьких військових частинах. 

 

 Листи громадян з фашистської Німеччини; громадян, які служили в фашистських 

військових та поліцейських частинах під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.; 

військовополонених. 

 Листи-спогади громадян Черкащини про примусові роботи в трудових концтаборах 

та гетто, на тимчасово окупованій території. 

 

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.Р-2398, 264 од.зб., 1942-1943 рр. 

Листи громадян, які служили в німецько-фашистських військових частинах, ф.Р-

2483, 2 од.зб., 1943 р.  
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 КІНОДОКУМЕНТИ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Комплектування архіву кінодокументами розпочалось у 1987 р. Його джерела – 

кінолабораторії установ, приватні особи. На 1 січня 2010 р. в архіві зберігається 103 

од.зб. кінодокументів за 1927, 1974-1990 рр. 

 

 Фільми про:   

 народно-визвольний рух на Черкащині в ХУІІ ст..; ХІІ Черкаську окружну партійну 

конференцію (1927); 

 відзначення 30-річчя визволення м. Черкаси від фашистської окупації (1963), 100-

річчя Шевченківського відділення Одеської залізниці (1976), дня народження Т.Г. 

Шевченка (1981); 

 Корсунь-Шевченківську битву (спогади ветерана), вшанування пам’яті Героя 

Радянського Союзу В.В. Чіковані; 

 історичні місця та архітектурні пам’ятки Черкащини, «Слово про землю 

Черкаську» (до 25-річчя утворення області), «Пісня про Черкаси»; 

 святкування 1 Травня, Дня перемоги; 700-річчя м. Черкаси (1987); дня захисту 

дітей (1988), проводів зими (1978), Івана Купала (1989); 

 перебування діячів літератури і мистецтва (1981), зарубіжних делегацій (1988) на 

Черкащині; 

 спортивні змагання; комуністичний суботник (1978), боротьбу за тверезість (1986); 

 Героїв Соціалістичної Праці В.М. Левчик, Максима Величка, передовий метод 

роботи механізатора-цукровода О.Н. Парубка; 

 роботу промислових підприємств м. Черкаси, радгосп «Веселий Хутір», Черкаську 

морську школу ДТСААФ. 
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 ФОТОДОКУМЕНТИ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Комплектування архіву фотодокументами розпочалось у 1964 р. Його джерела – 

редакції обласних газет «Черкаська правда», «Молодь Черкащини», районних і 

багатотиражних газет, фотолабораторій підприємств та організацій, а також 

приватні особи. На 1 січня 2010 р. в архіві зберігається 14997 од.зб. 

фотодокументів за 1913-2010 рр. 

 

 Дореволюційні Черкаси (загальний вигляд міста, вулиць, окремих будівель та ін.). 

Новобудови м. Черкаси (сучасні Черкаси). 

 Розвиток сільського господарства в роки довоєнних п’ятирічок. Зачинателі 

стахановського руху в сільському господарстві, ініціатори змагання за вирощування 500 

центнерів цукрового буряку з гектара М.С. Демченко, М.В. Гнатенко. 

Сільськогосподарські роботи в передових колгоспах і радгоспах області. Розвиток 

тваринництва та інших галузей сільського господарства. Гості з країн соціалізму, 

капіталістичних країн в одному із старіших колективних господарств країни – колгоспі 

«Здобуток Жовтня» (1947-1957). Організація сільськогосподарських виставок, передовики 

сільського господарства. Відкриття першого на Україні музею історії хліборобства в м. 

Тальне (1986). 

 Руйнування, які були нанесені фашистськими окупантами містам і селам, 

промисловим підприємствам, школам Черкащини. Відновлення промисловості, сільського 

господарства в післявоєнний період. Будівництво заводів хімічного волокна і хімічних 

реактивів, хімічного і шовкового комбінату, Канівської ГЕС, газопроводів «Дружба» і 

«Союз», інших промислових підприємств, культурно-побутових об’єктів, шкіл. 

 Розвиток культури і народної освіти на Черкащині. Святкування 150-річчя з дня 

народження Т.Г. Шевченка, зустрічі радянських і зарубіжних гостей, які прибули на 

ювілейні свята, з жителями міст і сіл Черкащини, з дня нагоди відкриття української 

історико-культурної установи «Гетьманської корчми-музею» (2008). Навчання в школах, 

технікумах, вузах. Виступи Черкаського заслуженого народного хору, самодіяльних 

народних колективів. Розвиток фізичної культури і спорту. Проведення змагань, 

спартакіад. 

 Відкриття виставки документів із фондів Державного архіву Черкаської області та 

Управління Служби безпеки України у Черкаській області «Часи відчаю. Голодомор на 

Черкащині 1932-1933». 

 Перша міжнародна наукова конференція сходознавців у м. Звенигородка, на 

батьківщині відомого сходознавця А.Ю. Кримського (1997). Археологічні розкопки 

трипільської культури (поселень) поблизу с. Майданецьке Тальнівського району (1989). 

 Делегати всесоюзних і республіканських партійних та комсомольських з’їздів, 

депутати Верховної Ради СРСР і УРСР, народні депутати України, місцевих Рад, перші 

секретарі Черкаського обкому Компартії України, голови облдержадміністрації та 

обласної ради, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, партизани, 

підпільники, діячі літератури і мистецтва, відомі спортсмени. Лауреати Державної премії 

України в галузі архітектури 2005 року. 

 Пам’ятники і пам’ятні місця Черкащини. Обеліски та меморіальні знаки жертвам 

голодомору 1932-1933 років. Пам’ятні знаки учасникам ліквідації Чорнобильської атомної 

катастрофи, «Жертвам Чорнобильської катастрофи», політичних репресій. 
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 Вручення Черкаській області ордена Леніна (1958). 

 Зовнішні вигляди культових споруд Української Православної церкви 

Московського Патріархату на території м. Черкаси. Церква Святої Трійці Матронинського 

жіночого монастиря, що є складовою частиною заповідника «Холодний Яр» та Іллінська 

церква в с. Суботів Чигиринського району, які за підсумками обласного конкурсу на 

найвизначніші пам’ятки історії і культури признані одними із «7 чудес Черкащини». 

Портрет-ікона Мліївського титара Данила Кушніра, спаленого конфедератами за відмову 

прийняти унію 230 років тому (1996). Культові обряди священнослужителів на відкритті 

храмів, монастирів, церков. 

 Види окремих населених пунктів. 

 



 625 

 ФОНОДОКУМЕНТИ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Комплектування архіву фонодокументами розпочалось у 1983 р. Основне джерело 

– Черкаська обласна державна телерадіокомпанія. Н 1 січня 2010 р. в архіві 

зберігається 320 од.зб. фонодокументів за 1968, 1974, 1979, 1982-2009 рр. 

 

 Радіопередачі про визволення м. Черкаси від фашистських загарбників; про 

розвиток промисловості, сільського господарства, водного та житлово-комунального 

господарства Черкащини, про охорону здоров’я, роботу шкіл в м. Черкаси та області. 

 Передачі, присвячені пам’яті видатних письменників, поетів, музикантів, 

театральних діячів, істориків – уродженців Черкащини. 

 Радіопрограми про «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні», історію козацтва, жертви 

політичних репресій, аварію на Чорнобильській АЕС. 

 Передачі до 50-річчя утворення Черкаської області, про виборчі кампанії в Україні, 

Черкаську обласну громаду осіб німецького походження «Відродження» та історію 

німців-переселенців. 

 Репортаж, присвячений врученню ордена Трудового Прапора з нагоди 700-річного 

ювілею м. Черкаси (1986). 

 Зустрічі з ветеранами Афганістану. 

 Інтерв’ю з М.М. Артеменком – доктором економічних наук, академіком 

Української академії аграрних наук. 
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 ВІДЕОДОКУМЕНТИ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Комплектування архіву відеодокументами розпочалось у 1995 р. Основні джерела – 

Черкаська обласна державна телерадіокомпанія, студія «Альт» в м. Умань, 

приватна особа, а також сам держархів області. На 1 січня 2010 р. в архіві 

зберігається 10 од.зб. відеодокументів за 1991, 1994-1997, 2000, 2002-2007 рр. 

 

 Відеофонограма – м. Черкаси під час фашистської окупації 1941-1943 рр. 

 Відеорепортажі про енергетичну кризу, екологічну ситуацію, «Про проблеми 

населення Побужжя у зв’язку з використанням Ташлицького водосховища для 

охолодження атомних реакторів Південноукраїнської АЕС» (1996). 

 Репортажі, присвячені пам’яті драбівського художника Падалки, про перебування в 

Україні та м. Каневі Олександера Олексійовича Варавви – Вороніна – сина О.П. Варавви – 

Кобця. Відеофільм про життя та творчий шлях поета Василя Симоненка (2005). 

 Відеорепортажі про виборчі кампанії в Україні.  
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ДОВІДКА ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ 

ЧЕРКАЩИНИ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Після ліквідації полкового устрою у 1784 р. Україна була поділена на три 

намісництва: Новгород-Сіверське, Київське та Чернігівське
1
. У результаті другого поділу 

Польщі у 1793 р. до Київського намісництва був віднесений Золотоніський повіт, що 

існував у той час на території теперішньої Черкаської області. За Указом Катерини ІІ від 8 

грудня 1792 р. до Київського намісництва увійшли також містечка Канів та Корсунь, які 

пізніше за царським указом від 29 жовтня 1796 р. "Об учреждении в Киевском и 

Черниговском наместничествах городов и местечек и об открытии там присутственных 

мест" були перетворені в повітові міста. Таким чином, на території Черкащини існувало 

три повіти, які відносились до Київського намісництва: Золотоніський, Канівський, 

Корсунський. 

 Наприкінці 90-х років ХVІІІ ст. – на початку ХІХ ст. відбулись великі 

адміністративно-територіальні реформи. 

 За Указом Павла І від 30 листопада 1796 р. "О восстановлении в Малороссии 

правления и судопроизводства сообразно тамошним правилам и прежним порядкам" 

скасовувалися намісництва – Київське, Новгород-Сіверське, Чернігівське – і замість них 

створювалися губернії, зокрема на Лівобережжі – Малоросійська губернія. Проте 

намісницькі правління ще деякий час функціонували, фактично лише для передачі справ 

та інформації. 

 На території Київського намісництва залишилось шість повітів, у тому числі 

Канівський та Корсунський. 

 Згідно з Указом Павла І від 29 серпня 1797 р. на правому березі Дніпра була 

створена Київська губернія, яка була розподілена на 12 повітів: 

 

 1. Богуславський     7. П'ятигорський 

 2. Васильківський     8. Радомишльський 

 3. Катеринопільський    9. Сквирський 

 4. Київський      10. Уманський 

 5. Липовецький     11. Черкаський 

 6. Махновський     12. Чигиринський 

 

 За Указом Павла І від 11 січня 1798 р. "Об учреждении местечка Звенигородка 

уездным городом, вместо Катеринополя²" Катеринопільський повіт був перейменований у 

Звенигородський³. 

 Згідно з Указом Павла І від 19 жовтня 1798 р. до Звенигородського повіту був 

приєднаний Уманський, до Чигиринського – Черкаський4. 

                                                 
1
 Полтавські губернські відомості. -1848. Ст.17-22 

  Повна збірка Законів Російської імперії. Т.23.-Ст.17526. 

 2 Там само.-Т.24.-Ст.18117. 

 3 Там само.-Ст.18317. 

 4 Там само.-Т.25.-Ст.18708. 
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 Після укрупнення деяких повітів у складі Київської губернії залишилось дев'ять 

повітів: 

  

1. Богуславський     6. П'ятигорський 

 2. Звенигородський     7. Радомишльський 

 3. Київський      8. Сквирський 

 4. Липовецький     9. Чигиринський 

 5. Махновський 

 

 22 листопада 1800 р. за Указом Павла І був відновлений Черкаський повіт, а повіти 

– Липовецький приєднаний до Таращанського, Чигиринський – до Черкаського¹. 

 У результаті Київська губернія була розділена на сім повітів: 

 

 1. Васильківський     5. Сквирський 

 2. Звенигородський     6. Таращанський 

 3. Київський      7. Черкаський 

 4. Радомишльський 

 

 Новий поштовх реформам надали зміни, що відбулися в політичному житті країни. 

Новий цар Олександр І провів адміністративно-територіальну контрреформу. Але вона 

була не такою глибокою, як 1796 р., й повітового поділу не торкнулася. 

 За Указом від 27 лютого 1802 р. величезна Малоросійська губернія розподілялась 

на дів губернії: Полтавську і Чернігівську. Губернським містом стала Полтава. 

 Спочатку до складу Полтавської губернії входило 10 повітів, у тому числі 

Золотоніський та його 14 волостей. 

 Таке ділення на волості існувало до 1863 р. З 1863 р. по 1881 р. до Золотоніського 

повіту входило 22 волості. 

 З 1881 р. та до 1917 р. до складу Золотоніського повіту входило 20 волостей. 

 За Указом від 6 вересня 1804 р. були відновлені Богуславський, Липовецький, 

Уманський та Чигиринський повіти². 

 Після відновлення цих повітів у складі Київської губернії було 12 повітів, у тому 

числі Богуславський, Звенигородський, Липовецький, Таращанський, Уманський, 

Черкаський та Чигиринський. 

 17 березня 1837 р. Микола І видав Указ "О переводе Богуславского уездного 

управления и городской полиции в заштатный город Канев³
2
", за яким повітове 

управління і міська поліція переведені до м. Канів із збереженням старої назви повіту 

Богуславського. За Указом від 28 липня 1844 р. Богуславський повіт перейменований у 

Канівський. 

 Після цього перейменування та майже до 1917 р. у адміністративно-

територіальному поділі Київської губернії істотних змін не було. До складу Київської 

губернії входили повіти: Звенигородський, Канівський, Уманський, Черкаський та 

Чигиринський. Територія нинішнього Монастирищенського району входила до складу 

Липовецького повіту, територія Жашківського району – до складу Таращанського повіту 

Київської губернії. 

 

 

 

 

                                                 
1 Повна збірка Законів Російської імперії.-Т.26.-Ст.19661. 

2  Там само.-Т.28.-Ст.21440. 

3 Там само.-Т.12.-від.1.-Ст.10044. 
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 Наводимо схему розподілу Київської губернії на повіти та волості в період 1844-

1917 рр. 

 

1. Звенигородський повіт 

 

1. Боярська вол.      10. Неморозька вол. 

2. Виноградська вол.     11. Вільшанська 

3. Гусаківська вол.      12. Пединівська вол. 

4. Єрківська вол.      13. Петриківська вол. 

5. Катеринопільська вол.     14. Стецівська вол. 

6. Журжинецька вол.     15. Тарасівська вол. 

7. Козацька вол.      16. Чижівська вол. 

8. Лисянська вол.      17. Шполянська вол. 

9. Мокрокалигірська вол. 

 

2. Канівський повіт 

 

1. Богуславська вол.      10. Медвинська вол. 

2. Великопріцківська вол.     11. Потоківська вол. 

3. Вільховецька вол.      12. Пустовойтівська вол. 

4. Ісайківська вол.      13. Пшеничницька вол. 

5. Козинська вол.      14. Селищанська вол. 

6. Корнилівська вол.      15. Степанецька вол. 

7. Корсунська вол.      16. Таганчанська вол. 

8. Курилівська вол.      17. Трахтемирівська вол. 

9. Македонівська вол.     18. Шендерівська вол. 

 

3. Уманський повіт 

 

1. Бабанська вол.      10. Орадівська вол. 

2. Верхняцька вол.      11. Підвисочанська вол. 

3. Іваньківська вол.      12. Посухівська вол. 

4. Краснопільська вол.     13. Русалівська вол. 

5. Кузьмино-Гребельська вол.    14. Тальнівська вол. 

6. Ладижинська вол.      15. Тальянківська вол. 

7. Маньківська вол.      16. Уманська вол. 

8. Мошурівська вол.      17. Хижнянська вол. 

9. Оксанинська вол.      18. Шаулиська вол. 

 

4. Черкаський повіт 
 

1. Білозірська вол.      11. Орловецька вол. 

2. Вергунівська вол.      12. Прусянська вол. 

3. В'язівська вол.      13. Ротмистрівська вол. 

4. Городищенська вол.     14. Смілянська вол. 

5. Дахнівська вол.      15. Старосільська вол. 

6. Деренковецька вол.     16. Сунківська вол. 

7. Леськівська вол.      17. Ташлицька вол. 

8. Матусівська вол.      18. Хлистунівська вол. 

9. Межиріцька вол.      19. Худяківська вол. 

10. Мошенська вол.      20. Шелепухська вол. 
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5. Чигиринський повіт 
 

1. Головківська вол.      7. Рацівська вол. 

2. Златопільська вол.     8. Ставидлянська вол. 

3. Кам'янська вол.      9. Суботівська вол. 

4. Лебединська вол.      10. Телепинська вол. 

5. Олександрівська вол.     11. Трушівська вол. 

6. Осітнянська вол.      12. Шабельниківська вол. 

 

6. Липовецький повіт 
 

1. Адамівська вол.      5. Монастирищенська вол. 

2. Зозовська вол.      6. Сарнівська вол. 

3. Ільїнецька вол.      7. Цибулівська вол. 

4. Конельсько-Попівська вол. 

 До складу Липовецького повіту Київської губернії входили села нинішніх 

Монастирищенського, частини Жашківського та Христинівського районів Черкаської 

області. 

 

7. Таращанський повіт 
 

1. Бузівська вол.      5. Красилівська вол. 

2. Жашківська вол.      6. Кривецька вол. 

3. Жидівсько-Гребельська вол.    7. П'ятигорська вол. 

4. Кашпіровська вол. 

 

 До Таращанського повіту Київської губернії входила основна територія 

Жашківського району, а також деякі села Лисянського та Маньківського районів 

Черкаської області. 

 

 Після повалення Тимчасового уряду в Петрограді Центральна Рада в Третьому 

універсалі 20 листопада 1917 р. визначила територію Української Народної Республіки: до 

неї належали: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, 

Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). 

 Встановлення радянської влади в Україні, створення Української радянської 

Республіки в грудні 1917 р. також поставило на порядок денний питання про її кордони. 

 27 січня 1918 р. виданий Декрет Народних комісарів "О порядке изменения границ 

губернских, уездных и прочих¹
3
", за яким питання про зміни меж, губерній, повітів та 

волостей передавалося на місцеві органи влади. 

 До серпня 1920 р. адміністративно-територіальний поділ нинішньої Черкаської 

області залишався попереднім, як подано у першій частині довідки. 

 Згідно з Декретом ВУЦВК від 15 серпня 1920 р. створена Кременчуцька губернія² 

та Черкаський і Чигиринський повіти Київської губернії, Золотоніський Полтавської 

губернії  та 73 волості ввійшли до її складу. 

 У складі Київської губернії залишилось 11 повітів, у тому числі Звенигородський, 

Канівський, Липовецький, Таращанський і Уманський повіти та 66 волостей. 

  

 

                                                 
 1 Збірка узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України (Далі: ЗУ 

УРСР).-1918.-№ 21.-Ст.318. 

 2  Газета "Вісті ВУЦВКа та Харківського губвоєнкому" від 15 серпня 1920 р. 
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Відповідно до постанови ВУЦВК від 30 листопада 1922 р. була розформована 

Кременчуцька губернія¹
4
 та відповідно з нею Черкаський і Чигиринський повіти були 

знову приєднані до Київської губернії, а Золотоніський повіт – до Полтавської. 

 На засіданні Президії Київського губвиконкому, що відбулось 13 листопада 1922 р. 

було вирішено скоротити кількість повітів та встановити точні межі. У Київській губернії 

було створено сім повітів: Київський, Білоцерківський, Богуславський, Черкаський, 

Уманський, Бердичівський, Радомишльський. Були скасовані Звенигородський,  

Липовецький, Таращанський та Чигиринські повіти. 

 Таким чином до березня 1923 р. на території Черкащини існувало чотири повіти: 

Богуславський, Уманський, Черкаський Київської губернії (119 волостей) і Золотоніський 

Полтавської губернії (20 волостей). 

 7 березня 1923 р. Президія ВУЦИК прийняла постанову "Про адміністративно-

територіальний поділ Київської і Полтавської губерній²", за якою стара система 

районування (волость-повіт-губернія) замінювалась на нову (район-округ-губернія). 

 На території нинішньої Черкаської області було створено чотири округи: 

Золотоніський, Корсунський, Уманський, Черкаський з 57 районами. 

 Після проведення адміністративної реформи у березні 1925 р. Корсунський округ 

був перейменований на Шевченківський округ Київської губернії. 

 Відповідно до постанови ВУЦИК і РНК УСРР від 27 березня 1925 р. "Про зміни у 

адміністративно-територіальному поділі Київської і Подільської губерній3" були 

розформовані деякі райони Київської губернії, у тому числі Тальянківський район 

Уманського округу, Білозірський, Леськівський, Прусянський, Телепинський, Триліський, 

Трушівський райони  Черкаського округу, Завадівський, Степанецький райони 

Шевченківського округу.   

 Після скасування районів у складі Уманського, Черкаського і Шевченківського 

округів залишилось 39 районів.  

 3 червня 1925 р. була прийнята постанова ВУЦИК про ліквідацію з 1 серпня 1925 р. 

в Україні губерній і перехід на триступеневу систему управління. Територія республіки 

поділялась на округи і райони під управлінням єдиного республіканського центру. 

 Згідно з постановою ВУЦИК і РНК УСРР від 3 червня 1925 р. "Про скасування 

Шевченківського округу та зміни в адміністративно-територіальному поділі Київської і 

Полтавської губерній4" до складу Білоцерківського округу віднесені – Богуславський, 

Кошеватський, Медвинський, Миронівський райони; до складу Уманського округу – 

Виноградський, Звенигородський, Лисянський райони; до складу Черкаського округу – 

Вільшанський, Городищенський, Канівський, Корсунський, Мокрокалигірський, 

Мошенський, Стеблівський, Таганчанський, Шполянський райони. 

 За постановою ВУЦИК і РНК УСРР від 10 червня 1925 р. "Про скасування 

Золотоніського округу та інші зміни у адміністративно-територіальному поділі 

Полтавської губернії5" Золотоніський округ був розподілений наступним чином: 

 1. Переяславський район відійшов до складу Київського округу. 

 2. Гельмязівський, Золотоніський, Іркліївський, Піщанський, Чорнобаївський 

райони відійшли до складу Черкаського округу. 

 3. Драбівський і Ковалівський райони відійшли до складу Прилуцького округу. 

 4. Вереміївський район відійшов до складу Кременчуцького округу. 

 Після скасування Шевченківського і Золотоніського округів на території 

Черкащини залишилось два округи – Уманський і Черкаський та 43 райони. 

                                                 
4
 ЗУ УРСР.-1922.- №.45.-Ст.668. 

2.Там само.-1923.-№№ 18-19.-Ст.309,312.  

3. Та само.-1925.-№ 15.-Ст.109. 

4. Там само.-1925.-№№ 29-30.-Ст.237. 

5. Там само.-1925.-№ 32.-Ст.248. 
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 У 1927 р. Черкаський округ був перейменований у Шевченківський з окружним 

центром м. Черкаси. 

 Ділення на округи існувало до вересня 1930 р. 

 Відповідно до постанови ВУЦИКа і РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. "Про 

ліквідацію округів та перехід на двоступеневу систему управління" адміністративно-

територіальний поділ України на округи відмінявся з 15 вересня 1930 р. і на території 

УСРР встановлювалось 513 окремих адміністративних одиниць. 

 Районні виконавчі комітети та виділені в окремі адміністративно-господарські 

одиниці міськради підпорядковувались безпосередньо центру. 

 Після ліквідації губерній, уся територія УСРР була розділена на 41 округ. 

 На Черкащині продовжували існувати Черкаський (з січня 1927 р. – 

Шевченківський) та Уманський повіти. 

 У період з 1926 р. по 8 травня 1928 р. в Шевченківський округ входило 23 райони: 

 

 1. Балакліївський     13. Мокрокалигірський 

 2. Вільшанський     14. Медведівський 

 3. Гельмязівський     15. Олександрівський 

 4. Городищенський     16. Піщанський 

 5. Золотоніський     17. Смілянський 

 6.Златопільський     18. Стеблівський 

 7. Іркліївський     19. Таганчанський 

 8. Кам'янський     20. Чорнобаївський 

 9. Канівський      21. Черкаський 

 10. Корсунський     22. Чигиринський 

 11. Матусівський     23. Шполянський 

 12. Мошенський 

 

 Відповідно до постанови Малої Президії ВУЦИК від 8 травня 1928 р. та постанови 

президії Шевченківського окрвиконкому від 18 травня 1928 р. були ліквідовані 

Балакліївський, Матусівський, Піщанський райони та створено новий Ротмистрівський 

район. Їхня територія була розподілена таким чином: 

 1. Територія Балакліївського району була передана Городищенському, 

Смілянському та Ротмистрівському районам. 

 2. Територія Матусівського – Златопільському, Ротмистрівському та 

Шполянському. 

 3. Територія Піщанського району – Гельмязівському і Золотоніському. 

 Згідно з рішенням президії Шевченківського окрвиконкому від 11 березня 1929 р. 

Вільшанський район було перейменовано на район ім. Петровського Г.І¹
5
. 

 Відповідно до постанови Української економічної наради від 8 липня 1929 р. до 

розряду міст по Черкаському  округу були віднесені: Златопіль, Золотоноша, Канів, 

Корсунь, Сміла та Черкаси. 

 До складу Уманського округу за період з 1926 р. по 29 жовтня 1927 р. входило 20 

районів: 

 

 1. Бабанський     7. Верхняцький 

 2. Буцький      8. Катеринопільський 

 3. Виноградський     9. Ладижинський 

 4. Грановський     10. Лисянський 

 5. Жашківський     11. Маньківський 

 6. Звенигородський     12. Монастирищенський 

                                                 
5
 ДАЧО – Ф.Р-184.-Оп.1.-Спр.83.-Арк.80-81. 
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 13. Оратівський     17. Тернівський 

 14. Підвисоцький     18. Теплицький 

 15. Рижанівський     19. Уманський 

 16. Тальнівський     20. Цибулівський 

 

 На засіданні Центральної адміністративно-територіальної комісії, що відбулось 29 

жовтня 1927 р. були затверджені зміни, які стосувалися адміністративно-територіального 

поділу Уманського округу. Були розформовані 3 райони: Виноградський з віднесенням 

його території до складу Лисянського району; Рижанівський з віднесенням його території 

до складу Звенигородського району; Цибулівський з віднесенням його території до складу 

Монастирищенського району. 

 Згідно з постановою Центральної адміністративно-територіальної комісії від 19 

січня 1927 р. Верхняцький район, центр якого знаходився в м. Христинівка, був 

перейменований на Христинівський1
6
. 

 Відповідно до постанови Української економічної наради від 8 липня 1929 р. до 

розряду міст по Уманському окрузі були віднесені: Звенигородка, Умань, Тальне та 

Христинівка. 

 З цього періоду до середини 1930 р. на території Черкащини значних 

адміністративно-територіальних змін не відбулось. 

 З метою наближення органів влади до народу, поліпшення економічного стану 

округів і районів, подальшого скорочення витрат на утримання управлінського апарату 

ВУЦИКа і РНК УСРР 13 червня 1930 р. прийняли постанову "Про реорганізацію 

округів"2. 

 За цією постановою низка округів була ліквідована. Уманський та Шевченківський 

округи продовжували існувати. 

 Відповідно до постанови ВУЦИКа і РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. "Про 

ліквідацію округів та перехід на двоступеневу систему управління" адміністративно-

територіальний поділ України на округи відмінявся з 15 вересня 1930 р. 

 Районні виконавчі комітети та виділені в окремі адміністративно-господарські 

одиниці міськради підпорядковувались безпосередньо центру. 

 Перехід на двоступеневу систему управління (район-центр)  супроводжувався 

ліквідацією низки районів. 

 Так були ліквідовані Уманський та Шевченківський округа, а також і слабі у 

економічному відношенні Ротмистрівський, Стеблівський та Таганчанський райони. 

 Після ліквідації Шевченківського округу та розформування Балакліївського, 

Матусівського, Піщанського та Ротмистрівського районів, на території колишнього 

округу залишились наступні райони: 

 

 1. Олександрівський     10. Мошенський 

 2. Гельмязівський     11. Медведівський 

 3. Городищенський     12. Мокрокалигірський 

 4. Золотоніський     13. ім. Петровського Г.І. 

 5. Златопільський     14. Смілянський 

 6. Іркліївський     15. Черкаський 

 7. Кам'янський     16. Чигиринський 

 8. Канівський      17. Чорнобаївський 

 9. Корсунський     18. Шполянський 

 

                                                 
6
 ДАЧО- Ф.Р-184.-Оп.1.-Спр.63.-Арк.6. 

2 ЗУ УРСР.-1930.-№ 14.-Ст.141. 
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 На території колишнього Уманського округу, після розформування 

Виноградського, Рижанівського та Цибулівського районів, залишились такі райони: 

 

 1. Бабанський     10. Монастирищенський 

 2. Буцький      11. Оратівський 

 3. Грановський     12. Тальнівський 

 4. Жашківський     13. Теплицький 

 5. Звенигородський     14. Тернівський 

 6. Катеринопільський    15. Підвисоцький 

 7. Ладижинський     16. Уманський 

 8. Лисянський     17. Христинівський 

 9. Маньківський 

 

 Процес розформування районів продовжувався і надалі. Так, 3 лютого 1931 р. була 

видана постанова ВУЦИК і РНК УСРР "Про реорганізацію районів УРСР", за якою на 

території України розформовувалось ще 119 районів1, в т.ч.:
7
 

 

 Мошенський приєднувався до Черкаського2. Припинили своє існування 

Іркліївський, Катеринопільський, Медведівський, Мокрокалигірський та 

Олександрівський райони. 

 

 У 1932 р. Україна перейшла на новий адміністративно-територіальний поділ – 

область і район. 

 Нові умови завершення реконструкції народного господарства вимагали посилення 

конкретного оперативно-господарського керівництва всіма галузями народного 

господарства з урахуванням економічних особливостей даної території. 

 ІУ позачергова сесія ВУЦИК 12-го скликання 9 лютого 1932 р. прийняла постанову 

"Про утворення обласних виконавчих комітетів на території УСРР"3, згідно з якою на 

території України було створено 5 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Київська, 

Одеська, Харківська4. 

 Райони Черкащини були розподілені між Вінницькою та Київською областями 

таким чином: 

 

 До складу Вінницької області відійшли наступні райони: 

 1. Бабанський     7. Підвисоцький 

 2. Грановський     8. Теплицький  

 3. Ладижинський     9. Тернівський 

 4. Маньківський     10. Уманський 

 5. Монастирищенський    11. Христинівський 

 6. Оратівський 

 

 До складу Київської області: 

 1. Буцький      7. Златопільський 

 2. Гельмязівський     8. Золотоніський 

 3. Городищенський     9. Кам'янський 

 4. Драбівський     10. Канівський 

 5. Жашківський     11. Корсунський 

 6. Звенигородський     12. Лисянський 

                                                 
7
 ЗУ УРСР.-1931.-№ 3.-Ст.33. 

2 ДАЧО – Ф.Р-237.-Оп.1.-Спр.35.-Арк.9. 

3 ЗУ УРСР.-1930.-№ 23.-Ст.225. 

4 Там само.1932.-№ 5.-Ст.28. 
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 13. ім. Петровського Г.І.    17. Чигиринський 

 14. Смілянський     18. Чорнобаївський 

 15. Тальнівський     19. Шполянський1
8
 

 16. Черкаський 

 

 Наявність великої кількості районів в складі однієї області не давала можливості 

оперативно керувати господарським і культурним будівництвом районів. Тому 15 жовтня 

1932 р. постановою ВУЦИКа була створена за рахунок зменшення Київської і Харківської 

областей Чернігівська область.2 

 Відповідно до цієї постанови: 

1.Територія Драбівського району Київської області увійшла до складу Харківської 

області.3 

2. Територія Бабанського, Монастирищенського, Уманського, Христинівського 

районів Вінницької області – до Київської області. 

3. Територія Городищенського району – до складу району ім. Петровського Г.І. 

 У січні-лютому 1935 р. низка районів України були зменшені і за рахунок їхніх 

територій створені нові райони. 

 Згідно з постановою ВУЦИК від 22 січня 1935 р. "Про розукрупнення районів 

УСРР"4 відновлюють свою діяльність Катеринопільський, Мокрокалигірський, 

Олександрівський та Ротмистрівський райони. Із району ім. Петровського Г.І. виділяється 

Вільшанський район. 

 З 1937 р. розпочинається процес розукрупнення областей. Із 6 областей, створених 

у 1932 р., виділяються нові. У складі нових областей, відповідно до постанови ЦИК СРСР 

від 22 вересня 1937 р., була створена Полтавська область.5   

У зв'язку з прийняттям відповідної постанови, Драбівський район Харківської 

області відійшов до складу Полтавської; Гельмязівський, Золотоніський, Іркліївський та 

Чорнобаївський райони Київської області – теж до складу Полтавської; 

Монастирищенський район Київської області – до складу Вінницької області. 

У складі Київської області залишились наступні райони Черкащини: 

 

 1. Бабанський     13. Маньківський 

 2. Буцький      14. Мокрокалигірський 

 3. Вільшанський     15. Олександрівський 

 4. Жашківський     16. ім. Петровського Г.І. 

 5. Звенигородський     17. Ротмистрівський 

 6. Златопільський     18. Смілянський 

 7. Кам'янський     19. Тальнівський 

 8. Канівський      20. Уманський 

 9. Катеринопільський    21. Христинівський 

 10. Корсунський     22. Черкаський 

 11. Ладижинський     23. Чигиринський 

 12. Лисянський       24. Шполянський 

 

                                                 
8
  ЗУ УРСР.-1932.-№ 5.-Ст.139. 

2 Там само.-№ 28.-Ст.170. 

3. Там само. 

4 Там само.-1935.-№ 3.-Ст.12 

5 Вісті ЦВК УРСР.-1937.-№ 220. 
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 Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 січня 1939 р.1
9
 до 

новоствореної Кіровоградської області відійшло 4 райони Київської області: 

Златопільський, Кам'янський, Олександрівський, Чигиринський.  

 Відповідно до указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 лютого 1941 р. селище 

міського типу Канів Канівського району Київської області було віднесено до категорії 

міст районного підпорядкування. 

 З липня 1941 р. по грудень 1943 р. Черкащина була окупована нацистами. 

Окупантами запроваджувався новий територіальний поділ і адміністративний устрій. 

 Після звільнення території Черкащини від нацистів, відновлюється довоєнний 

адміністративно-територіальний поділ. 

 Згідно з указом Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1944 р. Корсунський 

район був перейменований на Корсунь-Шевченківський.2 

 Відповідно до указу Президії Верховної Ради від 5 серпня 1944 р. район ім. 

Петровського Г.І. перейменований у Городищенський.   

 Після передачі 4 районів до складу Кіровоградської області, у складі Київської 

області залишились такі райони: 

 

 1. Бабанський     11. Лисянський 

 2. Буцький      12. Маньківський 

 3. Вільшанський     13. Мокрокалигірський 

 4. Городищенський     14. Ротмистрівський 

 5. Жашківський     15. Смілянський 

 6. Звенигородський     16. Тальнівський 

 7. Канівський      17. Уманський 

 8. Катеринопільський    18. Христинівський 

 9. Ладижинський     19. Черкаський 

 10. Корсунь-Шевченківський    20. Шполянський 

 

 Такий склад районів продовжував залишатись до 7 січня 1954 р., тобто до 

створення Черкаської області відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про 

створення у складі Української РСР Черкаської області".3 

 До складу Черкаської області відійшли 20 районів Київської області (що зазначені 

вище); 3 райони Кіровоградської області - Златопільський, Кам'янський і Чигиринський; 1 

район Вінницької області – Монастирищенський; 6 районів Полтавської області – 

Гельмязівський, Драбівський, Золотоніський, Іркліївський, Чорнобаївський та 

Шрамківський. 

 У складі 30 районів Черкаська область існувала до 4 січня 1957 р. Згідно з Указом 

Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1957 р. були ліквідовані Мокрокалигірський та 

Ротмистрівський райони: 

 1. Територія Мокрокалигірського району передана до Шполянського району. 

 2. Територія Ротмистрівського району – до Смілянського району. 

 У 1958 р. частина населених пунктів Черкаської області була об'єднана з іншими 

населеними пунктами, а також приєднані до міст і селищ міського типу. 

 Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 12 листопада 1959 р. було 

ліквідовано 7 районів: Бабанський, Буцький, Вільшанський, Златопільський, Іркліївський, 

Ладижинський, Шрамківський. Їхня територія була розподілена таким чином: 

 1. Територія Бабанського району була передана Маньківському, Тальнівському і 

Уманському районам. 

                                                 
99

 Відомості Верховної Ради СРСР.-1939.-№ 1. 

2 Там само.-1945. №№ 7-8.- Ст.3. 

3 Там само.-1954.-№ 3.-Ст.6. 
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 2. Територія Буцького – Жашківському, Звенигородському, Лисянському і 

Маньківському. 

 3. Територія Вільшанського – Городищенському, Звенигородському і 

Шполянському. 

 4. Територія Златопільського – Кам'янському, Смілянському і Шполянському та 

Новомиргородському району Кіровоградської області. 

 5. Територія Іркліївського – Золотоніському і Чорнобаївському. 

 6. Територія Ладижинського – Уманському і Христинівському. 

 7. Територія Шрамківського – Драбівському та Яготинському району Київської 

області. 

 У 1960 р. також проходив процес об'єднання населених пунктів, частина населених 

пунктів була перейменована. 

 Після ліквідації 9 перелічених вище районів у 1957, 1959 рр., у складі Черкаської 

області до грудня 1962 р. залишався 21 район. 

 30 грудня 1962 р. Президія Верховної Ради УРСР затвердила Указ про укрупнення 

сільських районів України до розмірів територій виробничих колгоспно-радгоспних 

управлінь, згідно з яким 10 районів були укрупнені: Драбівський, Жашківський, 

Звенигородський, Золотоніський, Корсунь-Шевченківський, Смілянський, Уманський, 

Христинівський, Чигиринський і Шполянський. 

 Окрім цього були створені обласні промислові і обласні сільські Ради депутатів 

трудящих. 

 Після укрупнення перерахованих вище районів, 11 районів Черкаської області були 

розформовані: Гельмязівський, Городищенський, Канівський, Катеринопільський, 

Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, 

Черкаський, Чорнобаївський. 

 Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. обласні 

промислові і сільські Ради депутатів трудящих були об'єднані. Відповідно були внесені 

зміни в адміністративне районування і затверджені наступні 16 районів Черкаської 

області:  

 

1. Драбівський     9. Смілянський 

2. Жашківський     10. Тальнівський 

 3. Звенигородський      11. Уманський 

 4. Золотоніський     12. Христинівський 

 5. Канівський      13. Черкаський 

 6. Корсунь-Шевченківський   14. Чигиринський 

 7. Лисянський     15. Чорнобаївський 

 8. Маньківський     16. Шполянський 

 

 За цим же Указом, відновили свою діяльність 6 районів: Канівський, Лисянський, 

Маньківський, Тальнівський, Черкаський і Чорнобаївський. 

 Після вище зазначеного Указу процес реорганізації районів продовжувався 

 Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 р. у складі 

Черкаської області створені 4 райони: Городищенський, Кам'янський, Катеринопільський 

і Монастирищенський. 

 Таким чином, після проведених реорганізацій в районуванні після 8 грудня 1966 р.і 

по сьогоднішній час на території Черкаської області існує 20 районів: 

 

 1. Городищенський     5. Золотоніський 

 2. Драбівський     6. Кам'янський 

 3. Жашківський     7. Канівський 

 4. Звенигородський     8. Катеринопільський 
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 9. Корсунь-Шевченківський   15. Уманський 

 10. Лисянський     16. Христинівський 

 11. Маньківський     17. Черкаський 

 12. Монастирищенський    18. Чигиринський 

 13. Смілянський     19. Чорнобаївський 

 14. Тальнівський     20. Шполянський 

 

 Протягом 1966-2009 рр. на території області деякі населені пункти були 

перейменовані, об'єднані, зняті з обліку. 
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 СПИСОК СКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

 

 

 

адмінвідділ - адміністративний відділ 

АУ МВС УРСР - Архівне управління Міністерства внутрішніх справ     

УРСР 

будматеріали - будівельні матеріали 

будфінплани - будівельно-фінансові плани 

ВДНГ СРСР - Виставка досягнень народного господарства СРСР 

військкомат - військовий комісаріат 

військревком - військовий революційний комітет 

ВНК - Всеросійська надзвичайна комісія 

волвиконком - волосний виконавчий комітет 

волвійськкомати - волосні військові комісаріати 

волземвідділ - волосний земельний відділ 

волревкоми - волосні революційні комітети 

ВРНГ СРСР - Вища рада народного господарства СРСР 

ВТВР - Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів 

ВУЦВК УСРР - Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет  

   УСРР 

ВЦВК УРСР - Всеросійський Центральний виконавчий комітет УРСР 

ВЦРПС - Всесоюзна Центральна рада професійних спілок 

ГАУ МВС СРСР - Головне архівне управління Міністерства внутрішніх 

   справ 

ГЕС - гідроелектростанція 

губвиконком - губернський виконавчий комітет 

губвак - губернська комісія з евакуації населення 

губвідділ - губернський відділ 

губвійськкомати - губернські військові комісаріати 

губвійськкоми - губернські військові комісари 

губвійськпродпостач - губернський комітет військово-продовольчого 

   постачання 

губземвідділ - губернський земельний відділ 

губсуд - губернський суд 

губфінвідділ - губернський фінансовий відділ 

держплемрозплідники - державні племінні розплідники 

ДПУ - Державне політичне управління 

ДСТ - добровільні спортивні товариства 

земвідділи - земельні відділи 

КДБ - Комісаріат державної безпеки 

КНС, комнезами - комітети і комісії незаможних селян 

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

КПУ - Комуністична партія України 

ліспромгосп - лісове промислове господарство 

ЛКСМУ - Ленінський Комуністичний Союз Молоді України 

м. - місто 

м-ко - містечко 

МВС - Міністерство внутрішніх справ 

міськвиконкоми - міські виконавчі комітети 

міськздороввідділ - міський відділ охорони здоров'я 

міськрада - міська рада 
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МТС - машинно-тракторна станція 

Наркомат - Народний комісаріат 

НКВС - Народний комісаріат внутрішніх справ 

НКДБ - Народний комісаріат державної безпеки 

НК РСІ УСРР - Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції 

   УСРР 

обком - обласний комітет 

облвиконком - обласний виконавчий комітет 

облвідділ - обласний відділ 

облдержадміністрація - обласна державна адміністрація 

облдержархів - обласний державний архів 

облздороввідділ - обласний відділ охорони здоров'я 

облземвідділ - обласний земельний відділ 

облстатуправління - обласне статистичне управління 

од.зб. - одиниця зберігання 

ОДПУ - Об'єднане державне політичне управління 

окрвиконком - окружний виконавчий комітет 

окрвідділ - окружний відділ 

окрплан - окружна планова комісія 

окрсудземкомісія - окружна судово-земельна комісія 

ПМК - пересувна механізована колона 

ПНУ - пуско-налагоджувальні управління 

повітвак - повітова комісія з евакуації населення 

повітвиконком - повітовий виконавчий комітет  

повітвійськкомісаріат - повітовий військовий комісаріат 

повітвійськкоми - повітові військові комісари 

повітпродком - повітовий продовольчий комітет 

повітраднаргосп - повітова рада народного господарства 

повітревком - повітовий революційний комітет 

продподаток - продовольчий податок 

промбудматеріали - промисловість будівельних матеріалів 

промфінплани - промислово-фінансові плани 

р. - річка 

р. (рр.) - рік (роки) 

радторгслужбовці - радянсько-торгівельні службовці 

райвиконком - районний виконавчий комітет 

райдержархів - районний державний архів 

райпродком - районний продовольчий комітет 

райсількорн - районні сільські кореспонденти 

реввійськнарада - революційна військова нарада 

ревком - революційний комітет 

РМ УРСР - Ради Міністрів УРСР 

РНК, Раднарком - Рада народних  комісарів 

РСІ - робітничо-селянська інспекція 

РТС - ремонтно-технічна станція 

с. - село 

сільвиконком - сільський виконавчий комітет 

сільрада - сільська рада 

соцзабезпечення - соціальне забезпечення 

соцзмагання - соціалістичне змагання 

спецколгоспи - спеціальні колгоспи 

ст. - станція 
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спр. - справа 

судземкомісії - судово-земельні комісії 

техпромфінплани - техніко-промислово-фінансові плани 

Укрдержплан - Українська державна планова комісія 

УНР - Українська Народна Республіка 

УРДПТ - Українське республіканське добровільне  

   протипожежне товариство 

ф. - фонд 

ФЗМК - фабрично-заводський місцевий комітет 

хут. - хутір 

ЦВК - Центральний виконавчий комітет 

ЦК ВКП(б) - Центральний комітет Всесоюзної Комуністичної партії  

  (більшовиків) 

ЦК ВЛКСМ - Центральний комітет Всесоюзного Ленінського 

  Комуністичного Союзу Молоді 

ЦК КПРС - Центральний комітет Комуністичної партії  

  Радянського Союзу 

ЦК КПУ - Центральний комітет Комуністичної партії України 

ЦСУ - Центральне статистичне управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 644 

 ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 

_____________________________________________________________________________ 

 

А 

 

Австро-Угорщина 156. 

Англія 514. 

 

 

Афганістан (Республіка) 575, 625. 

 

 

Б 

 

Безпальче, с. (Драбівського р-ну) 556. 

Безпальчівська волость 155. 

Березань, м. 146. 

Бєлєв, м. 102. 

Бидгощське воєводство 135, 137, 554. 

Білгород-Дністровський, м. 456. 

Біробіджан 384. 

Бобринська, ст. 581. 

Бобринський район – ліквідований 165. 

Бобриця, с. (Канівський р-н) 121. 

Богодухівка, с. Чорнобаївського р-ну 374. 

Богуслав, м. (Київської обл.) 276. 

 

 

 

Богуславський повіт (р-н Київської обл.) 

 102, 276, 418. 

Боровицький район 417. 

Брідок, с. Лисянського р-ну (Порадівка, с. 

р-ну) 484. 

Будище, с. 158. 

Будище, с., Звенигородського р-ну 574. 

Будище, с., Черкаського р-ну 555. 

Буки, с., Маньківського р-ну 452, 569, 574. 

Бухарест 110. 

 

 

В 

 

Ватикан 560. 

Вербівка, с.Черкаського повіту   

(Городищенського р-ну) 55, 564. 

Вергуни, с. Черкаського р-ну 567. 

Верхнячка, с. (Христинівського р-ну) 157. 

Виграїв, с. Канівського повіту (Корсунь – 

Шевченківського р-ну) 54, 57. 

Вишнопіль, с. (Тальнівського р-ну) 574. 

Вільно, м. 101. 

 

 

 

Вільхи, с. Золотоніського р-ну 587. 

Вільховець, с. Звенигородського р-ну 553. 

Вовчанськ, м. Харківської обл. 426. 

Воронинці, с. Іркліївської волості 

(Чорнобаївського р-ну) 572. 

В’язівок, с. Черкаського повіту 

(Городищенського р-ну) 116. 

В’язівська волость Черкаського повіту 156. 

 

 

Г 

 

Галичина 101. 

Гірський Тікич, ріка 536, 546. 

 

 

 

Городище, м. 382, 559, 565. 

Городищенський район 515, 582. 

 

Д 

 

Дахнівка, с. (Черкаси, м.) 158, 560. 

Дмитрівка, с. Золотоніського р-ну 587. 

Дніпро, ріка 49, 53, 64, 65, 92, 158, 558, 562, 

586, 611, 615. 

Донбас 136, 288. 

Драбів, с. (смт. Драбівського р-ну) 469, 557. 

 

 

 

Драбівка, с. Черкаського повіту (Корсунь-

Шевченківського р-ну) 72, 119. 

Драбівський район 495, 562, 575, 595. 

Драбівці, с. Золотоніського р-ну 587. 

Дубинка, с. 562. 

Дубова, с. Уманського р-ну 569. 

 

Ж 

 

Жашків, м. 182. 

 

 

Житомирська область 483. 

Жорнокльови, с. (Драбівського р-ну) 155 
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Жашківський район 182. 

 

З 

 

Звенигородка, м. 58, 64, 65, 92, 458, 572, 

581, 623. 

Звенигородський повіт (р-н) 53, 55, 61, 65, 

79, 81, 92, 189, 276, 369, 397, 557, 

580. 

Златопільський район (Кіровоградської  

 

 

 

обл.) 275. 

Золотоніський повіт (округ, р-н) 61, 62, 94, 

125, 188, 417, 418, 561, 563, 581, 615. 

Золотоноша, м. 62, 99, 100, 144, 183, 364, 

417, 533, 561, 572. 

 

 

І 

 

Ірдинь, с-ще (Черкаського р-ну) 364. 

Іркліївського район – ліквідований 533,  

 

 

 

Італія 564. 

 

 

К 

 

Кабул 575. 

Кавказька область 53. 

Каленики, с. Золотоніського р-ну 554. 

Кам’янка, м. 88, 129, 462, 491, 580, 581. 

Кам’янський район 195, 196, 586. 

Канів, м. 65, 72, 98, 101, 135, 137, 276, 347, 

462, 476, 550, 560, 566, 567, 576, 580, 

581, 626. 

Канівський повіт ( р-н) 54, 72, 156, 275, 397, 

562, 563, 567, 576. 

Кантакузівка, с. Ковалівського р-ну 

(Драбівського р-ну) 587. 

Катеринівка, с. (Кам’янського р-ну) 277. 

Катеринопільський район 189. 

Київ, м. 102, 103, 106, 107, 558, 566, 567. 

Київська губернія (обл.) 68, 78, 276, 397, 

483, 580, 581. 

Кирилівка, с. Звенигородського повіту (с. 

Шевченкове, Звенигородського р-ну) 

61, 129. 

Китайська НР 554. 

Кіровоградська область 164, 257, 590. 

Клюки, с. Оратівського р-ну 336. 

 

 

 

Кобринова Гребля, с. Уманського повіту 

(Тальнівського р-ну) 54. 

Кобринове, с. Тальнівського р-ну 476. 

Ковалівський район – ліквідований 275, 

418, 586. 

Коломия 581. 

Коржовий Кут, с. Уманського р-ну 576. 

Коритня, с. Монастирищенського р-ну 563. 

Корнилівська волость 174. 

Коробівка, с. Золотоніського р-ну 587. 

Коротине, с. Звенигородського повіту 

(Шполянського р-ну) 54. 

Корсунська волость 48, 124. 

Корсунь, м-ко Канівського повіту (м., 

Корсунь – Шевченківський) 54, 159, 

183, 276, 513. 

Корсунь-Шевченківський район 345, 397, 

513, 574, 582. 

Краків, м. (Польща) 101. 

Курилівська волость Канівського повіту 

132, 156. 

Кути, с. Маньківського р-ну 576. 

 

 

Л 

 

Ладижинський район – ліквідований 268. 

Леськи, с. Черкаського р-ну 556. 

 

 

 

Лисянський район 275, 397. 

Лубенці, с. (Кам’янського р-ну) 121. 

 

М 

 

Майданецьке, с. Тальнівського р-ну 623. 

Маньківський район 345, 574. 

Межиріцька волость 174. 

 

 

 

Мельниківка, с. Черкаського повіту 

Смілянського р-ну) 54. 

Миронівка, станція 66. 
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Михайлівка, с. 158. 

Мліїв, с. Городищенського р-ну 565. 

Могильов, м. 556. 

Мойсенська волость 48. 

Монастирищенський район 576. 

Монастирок, городище Канівського р-ну 

536. 

Моринці, с. (Звенигородського р-ну) 347. 

Москва, м. 435, 462, 554, 563. 

Мошни, с. Черкаського повіту (р-ну) 153, 

560. 

Мошногори, річка 603. 

 

Н 

 

Несваткове, с. 80. 

Нечаївка, с. Чигиринського повіту 

Черкаського р-ну) 72. 

 

 

 

Німеччина 156, 157, 172, 184, 185, 246, 529, 

567, 571, 586, 587, 594, 600, 613, 619, 621. 

 

О 

 

Одеса, м. 558, 565. 

Олександрія, м. Кіровоградської області 

364. 

 

 

 

Осітняжський район 275. 

Острогорськ, м. Воронезької області 426. 

 

П 

 

Панське, с. 562. 

Панщер, ущелина 575. 

Переяслав-Хмельницький, м. (Київської 

обл.) 581. 

Петербург, м. (Санкт – Петербург) 102. 

Пирогівці, с. Хмельницької області 575. 

Південний Буг, річка 569. 

Пловдив, м. 518. 

 

 

 

Польща 135, 137, 340. 

Полтавська губернія (обл.) 92, 257, 483, 557. 

Поташ, станція Маньківського району 574. 

Приморська область 91. 

Прохорівка, с. Золотоніського повіту 119. 

 

 

Р 

 

Радянський район Північноказахстанської 

області 517. 

Рейментарівка, с. Чигиринського повіту 

(Новомиргородського р-ну 

Кіровоградської обл.) 80. 

Ржищев, м. 66. 

 

 

 

 

Рогова, с. Маньківського р-ну (Уманського 

р-ну) 573. 

   Ромійя-Сюр-Сен, м. (Франція) 137. 

   Рось, річка 129. 

   Ротмистрівський район – ліквідований 

189. 

   Руська Поляна, с. Черкаського р-ну 594, 598. 

 

С 

 

Саланг, долина 575. 

Самовиця, с. Золотоніського повіту 

 (Ленінське, с. Чорнобаївського 

 р-ну) 119. 

Санкт-Петербург, м. 560,581. 

Сан-Франциско, м. 567. 

Свинарка, с. Черкаського повіту 

 

Смілянський район 397, 399, 572. 

 

 

 

(Петропавлівка, с. Городищенського р-ну) 

 116. 

Сибір 91, 565. 

Сидорівка, с. Корсунського повіту 

(Корсунь-Шевченківського р-ну) 566. 

Сквира, м. 75 

Сміла, м. 72, 91, 107, 137, 182, 183, 185, 189,                                                                   

348, 572, 581, 582, 586. 

Сунківська волость 132. 
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Суботів, с. Чигиринського р-ну 624. 

Сумська область 483. 

Супой, річка 275. 

Сушківка, с. Уманського повіту (р-ну) 70 

 

Т 

 

Таганрог 570. 

Тальне, м. 163, 476, 557, 623. 

Тальнівський район 268, 463, 582. 

Томанково, хутір 121. 

 

 

 

Торговиця, с. Новоархангельського р-ну 

Кіровоградської обл. 568. 

Трипілля, с. Чигиринського повіту 72. 

Тясмин, річка 546, 586. 

 

У 

 

Україна 397, 558, 561, 562, 567, 626, 

Ульянівка, с. Маньківського району 574. 

Умань, м. 66, 91, 182, 185, 194, 336, 348, 

379, 397, 456, 558, 569, 575, 576, 

 

 

 

Уманський повіт (округ, р-н) 53, 54, 70, 79, 

92 , 103, 124, 144, 184, 192, 355, 372, 

397, 469, 557,  558, 575, 581, 582. 

 

 

Х 

 

Халаїдове, с. Монастирищенського р-ну 

563. 

Харків, м. 320, 377. 

Хижня, с. Уманського повіту 

(Жашківського р-ну) 84. 

Холодний, хутір Золотоніського р-ну 587. 

 

 

 

Холодний Яр, урочище Чигиринського р-ну 

556. 

Хорол, м. Полтавської області 364. 

Хотин, м. Чернівецької області 426. 

Христинівський район 582. 

Худяки, с. Черкаського повіту (р-ну) 50. 

 

Ц 

 

Цвіткове, станція (Городищенського р-ну) 

 

 

 

275. 

 

Ч 

 

Червоне, с. Іркліївського р-ну 289, 562. 

Черикарська, долина 575. 

Черкаси, м. 64, 65, 71, 78, 84, 95,  98, 

129, 136, 137, 148, 153 169, 182, 185, 

204, 252, 277, 336, 343, 344, 347, 348, 

350, 388, 418, 420, 429, 433, 437, 448, 

456, 470, 484, 498, 199, 515, 518, 523, 

531, 535, 541-544, 546, 556, 558-560, 

562, 564, 567, 570-572, 575, 578, 581, 

586, 590, 591, 594, 598, 608, 613, 618, 

619, 622-626. 

Черкаська область 135, 164, 182, 231, 257, 

278, 312, 399, 402, 449, 483, 541, 551, 

557-560, 562, 564, 577, 580, 583, 624, 

625. 

 

 

 

Черкаський повіт (округ, р-н) 54, 64, 65, 70, 

71, 78, 81, 91, 92, 95, 102, 113, 121, 

153, 183, 204, 276, 279, 312, 316, 

374, 388, 463, 515, 559, 563,  566, 

571, 572, 580-582, 591, 598, 609, 613, 

Чернігівська область 483. 

Чехословаччина 575. 

Чигирин, м. 92, 418, 564, 581. 

Чигиринський повіт (р-н) 54, 55, 61, 68, 70, 

72, 92, 117, 124, 147, 188, 189, 280, 

348, 399, 580, 581, 586. 

Чикаго 102. 

Чорне, море 80. 

Чорнобаївськй район 340, 374, 562, 587, 

615. 

 

Ш 

 

Шевченківський (Черкаський) округ 129, 

183, 275, 417, 418, 580, 312. 

 

 

 

Шевченкове, с. 129, 347. 

Шелепухська волость 127. 
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Шендерівська волость 132. 

Шпола, м. 580. 

Шполянський район 172, 576. 

 

Я 

 

Яблунівка, с. Черкаського повіту (Корсунь-

Шевченківського р-ну) 93. 

 

 

 

Ятрань, річка 546. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

 

 

А 

 

Аландський П.І.  562. 

Антонов-Овсієнко В.А.  144. 
 

 

 

Антонович В.Б.  566. 

Артеменко М.М.  553, 625. 
 

Б  

 

Багратіон К.П.  120. 

Байда-Вишневецький Д.І.  564. 

Балашова  54, 158. 

Баранников П.А.  562. 

Батицький П.Ф.  536. 

Бедан А.Н.  573. 

Бедзик Д.  563. 

Белоконський І.П.  566. 

Бергавінов С.А.  564. 

Береговий Г.Т.  476. 

Береговий Ф.І.  572. 

Битюцький П.С.  564. 

Більмаг М.П.  572. 
 

 

 

Бобринський  93, 158, 418. 

Богайчук С.Р.  573. 

Бойко І.Г.  572. 

Бондаренко А.С.  560. 

Боплан Гійом-Левассер  562. 

Брайченко М.С.  553. 

Браницький  73. 

Брацюк А.І.  159. 

Бродський  159. 

Бубліковська В.Ф.  560. 

Бутурлін  51, 87. 

Бучаков М.Ф.  556. 

Бушин М.І.  553, 554. 
 

В 

 

Вакка Б.О.  554. 

Вакулин М.Є.  572. 

Варавва Г.П.  555. 

Варавва О.П.  555, 626. 

Вишня Остап  558. 
 

 

 

Величко Максим  622. 

Власенко Г.Д.  572. 

Вовк С.І.  576. 

Волконский С.Г.  579. 

Воронько Платон  566. 
 

Г 

 

Гавриленко С.В.  563, 572. 

Гайдар О.П.  462, 476. 

Гайдук І.М.  555. 

Герман П.Т.  562, 568. 

Гетьман Ганна  560. 

Гнатенко М.В.  623. 

Гоголь М.В.  462. 

Головко О.Ф.  558. 

Голодняк П.М.  573. 

Гончаренко В.А.  555, 556. 
 

 

 

Гончаренко І.В.  555, 556. 

Гончаренко Л.В.  555, 556. 

Гончарь Г.М.  556. 

Горбонос З.В.  572. 

Городинець І.С.  556. 

Гощинський С.І.  558. 

Гречка О.Є.  572. 

Гринцевич  70. 

Гружевська А.Е.  565. 

Гудзенко К.П.  574. 
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Гудима І.О.  557. 
 

 

Д 

 

Давидов  418. 

Давидов В.Л.  87, 88, 579. 

Давидов П.Л.  87. 

Давидова О.І.  87, 88. 

Дашкевич Є.І.  564. 

Дашківський М.  555, 563. 

Демуцький Порфир  556. 

Демченко І.А.  574. 

Демченко М.С.  536, 623. 
 

 

 

Денікін 71. 

Дмитрик П.Ф.  572. 

Долматовський Є.А.  558. 

Доманицький  463. 

Драйзер Теодор  558. 

Дробницький Г.П.  572. 

Дубковецький Ф.І.  557. 

Дудник  562. 

Дудченко О.П.  120. 

Е 

 

Енгельгард В.В.  88, 581. 
 

 

Є 

 

Єлінецький І.О.  574. 

Ємець Василь  567. 
 

 

 

Єременко Микола  567. 
 

Ж 

 

Желябов А.  566. 

Желябова О.  566. 
 

 

 

Жук Петро  563. 

Жуковський В.Л.  102. 
 

З 

 

Заблоцький  54. 

Залеський Ю.Б.  558. 

Залізняк Максим  569. 
 

 

 

Захарченко І.І.  572. 

Зінкавічюс З.П.  554. 

Золотарьов  54. 
 

І 
 

Ільїн Ф.М.  572. 
 

 

К 

 

Калінін М.І.  570. 

Кальонов П.М.  572, 573. 

Карандевич В.Ф.  573. 

Карбишев Д.М.  555. 

Кармалюк Устим  560. 

Кац Б.С.  572. 

 

 

Кивгало М.Г.  573. 

Кирилюк В.  563. 

Кирнос Г.Т.  572. 

Кістяківський О.Ф.  566. 

Козка І.П.  573. 

Козятинський І.К.  573. 
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Комарницький М.Ф.  557. 

Кондратьєв І.П.  564. 

Котовський Г.І.  348, 558. 

Коцюбинський М.М.  561, 566. 

Красинський  80. 

Кречмер М.А.  561. 
 

Кривонос П.Ф.  572. 

Кримський А.Ю.  623. 

Крупська Н.К.  418. 

Кудрявцев І.П.  121. 

Кулик І.Ю.  558. 
 

Л 

 

Лазаревський Г.  566. 

Ласка В.С.  568. 

Левчик В.М.  572, 622. 

Лєсков  555. 

Ліхцов М.С.  558. 
 

 

 

Лопухін-Демидов  159. 

Лукомський Л.В.  575. 

Любомирський  92. 

Людвік де Петіт  80. 
 

М 

 

Майборода М.В.  572. 

Макаров П.Г.  562. 

Мальований П.Ф.  576. 

Мартиненко М.Д. 562. 

Матвіюк К.І.  575. 

Маяковський В.В.  562. 

Метцель Людвік  569. 

 
 

 

 

Миколаєв Г.Н.  121. 

Михай  614. 

Михайло, екзарх України  550. 

Міхненко Г.К.  572. 

Міцкевич Адам  558. 

Мусич К.А.  572. 
 

Н 

 

Найда О.Л.  573. 

Найден (Воротилов) С.П.  559. 

Негода Микола 566, 571. 

Недоля-Гончаренко Л.В.  559. 
 

 

 

Нестеренко Т.Т.  559. 

Нехорошев С.С.  559, 560. 

Нечуй-Левицький І.С.  476. 
 

О 

 

Озеран В.  563. 

Олександрук А.К.  560. 

Онищенко (Любченко) В.С.   560. 

Оніпченко В.П.  561. 

Оправхата М.П.  572. 

Оришечко В.М.  573. 

 

 

 

Орлов  54. 

Островський М.О.  562. 

Остроус В.В.  561. 

Осьмачка Тодось  567. 

Осьмуха М.  576. 
 

П 

 

Падалка І.І.  556, 626. 

 

 

Парубок О.Н.  622. 
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Пальоха  536 Петровський Г.І.  558, 572. 

Пій ХV  560. 

Плеханов  562. 

Плисюк М.Є.  573. 

Погребенник Ф.  566. 

Полусмакова Л.І.  560, 564. 

Пономаренко М.Ф.  561, 568. 

Попович П.Д.  563. 

Портянко О.А.  562. 
 

Постолака В.С.  556. 

Потебня О.О.  562. 

Потоцькі  84, 92, 469, 491, 569. 

Пресняков О.П.  562. 

Притула Й.Є.  569. 

Прудкий Никін  555. 

Пушкін О.С.  102, 106, 462. 
 

Р 

 

Радомський С.Ю.  563. 

Раєвський М.М.  87, 88, 119, 580. 
 

 

 

Романенко О.В.  562. 

Рубін С.С.  563. 
 

С 

 

Саммер І.А.  572. 

Сангушко  71. 

Сандул В.О.  556. 

Сапега  92. 

Сергієнко В.С.  562. 

Сердюк А.В.  564. 

Сидоркін О.О.  576. 

Сизоненко Г.С.  564. 

Сизоненко Ф.Я.  564. 

Симиренки  553, 565, 566. 

Симоненко В.А.  535, 556, 566, 567,  

626. 

Симонов К.  562. 

Скляренко С.Д.  557, 561, 562. 
 

 

 

Скоропадський Павло  567. 

Смолянський Ю.В.  566. 

Соголов-Сольський Й. 572. 

Сосюра В.М. 558. 

Стадник Олександр 566. 

Станіслав Август  64. 

Старов С.М.  567. 

Степанець В.С.  567. 

Стефанович В.А.  568. 

Стороженко О.  572. 

Суботтін С.П.  568. 

Суровцева Н.В.  557. 

Сухомлин-Маняко Г.  556. 
 

Т 

 

Торшилова Т.М.  554. 

Тромбецький С.  558. 
 

 

 

Троцюк М.  572. 

Турчак І.  576. 
 

У 

 

Українка Л.  462, 558. 

Ульяновська 101. 
 

 

 

Урицький М.С.   580. 
 

Ф 

 

Федоренко С.К.  563, 572. 
 

 

 

Франко І.Я.  558. 
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Х 

 

Хаврусь С.Л.  556. 

Хейфец В.А.   476. 

Хмельницький Б.  102, 581. 
 

 

 

Храбан Г.Ю.  568, 569. 

Храбан М.В.  569. 

Хропалі 565, 566. 
 

Ц 

 

Церковський В.  566. 
 

 

 

Цеткін Клара  418. 
 

Ч 

 

Чайковський П.І.  462, 467. 

Черняхівський  348. 

Чіковані В.В.  622. 

Чорний Рафаїл  569. 
 

 

 

Чорновол В.М.  567. 

Чубина Я.А.  572. 

Чуйков В.І.  536. 
 

Ш 

 

Шарапанюк І.М.  569. 

Шевченко Т.Г.  100, 129, 135, 137, 

182, 267, 347, 418, 424, 435, 

462, 463, 467, 469, 513, 535, 

555, 556, 558, 560, 561, 565-567,  
 

 

  

569, 570, 581, 622,623. 

Шеленговський І.В.  565. 

Шиллер  73. 

Ширінкін  М.І.  569, 570. 

Шопен Ф.  435. 
 

Щ 

 

Щепанська Н.І.  560. 

Щербань Г.Ф.  566. 
 

 

 

Щорс  462. 
 

Ю 

 

Юдін Г.В.  121. 
 

 

 

Ющенко В.А.  577. 
 

Я 

 

Яблонський О.  562. 

Яворський М.А.  582. 

Якименко Г.М.  570. 

Янковський  81. 
 

 

 

Яхненки  565, 566. 

Яценко М.П.  568. 

Яцковський К.Я.  570. 
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПОКАЖЧИК 

__________________________________________________________________ 

 

А 

 

Агітація 144, 322, 508, 531. 

Адвокатура 170, 171. 

Адміністративні відділи Рад 

робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів 

(відділи управлінь), див. 

Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських 

депутатів) 

Адміністративно-територіальний 

поділ 129, 136. 

Акциз, див. Податки 

Аптеки, див. Охорона здоров’я 

Арбітраж 170. 

Армія 

- військове майно 205, 369. 

- військові частини 78, 372. 

- дезертирство 145, 153, 156. 

- мобілізація, призив 58, 81, 105, 

114, 145, 156, 157, 273. 

- облік військовозобов’язаних 392. 

- облік військовополонених 499, 

 

 

 

587, 591. 

- озброєння та військова техніка 

488. 

- постачання 49, 63, 86, 132, 153 - 

156, 159, 369 - 372, 607. 

- рекрути 64, 65, 71, 81, 82. 

- розквартирування 57, 65. 78, 82, 

153, 155, 369, 370. 

Артілі 

- кооперативні інвалідів 391. 

- кустарно - промислові 389, 390. 

- сільськогосподарські 392, 393, 557. 

(див. також Кооперація) 

Археологія, археологічні розкопки, 

знахідки 48, 553, 568, 623. 

Архіви та архівне будівництво 111, 

129, 131, 418, 468, 472, 493 - 

496. 558, 564, 570, 579, 581, 

623. 

Архітектура, планування, 

реконструкція населених 

 пунктів 343 - 345, 543, 623. 

Б 

 

«Бандитизм» і боротьба з ним 124, 

129, 132, 143, 144, 165, 172 -  

175, 177 - 179, 581. 

(див. також «Контрреволюція 

та боротьба з нею.  

« Куркульство» та боротьба з 

ним) 

Банки 196-199, 356, 385, 429, 566, 

595. 

Безпритульність і боротьба з нею 

501, 514, 533. 

Безробіття 64, 499, 500. 

Бібліотеки, див. Культурно – 

освітня робота та заклади 

Біженці 499, 501, 590. 

 

 

Біржі праці 64, 499, 613. 

Благодійність і благодійні 

організації 114, 115, 622, 625.  

Благоустрій населених пунктів 64, 

129, 131. 136 - 138, 185, 267, 

344, 347, 348, 482, 560.  

(див. також Архітектура, 

планування, реконструкція 

населених пунктів. 

Комунальне господарство) 

Бригади відмінної якості 248, 343. 

(див. також  Герої праці. 

Соціалістичні змагання. 

Стахановський рух, 

ударництво) 
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Будівництво та ремонт, будівельні 

організації 66, 130, 131, 185, 

206, 237, 321, 326 - 344,348, 

377, 378, 389, 431, 453,455. 472, 

476, 482. 484-486, 492, 513, 516, 

518, 540, 545, 547, 564, 587, 604, 

605, 610. 

- акти приймання в експлуатацію 

об’єктів закінчених 

будівництвом 149, 208, 212, 

217, 225. 226, 228, 229, 231, 240, 

255, 257, 260, 272, 278, 282, 283, 

290, 318, 319, 327, 329-332, 336, 

337, 339 - 341, 343 -345, 359. 

- будівельні матеріали, ціни 

на будівельні матеріали 

132, 204, 321, 330, 334, 338, 

341, 343, 386, 610, 612. 

- житлове 137, 149, 182, 187, 198, 

327, 328, 343, 345, 347, 431, 

594, 609. 

- закладів народної освіти та 

культурно - освітніх 61, 64, 

98, 108, 150, 183, 184, 278, 

336, 343. 344, 417, 419, 420, 

431, 437, 451, 452, 462, 569, 

623. 

- закладів охорони здоров’я 64, 92. 

- капітальне 134, 137, 182, 184, 185, 

187, 205, 206, 210, 212, 214, 

217 - 219, 223 - 231, 234, 236, 

237, 240, 242, 246, 248 - 254, 

256 - 260, 262, 263, 266, 268, 

272, 278, 312, 313, 315 - 319, 

322, 324, 326, 327, 330, 334, 

 

343, 349, 351, 352, 359, 360, 
          362, 363, 365, 366, 373, 375, 

381, 389, 400, 407, 410, 427, 

450, 483, 487 - 489, 492, 500. 

- приватне та казенне 138, 149, 183, 

187, 343 - 345, 347. 

- промислове 56, 64, 88, 129, 134, 

182, 183, 246, 255, 260, 278, 

336, 341, 343, 431, 488, 569, 

586, 596, 604, 605, 612, 623. 

- сільське та колгоспне 58, 64, 138, 

150, 278, 281 - 284, 286, 290 - 

292, 294 - 296, 300, 303, 304, 

311, 340, 341, 345, 477. 

- установ релігійного культу 49, 

116, 119. 

- шляхове 48, 61, 64, 66, 88, 136, 

150, 157, 183, 266-271, 343, 

583, 587, 604, 611. 

Бюро 

- економічного аналізу 278, 289, 

309. 

- економічної праці 241. 

- інженерно-технічних працівників 

343. 

- комсомольські 509-511. 

- конструкторські 488, 489. 

- партійні 505-508. 

- податкові 195. 

- політичні 165. 

- примусової праці 180. 

- проектні 339. 

- професійних спілок 512-515, 521. 

Бюрократизм і боротьба з ним 135, 

           148. 

В 

 

Векселі 65, 75, 77, 376, 386, 500. 

Ветеринарія, див. Сільське       

господарство 

Вибори 625, 626. 

- гласних до земської управи 61, 139. 

- гласних міської думи 58, 154. 

- до Державної думи 49, 55, 56, 68, 

 

 

           98, 116. 

- інші 82, 116, 119, 139, 515, 516, 518, 

523, 524. 

- міських посадових осіб 65. 

- народних депутатів України 141, 

142, 577, 578, 623. 

- народних суддів та народних 
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засідателів 139, 161. 

- за народною ініціативою 139, 140. 
- Президента України 140, 141, 577.  

- до рад 132, 134, 137-140, 577, 578, 

623. 

- Винахідництво та раціоналізація 

147, 150, 151, 185, 186, 212-214, 

217, 218, 220, 222, 224-228, 230, 

231, 234-237, 239, 240, 246-254, 

256-260, 262, 263, 265, 266, 268-

270, 272, 295, 315, 317, 319, 321, 

328-332, 337-339, 341-343, 347, 

349, 351, 352, 363, 366, 375, 379, 

380, 389, 407, 423, 472, 478, 480, 

482, 483, 485, 487, 514, 517, 518, 

538, 539, 545, 553, 558, 559. 

Виставки 481, 486, 541 

- Всесоюзна досягнень у народному 

господарстві 278, 284, 290, 

291, 309, 311, 313, 328, 481. 

- гігієнічні 102. 

- міжнародні 105, 328. 

- сільськогосподарські 91, 103, 106, 

134, 136, 184, 266, 275, 277, 

278, 280, 283, 287, 303, 311, 

313, 423, 450, 547, 563, 580, 

623. 

 

- художні 541, 544. 

- художньо-промислові 64, 102, 570. 

Відділи ЗАЦС 132. 

Відрубні ділянки, див. Землеустрій 

Війни 

- Велика Вітчизняна 1941 – 1945 рр.   

135, 138, 194, 231, 248, 

257, 420, 463, 473, 476, 536, 

554-556, 558-560, 562-564, 

567, 569, 571-574, 576, 579, 

582, 583, 586, 587, 591, 621, 

623, 625. 

- Вітчизняна 1812 р. 87, 570. 

- Громадянська 1918-1920 рр. 50, 

135, 556, 570-572, 578. 

Військово-адміністративні 

установи 56, 57, 81, 82, 97, 

111, 131, 143-146 , 155, 165, 

173, 177, 289, 363, 370-372,446, 

495, 499, 501, 515, 586, 587. 

Водне господарство та 

водопостачання 134, 149, 182, 

241, 318-324, 405, 409, 546, 

547, 603, 625. 

Вулиці, їхній благоустрій, 

перейменування, 

див. Комунальне господарство 

 
Г 

 

Газифікація, газове господарство 

149, 182, 260, 266, 347, 349, 

583. 

Гебітскомісари, див. Установи та 

організації періоду 

нацистської окупації 

Гебітсландвірт, див. Установи та 

організації періоду нацистської 

окупації 

Геодезія 

- геодезичні описи 54, 92, 313. 

- зйомки 53. 

Геологорозвідувальні роботи 209, 

482- 484. 

 

 

Герб м. Черкаси 564. 

Герої праці 279, 283, 473, 476, 524, 

557, 572, 583, 622, 623. 

- Радянського Союзу 473, 496, 524, 

556, 558, 564, 568, 572, 573, 

583, 622, 623. 

(див. також  Бригади відмінної 

якості. Нагородження. 

Стахановський 

рух,ударництво) 

Гетьманський уряд 145, 154, 155, 

572, 581. 

Гідроелектростанції 134, 182, 184, 

318, 344, 381. 
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Гідротехнічні дослідження 91, 320. 

Гімн м. Черкаси 558. 

Голодомор 

- 1930-х. рр. 554, 567. 

- 1932-1933 рр. 556, 562, 564, 567, 

574, 623, 625. 

- 1946-1947 рр. 562, 574. 

Грамоти 64. 

Греко-уніати 101, 117. 

Громадське харчування 352-354, 

357, 358, 484, 520, 612. 

 

Громадські двори (господарства) 

587, 595, 598, 600-602. 

Громадські організації та рухи 159, 

160, 396, 398, 499, 528-549, 576. 

Гроші та грошовий обіг, див. 

Фінанси та кредит 

Грунт 182, 278, 282-284, 294, 546,   

563. 

- геологічні дослідження 344, 484. 

- ґрунтові дослідження 282, 298. 

(див. також Меліорація) 

 
Д 

 

Дарчі заповіти 70, 71. 

Дворянство, потомственні дворяни 

102. 

Дворянські опіки 67, 68. 

Дезертирство та боротьба з ним 

172-174, 178, 179, 206. 

Декабристи 462, 558, 579, 580. 

Демонстрації 72, 580. 

Депозити 71. 

Деціоналізація 183. 

Директорія 145, 155, 156. 

Дислокація 372. 

 

 

 

Дитячі заклади, дошкільне 

виховання 129, 132, 138, 147, 

149, 151, 181, 278, 282, 395, 

397, 407, 417-420, 424, 444- 

446, 448-451, 500, 509, 521, 

572. 

Друкарні, див. Преса 

Думи 

- міські 56, 64, 65, 77, 101. 

Духовенство, див. Релігія 

Духовні заповіти 65, 80. 

Духовні консисторії, див. Релігія. 

Е 

 

Евакуація 54, 83, 98, 165, 305, 470, 

499, 571. 

Екологія 251, 396, 397, 405, 474, 

576, 626. 

Економічне становище населених 

пунктів 48, 78, 103, 124, 129, 

135, 136, 156, 184, 185, 189, 

279, 373, 381, 472, 497, 558, 

559, 564, 580. 

Економічне становище населення 

125, 558. 

Експедиції 449, 483, 536, 546, 

568. 

Експорт 86, 212, 214, 218, 221, 224, 

 

 

 

253, 254. 

Електрифікація електростанції 

(ліквідація аварії на 

Чорнобильській АЕС) 129, 

131, 154, 182, 184, 206-209, 

213, 216, 222, 224, 226, 231, 

235, 237, 239, 241, 251, 252, 

278, 282, 283, 290, 328, 329, 

332, 337, 339, 343, 347, 349, 

359, 366, 396, 397, 539, 567, 

576, 586, 604, 612, 625, 626. 

Емігранти 396, 555, 567. 

Епідемії див. Охорона здоров’я 

Епізоотії, див. Ветеринарія 
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Є 

 

Євреї 67, 81, 101, 111, 117, 175, 181, 

384, 576, 591. 

 

 

 

Єпархіальна рада, див. Релігія, 

установи культу 

 
Ж 

 

Житло, житлове господарство 171, 

182, 344, 346-348, 350, 517, 

566, 589, 609, 610, 625. 

Жіночий рух 514, 538, 561. 

 

 

 

Жовтнева революція 1917 р. та 

встановлення радянської 

влади 153, 473, 496, 563, 570, 

572. (див. також Війни) 

З 

 

Заводи 78, 86, 132, 156, 159, 247, 

608. 

- асфальтобетонний 231. 

- винокурні, пивоварні, спиртові 88, 

248-250, 596. 

- вітамінні 211, 251, 569. 

- конопельні 246. 

- лісопильні 204, 388. 

- майоліковий 238, 239. 

- машинобудівні 215-222, 454, 

455, 604. 

- механічні 64, 215, 216, 218, 258, 

453, 596. 

- миловарні 64, 204. 

- молочно-маслоробні, сироварні 

252, 254-257. 

- м’ятний 251, 252. 

- натурального каучуку 211, 212. 

- переробки сільськогосподарської 

продукції 250, 251, 253, 254, 

293, 294. 

- приладобудівні 223-227, 455, 

488, 491. 

- промисловості будматеріалів 232, 

233, 484, 569. 

- ремонтні 220, 221. 

- стандартно-будівні 221, 222, 487. 

- фанерні 229. 

- фруктозні 205, 242. 

- хімічні 211-213, 361, 517, 623. 

 

 

- цегельні 233, 234, 336, 597. 

- цукрові 55, 64, 70, 72, 86-88, 131, 

157, 158, 177, 178, 241-244, 

300, 378, 468, 538, 539, 565, 

566, 572, 596, 605. 

- чавуноливарні 64, 204, 214, 258. 

- штучного волокна 558. 

(див також Промисловість) 

Заготівля 365-369, 372-379, 384, 

386, 387, 607. 

Заробітна плата, див. Праця та 

заробітна плата 

Засоби масової інформації (див. 

Радіо та радіомовлення. 

Преса. Телебачення) 

Збитки, заподіяні за період 

громадянської війни 395. 

Збитки, нанесені народному 

господарству області 

нацистськими загарбниками 

136-138, 146, 185, 193, 208, 

216, 256, 258, 268, 280, 281, 

285, 287, 289, 306, 314, 315, 

340, 348, 355, 374, 381, 388, 

397, 420, 423, 427, 428, 440, 

474, 492, 493, 495, 546, 581, 

623. 

Збори 61,63, 85, 97, 106, 113, 124, 

126-128, 132, 135, 138, 144, 

147, 148, 150, 153, 155, 156,   
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157, 166, 167, 170, 173, 179, 199, 

225, 234, 236, 241, 243, 248, 254, 

260, 271, 275, 276, 279, 281, 284, 

286, 289, 293, 300, 302, 304, 308, 

309, 314, 316, 317, 324, 330, 335, 

341, 342, 350, 351, 354, 363, 369, 

372, 379-382, 384, 385, 387-390, 

392, 393, 397, 398, 410, 414, 415, 

417, 419, 422, 423, 426-428, 430, 

436-439, 444, 447, 448 463, 467, 

475, 485, 490, 492, 495, 498, 502, 

506-511, 513, 514, 517-519, 521-

523, 529-531, 535, 538, 539, 541-

543, 545, 550, 553, 576, 600.   

Збут 358-372, 374, 375, 610. 

Зв’язок 186, 199, 272, 273, 455, 477, 

606. 

- поштовий 110, 111, 129, 204, 271- 

273, 581. 

- телеграфний 58, 110, 111, 129, 

131, 271-273, 477. 

- телефонний 58, 78, 183, 272, 273, 

477. 

Землекористування, 

землевпорядкування, землеустрій 

- до 1917 р. 50, 51, 53-55, 58, 61, 64-

66, 80, 88, 91-93, 99, 103, 119, 

120, 127, 558, 566. 

- після 1917 р. 127, 128, 131, 132, 135,  

136, 166, 167, 175, 182, 183, 195,  

210, 241, 257, 267, 275-278, 280-

282, 284, 288, 289, 312, 316, 322, 

325, 340, 348, 384, 400, 420, 502, 

573, 587, 600, 609. 

 

Земські суди, див. Суди та 

прокуратура до 1917 р. 

З’ї зди 95, 476. 

- ВЛКСМ та ЛКСМУ 583, 623. 

- вчителів 104, 156, 418. 

- діячів професійної освіти 106, 376, 

513, 514, 516, 519, 521, 522. 

- єпархіальний 119, 550. 

- земельних працівників 63, 131, 

158, 167, 279.- КНС 125-127, 130. 

- кооперативних організацій 379, 380, 

384, 388. 

- КПРС та КПУ 583, 623.  

- лісових спеціалістів 316. 

- мирових посередників 53, 54. 

- мирових суддів 71. 

- працівників культури 462. 

- працівників промисловості 131. 

- продовольчих органів 131. 

- професійних спілок 390. 

- рад 124, 128-132, 135, 155, 183, 

275, 572. 

- робітничо-селянські 132, 572. 

- товариств взаємодопомоги 502. 

Зловживання владою посадових 

осіб, недбале відношення до 

роботи 65, 172, 173, 200, 591. 

Злочини та звірства 138, 571. 

Злочинність та боротьба з нею 71,  

135, 166, 168, 169, 172, 174, 

175, 177-179. 

Зльоти 517, 518. 
 

І 

 

Індустріалізація 390, 514. 

Іноземці 549, 625. 

Інспекції 

- по закупівлях і якості 

сільськогосподарських 

продуктів 366. 

- з контролю за якістю торфу і 

торф’яних добрив 364. 

 

 

- лісозаготівельна 148. 

- насінницькі 293, 297, 298. 

- з охорони природи 325. 

- робітничо-селянські 130, 147, 148. 

Інститути 569. 

- науково-дослідні 481, 485-487, 565. 

- педагогічні 129, 421-423, 614, 615. 

- проектні 482-487. 
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- сільськогосподарські 423. 

- удосконалення вчителів 419, 424. 

- учительські 422, 423. 

Інтернаціональні зв’язки 135, 137, 

210, 227, 259,476, 542, 554, 567, 

575, 583, 622, 623, 625. 

 

Інфекції, див. Охорона здоров’я 

Іподром 574. 

Історія населених пунктів 119, 137, 

184, 463, 472-474, 554-557, 559, 

561, 562, 564, 568, 569, 574, 

581. 

 

К 

 

Казначейство, див. Фінанси та кредит 

Карти, плани 

- будівель 340, 562, 609. 

- водосховищ 182, 562. 

- заводів 343. 

- лісів, земельних ділянок 89, 91, 

284, 313, 316, 328, 492, 573. 

- населених пунктів 64, 92, 135, 

182, 187, 278, 343, 344, 560, 

562, 564. 

- топографічні карти, див. Топографія 

Каси 

- взаємодопомоги 203, 515. 

- ощадні 199, 200. 

- страхові 594, 595. 

Кінофікація 183, 463, 465, 466, 486, 

516, 544, 557, 560, 566. 

Клірові відомості, див. Релігія 

Книги 

- інші 469, 479, 493. 

- нотаріальні 75, 77, 171. 

- обивательські 64. 

- церковні 469. 

Козацтво 71, 84, 143, 153, 156, 157, 

548, 554, 564, 625. 

Колективізація сільського 

господарства і колгоспне 

будівництво 125, 129, 135, 183,  

289, 379, 383, 393, 439, 514, 515, 

558, 572, 574, 580. 

Колективні господарства (колгоспи) 

126, 129, 131, 134-136, 147, 148, 

150,151, 182, 184, 207, 208, 245, 267, 

268, 275, 277-283, 286, 288-290, 293, 

305, 310-313, 322, 350, 366, 373, 374, 

382, 383, 387, 425,  

 

 

432, 437, 518, 553, 557, 

572, 573, 580, 600, 623. 

Колективні договори 208, 220, 222, 

231, 235, 248, 265, 266, 332, 

343, 358, 360, 366, 475, 479,     

486, 487, 498, 518, 522, 524, 

545. 

Комісії 

- архітектурні 344. 

- виконкомів 134, 135, 137, 138, 348, 

398. 

- державного і народного контролю 

149. 

- евакуаційні 83, 165. 

- економічні 520. 

- земельні 91, 92. 

- земельно-ліквідаційна 166, 167. 

- землевпорядні 91, 275. 

- з всеукраїнського референдуму за 

народною ініціативою 139, 140. 

- з ліквідації дорадянських судових 

установ 161. 

- інші 124, 156, 172, 276, 312, 343, 

370, 384, 389, 400, 403, 407, 

408, 410, 412, 423, 426-436, 

438, 439, 444, 457, 461, 467, 

493-495, 500, 516, 519, 521-523, 

610. 

- іспитові (екзаменаційні) 96, 97, 102,  

103. 

- квартирна 82. 

- лікарсько-трудові 500. 

- ліквідаційна з відділення церкви 

від держави 129. 

- надзвичайні по боротьбі з 

«контрреволюцією» та 
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 «бандитизмом» 161, 178, 179. 

- особливі військово-продовольчі 

131, 368, 369, 372, 375. 

- оціночні 66. 

- партизанські 579. 

- планові 182-185, 343, 379. 

- по боротьбі з бандитизмом, 

дезертирством 179. 

- по націоналізації земель і лісів 

274, 276. 

- по об’єднанню споживчих 

товариств 113. 

- посівні 132. 

- продовольчі 62, 63, 369, 370. 

- розціночно-конфліктні 316, 382, 

384, 386, 390, 498, 513, 519, 

521, 522. 

- спостережні 105. 

- судово-земельні 166, 167, 275. 

- тарифно-розціночні 271, 521. 

- «тижні фронту і транспорту» 124. 

- у справах колишніх 

червоногвардійців та червоних 

партизан 578. 

Комітети 

- агропромислові 366. 

- американський єврейський 

об’єднаний («джойнт») 461. 

- бідноти 131. 

- по боротьбі з безробіттям 183. 

- взаємодопомоги 131, 393, 394, 501, 

502. 

- допомоги жертвам інтервенції 180. 

- допомоги інвалідам Першої 

світової війни 156. 

- земельні 63, 154, 158. 

- незаможних селян 125-132, 135, 147, 

174, 275, 288, 580. 

- опікування пораненими 84, 112. 

- охорони пам’яток мистецтва та 

старовини 468, 469. 

- продовольчі 63, 159, 195, 368-370, 

375, 382. 

- спостережні 105, 106. 

- телебачення і радіомовлення 476. 

- з трудової повинності 180. 

Комсомольські організації 473, 508-

512, 563, 564, 572, 582, 583, 

587. 

Комунальне господарство 137, 183, 

208, 346-350, 490, 562, 609, 625. 

Комуни сільськогосподарські 556. 

Комуністична партія Радянського 

Союзу 134, 148-152, 359, 373, 

462, 494-496, 505-508, 572, 582, 

583, 587, 623. 

Комуністичні суботники 124, 347, 

 622. 

Контракти 65, 71, 77. 

Контрольні комісії КП(б)У, див. 

Комуністична партія 

Радянського Союзу 

«Контрреволюція» та боротьба з нею 

131, 144, 157, 165, 178, 572 

(див. також «Бандитизм» 

і боротьба з ним. 

«Куркульство» та боротьба з 

ним) 

Конференції 99, 125, 244, 263, 265, 

277, 381, 397-404, 407, 408, 

410, 413-415, 418-420, 422-424, 

429, 451, 462, 463, 465, 476, 

486, 491, 505-511, 514-519, 

521-523, 529-533, 535-537, 539, 

540, 542, 543, 545-548, 553, 

576, 622, 623. 

Конфіскація 70, 158, 179. 

Кооперація, кооперативні  

товариства та організації, 

споживчі товариства 113, 126, 

148, 182, 355, 379-394, 429, 

468, 489, 502, 514, 594, 607, 

608. 

(див. також Артілі) 

Корисні копалини 182, 342. 

- вугілля 206, 210. 

- граніт 386. 

- каолін 386. 

- каучук 211, 212. 

- мергель 484. 
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- нафта 364. 

- торф 58, 210, 363, 364, 586, 604. 

(див. також Промисловість) 

Коштовності 356, 469. 

Краєзнавство 119, 417, 449, 469, 

536, 548, 549, 553, 555-558, 

560-562, 564, 568, 569, 574. 

Крайова організація та місцеві 

осередки Народного Руху 

України, див. Громадські 

організації та рухи 

Кріпаки 70, 71, 84, 88, 120, 557. 

Кредитування, див. Фінанси та 

кредит 

Кризи 

- енергетична 626. 

- паливна 148. 

Кримінальні справи, див. Суди та 

прокуратура до 1917 р. і після 

1917 р. 

Культурно-освітня робота та заклади 

125, 126, 134-138, 144, 184, 282, 

380, 384, 390, 417, 418, 423, 

426-429, 433-435, 445, 458, 462- 

470, 474, 476, 511, 514, 516-518,  

 

521, 544, 545, 558-560, 564, 

580, 623. 

- бібліотеки 61, 96, 109, 205, 418, 419, 

462, 463, 467, 469, 470, 476, 

480, 514, 518, 544. 

- екскурсійна робота 449, 467, 469, 

549. 

- лекторські бюро 535. 

- народні будинки, клуби, будинки 

культури 153, 463, 467-469, 

516, 518, 544, 572, 582. 

- народні університети 535, 537. 

- парки культури 469. 

- хати-читальні 144, 153, 467. 

Купчі 65, 70, 71, 75. 

«Куркульство» та боротьба з ним 

131, 132, 157, 554, 574. 

(див. також «Бандитизм» і 

боротьба з ним) 

Курорти, курортне обслуговування 

147, 183, 396, 397, 408, 409, 

502. 

Курси 61, 91, 99, 103, 107, 399, 418, 

424, 430, 433, 438, 439, 528, 

566, 582, 583. 

 

Л 

 

Лікарські рослини, див. Сільське 

господарство 

Ліквідація неписьменності, див. 

Народна освіта 

Лікувальні та оздоровчі заклади, див. 

Охорона здоров’я 

Лісове господарство, органи 

управління 79, 89, 106, 134, 148, 

159, 183, 204, 288, 312-317, 383, 

388, 450, 492, 518, 581, 602, 603. 

- лісовпорядження 89, 312, 313, 315- 

 

 

 

317, 492. 

- лісозаготівля, лісорозробки, 

реалізація 89, 136, 148, 154, 

159, 198, 222, 312, 314-316, 

363, 586, 587, 603, 609, 610. 

- лісозахист і охорона 48, 131, 148, 

270, 312, 313, 315, 317, 546. 

- лісонасадження 312, 313, 315-317. 

Література 101, 104, 107, 423, 462, 

481, 555, 558-569, 571, 574, 

575, 580, 622, 623. 

М 

 

Магістрати городові 65. 

Маєтки (економії) 53, 54, 63, 68, 70, 

71, 73, 80, 81, 84, 86-88, 92, 

 

 

156-158, 159, 276, 565, 580. 

Майно і майновий стан 64, 66, 68, 

73, 81, 88, 92, 114, 157, 158, 
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165-167, 171, 179, 194, 205, 275, 

276, 392, 594, 596, 611, 618. 

Маклери 76, 77. 

Машинно-тракторні станції, 

машинні і прокатні пункти 

61, 134, 135, 222, 245, 276, 280, 

286-288, 359, 368, 454, 599. 

Межування, суперечки за землю 48, 

61, 65, 84, 92. 

(див. також Землеволодіння, 

землевпорядкування) 

Меліорація  (осушення боліт) 91, 135, 

183, 241, 257, 275, 278, 281-283, 

288, 289, 318, 320, 322, 324, 348. 

Метеорологічні дослідження, 

спостереження 296, 490. 

Метричні книги, свідоцтва 64, 67, 70, 

78, 81, 104, 116-119, 122, 154, 

565-567, 577, 581. 

Мистецтво 115, 435, 449, 462, 463, 

470, 471, 473, 541, 562, 622, 

623. 

- видовища 153, 544. 

- живопис 448, 463, 473, 541, 555, 626. 

 

- музичне 447, 462, 463, 543, 544, 616, 

623, 625. 

- скульптура 448, 555, 570. 

- театральне 470, 471. 

- філармонії 462, 471. 

- художня самодіяльність 439, 462, 

463, 467, 471, 516, 535, 544, 

567, 582, 623. 

Міліція, радянська робітничо- 

селянська 130, 132, 143, 153, 

155, 168, 172-179. 

Млини 49, 65, 88, 120, 245, 365, 369, 

374, 597. 

Молодь, робота з нею  338, 400, 428, 

429, 435, 497, 498, 509, 520,     

529, 587. 

Монастирі, див. Релігія 

Музеї 205, 418, 462, 463, 468, 469, 

536, 553, 554, 623. 

- історичні 418, 463, 468. 

- краєзнавчі 183, 463, 469, 493, 568. 

- літературно-меморіальні 555. 

- педагогічні 418, 449, 468. 

 

Н 

 

Нагородження орденами, 

медалями, дипломами 101, 

135-138, 210, 211, 213, 215, 226, 

248, 250, 265, 266, 280, 289, 313, 

324, 330, 347, 352, 358, 363, 373, 

380, 381, 400, 404-407, 410, 414, 

423, 463, 465, 473, 476, 479, 489, 

500, 503, 517, 518, 524, 529, 532, 

539, 551, 554, 572, 573, 624, 625. 

Надання допомоги, пожертвування, 

пільги 57, 59, 84, 116, 119, 126, 

391, 517, 594. 

- армії 99, 129, 131. 

- багатодітним і одиноким матерям 

193, 195, 500, 503. 

- безробітнім 64, 498, 500, 520, 522. 

- вдовам, дітям-сиротам 98, 99, 116, 

132, 139, 445, 446, 501, 533. 

 

 

- військовослужбовцям, нижчим 

чинам діючої армії та їх 

родинам 66, 90, 112, 114, 156, 

503. 

- голодуючим 125, 131, 369, 409. 

- жертвам «контрреволюції» 501, 502. 

- матері-селянці 502. 

- на будівництво міноносця 

«Незаможник» 125. 

- постраждалим від «інтервенції» 135. 

- постраждалим від погромів 501. 

- постраждалим від стихійного лиха 

375, 393. 

- родинам мобілізованих, 

червоноармійцям 114, 124, 128, 

129, 131, 132, 135, 139, 393, 

501, 515. 

- страйкуючим Англії 514. 
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- хворим і пораненим воїнам, 

інвалідам 97, 99, 116, 124, 131, 

132, 156, 391, 393, 409, 502. 

Надзвичайні органи радянської влади, 

їхня діяльність (ревкоми, 

трибунали, трійки) 124, 125, 

131, 132, 143, 161, 164, 165, 175, 

177, 501. 

Наради 242, 243, 277, 283, 284, 286, 

289-292, 294-296, 301-303, 306,  

308-317, 319, 321, 322, 324, 326-

331, 334, 337-340, 345, 347-349, 

351, 353-355, 358, 360, 363-368, 

374, 375, 380, 383, 384, 388, 389, 

396-398, 400-408, 410, 412, 416, 

420, 422-424, 427-431, 433-435, 

439, 444, 445, 447-450, 457, 460, 

463, 465, 467, 469, 478, 482, 486, 

491, 492, 494, 495, 497-500, 502, 

513-516, 528, 533, 539, 545, 547, 

553, 615. 

- військові 130, 132, 143, 154, 173, 

174, 243, 370. 

- економічні 124, 129-131, 177, 183, 

392. 

- продовольчі 177. 

Народна освіта 48, 95-97, 99-104, 106, 

107, 130, 131, 134, 136-138, 156, 

184, 382, 417-451, 454, 460, 474, 

476, 516, 518, 523, 534, 535, 558, 

560, 581, 582, 614, 615, 623. 

- гімназії 97, 98, 439, 459. 

- загальне обов’язкове навчання 136, 

144, 149, 417, 420, 439. 

- кадри 49, 61, 95-103, 106, 107, 417-

420, 422-424, 426-432, 434- 438, 

440, 445-448, 450, 452, 458, 461, 

518, 615. 

- ліквідація неписьменності 126, 128, 

129, 136, 417-419, 514, 515. 

- навчальні заклади 61, 64, 95-101, 

105-107, 129, 132, 147, 276, 382, 

417-420, 422, 424, 427, 432, 433, 

436, 437, 439-445, 447, 449, 450, 

460, 518, 530, 556, 565, 566, 573,  

581, 587, 614, 615, 623, 625. 

- навчальні ремісничі майстерні 

(відділення) 95, 103, 105, 106, 

456, 460. 

- плата за навчання 98. 

- професійна освіта 95, 126, 384, 417, 

418, 425, 426, 430-432, 434, 436,     

437, 451-461, 558, 582. 

- семінарії 61, 98, 99, 614, 615. 

- технікуми 129, 252, 421-433, 435, 

456, 460, 462, 575, 582, 615, 

623. 

- училища 49, 58, 61, 95, 96, 99-107, 

132, 159, 419, 423, 425, 433-

435, 439, 565, 568. 

- факультети 126, 422. 

- церковнопарафіяльні школи 48, 96, 

97, 107, 108, 116, 117. 

(див. також Інститути. 

Статистика) 

Народне господарство 375, 438, 484, 

497, 515, 532. 

- відбудова, розвиток 137, 420, 476. 

- економіка 189. 

- органи управління народним 

господарством 204-206. 

- п’ятирічні плани розвитку 182, 184, 

185, 205. 

- фінансування 197. 

(див. також Будівництво. 

Промисловість. Сільське  

господарство. Транспорт. 

Культурно-освітня робота та 

заклади) 

Народний контроль 149-152, 222, 

223, 225-227, 231, 235, 245, 

248-250, 258, 264, 266, 284, 321, 

322, 329, 338, 349, 351, 357, 

399-401, 403, 404, 406, 407, 

424, 427, 429, 435, 440, 445, 

447, 458, 471, 472, 480, 485, 

486, 488, 490. 

Народні дружини 518. 

Народні традиції, звичаї, обряди 

535, 548, 560. 
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Населення 

- кількість, облік 48, 49, 51, 53, 58, 59, 

64, 65, 92, 95, 114, 116-118, 132, 

138, 144, 156, 174, 277, 379, 420, 

498, 594, 609, 613. 

- рух 48, 589. 

(див. також Перепис. 

Переселення. Статистика) 

Науково-дослідна робота і установи 

226, 227, 231, 252, 296, 298, 299, 

323, 326-329, 347, 348, 403, 404, 

406, 418, 422, 423, 427, 430, 432, 

433, 444, 450-452, 468, 469, 480-

492, 518, 534, 536-539, 546, 553, 

 

554, 561, 563-565, 569, 582, 

623, 625. 

Націоналізація 

- будинків 275. 

- землі 63, 242, 243, 274, 275. 

- реманенту 275. 

Нова економічна політика 131, 204, 

375. 

Новатори виробництва 227, 476, 480, 

481. 

Нотаріальні контори 162, 163, 171, 

593. 

Нотаріуси 75, 76, 162.  

О 

 

Окупація нацистська 137, 495, 554, 

571, 572, 576, 586-622, 626. 

Опіка, опікунство 66-68, 73, 84, 445, 

502. 

Органи планування 182-185, 379. 

Організація Об’єднаних націй 567. 

Оренда 58, 64, 82, 86, 90, 92, 95, 120, 

154, 158, 204, 275, 276, 500, 594, 

609. 

Остарбайтери 139, 157, 172, 184, 185, 

571, 576, 586, 587, 600, 613. 

Охорона державної безпеки 132, 143, 

172, 529, 531, 575. 

Охорона здоров’я 61, 131, 134, 136-

138, 184, 395-411, 434, 446, 474, 

499, 518, 540, 557, 558, 580, 581, 

618, 625. 

- епідемії та боротьба з ними 48, 64, 

70, 78, 112, 129, 131, 153, 395-

398, 402-405, 407, 409, 410, 446, 

618. 

- кадри 396, 397, 399, 400, 402-404, 

406, 407, 409-411, 618. 

- лікувальні та оздоровчі заклади 

(амбулаторії, диспансери, 

лікарні, госпіталі, санаторії, 

поліклініки, станції) 61, 112, 

132, 395-411, 442, 518, 524, 529, 

 

 

576, 618. 

- медикаменти, інвентар 115, 395, 

396, 406, 618. 

 - медична допомога 126, 129, 395-

404, 406-408, 410, 446, 502, 

516, 518, 558. 

- оздоровчі кампанії та заходи 396-

398, 400-402, 405, 407, 411, 

420, 449, 509, 516. 

- охорона матері та дитини 395, 397, 

446. 

- санітарія та гігієна 396, 397, 405, 

406, 518, 522, 524, 529. 

Охорона праці та техніки безпеки 72, 

150, 212-214, 217, 219, 220, 

222, 224-227, 230, 231, 234-237, 

239, 246-251, 253, 256-260, 

263-266, 268-270, 272, 284, 294, 

295, 315, 317, 319-321, 324, 

326, 329-332, 334, 335, 337-339, 

341-343, 347, 349, 351, 352, 

360, 366, 381, 389, 401, 403, 

406, 407, 410, 451, 469, 470, 

472, 485, 489, 490, 498, 514, 

517, 518, 522, 524, 541, 545. 

Охорона природи 420, 449, 450. 

Ощадні каси 199, 200. 
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П 

 

Палати 

- казенна 79, 84, 86. 

- цивільного суду 68, 70, 73. 

Паливо та паливне постачання 86, 

131, 148, 204, 222, 226, 231, 235, 

239, 252, 329, 334, 337, 349, 

362-364, 389, 609, 610.  

Пам’ятники, пам’ятки, збір коштів на 

спорудження, охорона 345, 348, 

536, 550, 623. 

- архітектури 135, 344, 462, 463, 483, 

622, 623. 

- воїнам 137, 463, 476, 562, 574, 576. 

- декабристам 129. 

- жертвам голодомору 574, 623. 

- жертвам та учасникам ліквідації 

Чорнобильської катастрофи 

623.  

- історичні і культурні 102, 131, 345, 

348, 417, 418, 462, 463, 535, 536, 

560, 622. 

- мистецтва 417, 418, 581. 

- на будівництво танкової колони 138. 

- письменникам 129, 135, 182, 462, 

566. 

- природи та старовини 129, 325, 344, 

417, 418, 463, 469, 483, 491, 492, 

536, 546, 568. 

- репресованим 574, 623. 

Панщина 88. 

Партизанський рух, див. Війни 

Паспорти, паспортизація 156, 363, 

367, 397, 586, 587, 590, 591, 613. 

Патенти 196, 391, 480, 559. 

Пенсіонери, пенсійне забезпечення 

500, 502, 503, 618. 

Передовий досвід 399, 401, 402, 406, 

423, 424, 433, 480, 481, 517, 518, 

529, 537, 558, 622. 

Передовики виробництва 134, 184, 

185, 196, 208, 210, 215, 227, 248, 

255, 257, 263, 266, 278-281, 283, 

284, 287, 289, 290, 297, 301, 310, 

   

 

311, 313-315, 330, 347, 348, 

358, 380, 473, 474, 545, 583, 

623. 

(див. також Герої праці) 

Перепис 65. 

- майна 62, 189, 276. 

- народної освіти та культурно-

освітніх закладів 187. 

- населення 61, 62, 187, 189, 516, 553. 

- промисловий 186, 189. 

- сільськогосподарський 61, 153, 157, 

189. 

- торгівельний 62. 

Переселення 

- із зони затоплення 134, 158, 184, 

260, 278, 318, 381. 

- колгоспного селянства 50, 53, 64. 

- населення 136, 340, 384, 497. 

- селян і козаків до інших губерній 

царської Росії 53, 91. 

Письменники, поети 473, 474, 476, 

542, 555, 556, 558, 559, 562, 

566, 623, 625. 

(див. також Пам’ятники. Свята 

та святкування) 

Піонерські організації 509, 518, 573, 

582.  

Плани земель маєтків, описи майна 

121. 

Пленуми 125, 126, 130, 148, 412, 413, 

415, 502, 505-507, 509, 510, 

514-519, 522, 523, 529-533, 

535-539, 542, 543, 545-549, 553. 

Побут, побутове обслуговування 86, 

119, 151, 264, 347-351, 359, 

382, 397, 498, 517, 518, 545, 

560, 589, 619, 620. 

Повинності та ухилення від них 

- військова 79, 82, 144, 145. 

- земська 79. 

- натуральна 48, 51. 

- трудова 156, 180, 363. 

Повстання 
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- польське 70, 92. 

Податки, збори, штрафи, борги 

- до 1917 р. 48, 49, 51, 54, 59, 64, 65, 

67, 68, 77, 79, 80, 82-84, 86, 98, 

101, 117, 119. 

- після 1917 р. 131, 153-157, 167, 191-

196, 363, 379, 586, 587, 594, 609. 

Подвірні та поземельні описи, списки 

49-51, 53, 54, 88, 159, 275, 282, 

587, 600. 

Пожежна охорона 64, 175, 386, 531, 

532, 608. 

Позики державні та лотереї  48, 49, 

200, 222, 385, 390. 

Позикові листи 65, 70, 71, 77. 

Позовні справи, див. Суди та 

прокуратура 

Політичне становище населених 

пунктів 124, 128, 131, 144, 156, 

173. 

Політичні відділи 165, 166. 

Політично-освітня робота 132, 144, 

147, 166, 177, 383, 427-431, 433-

435, 458, 467, 534, 536, 554. 

Поліція та жандармерія 48, 64, 78-81, 

153, 586, 587, 590, 591, 594, 613, 

616. 

Посередники мирові 48, 53, 54, 92, 

121. 

Послужні списки 57, 81, 97, 98, 176, 

177. 

Постачання 358-372, 374, 386, 389, 

390, 498, 500, 610. 

Почесні громадяни 79, 135, 565. 

Правління 

- волосні 48-50, 53, 106, 155. 

- губернські 68, 70, 73, 79, 80, 82. 

- духовні 116, 117. 

- намісницькі 74. 

- семінарське 104. 

Право 

- магдебурзьке 75. 

Працевлаштування 135, 138, 433, 497, 

498, 500, 503, 545. 

Праця та зарплата, умови та     

організація праці 57, 63, 86, 90, 

98-105, 107, 110, 111, 124, 140, 

149, 151, 153, 156, 158, 163, 

167, 171, 172, 174-177,  179, 

180, 187, 200, 206, 207, 210,  

212-220, 222, 223, 225, 227, 

228, 230, 232-235, 237-243, 245, 

246, 248, 249, 251-254, 256, 

258-260, 264-266, 283, 284, 289, 

291, 293, 300, 302, 306, 312, 

315, 317-321, 327, 329-341, 343, 

344, 348-350, 355, 356, 358-360, 

363, 365, 375, 383, 385, 388, 

389, 392, 398, 412, 413, 429, 

432, 436-438, 469, 472, 477, 

478, 482-484, 486, 488, 489, 

497-500, 509, 511, 515, 521, 

529, 531, 532, 536, 537, 541, 

542, 545, 546, 551, 584, 586, 

588, 591, 594, 596, 598-600, 

603-614, 616, 618, 620. 

(Див. також Колективні 

договори. Промисловість) 

Предводителі дворянства 66. 

Представництво з реконструкції та 

розвитку в Черкаській області 

185, 186. 

Преса 478, 553, 558, 559, 577, 578. 

- видавництва, друкарні 226, 472-475, 

477, 478, 542, 562, 616-618. 

- видання та розповсюдження 

літератури 70, 154, 271,  452, 

472, 474, 475, 477, 478, 482, 

489. 

- захоронення та вилучення 72, 101, 

110, 111, 566. 

- нагляд 153, 478. 

Приватизація 231. 

Пристави, див. Поліція та 

жандармерія 

Присутствія 

- рекрутські 82. 

- розкладочне 94. 

- у військових справах 82, 83. 

- у селянських справах 48, 84, 91. 
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- у фабричних справах 85. 

- у чиншових справах 93. 

Продовольче питання 55, 368, 369, 

375, 377. 

- громадське харчування 153, 377, 

380, 381, 390. 

- продовольча допомога 54, 62, 63, 85, 

86, 125, 131, 153, 158, 159, 175, 

210, 369, 371, 372, 375, 533, 586, 

599, 600, 604, 616, 618, 619. 

- продовольчі запаси, запасні 

магазини 48, 61, 74, 156, 157, 

369, 372. 

- продовольчі органи 54, 62, 63, 131, 

132, 158, 159, 195, 368, 370, 375, 

382. 

- продрозкладка, продподатки, збори 

54, 124, 127, 131, 132, 177, 195, 

243, 375. 

Промисловість 64, 134, 136, 137, 183, 

205, 239, 485, 487, 489, 518, 558, 

580. 

- випуск і реалізація продукції, 

собівартість 86, 160, 182, 186, 

197, 205, 210-217, 219, 221-225, 

227-240, 242-256, 258-260, 294, 

362, 389-392, 596, 599, 608. 

- відбудова 131, 216, 234, 236, 238, 

243, 513, 571, 623, 625. 

- впровадження нової техніки та 

передового досвіду 186, 212, 

214, 216-218, 220-222, 224-226, 

228, 230, 231, 235, 238-240, 246, 

247, 249-251, 253, 254, 258, 259, 

480, 481, 484, 486, 488. 

- економічні показники 182, 217-219, 

225, 227-230, 237-239, 246, 248, 

250, 251, 476. 

- кадри 86, 136, 204, 210, 212-217, 

220-228, 231, 234-240, 242, 247-

251, 253, 256-260, 455, 457, 596. 

- кустарні підприємства 78, 204, 386, 

387, 389, 390, 586, 608. 

- кустарно-реміснича 60, 386-390, 

586, 608.    

- механізація та автоматизація 

виробництва 186, 211, 213, 214, 

218, 220, 222, 223, 226, 228, 

231, 233-235, 240, 241, 244, 

250-252, 254-256, 259, 481, 488. 

- наради виробничі та технічні 206-

219, 221-228, 230-241, 243, 244, 

246, 248-260, 389, 491. 

- норми виробництва 149, 150, 210, 

211, 213, 214, 217, 219-224, 

228-232, 237-239, 241, 245, 254, 

258, 389. 

- органи управління промисловістю 

86-88, 209, 210, 212-214, 219, 

220, 228-231, 234, 235, 239-242, 

244-255, 257-259, 355, 367, 368, 

487. 

- планування 128, 182, 183, 205, 210-

217, 219, 220, 222, 223, 227-

229, 231-260, 358. 

- продуктивність праці 86, 136, 150, 

197, 216, 226, 258, 321, 337, 

388, 481. 

- промислові підприємства 49, 62, 77, 

86, 94, 129, 135, 148, 149, 160, 

174, 182-184, 196, 204, 210, 

213, 237, 240, 241, 244-246, 

248, 252, 253, 259-261, 269, 

329, 337, 366, 380, 387, 453-

455, 468, 481, 484, 517, 558, 

565, 566, 569, 571, 581, 586, 

594, 596, 597, 622. 

- режим економії 208, 379, 514. 

(див. також Бригади відмінної 

якості. Заводи. Винахідництво 

та раціоналізація. Народне 

господарство. Охорона праці. 

Робочий день. Праця і 

зарплата.) 

Пропаганда 322, 474, 531, 532, 546. 

- антирелігійна 514. 

- військових знань 530. 

- науково-технічна 480-482, 486, 540. 

- політична 57. 

- правова 162, 168.   
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Профспілки, профрух 135, 146, 162, 

163, 168, 172, 173, 182, 187, 193, 

194, 196, 198, 199, 201, 207, 209,  

210, 212-223, 225-227, 231-233, 

235-239, 242, 243, 245, 246, 248-

250, 253, 254, 257, 258, 264-266, 

268-270, 272, 283-285, 287, 290-

292, 295, 296, 302, 303, 307, 308, 

310, 317-319, 322, 324, 327, 329-

339, 341, 347, 349-351, 353, 357-

360, 363, 364, 366, 367, 375, 376, 

397, 399-408, 410-414, 416, 419, 

420, 422-424, 427-432, 434, 435, 

437, 440, 445-452, 458, 463, 465-

467, 470-472, 474-476, 478-480, 

482-491, 495, 497, 498, 503, 512-

528, 531-533, 535, 537, 541, 544-

549. 

(див. також З’їзди.  

 

Конференції) 

Пункти 

- агрономічні 275, 300. 

- відгодівельні 367. 

- військово-продовольчі 372. 

- дослідно-селекційні 296, 297. 

- дощомірні 61. 

- евакуаційні 153. 

- заготівельні 375, 377. 

- зсипні 371. 

- інспекторські 364. 

- коноплепереробний 246. 

- лікарсько-харчувальний 499. 

- прокатні 131. 

- риборозведення 323. 

- торгові 354. 

- учбові 145, 437, 438. 

- фельдшерські 61. 

Р 

 

 

Радгоспи 134, 135, 147, 150, 151, 182, 

241, 250, 276, 282-286, 293, 294, 

310-312, 366, 368, 375, 425, 427, 

432, 600, 622, 623. 

(див. також Сільське 

господарство) 

Ради народного господарства 132, 

183, 204-206, 254, 346, 360-362, 

367, 438, 481, 485. 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів 

(трудящих, народних, 

облдержадміністрації) 48, 124, 

125, 128-139, 146, 150, 161-163, 

170-172, 174, 175, 179, 180, 183-

185, 191, 201, 220, 247, 250, 251, 

264, 275, 277, 295, 323, 326, 327, 

345, 346, 348, 349, 354, 355, 359, 

360, 363, 365-367, 373, 374, 382, 

400, 411, 417, 433, 462, 466, 468, 

493-495, 497, 498, 500, 533, 548, 

572, 578, 579, 582, 623. 

Радіація, радіаційний стан 397, 567. 

Радіо і радіофікація 183, 272, 273, 

476, 477, 514, 538, 606. 

Ратуші міські 65, 66, 74. 

Реабілітація 172. 

Ревізькі реєстри, (казки), див. 

Статистика 

Революції 

- 1905-1907 рр. 121, 135, 536, 557, 

571, 572. 

- Жовтнева 473, 496, 564, 571. 

- Помаранчева 577. 

Революційна законність 144. 

Революційні комітети, див. 

Надзвичайні органи 

Революційний рух 78, 101, 105, 106, 

131, 154, 157, 473, 564, 565, 

570, 571, 580. 

Рейхскомісаріати, див. Установи та  

організації періоду нацистської 

окупації 

Реквізиція 64, 71, 153. 

Рекрути, див. Армія 

Релігія, духовенство 96, 107, 116-119, 



 670 

550-552, 570, 575, 620. 

- аморальна поведінка духовенства 

116. 

- відокремлення церкви від держави 

99, 129, 131. 

- громади, секти 116, 131, 493, 551, 

552. 

- захоплення духовенством землі, 

суперечки за землю 88, 92. 

- захоплення церковних та 

монастирських земель 70, 71, 

84, 157. 

- католицтво 118. 

- костьоли 118. 

- релігійні книги 117, 119, 469, 586, 

587. 

- Синод 116, 117, 119. 

 

- сповідні розписи 116, 117,119. 

- установи культу (церкви, 

монастирі) 101, 103, 116-119, 

153, 275, 428, 493, 550-552, 560, 

570, 594, 624. 

Репресії 556, 565, 569, 575, 587, 591, 

619, 625. 

Реформи 63. 

Рибництво 257, 280, 301, 322-324, 

547. 

Робоча сила 63, 86, 136, 221, 268, 271, 

288, 343, 377, 497-499, 589, 611, 

613. 

Робочий день 86, 147, 265, 338, 500. 

(див. також Праця та зарплата) 

Рушення 65. 

С 

 

 

Свята та святкування 463, 465, 478, 

531, 541, 548, 558, 561, 562, 622, 

625, 626. 

- звільнення від фашистських 

загарбників 139, 279, 435, 463, 

536, 622. 

- пам'яті поета Василя Симоненка 

535. 

- пам'яті Т.Г. Шевченка 100, 137, 267, 

418, 424, 435, 463, 467, 476, 513, 

535, 555, 567, 622, 623. 

- 50-річчя ВЛКСМ 416. 

- 50-річчя Жовтня 347, 543. 

- 50-річчя утворення Черкаської 

області 625. 

- 50-річчя створення СРСР 429, 536. 

- 98-річчя з дня народження 

Ф.Шопена 435. 

- 100-річчя О.С. Пушкіна 102, 106. 

- 100-річчя Товариства Червоного 

Хреста 398, 529. 

- 125-річчя з дня народження П.І. 

Чайковського 467. 

- 130-річчя з дня народження І.С. 

Нечуя-Левицького 476.  

- 300-річчя возз'єднання України з 

Росією 136, 267, 423. 

- 300-річчя царювання Романових 

100. 

- 700-річчя м. Черкаси 564, 622. 

Секвестрування 80, 92. 

Секти, див. Релігія 

Селянство та селянський рух до 

Жовтневої революції 1917 р. 

- виступи селян 70, 72, 557, 569, 580, 

581, 622. 

- жорстоке ставлення поміщиків до 

селян, вбивства 69, 71. 

- захоплення землі 90. 

- захоплення поміщиками селянської 

землі, майна 70, 71. 

- непокора владі та поміщикам, опір 

поліції 54, 63, 69, 71, 72. 

- продаж селян 69. 

- утечі від поміщиків 65, 69, 71. 

(див. також Революція 1905-

1907 рр.) 

Селянство після Жовтневої революції 

1917 р. 132, 153, 154, 156-158, 

275. 
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(див. також "Куркульство" та 

боротьба з ним) 

Селянська реформа 

- викуп селянами землі, викупні акти 

51, 54. 

- наділи землі 54, 55, 93, 558. 

- уставні грамоти, відмова від їх 

прийняття 48, 50, 54, 70, 119, 

557. 

(див. також Землеволодіння. 

Селянство та селянський рух до 

Жовтневої революції 1917 р.) 

Сенат 68, 80. 

Синод, див. Релігія 

Сільське господарство 196, 197, 205, 

241, 423, 563, 580, 600-602. 

- агрономія та агротехніка 62, 64, 92, 

150, 275, 278-284, 287-289, 292, 

294-298, 300, 310, 316, 383, 387, 

433, 563. 

- бджільництво 61, 136, 277, 280, 281, 

310. 

- боротьба зі шкідниками сільського 

господарства 278, 283, 295, 298, 

299, 325, 387. 

- ветеринарія 50, 254, 277, 278, 281, 

283, 284, 294, 301, 306, 307, 

309-311, 598. 

- відбудова сільського господарства 

129, 131, 135, 563, 623. 

- дослідні та селекційні станції, поля 

103, 129, 183, 296, 298-300, 378, 

553. 

- економічні показники 182, 294. 

- заготівля сільськогосподарських 

продуктів, постачання та збут 

126, 135, 138, 148, 149, 153, 154, 

182,  198, 250, 252, 288, 294, 

305, 352, 353, 355, 357, 365-368, 

373-375, 377, 379-382, 387, 586, 

587, 598. 

- звірогосподарство 311. 

- кадри 128, 129, 149, 278, 284, 288, 

289, 294, 295, 299, 300, 306, 308, 

426, 428, 436, 452-455, 460, 580.  

- контрактація 301, 366. 

- конярство 281, 306. 

- кормова база 294, 301, 305, 368. 

- кролівництво 547. 

- лікарські рослини 377, 379. 

- механізація сільського 

господарства, машини, 

реманент 135, 149, 150, 278, 

280, 282-284, 286-290, 292, 294, 

300, 332, 359, 368, 376, 385, 

386, 392, 539, 587, 598, 600. 

- насінництво, насінні фонди 132, 

277, 284, 289, 292-300, 310, 

366, 375, 387, 596, 600. 

- овочівництво 182, 459. 

- огородництво 136. 

- планування 182, 184, 277-284, 286, 

289-293, 316, 433. 

- племінна справа 150, 277, 278, 280, 

283, 284, 301-306. 

- позики продовольчі та насінні 54, 

131, 132. 

- посівні площі, посіви 48, 86, 131, 

135, 136, 147, 250, 280, 282-

284, 289, 294, 296, 297, 316, 

374, 379, 383, 387, 388, 393, 

433, 483, 563, 587, 600. 

- проведення сільськогосподарських 

кампаній 124, 131, 135, 147, 

148, 242, 281, 288, 379, 392, 

400, 502, 515, 586, 587, 598, 

600, 623. 

- пропаганда сільськогосподарських 

знань 278. 

- птахівництво 61, 277, 280, 281, 283, 

302, 307-310, 367, 598. 

- рільництво 284, 374, 598. 

- розвиток, стан сільського 

господарства 61, 64, 129, 134, 

149, 183, 284, 433, 476, 623, 

625. 

- рослинництво 284, 289, 366, 565, 

566. 

- садівництво 61, 129, 136, 150, 459, 

565. 
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- тваринництво 61, 136, 182, 184, 245, 

277, 278, 280-284, 286, 288, 289, 

294, 296, 301-304, 310, 324, 366, 

367, 374, 377, 400, 433, 436, 587, 

598, 600, 623. 

- урожайність, збирання врожаю 86, 

99, 135, 150, 153, 158, 159, 182, 

278, 280, 281, 283, 284, 289, 292, 

294, 296, 297, 316, 324, 373, 374, 

387, 400, 423, 436, 582, 587, 596, 

600. 

- установи та організації, які керують 

сільським господарством 156-

158, 274-284, 288-297, 299-301, 

304, 316, 323, 359, 365, 367, 387, 

433, 436, 437, 557, 598-600. 

- шовківництво 61, 311. 

- ядохімікати 300, 405. 

Сільськогосподарські громади та 

товариства 61, 125, 276, 383, 

387. 

Соціалістична власність 150, 151. 

Соціалістична законність 148-150. 

Соціалістичне змагання, 

стахановський рух, ударники 

134, 135, 137, 138, 185, 187, 189, 

201, 208, 215, 220, 222, 229, 231, 

235, 248, 260, 265, 266, 287, 290, 

324, 332, 341-343, 347, 349, 351, 

352, 358-360, 364, 366, 367, 379-

381, 389, 396, 397, 401, 405, 406, 

410, 423, 463, 465, 471, 474, 475, 

479, 480, 483, 484, 486, 487, 492, 

503, 517, 518, 522, 524, 529, 532, 

533, 537, 545-548, 580-582, 622, 

623. 

Соціальне забезпечення та установи 

соціального забезпечення 84, 

87, 131, 132, 391, 393, 500-504, 

618, 619. 

(див. також Надання допомоги)  

Спекуляція і боротьба з нею 131, 165, 

168. 

Сповідні книги, розписи, див. Релігія 

Справники, див. Поліція, суди 

Станції 

- гідролісомеліоративні 317. 

- гідрометеорологічні 146. 

- дослідні сільськогосподарські 296, 

298, 299, 427, 553, 565. 

- з племінної роботи 303, 304. 

- інкубаторно-птахівничі 302, 308, 

309. 

- конопленасінневі 295. 

- лісозахисні 313. 

- лісомеліоративні 318. 

- лукомеліоративні 321, 322. 

- метеорологічні 61. 

- тваринницькі 301. 

Статистика та статистичні установи 

130, 186-190, 460, 498, 587, 

590, 594, 598. 

- будівництва 189, 343. 

- житлового фонду 189, 587. 

- зв'язку 204. 

- культурно-освітніх закладів 187, 

189, 590. 

- народної освіти 153, 156, 187, 189. 

- населення і населених пунктів 62-

67, 70-72, 78, 79, 84, 92, 116, 

117, 119, 132, 135, 144, 153, 

156, 159, 187-189, 204, 368, 

418, 473, 498, 586, 587, 589, 

598, 600, 613. 

- промислова та торговельна 48, 78, 

86, 132, 155, 156, 159, 186-189, 

204, 275, 565, 613. 

- сільськогосподарська 48, 61, 63, 64, 

70, 72, 86, 90, 92, 130, 132, 153, 

155, 156, 159, 186, 188, 189, 

196, 275, 368, 388, 586, 587, 

589, 598, 600. 

- соціального забезпечення 501. 

- охорони здоров'я 153, 187, 189, 395, 

396. 

- фінансів 86, 132, 187-189, 594. 

(див. також Перепис) 

Стахановський рух, ударництво, див. 

Соціалістичні змагання  

Стихійні лиха 
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- землетруси 558. 

Страйки 72, 558, 580, 581, 613. 

Страхування та установи страхування 

171, 201-203, 498, 594, 595. 

Суботники, див. Комуністичні 

суботники 

  

Суди та прокуратура 

- до 1917 р. 48, 54, 65, 66, 69-75, 79, 

80. 

- після 1917 р. 48, 138, 144, 161-171, 

175, 180, 405, 460, 498, 518, 591, 

593, 618. 

Т 

 

Тваринництво, див. Сільське 

господарство 

Театр 153, 514, 590, 161, 625. 

Телебачення 476. 

Товариства (громади) 

- взаємодопомоги 135, 393, 394, 501, 

502. 

- "Вільного козацтва на Україні" 156. 

- волосні 82. 

- єврейські 65, 67, 82, 101, 181, 384. 

- земельні 89, 275. 

- "Знання" 534, 535. 

- краєзнавчі 548. 

- кредитні 85, 383-385, 392. 

- медичні 540. 

- меліоративні 383. 

- міщанські 59, 64, 65, 82. 

- молочні 384. 

- наукові 539, 540. 

- однодвірні 82. 

- охорони пам'ятників історії та 

культури 462, 463, 535, 536. 

- охорони природи 546. 

- педагогічні 537. 

- позиково-ощадні 85, 385. 

- розповсюдження середньої освіти 

98. 

- селянські і сільські 61, 89, 155, 156, 

198, 379. 

- сільськогосподарського кредиту 

131, 386. 

- хімічні 482. 

- художників 541. 

- юридичне 163. 

Товариства та добровільні організації, 

осередки 

 

 

- боротьба за тверезість і здоров'я 

546. 

- глухих 545. 

- допомоги дітям 533. 

- "Друзі дітей" 533, 534. 

- "Друзі радіо СРСР" 538. 

- "Заповіт" 535. 

- книголюбів 536, 537. 

- кролівників і звірівників-любителів 

547, 548. 

- мисливців і рибалок 547. 

- музичні 543. 

- наукові 538, 539. 

- пожежні 531, 532. 

- "Просвіта" 534. 

- садівничі 548. 

- сліпих 544, 545. 

- сприяння обороні (ДТСААФ) 530, 

531, 622. 

- Червоного Хреста 528-530, 533, 537, 

607. 

Топографія 389, 562. 

Торгівля, торгівельні підприємства, 

ціни 49, 64, 94, 113, 115, 134, 

138, 149, 156, 177, 183, 184, 196, 

288, 290, 291, 352-359, 368, 375-

377, 380, 381, 383, 386, 390, 391, 

429, 430, 460, 478, 500, 565, 608, 

610. 

Транспорт 134, 150, 151, 186, 239, 

263, 366, 371, 376. 

- автомобільний 262, 263, 270, 284, 

332, 341, 366, 518, 532, 533. 

- вантажний 263, 294, 300, 332, 342. 

- гужовий 148, 268, 371, 498. 

- залізничний 58, 110, 165, 166, 175,  
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262, 265, 372, 604, 606, 611, 622. 

- пасажирський 264. 

- повітряний 265, 266, 568. 

(див. також Шляхи сполучення) 

 

Туризм 416, 448, 449, 516, 549, 550. 

Тюрми, тюремне ув'язнення 64, 81, 

178, 592, 594.  

У 

 

 

Ударники, див. Соціалістичне 

змагання 

Українізація 384. 

Українська держава 154, 155, 157. 

Університети 429, 492, 565, 566. 

Управи (управління) 

- волосні 92, 132, 153. 

- громадська 153. 

- земельні 62, 80, 89, 90, 104, 105, 156-

158, 586, 587, 598-600. 

- земські 61-63, 84, 96, 100, 101, 104, 

106, 154, 155, 418. 

- козацька 53. 

- лісові 316, 603. 

- міські 58, 64, 85, 98, 100, 154, 205. 

- міщанські 58-60. 

- народна 96, 107. 

 

- повітові 95, 130, 167. 

- продовольчі 63, 85, 158, 159. 

- районні 586, 588, 589, 594, 596, 600, 

606, 609, 610, 616, 618. 

- сільські 50-53, 157, 586-588, 594, 

600. 

- спрощена реміснича 60. 

- харчова 63. 

Установи та організації періоду 

нацистської окупації 495, 571, 

586-621. 

Установи періоду Тимчасового 

уряду, Української директорії 

153-160, 498. 

Участь військовослужбовців у 

військових діях у Афганістані, 

Чехословаччині 575, 625. 

 

Ф 

 

 

Фабрики 132, 156. 

- валяльно-повстяні 236, 237. 

- взуттєві 236, 237. 

- гігроскопічної вати 237, 238. 

- ґудзикова 596. 

- меблеві 229. 

- тютюнові 64, 204, 257, 258, 581. 

- художніх виробів 239. 

- швейні 234-238. 

Фізкультура та спорт 134, 137, 401, 

402, 412-416, 422, 426-430, 434, 

435, 439, 449, 450, 473, 511, 514, 

516, 530-532, 545, 568, 622, 623.  

Фінанси та кредит 55. 

- гроші та грошовий обіг 48, 59, 64, 

65, 71, 73, 74, 77, 79, 84, 85, 92, 

97, 98, 101, 103, 107-109, 111, 

114-116, 119, 148, 192, 196-198, 

200, 317, 551, 594, 598, 610. 

- капітали громадські 55, 58, 65, 68, 

77, 84. 

- кошториси прибутків, видатків, 

бюджети 58, 63, 64, 82, 84, 98, 

99, 102, 104-106, 111, 113, 135, 

138, 140, 141, 149-151, 153, 158, 

162, 163, 166, 168-170, 172, 182-

184, 186, 189, 191-194, 196-199, 

201, 202, 205-230, 232-243, 245-

260, 262-266, 268-272, 279-281, 

284, 292-295, 297-300, 303-306, 

308, 310, 311, 314-322, 324, 326-

333, 336-345, 347, 348, 350-354, 

357-368, 370, 372-375, 380, 381, 

388, 389, 394, 397-408, 410-414, 

416, 418-420, 422-424, 427-440, 

445-452, 458, 461, 463-472, 474-  
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483, 485-495, 497, 500-503, 505, 

506, 509, 514, 516-518, 520, 522, 

524, 528, 529, 531-535, 537-550, 

582, 586, 587, 594, 598, 606, 610, 

611, 616, 618. 

- кредитування 386, 390, 391.  

- органи фінансування та 

 

кредитування 84, 85, 101, 171, 

191-197, 199-201, 271, 386, 429, 

469, 594. 

Фольклор 535, 555, 556, 560. 

Фондовий ринок 380. 

Формулярні списки 68, 71, 79, 82, 84, 

94, 100, 102-105. 

Х 

 

Хабарництво і боротьба з ним 73, 135, 

165. 

 

 

 

Художня самодіяльність, див. 

Мистецтво 

Ц 
 

Цензура, див. Преса 

Центральна Рада 155, 157, 159. 

Церкви, див. Релігія 

Цивільна оборона 146, 419. 

Цивільні справи, див. Суди та 

прокуратура 

 

 

 

Цілинні землі (цілина), їх освоєння 

278, 458. 

Ціни та ціноутворення 48, 50, 61, 63, 

64, 66, 94, 159, 183, 200, 201, 

204, 214, 352, 354, 356, 373, 376, 

391, 603. 

Ч 

 

Червона Армія 143. 

- дезертирство та боротьба з ним 124, 

178, 591. 

- мобілізація, відстрочки, 

демобілізація 138, 139, 144, 340, 

348, 499. 

- облік військовозобов'язаних 138, 

144, 155, 157, 374. 

- постачання армії 124, 129, 131, 135,  

 

 

 

155, 193, 288, 289, 363, 374.  

- тижні фронту і транспорту 124, 131, 

515. 

Червоний Хрест, див. Громадські 

організації. Товариства 

добровільні 

Чорнобильська АЕС (ліквідація 

аварії, учасники) 251, 396, 397, 

567, 576, 625. 

Ш 
 

Школи, див. Народна освіта 

Шляхи сполучення 58, 61, 66, 88, 92,  

 

 

 

131, 136, 150, 586, 591. 

Ю 

 

Ювілей, ювілейні дати 478, 623, 625. 

(див. також Свята та  

 

 

 

 

святкування) 

Юстиція, див. Суд і прокуратура 
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Я 

 

Ярмарки 380. 
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