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ПЕРЕДМОВА 
 

Архівна справа на Вінниччині зародилася ще в другій половині ХVІ 
ст., коли було створено Брацлавське воєводство й розпочали діяльність шля-
хетські суди: ґродський, земський та підкоморський. Перша конкретна вказі-
вка на існування місця концентрації архівних документів у Вінниці сягає 
1580 р., коли через необережність сталася пожежа Вінницького замку, у якій 
згоріла переважна більшість королівських надавчих актів на маєтки місцевій 
шляхті, межових обводів та ін. документів, переданих тією ж шляхтою на 
зберігання в старостинську адміністрацію та приватним особам. 

Після переведення у 1598 р. адміністративного центру воєводства з 
Брацлава до Вінниці земський та ґродський архіви Брацлавського воєводства 
зберігалися в дерев’яному Вінницькому замку на острові. 

Під час Визвольної війни та Руїни Вінницький архів актових книг за-
знав непоправних втрат. Після відновлення у 1700 р. судово-
адміністративних установ Речі Посполитої на теренах Брацлавщини їх чино-
вникам вдалося знайти всього кілька актових книг ХVII ст. і жодної ХVІ. 

Упродовж ХVIII ст. архів ґродських та земських книг зберігався при 
Вінницькому ґродському суді. Після створення у 1796 р. Брацлавського на-
місництва він став основою для нововідкритого архіву при Брацлавському 
верхньоземському суді. Оскільки 1797 р. Брацлавське намісництво ліквідо-
вано, а разом з ним і верхньоземський суд, то архів давніх актових книг збе-
рігався надалі при Вінницькому повітовому суді. 

У зв’язку зі створенням у 1852 р. при Київському університеті ім. Св. 
Володимира архіву давніх актів книги Брацлавського воєводства ХVII – 
ХVIII ст. були перевезені з Вінниці до Києва. На теренах сучасної Вінниччи-
ни залишилися тільки відомчі архіви держустанов повітового рівня та муні-
ципальних органів. Під час реформ 60-80-х рр. ХІХ ст. значну частину 
держустанов було ліквідовано, а натомість створено чимало нових. Архівні 
документи закритих судових установ було перевезено до Кам’янця-
Подільського та Києва (відповідно до адміністративно-територіальної при-
належності повіту). Актові книги судових установ за період 1800-1872 рр. 
було виокремлено з фондів і на їх основі у 1880 р. сформувалися Кам’янець-
Подільський та Київський нотаріальний архіви. Інші документи передано на 
зберігання в архіви губернських правлінь. 

Після відкриття 1909 р. у Вінниці окружного суду, дія якого поши-
рювалася на 7 повітів Подільської губернії, при канцелярії старшого нотаріу-
са окружного суду створено Вінницький нотаріальний архів, до якого част-
ково були передані документи з Кам’янець-Подільського нотаріального ар-
хіву. 

Перші кроки з організації архівної справи в краї після ліквідації цариз-
му були зроблені військовими. В липні 1918 р. при штабі 2-го Подільського 
корпусу в м. Вінниці організовано військово-історичний відділ, що займався 
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збором документів, залишених на території губернії частинами армій Пів-
денно-Західного фронту. 

В 1920 р. у м. Вінниці при Подільському губернському відділі народ-
ної освіти була створена архівна секція охорони пам’яток давнини, мистецт-
ва і природи. У тому ж році при ній відкрито Подільський обласний архів, 
який складався з архівного, бібліотечного і бібліографічного відділів. 

У вересні 1920 р. утворено Подільське губернське архівне управління 
(з 1918 р. м. Вінниця стала центром Подільської губернії) при губернській 
інспектурі народної освіти, а Подільський обласний архів ліквідовано. 

15 січня 1921 р. Подільський губревком утворив архівну комісію в 
складі представників від губнаросвіти, губвидаву та губвідділу РСІ. Комісія 
займалася відбором непотрібних архівних документів для утилізації та вико-
ристання в діловодстві державних установ та підприємств. 

У лютому 1921 р. при Подільській губнаросвіті організовується губе-
рнський комітет охорони пам’ятників давнини, природи та мистецтва (“Губ-
копис”), в складі якого була архівна секція. У зв’язку з цим, 28 лютого 1921 
р. за постановою губревкому Подільське губернське архівне управління було 
розформовано. Очолив архівну секцію Ю. Александрович. 

Згідно з  постановою  РНК УСРР від 13.01.1922 р.  Подільська  губнар- 
освіта 1 квітня 1922 р.  утворила  Подільське  губернське архівне  управління.  
Архівна секція “Губкопису” та губерніальна архівна комісія були ліквідовані. 
У  травні того ж року в Кам’янці-Подільському  створено тимчасове архівне 
управління, яке підпорядковувалося губарху.  В жовтні  йому надано статус 
філіалу. 

З 1923 р. й до часу ліквідації у 1925 р. Подільський губарх очолював 
С.С. Смеречинський. 24 липня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією Подільської 
губернії Подільське губернське архівне управління припинило діяльність і 
передало свої функції тимчасовій архівній комісії. Остання, в свою чергу, 
передала справи трьом окружним архівним управлінням, створеним за по-
становою ВУЦВК від 10 червня 1925 р.: Вінницькому, Могилів-
Подільському та Тульчинському. Історичний архів увійшов у повному обсязі 
до складу Вінницького окружного архівного управління. 

У  зв’язку  з  реорганізацією  адміністративно-територіального  поділу  
України 18 вересня 1930 р. урядова комісія в справі ліквідації округ постано-
вила замість окружних архівних управлінь утворити місцеві архівні управ-
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Навесні 1922 р. у Вінниці розпочато створення Подільського губерн-
ського історичного архіву для зберігання дореволюційних архівних докуме-
нтів. Він був укомплектований з матеріалів Подільського та Кам’янець-
Подільського архівних управлінь. Зокрема з Кам’янця до Вінниці було пере-
везено документи губернських установ, а також частини повітових. Губерн-
ський історичний архів був підпорядкований Подільській комісії з вивчення 
історії партії та історії революції. З його заснування бере початок історія су-
часного Державного архіву Вінницької області. 



ління. На підставі цієї постанови Вінницьке окружне архівне управління 
було реорганізоване у Вінницьке місцеве архівне управління, а Могилів-
Подільське і Тульчинське – у його філії. 10 листопада 1930 р. секретаріат 
ВУЦВК ухвалив реорганізувати місцеві архівні управління в державні істо-
ричні архіви, а їх філії – в районні архіви. Відповідно до цього в кінці 1931 р. 
Вінницьке  місцеве  архівне  управління  було  реорганізовано у Вінницький 
державний історичний архів. 

Зі створенням у лютому 1932 р. Вінницької області архів дістав назву 
Вінницького обласного історичного архіву й був підпорядкований щойно 
створеній Вінницькій обласній архівній управі. В 1932 р. в архіві зберігалося 
1315 фондів. 

У 30-х рр. архів розпочав і здійснював масовий прийом документів від 
установ та організацій. Тоді ж почалося картонування справ. У фанерні ящи-
ки були вкладені всі таємні матеріали. Була введена збройна охорона архіву. 

З 1938 р. архів підпорядковується НКВС. 
У зв’язку з нападом фашистської Німеччини обласний архівний відділ 

7 липня 1941 р. одержав наказ начальника Управління внутрішніх справ 
Вінницької області про підготовку до евакуації найбільш цінних таємних 
матеріалів у кількості однієї вантажної машини, усі ж інші документальні 
матеріали було запропоновано спалити впродовж 24 годин. Працівники ар-
хіву підготували до евакуації усі документи відділу секретних фондів разом з 
науково-довідковим апаратом (всього 24 автомашини). Документи були за-
вантажені у залізничний вагон і відправлені у м. Актюбінськ. Усі інші архів-
ні матеріали завдяки позиції архівістів та завідуючого архівом не були зни-
щені, як того вимагав наказ начальника УНКВС, а залишилися під окупаці-
єю. 

Окупаційна влада відновила роботу обласного історичного архіву 1 
листопада 1941 р. Незмінним завідуючим архіву аж до приходу радянських 
військ у 1944 р. був К. Глазирін. 

Впродовж усього періоду окупації працівники Вінницького обласного 
історичного архіву займалися видачею довідок майнового та соціально-
правового характеру, виконано значний об’єм робіт з описування документів 
фондів, які залишалися неописаними ще з довоєнних часів, або на них було 
втрачено науково-довідковий апарат під час відступу радянських військ. 
Архів здійснював і прийом документів, зокрема ЗАГСів, органів місцевого 
самоврядування тощо. 

Після звільнення Вінниці від фашистів було встановлено, що за час 
окупації архів втратив 257 фондів на 42229 одиниць зберігання. Окупацій-
ними властями було вивезено 598 планів колишніх поміщицьких земельних 
маєтків у Подільській губернії. 

В першому післявоєнному десятиріччі головна увага в архіві приділя-
лася науково-технічному впорядкуванню документальних матеріалів, оскі-
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льки чимало справ лежало на підлозі разом з книжками та підшивками газет. 
В 1944 р. була створена експертна комісія в складі 5 чоловік. 

До 1953 р. облік документальних матеріалів здійснювався у відділах. 
Цією справою займалися начальники відділів та зберігачі фондів. В 1954 р. 
розпочалася концентрація облікових документів. Відділи фондів жовтневої 
революції і соціалістичного будівництва, дореволюційних, військових, таєм-
них фондів упорядкували всі довідкові матеріали і передали їх завідувачеві 
обліку.  У  1955 р.  проведено перевірку наявності документальних матеріа-
лів, а зміни внесені в обліковий апарат. 

З 1944 р. архів став називатися Вінницьким обласним державним архі-
вом. У 1950 р. у його сховища надійшло 58 фондів (1558 од. зб.) з Одеського 
облдержархіву, 1510 справ з Кам’янець-Подільського облдержархіву. Ці 
документальні матеріали відносилися до профілю Вінницького облдержар-
хіву. У 1954 р., відповідно до розпорядження Архівного управління УРСР, з 
держархіву області було передано в Центральний державний архів Червоної 
Армії 62 фонди військових частин обсягом 4638 справ. У тому ж році 
Кам’янець-Подільському облдержархіву передано документальні матеріали 
фонду Подільського губернатора. До 1955 р. в Кам’янець-Подільський пере-
дано фонди інших губернських установ Подільської губернії дореволюцій-
ного періоду. 

В травні 1965 р. було запроваджено нову структуру і штати держархі-
ву. Зокрема створено відділ комплектування, зберігання, обліку і науково-
довідкового апарату, відділ використання і публікації та лабораторію архіву. 

У рік переходу архівної мережі області з відома МВС у підпорядку-
вання облвиконкому (1960 р.) облдержархів видав свій путівник (упорядни-
ки – А.Г. Бабенко, С.Я. Вініковецький, В.П. Воловик). 

В 1959 р. облдержархів розпочав формування фонду фотодокументів. 
У тому ж році розпочалась робота зі створення страхового фонду шляхом мі-
крофотокопіювання документальних матеріалів. 

З 1980 р. архів носить назву – Державний архів Вінницької області. 
У грудні 1988 р. ліквідовано архівний відділ облвиконкому. Функції 

управління архівною справою в регіоні передано державному архіву області. 
Згідно з указом  Президії  Верховної  Ради України від 27.08.1991 р. до

Державного архіву Вінницької області приєднано колишній обласний па-
ртійний  архів,  який  увійшов  до  складу держархіву на правах структурного 
підрозділу – відділу зберігання, обліку та використання фондів громадських 
та кооперативних організацій та установ.  

Документальне зібрання Державного архіву Вінницької області вклю-
чає історичні джерела, створені в основному в межах сучасної Вінницької 
області за період від приєднання Правобережної України до Російської імпе-
рії у 1793 р. до наших днів. За незначними винятками, документи архіву сто-
суються подій, які відбулися в межах сучасної Вінницької області. Незначна 
кількість фондоутворювачів та окремих документів сягає часів Речі Поспо-
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Період існування Брацлавської губернії та намісництва в складі Росій-
ської імперії (1793-1797 рр.) представлений фондами губернських установ: 
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литої (XVII-XVIII ст.). Адміністративні межі сучасної Вінницької області не 
збігаються чітко з  межами  давніших  адміністративно-територіальних утво-
рень, до яких входили землі краю. Тому документи, що стосуються історії Він-
ниччини, відклалися також в архівних установах суміжних областей, на терито-
рії яких розташовані адміністративні центри зазначених утворень.  

Часи Речі Посполитої представлені фондом Комісії зі збору пожертви 
десятого гроша на утримання війська по Брацлавському повіту та частиною 
справ фондів Брацлавського міського магістрату і Директора училищ По-
дільської губернії. Значна кількість документів часів існування Речі Поспо-
литої міститься в оригіналах та засвідчених копіях у фондах підкоморських, 
межових апеляційних та повітових земських (з 1832 р. – уїздних) судів. Зок-
рема у фонді Літинського межового апеляційного суду містяться оригінальні 
документи про відмежування земель сіл Дяківці, Зиновинці, Кожухів та ін.,
починаючи  з  1612 р.,  а  також  засвідчені  копії  та витяги з документів, 
найдавніший з яких відноситься до 1442 р. За характером це надавчі акти, 
купчі, межові декрети, показання свідків тощо. Між іншим, серед вказаних 
документів міститься витяг з акта відмежування Великого Князівства Литов-
ського  від  Польщі  (1546 р.).  Загалом  же  судові фонди містять величезну 
кількість межових справ із засвідченими копіями актів ґродського та земсь-
кого  судів  Брацлавського  воєводства, Люблінського коронного трибуналу, 
королівських  надавчих  актів, інших документів, оригінали яких до нашого 
часу не збереглися. 

Інша група фондів, у яких відклалися оригінальні документи часів Речі 
Посполитої, – це фонди повітових духовних правлінь. У них містяться окремі 
привілеї уніатських митрополитів та молдавських православних митрополи-
тів священикам на парафії, а також презенти та ерекції дідичів тим же церк-
вам та священикам за середину – другу половину ХVIII ст., метричні книги 
останньої чверті того ж сторіччя. 

Одним з найінформативніших, а відтак і найцінніших типів історичних 
джерел, що зберігаються в архіві є актові книги повітових земських судів за 
1800-1832 рр. та актові книги уїздних судів (1833-1872 рр.). У них містяться 
десятки  тисяч  актів  різноманітного характеру, в т.ч. копії документів ХV- 
ХVIII ст. з приватних та судових архівів (шляхетські родоводи, цехові статути, 
межові декрети, надавчі акти, інвентарі маєтків, скарги та маніфести тощо), 
орендні та заставні контракти на маєтки, корчми, ставки, винокурні, фабрики; 
запродажні угоди; описи маєтків, фільварків, корчем, млинів, панських будин-
ків, бібліотек та архівів у них; копії документів про підтвердження дворянства, 
витяги метричних записів тощо. Актові книги 40-70-х рр. ХІХ ст. містять ба-
гато інформації про розвиток цукрової промисловості, про торгівлю збіжжям, 
цукром, горілкою та пов’язане із цим чумакування, про хижацьке винищення 
лісів з метою забезпечення цукрових заводів паливом. 



намісницького правління, цивільної, кримінальної та казенної палат (до 
останньої увійшли матеріали Першої та Другої комісій Брацлавської губер-
нії), верхньої розправи, совісного суду. У них міститься інформація про ад-
міністративно-територіальні перетворення, про відкриття та функціонування 
митниць, конфіскацію маєтків учасників польського повстання під керівниц-
твом Т. Костюшка та надання їх російським дворянам, про переселення ві-
льних землеробів у південні степи тощо. 

Доволі широко представлені фонди навчальних закладів. Найважли-
вішими з них є фонди Директора училищ Подільської губернії, до якого 
увійшли матеріали Української окружної школи, що існувала у вінницьких 
поєзуїтських Мурах з середини 1770-х рр., Подільської гімназії (1832-1846 
рр.), Барської школи при уніатському монастирі (1820-і рр.), Гайсинсько-
Брацлавської повітової школи (1819-1821 рр.). 

Кількість фондів особового походження дорадянського періоду є порі-
вняно невеликою. Зокрема це фонди магнатів Потоцьких, Грохольських, 
Строганових, Щербатових. Вони містять переважно приватні листи, фото-
графії, частково – документи юридичного та господарського характеру. 

До найбільш цінних та інформативних фондів періоду другої полови-
ни ХІХ-поч. ХХ ст. належать фонди органів місцевого станового самовря-
дування (міських дум і управ, волосних правлінь, повітових земських управ), 
Вінницького окружного суду, прокурора та старшого нотаріуса того ж суду. 
У них відклались документи, які висвітлюють величезне коло питань того-
часної  історії  краю:  прокладання залізниці й розвиток залізничного транс-
порту,  розвиток  цукрової,  спиртової  і  борошномельної промисловості, ре-
формування адміністративної та судової систем, діяльність освітніх установ, 
культурне життя регіону, суспільно-політичне життя в період та після рево- 
люції 1905-1907 рр., політико-економічне становище на Східному Поділлі в 
період Першої світової війни. 

В архіві на зберіганні відклалися метричні книги парафій різних кон-
фесій: католицької  (з 1773), православної (з 1792), іудейської (з 1834), лю-
теранської (з 1909 р.).  Рівень  збереженості  їх  по різних населених пунктах  
різний. 
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Період УНР та Гетьманату представлений фондами Подільського губе-
рнського комісара Тимчасового уряду, Подільського губернського старости, 
Подільського губернського комісара, волосних земельних управ, Управи По-
дільської залізниці, установ та організацій, які розпочали свою діяльність ще 
за  передреволюційних  часів.  У зазначених фондах міститься інформація про 
становлення  органів  місцевого представництва за Центральної Ради, Гетьма- 
нату та Директорії, закони, обіжники,  матеріали про розгром селянами помі-
щицьких маєтків, про заворушення, пов’язані з розпуском Центральної Ради, 
резолюції селянських з’їздів, волосних і сільських сходів на підтримку Цент-
ральної Ради, доповідні записки судових слідчих про сутички селян з австрій-
ськими військами в Брацлавському та Гайсинському повітах  (1918 р.);  справа  



Діяльність повстанських антибільшовицьких загонів першої половини 
1920-х рр. (Волинця, Гальчевського, Шепеля, Мачушенка, Хмари та ін.) ви-
світлюється документами Подільського губвиконкому, Подільського губко-
му КП(б)У, інших установ. Загалом період 1920-х рр. представлений в архі-
вних документах дуже широко і з різних ракурсів. Зокрема це питання вста-
новлення радянської влади, адміністративних і територіальних реформ, роз-
витку промисловості та сільського господарства, діяльності освітніх та куль-
турних закладів, церкви. Чільне місце посідають розпорошені по різних фо-
ндах матеріали про здійснення на Поділлі політики коренізації представни-
ків різних етнічних груп населення. 

Наскільки повно у фондах архіву представлені документи за 1920-і 
рр., настільки ж мало відклалося їх за наступне десятиріччя. Зазначені мате-
ріали були втрачені під час відступу Червоної армії в 1941 р. 

Упродовж 1993-1999 рр. в архів з обласного управління СБУ було пе-
редано слідчі справи на реабілітованих громадян – жертв політичних репре-
сій, фільтраційні справи колишніх остарбайтерів та військовополонених. 
Загальна кількість зазначених справ - 78009. Слідчі справи охоплюють пері- 
од з 1918 р. – до початку 1980-х. Вони відображають основні етапи більшо-
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про погром єврейського кварталу у Тульчині  військовими  (січень 1918 р.).  У  
фонді  Вінницької  міської  управи міститься  інформація  про перебування  у  
Вінниці в лютому 1919 р. Директорії та уряду УНР, а  в квітні-травні 1920 р. –  
Головного  отамана  Армії УНР С.В. Петлюри.  Значна  кількість  документів 
періоду УНР відклалася у фондах радянських установ, зокрема ревкомів, що 
пов’язано із частими змінами влади на Поділлі у 1919-1920 рр. У

У період Другої світової війни Вінницька область входила до німецької 
та румунської зон окупації. Відтак в архіві відклались фонди як німецьких і 
румунських окупаційних установ, так і органів обмеженого місцевого само-
врядування, освітніх, судових, господарських установ. З окупаційних установ 
найціннішими є фонди Вінницького окружного гебітскомісара, Могилів-
Подільської, Ямпільської та Тульчинської повітових управ. Вони містять ін-
формацію про діяльність загонів УПА, націоналістичного та комуністичного 
підпілля, про господарство та постачання армії, про розквартирування окупа-
ційних військових частин, про табори військовополонених, гетто із списками 
ув’язнених тощо. Із муніципальних установ виділяються фонди Вінницької 
обласної управи, Вінницької та Могилів-Подільської міських управ, Крижо-
пільської, Томашпільської, Шпиківської районних управ. У зазначених фон-
дах особливо багато міститься інформації про діяльність культурних, освітніх 
та медичних установ, церкви. Достатньо широко представлені також фонди 
господарських установ: сільськогосподарських общин, цукрових та спиртових 
заводів, електростанцій, цегельних заводів, кар’єрів, млинових управлінь то-
що. Причому в окремих актах обстежень господарських установ перед вве-
денням їх в експлуатацію міститься інформація про останні передокупаційні 
дні липня 1941 р. і пов’язані з цими установами події. 



Інформативну, оглядово-аналітичну інформацію про соціально-
політичне, економічне та культурне життя містять фонди партійних органів. 
Їх фондоутворювачами були місцеві органи КП(б)У (пізніше КПУ) та її пер-
винні організації. Документи цих фондів охоплюють період з 1919 р. (част-
ково з 1917 р.) по 1990 р.  Особливо  цікаві  фонди  губернської, окружних, 
повітових та районних ланок КП(б)У, де відклалися протоколи засідань бю-
ро, пленумів, конференцій; інформації відділів ДПУ і  міліції;  політичні
та  економічні  огляди  Поділля,  які  характеризують період встановлення 
радянської влади та так звану радянську модернізацію.   

До складу фондів вищих учбових закладів, проектних інститутів, дос-
лідницьких  станцій  увійшла науково-дослідна документація: плани, звіти  
про науково-дослідну роботу, збірники наукових праць, монографії, авторе-
ферати на захист вчених ступенів. 

Серед фондів архіву чільне місце посідають фонди особового похо-
дження та колекції документів. Особливий інтерес становить фонд Давидов-
ського Г.М. (1866-1952 р. н.), заслуженого артиста УРСР, композитора, в 
якому відклалися  рукописи  його  творів.  Цікавий краєзнавчий матеріал з 
історії міста Вінниці та народонаселення поч. ХХ ст. представлений у фонді 
краєзнавця, колишнього директора краєзнавчого музею Брилінга Г.Г. (1897-
1980 р.н.). Величезним пластом етнографічних зібрань відзначаються фонди 
Присяжнюк Насті Андріанівни та Руденко Марії Авксентіївни. Так, напри-
клад, у фонді краєзнавця та фольклористки Присяжнюк Н.А., крім докумен-
тів біографічного характеру, містяться зібрані та оброблені нею зразки на-
родної творчості: понад 4 тис. пісень, понад 4 тис. казок, бувальщин, гуморе-
сок, більше 100 голосінь, 44 тис. прислів’їв, приказок та ін. 

З фондів колекцій на особливу увагу заслуговують Колекція докумен-
тів воїнів-вінничан, колишніх учасників війни в Афганістані, де зібрані їх 
біографічні матеріали, листи, спогади, статті, фотографії; Колекція свідчень, 
спогадів та інших документів колишніх в’язнів гетто, концентраційних та 
робочих таборів, а також громадян, примусово вигнаних до Німеччини; Ко-
лекція свідчень очевидців Голодоморів. 

Значний масив інформації становлять фотодокументи, які відобража-
ють окремі події громадсько-політичного життя, розвитку народного госпо-
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вицького  терору:  1918-1921 рр. – чекістський  терор  проти  представників  
українських  владних  структур,  війська,  партій  тощо;  1930-1933 рр. – 
винищення діячів української церкви, інтелігенції, заможнішого селянства; 
1937-1938 рр. –  “великий терор”; 1944 – поч. 1950-х рр. – винищення оунів-
ців та колишніх працівників окупаційних установ. 

У  фондах  архіву  представлено  широкий  картографічний  матеріал, 
починаючи з другої половини ХVIII ст. Головним чином це плани панських 
маєтків, міст, сіл, графічні зображення меж земельних маєтків різних власників 
тощо. Містяться картографічні матеріали головним чином у фондах повітових 
та міських землемірів, чиншових присутствій та в окремих колекціях. 



дарства,  освіти,  охорони   здоров’я,  побуту  населення.  Окрему  колекцію 
складають фотографії населених пунктів з кінця ХІХ – до кінця ХХ ст., що 
дає змогу прослідкувати еволюцію містобудування на території Вінниччини. 

Фонодокументи представлені циклами радіопередач “Люби і знай свій 
рідний край” та “Краєзнавчі читання”, що висвітлюють окремі питання з іс-
торії краю. Чільне місце серед фотодокументів займають радіопередачі-
зустрічі з видатними людьми, розповіді про талановитих особистостей, кон-
церти сімейних ансамблів та професійних колективів. 

Кінодокументи представлені фільмами “Визволення Вінниці від німе-
цько-фашистських загарбників”; про видатних людей області: народного 
умільця з м. Жмеринки М.Г. Маслюка, заслуженого лікаря України С.П. Бє-
лканія; про свята, що проводились на Вінниччині; про Могилів-Подільський 
машинобудівний завод, Микулинецький заповідник, санаторій “Поділля” у 
м. Хмільник та ін. 

Описові статті до фондів архіву, вміщені у путівнику, включають та-
кі структурні елементи: 

І. Назва фонду. Назва фонду в путівнику відповідає назві фонду в ос-
новних облікових документах і є останньою повною назвою фондоутворю-
вача. Назви установ різних історичних періодів подані сучасною українсь-
кою мовою. Дати перейменувань, хронологічні періоди існування установ-
попередників та правонаступників наводяться в історичній довідці. Значна 
кількість фондів обласних установ представлені тільки повоєнними докуме-
нтами, оскільки матеріали довоєнного періоду були втрачені. У фондах рай-
виконкомів, їх відділів, сільських рад та господарських установ майже не 
відклалося документів 1930-х – поч. 1940-х рр., які також були втрачені під 
час війни. Групи фондів подано під узагальнюючими назвами, але із збере-
женням географічної локалізації кожного окремого фондоутворювача або 
інших його специфічних особливостей. 

ІІ. Обліково-довідкові дані про фонд. 1. Номер фонду. Номери фондів 
дорадянського періоду та періоду Незалежності України наводяться без лі-
тер, перед номером фонду радянського періоду ставиться літера “Р”, а пар-
тійних фондів – “П”. Фонди періоду німецько-румунської окупації області 
подано з літерою “Р” і за єдиною книгою надходжень з фондами радянсько-
го періоду. Фонди періоду Незалежності України нумеруються валовою ну-
мерацією фондів радянського періоду. Фонди установ, які продовжили дія-
льність після проголошення Незалежності, поповнюються під попередніми 
номерами з  літерою  “Р”. При груповому описуванні перелічуються  усі 
окремі фонди групи. При описуванні об’єднаних архівних фондів у більшос-
ті  випадків  перелічуються  усі  фондоутворювачі.  2. Крайні дати докумен-
тів. Крайніми датами фонду є дати найбільш раннього та найбільш пізнього 
документів, які входять до його складу, причому  ці  дати не  завжди  збіга-
ються з крайніми датами діяльності фондоутворювача. У випадках, коли 
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крайні дати фонду виходять за межі крайніх дат діяльності фондоутворюва-
ча, в історичній довідці або в анотації документів фонду пояснюється харак-
тер походження відповідних документів. Якщо документи фонду охоплю-
ють не всі роки між крайніми датами фонду, то хронологічні рамки фонду 
подаються кількома часовими проміжками через кому. 3. Науково-
довідковий апарат (нда) до фонду: описи, каталоги. 

ІІІ. Історична довідка. В історичній довідці про  фондоутворювач  на-
водяться такі дані: дата заснування, якщо така встановлена, або з якого часу  
за  документами  простежується  діяльність  установи;  нормативний  акт, на 
основі якого був створений фондоутворювач; хронологічні рамки діяльнос-
ті; інформація про підпорядкування, основні функції, організаційну струк- 
туру, ліквідацію або припинення діяльності; назва організації-попередни-
ка. До груп фондів складено по одній загальній історичній довідці, якщо ж 
окремі установи, що входять у групу, мали свої особливості, це відображе-
но  у  груповій  історичній  довідці. При   складанні  історичних  довідок до
фондів були використані справи фондів, передмови до описів, архівні доку-
менти,  енциклопедичні  видання  та довідники. До особових фондів подано  
біографії фондоутворювачів. 

ІV. Анотація документів фонду. В анотації документів фонду подано 
коротке узагальнене описання складу документів, змісту за темами і пробле-
мами, що утворюють напрями діяльності фондоутворювача. Анотація поді-
ляється на три основні частина за видами документації, яка описується: ор-
ганізаційно-розпорядча, планово-звітна, інформаційно-аналітична. При опи-
суванні видів документів коротко подається їх основний зміст і спрямування 
дії. Анотація документів особового походження включає інформацію про 
документи службової, творчої, педагогічної, громадської діяльності; біогра-
фічні документи, листування; документи інших осіб; кіно-фотодокументи. 

В архіві наявні й постійно поповнюються систематичний, географічний 
та іменний каталоги.  

Сучасна структура архіву: 
1. Відділ зберігання, обліку та науково-довідкового апарату; 
2. Відділ організації та координації архівної справи; 
3. Відділ формування НАФ та діловодства; 
4. Відділ інформації та використання документів; 
5. Зональна лабораторія забезпечення збереженості та  

мікрофільмування документів; 
6. Відділ фінансового та матеріального забезпечення 

На 01.01.2010 р. в архіві зберігається 5607 фондів загальним обсягом 
1473594 одиниць зберігання, 22 кінодокументи, 35084 фотодокументів, 213 
фонодокументів. 
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Розділ 1.  
ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ  
ТА ПІДПРИЄМСТВ ДО 1917 РОКУ 
 
1. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
БРАЦЛАВСЬКЕ НАМІСНИЦЬКЕ ПРАВЛІННЯ 

 
Ф. 895, 3 од. зб., 1796 р. Опис. 
 
Створене відповідно до царського указу 22 травня (ст. ст.) 1795 р. як ор- 
ган адміністративно-поліційного управління Брацлавським намісниц-
твом.  Розпочато діяльність  20.02. (ст. ст.) 1796 р. До складу н. п. входили 
губернатор та 2 радники. Брацлавське намісницьке правління припини-
ло діяльність 31 квітня (ст. ст.) 1797 р., відповідно до царського указу від 
12 грудня (ст. ст.) 1796 р. про реорганізацію управління в приєднаних від 
Польщі землях. 

 
Протоколи засідань намісницького правління, настільний реєстр 

справ, що надійшли на розгляд. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ ПРИБУТКОВОГО  
ПОДАТКУ ПРИСУТСТВІЄ 
 
Ф. 663, 2 од. зб., 1919 р. Описи. 
 
Створене відповідно до Указу царя від 15 січня 1885 р. Виконувало різні 
доручення Подільської казенної палати з нагляду за збором прибуткового 
податку з промислових підприємств і торгівлі. Ліквідоване після встанов-
лення радянської влади. 
 
Статут, річний звіт Тульчинського товариства оптових закупок. 
 
 
МИРОВІ ПОСЕРЕДНИКИ  
 
11 фондів, 542 од. зб., 1861-1917 рр. Описи. 
 
Посади м. п. було введено під час проведення Селянської реформи 1861 р. 
Розглядали суперечки і скарги, що виникали між селянами і поміщиками, 
наглядали за органами селянського станового самоврядування (затвер-
дження обраних посадових осіб, накладання стягнень, відсторонення від 
посади). Здійснювали стосовно  селян  адміністративні  функції:  розгляд
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суперечок з позовом, що не перевищував 30 руб., арешт до 7 днів з покара-
нням різками  до 20  ударів. Мирові посередники призначалися  губернато-
ром за згодою губернського предводителя дворянства з місцевих поміщиків
і затверджувалися Сенатом. Безпосередньо підпорядковувались з’їзду ми-  
рових посередників. На Правобережній Україні інститут мирових посере-
дників скасовано в 1917 р.  

 
Укази Сенату; обіжники Міністерства внутрішніх справ, Подільсь-

кого губернського правління, Подільського губернського в селянських 
справах присутствія про складання та введення в дію уставних грамот, 
викупні платежі, проведення рекрутських наборів; відомості про страху-
вання селян; справи за скаргами селян на поміщиків.  

 
Вінницького повіту: 
І дільниці, ф. 205, 88 од. зб., 1861-1905 рр.; 
ІІ дільниці, ф. 206, 168 од. зб., 1861-1903 рр.; 
ІІІ дільниці, ф. 213, 53 од. зб., 1861-1885 рр.; 
ІV дільниці, ф. 214, 5 од. зб., 1861-1872 рр.; 
V дільниці, ф. 215, 6 од. зб., 1862-1866 рр. 
 
Гайсинського повіту: 
ІІ дільниці, ф. 715, 2 од. зб., 1916-1917 рр. 
 
Липовецького повіту: 
ІІ дільниці, ф. 598, 29 од. зб., 1891-1894 рр. 
 
Літинського повіту: 
І дільниці, ф. 196, 96 од. зб., 1861-1889 рр.; 
ІІ дільниці, ф. 197, 57 од. зб., 1861-1882 рр.; 
ІІІ дільниці, ф. 198, 31 од. зб., 1863-1871 рр.; 
VІ дільниці, ф. 199, 7 од. зб., 1864-1867 рр. 
 
 
ПОВІТОВІ З’ЇЗДИ МИРОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 
 
6 фондів, 8155 од. зб., 1852-1917 рр. Описи. 
 
Введені згідно з Положенням про губернські та повітові у селянських 
справах установи 1861 р. як апеляційна інстанція на рішення мирових по-
середників. Розглядали подання мирових посередників про складання 
уставних грамот, визначення наділів та повинностей селян, обмін земель. 
Підпорядковувались губернському у селянських справах присутствію. Ін-
ститут мирових посередників скасовано декретом РНК України від 19 лю-
того 1919 р. 
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Протоколи з’їздів мирових посередників, уставні грамоти, скарги 
селян, слідчі справи. 

Брацлавсько-Гайсинський, ф. 597, 59 од. зб., 1907-1913 рр.; 
Вінницький, ф. 207, 128 од. зб., 1861-1905 рр.; 
Вінницько-Літинський, ф. 80, 7821 од. зб., 1852-1917 рр.; 
Літинський, ф. 201, 142 од. зб., 1861-1898 рр.; 
Ольгопільсько-Балтський, ф. 811, 3 од. зб., 1862, 1880-1881 рр.; 
Ямпільсько-Могилівський, ф. 548, 2 од. зб., 1872-1881 рр. 

ПОВІТОВІ РЕКРУТСЬКІ ПРИСУТСТВІЯ 

6 фондів, 82 од. зб., 1797-1874 рр. Описи. 

Створені на Поділлі у 1796 р. на підставі закону “Установлення для управ-
ління губерній Всеросійської імперії” від 1775 р. Проводили набір рекру-
тів. Ліквідовані указом Сенату від 14 травня 1874 р. у зв’язку з  введенням 
загальної військової повинності.  

Протоколи засідань повітових рекрутських присутствій, списки ре-
крутів, сімейні списки. 

Брацлавське, ф. 556, 7 од. зб., 1831-1871 рр.; 
Вінницьке, ф. 252, 57 од. зб., 1869-1874 рр.; 
Липовецьке, ф. 899, 8 од. зб., 1799, 1803, 1804, 1829, 1853, 1868 рр.; 
Літинське, ф. 605, 6 од. зб., 1829, 1833, 1872-1874 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. 804, 2 од. зб., 1848 р.; 
Махнівське, ф. 860, 3 од. зб., 1797-1803 рр. 

ВІННИЦЬКЕ ПОВІТОВЕ У ВІЙСЬКОВІЙ  
ПОВИННОСТІ ПРИСУТСТВІЄ 

Ф. 208, 2063 од. зб., 1874-1917 рр. Описи. 

Утворене згідно з указами Сенату від 1 і 26 січня 1874 р. у зв’язку  з вве-
денням в Російській імперії загальної військової повинності. Займалися 
призовом на військову службу, а у воєнний час – мобілізацією військово-
зобов’язаних. Ліквідоване згідно з постановою Наркомату внутрішніх 
справ РРФСР від 2 січня 1918 р.  

Обіжники Подільського губернатора; протоколи засідань повітового 
у військовій повинності присутствія; звіти про хід призовів; вироки вій-
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ськового суду; списки допризовників та ополченців; сімейні списки; мет-
ричні виписи; заяви про приписку до призовних дільниць; фотографії 
призовників. 

ПОВІТОВІ В СПРАВАХ ВИБОРІВ  
ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ КОМІСІЇ 

8 фондів, 101 од. зб., 1905-1912 рр. Описи. 

Створювались на підставі положень про вибори до Державної думи від 6 
серпня 1905 р. і 3 червня 1907 р. На них було покладено нагляд за скла-
данням списків виборців, проведенням виборів, розгляд заяв і скарг у 
справі виборів. До комісій входили представники адміністративно-
поліцейських, судових і станових установ повіту. Підпорядковувалися гу-
бернській комісії з виборів до Державної думи. 

Укази, обіжники Міністерства внутрішніх справ про порядок про-
ведення виборів; положення про вибори; постанови, протоколи засідань 
повітових комісій з виборів уповноважених, списки виборців, відомості 
про осіб, включених до списки виборців та виключених з них. 

Брацлавська, ф. 563, 3 од. зб., 1910-1912 рр.; 
Вінницька, ф. 504, 25 од. зб., 1905-1907 рр.; 
Гайсинська, ф. 446, 19 од. зб., 1905-1907 рр.; 
Липовецька, ф. 900, 35 од. зб., 1905-1907 рр.; 
Літинська, ф. 730, 2 од. зб., 1907 р.; 
Могилів-Подільська, ф. 888, 3 од. зб., 1907 р.; 
Ольгопільська, ф. 520, 12 од. зб., 1905-1907 рр.; 
Ямпільська, ф. 579, 2 од. зб., 1907 р. 

ПОВІТОВІ В ЧИНШОВИХ СПРАВАХ ПРИСУТСТВІЯ 

8 фондів, 2971 од. зб., 1806-1918 рр. Описи, каталог. 
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Створені в 1886 р. для затвердження прав на чиншову землю, яка за ба-
жанням чиншовиків викуплялась у власність або замінювалася правом 
оренди. До їх складу входили: голова повітового з’їзду  мирових  суддів,  
по одному місцевому землевласникові і мировому посередникові. Ліквідо- 
вані раданяською владою. У фондах є межові книги, геодезичні описи та  
плани зеиельних ділянок дореформеного періоду. 



19 

Плани, геодезичні описи земельних ділянок поміщиків і селян, 
межові книги. 

Брацлавське, ф. 7, 673 од. зб., 1837-1907 рр.; 
Вінницьке, ф. 5, 979 од. зб., 1833-1916 рр.; 
Гайсинське, ф. 4, 19 од. зб., 1834-1915 рр.; 
Липовецьке, ф. 10, 271 од. зб., 1808-1918 рр.; 
Літинське, ф. 12, 562 од. зб., 1813-1917 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. 369, 267 од. зб., 1852-1898 рр.; 
Ольгопільське, ф. 666, 44 од. зб., 1842-1917 рр.; 
Ямпільське, ф. 11, 156 од. зб., 1806-1915 рр. 

ПОВІТОВІ ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ КОМІСІЇ 

2 фонди, 218 од. зб., 1906-1917 рр. Описи, каталог. 

Утворені указом Сенату від 4 березня 1906 р. для сприяння в здійсненні 
столипінської аграрної реформи. До їх складу входили великі 
землевласники і чиновники. Комісії підпорядковувались до 1911 р. 
секретарю із землевпорядкування губернського у селянських справах 
присутствія, а з 1911 р. – губернській землевпорядній комісії. Ліквідовані в 
липні 1917 року. 

Обіжники подільського губернатора, селянського банку; протоколи 
засідань комісій; ухвали сільських сходів; відомості про кількість 
селянських родин, які переселилися в Сибір та Поволжя; листування з 
Подільським губернським у селянських справах присутствієм про 
землеустрій, про перехід селян до відрубного землеробства, про продаж 
землі, про надання безземельним селянам земельних наділів; прохання 
селян про наділення землею.  

Гайсинська, ф. 388, 215 од. зб., 1906-1917 рр.; 
Липовецька, ф. 28, 3 од. зб., 1914-1917 рр. 

ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ РОЗПОРЯДЧИЙ КОМІТЕТ 

Ф. 301, 22 од. зб., 1880-1904 рр. Описи, каталог. 

Обіжники Подільського губернатора, губернського розпорядчого 
комітету; листування з Подільським губернським розпорядчим комітетом 
про видачу допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули в 
російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. і російсько-японській війні 1904-
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1905 рр.; документи про здачу в оренду сільських поштових станцій, 
ремонт лікарень, мостів. 

2. ОРГАНИ СТАНОВОГО, ЗЕМСЬКОГО
І МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ПОВІТОВІ ПРЕДВОДИТЕЛІ ДВОРЯНСТВА 

5 фондів, 937 од. зб., 1796-1916 рр. Описи, каталог. 

Введені на Поділлі після приєднання Правобережної України до Росії в 
1793 р., обиралися повітовими з’їздами дворянства. Брали активну участь 
у всіх найважливіших справах, що стосувалися інтересів дворян повіту, 
очолювали повітові дворянські депутатські зібрання. Як і повітові 
справники, виконували адміністративно-поліцейські функції. Посади п. д. 
скасовані декретом ВЦВК від 10 листопада 1917 р.  

Обіжники Міністерства внутрішніх справ, подільського губернського 
та повітових предводителів дворянства про участь дворян у діяльності 
судової палати та окружних судів, побудову залізниць, збір пожертвувань на 
спорудження пам’ятників; відомості про площу поміщицької землі, яка 
підлягала обкладанню поземельним податком, про прибутки поміщиків з 
маєтків та кількість кріпаків; зведення і звіти про стан сільського 
господарства у повітах, про посіви і врожай зернових культур; списки 
дворян, метричні виписи; свідоцтва про затвердження в правах дворян. 

Бершадський, ф. 837, 2 од. зб., 1796; 
Вінницький, ф. 200, 927 од. зб., 1827-1916 рр.; 
Липовецький, ф. 611, 2 од. зб., 40-і роки ХІХ ст.; 
Літинський, ф. 248, 4 од. зб., 1888-1901 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. 806, 2 од. зб., 1839-1848 рр. 

ПОВІТОВІ ДВОРЯНСЬКІ ОПІКИ 

7 фондів, 523 од. зб., 1795-1915 рр. Описи. 

Утворені за указом Сенату від 5 липня 1795 р. для захисту майнових прав 
удів і сиріт дворянського походження. Очолювалися повітовими предво- 



дителями дворянства. Ліквідовані на підставі декрету ВЦВК від 10 листо-
пада 1917 року. 

Обіжники, укази Подільського губернського правління; протоко-
ли засідань, звіти повітових дворянських опік; списки поміщиків пові-
тів з даними про їх володіння; зведення і звіти про стан сільського гос-
подарства у повітах, про посів і врожай зернових культур; статистичні 
описи поміщицьких маєтків; відомості про площу поміщицької землі, 
яка підлягає обкладанню поземельним податком; заяви поміщиків з 
клопотанням про надання їм свідоцтв про їх дворянське походження, 
одержання закордонних паспортів, дозволу на виїзд в інші губернії; 
справи про встановлення прав власності на нерухоме майно, про про-
даж маєтків за борги.  

Бершадська, ф. 634, 7 од. зб., 1795-1796 рр.; 
Брацлавська, ф. 510, 4 од. зб., 1827-1848 рр.; 
Вінницька, ф. 274, 356 од. зб., 1815-1907 рр.; 
Літинська, ф. 551, 2 од. зб., 1829-1843 рр.; 
Махнівська, ф. 543, 143 од. зб., 1810-1861 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. 500, 8 од. зб., 1827-1915 рр.; 
Ямпільська, ф. 527, 3 од. зб., 1836-1862 рр.  

СІЛЬСЬКІ УПРАВЛІННЯ 

10 фондів, 388 од. зб., 1836-1867 рр. Описи. 

Створені у другій половині 1830-х рр. під час проведення реформи держа-
вного села графом Кисельовим. Діяльність сільських управлінь регламен-
тувалась “Установленням про управління державним майном в західних 
губерніях” від 1839 р. Були становими органами самоврядування держав-
них селян. Розпорядчим органом був сільський схід, виконавчим – сільсь-
ке правління, яке очолював староста. Займались збором податків, питан-
нями громадського землекористування, прийомом сторонніх осіб у грома-
ду і виключенням з неї.  

Книги записів ухвал сільських сходів, грошових надходжень і вида-
тків. Виписи із люстраційних інвентарів державних маєтків сіл Юхимівки 
та Голинчинець.  

Вінницького повіту: 

Гавришівське, ф. 768, 20 од. зб., 1836-1844 рр.;
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Великокрушлинецьке, ф. 421, 289 од. зб., 1836-1867 рр.;

Mалокрушлинецьке, ф. 772, 11 од. зб., 1836-1842 рр.; 



Сокиринецьке, ф. 773, 10 од. зб., 1836-1844 рр.; 
Телепеньківське, ф. 771, 13 од. зб., 1837-1843 рр.; 
Тяжилівське, ф. 770, 11 од. зб., 1836-1858 рр.; 
Хижинецьке, ф. 769, 19 од. зб., 1837-1843 рр.; 
Юзвинське, ф. 728, 11 од. зб., 1849-1866 рр. 

Ямпільського повіту: 
Голинчинецьке, ф. 785, 2 од. зб., 1846 р.; 
Юхимівське, ф. 784, 2 од. зб., 1846р. 

ВОЛОСНІ ПРАВЛІННЯ 

80 фондів, 6608 од. зб., 1861-1920 рр. Описи. 

Створені за положенням від 19 лютого 1861 р. як органи селянського 
станового самоврядування. Складались із волосного старшини, сільсь-
ких старост, збирачів податків, 1-2 засідателів і волосного писаря. Во-
лосні правління займалися реалізацією кошторису, затвердженого воло-
сним сходом, розкладали і стягували податки з селян, наглядали за від-
буванням натуральних повинностей тощо. В квітні 1917 р. волосні пра-
вління були перейменовані у волосні виконавчі комітети, які в листопа-
ді того ж року стали називатися волосними земськими управами, з по-
чатку 1918 р. – волосними народними управами. Волосні народні упра-
ви проіснували на Поділлі до 1920 р. (з перервами). 

Протоколи засідань волосних правлінь; ухвали волосних та сіль-
ських сходів; книги записів надходжень і видатків грошових сум, дого-
ворів, духовних заповітів; уставні грамоти; посімейні списки селян; ме-
тричні виписки допризовників; відомості про народні училища, церко-
вно-парафіяльні школи, торговельні й промислові підприємства; рішен-
ня та вироки волосних судів. 

Бердичівського повіту: 
Котюжинецьке, ф. 325, 1 од. зб., 1863-1875 рр.; 
Свитинецьке, ф. 876, 2 од. зб., 1862-1889 рр. 

Брацлавського повіту: 
Ганнопільське, ф. 852, 22 од. зб., 1874-1900 рр.; 
Журавлівське, ф. 336, 10 од. зб., 1908-1917 рр.; 
Лучанське, ф. 329, 33 од. зб., 1868-1912 рр.; 
Немирівське, ф. 405, 15 од. зб., 1862-1912 рр.; 
Обіднянське, ф. 292, 22 од. зб., 1862-1912 рр.; 
Рубанське, ф. 719, 9 од. зб., 1862-1912 рр.; 
Шпиківське, ф. 335, 417 од. зб., 1865-1916 рр. 
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Вінницького повіту: 
Вишенське, ф. 32, 67 од. зб., 1862-1875 рр.; 
Гавришівське, ф. 332, 1242 од. зб., 1861-1918 рр.; 
Калинівське, ф. 229, 358 од. зб., 1864-1912 рр.; 
Коханівське, ф. 833, 73 од. зб., 1861-1876 рр.; 
Кривошиїнецьке, ф. 812, 21 од. зб., 1861-1875 рр.; 
Луко-Мелешківське, ф. 832, 67 од. зб., 1867-1877 рр.; 
Люлинецьке, ф. 26, 236 од. зб., 1862-1917 рр.; 
Малокутищанське, ф. 24, 454 од. зб., 1862-1911 рр.; 
Мізяківське, ф. 788, 2 од. зб., 1870 р.; 
Нападівське, ф. 30, 25 од. зб., 1865-1874 рр.; 
Острожoцьке, ф. 23, 165 од. зб., 1874-1919 рр.; 
Пиківське, ф. 57, 309 од. зб., 1867-1918 рр.; 
Писарівське, ф. 831, 20 од. зб., 1861-1865 рр.; 

Сосонське, ф. 234, 21 од. зб., 1863-1917 рр.; 
Станіславчицьке, ф. 333, 8 од. зб., 1890-1912 рр.; 
Стрижавське, ф. 294, 25 од. зб., 1862-1914 рр.; 
Супрунівське, ф. 231, 6 од. зб., 1861-1886 рр.; 
Тиврівське, ф. 289, 8 од. зб., 1887-1919 рр.; 
Уладівське, ф. 330, 13 од. зб., 1866-1874 рр.; 
Черепашинецьке, ф. 253, 42 од. зб., 1864-1875 рр.; 
Юзвинське, ф. 257, 466 од. зб., 1861-1915 рр.; 
Якушинецьке, ф. 821, 8 од. зб., 1863-1875 рр.; 
Янівське, ф. 334, 27 од. зб., 1861-1882 рр. 

Гайсинського повіту: 
Зятковецьке, ф. 813, 8 од. зб., 1871-1875 рр.; 
Кіблицьке, ф. 184, 78 од. зб., 1861-1910 рр.; 
Кисляцьке, ф. 183, 44 од. зб., 1879-1916, 1919 рр.; 
Красносілківське, ф. 718, 4 од. зб., 1866-1890 рр.; 
Кузьминецьке, ф. 815, 1 од. зб., 1874 р.; 
Кунянське, ф. 185, 20 од. зб., 1887-1911 рр.; 
Митківське, ф. 817, 1 од. зб., 1867 р.; 
Нижньокропивнянське, ф. 25, 37 од. зб., 1861-1918 рр.; 

Теплицьке, ф. 717, 3 од. зб., 1904-1914 рр.; 
Тернівське, ф. 716, 15 од. зб., 1864-1910 рр. 

Липовецького повіту: 
Андрушівське, ф. 867, 147 од. зб., 1871-1910 рр.; 
Жаданівське, ф. 720, 2 од. зб., 1904-1907 рр.; 
Зозівське, ф. 656, 2 од. зб., 1890 р.; 
Кожанське, ф. 735, 1 од. зб., 1873 р.; 
Юрковецьке, ф. 764, 9 од. зб., 1904-1918 рр. 
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Селищанське, ф. 822, 6 од. зб., 1868-1879 рр.; 

Степанківське, ф. 816, 5 од. зб., 1861-1874 рр.; 



Літинського повіту: 
Кожухівське, ф. 864, 8 од. зб., 1899-1910 рр.; 
Терешпільське, ф. 781, 2 од. зб., 1862-1863 рр.; 
Хмільницьке, ф. 85, 2 од. зб., 1877 р. 

Могилів-Подільського повіту: 
Березівське, ф. 240, 134 од. зб., 1861-1889 рр.; 
Бронницьке, ф. 856, 3 од. зб., 1912-1918 рр.; 
Вендичанське, ф. 35, 326 од. зб., 1870-1917 рр.; 
Вінозьке, ф. 823, 1 од. зб., 1873 р.; 
Котюжанське, ф. 835, 12 од. зб., 1862-1905 рр.; 
Кукавське, ф. 855, 12 од. зб., 1863-1903 рр.; 
Серебрійське, ф. 296, 49 од. зб., 1861-1911 рр.; 
Слідянське, ф. 824, 3 од. зб., 1870-1873 рр.; 
Хоньковецьке, ф. 218, 228 од. зб., 1862-1915 рр.; 
Шаргородське, ф. 331, 34 од. зб., 1862-1888 рр.; 
Юрковецьке, ф. 297, 19 од. зб., 1861-1873 рр.; 
Яришівське, ф. 217, 471 од. зб., 1861-1916 рр.; 

Новоушицького повіту: 
Конищівське, ф. 300, 5 од. зб., 1872 р.; 
Мурованокуриловецьке, ф. 442, 49 од. зб., 1861-1902 рр. 

Ольгопільського повіту: 
М’ястківське, ф. 337, 25 од. зб., 1873-1909 рр. 

Ямпільського повіту: 
Великокісницьке, ф. 363, 15 од. зб., 1870-1916 рр.; 
Великорусавське, ф. 820, 1 од. зб., 1864 р.; 
Джуринське, ф. 212, 9 од. зб., 1861-1871 рр.; 
Клембівське, ф. 818, 3 од. зб., 1862-1904 рр.; 
Комаргородське, ф. 819, 1 од. зб., 1862-1880 рр.; 
Мовчанське, ф. 291, 19 од. зб., 1873-1916 рр.; 
Мурафське, ф. 298, 33 од. зб., 1861-1912 рр.; 
Пеньківське, ф. 364, 158 од. зб., 1862-1917 рр.; 
Покутинське, ф. 775, 5 од. зб., 1862-1868 рр.; 
Рожнятівське, ф. 774, 161 од. зб., 1861-1920 рр.; 
Томашпільське, ф. 186, 41 од. зб., 1862-1915 рр.; 
Ямпільське, ф. 295, 31 од. зб., 1862-1916 рр.; 
Ярузьке, ф. 365, 10 од. зб., 1863-1904 рр. 

РЕМІСНИЧІ УПРАВИ 

2 фонди, 21 од. зб., 1852-1887 рр. Описи. 
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Утворені відповідно до Цехового статуту 1799 р. після поширення загаль-
ноімперського цивільного законодавства на західні губернії (1840 р.). На-
лежали до відомства Міністерства внутрішніх справ. Являли собою орган 
станового самоврядування. Займалися проведенням іспитів та видачею 
свідоцтв на звання майстра і підмайстра, затверджували на посадах цехо-
вих старшин, відали прийомом у члени ремісничих цехів та виключенням 
із них, стягненням штрафів за порушення цехових правил, розглядом кон-
фліктів між майстрами та замовниками, збором цехових податків на утри-
мання управи. Ліквідовані в 1902 році. 

Рішення управ про присвоєння звання майстрів ремісникам; кни-
ги обліку прибутків і видатків; відомості про обкладання ремісників 
громадськими податками; скарги мешканців міст на ремісників за не-
доброякісне виконання замовлень.  

Брацлавська, ф. 599, 4 од. зб., 1852 р.; 
Вінницька, ф. 576, 17 од. зб., 1874-1887 рр. 

МІСЬКІ ДУМИ 

9 фондів, 217 од. зб., 1827-1920 рр. Описи. 

Міські думи створено на підставі “Грамоти про права і вигоди містам” 
1785 р. у повітових містах Правобережної України 1796 р. Однак уже на-
ступного 1797 року їх було ліквідовано у зв’язку з реформуванням судо-
во-адміністративних установ регіону. Функції передано міським магістра-
там. У 1838 р. відновлено міську думу у Вінниці, а впродовж наступних 
років – і в інших повітових містах. До компетенції дум входило: сприян- 
ня розвитку торгівлі, організації учбових  закладів і  медичних  установ у 
містах, збирання податків,використання коштів на благоустрій міст, роз-
гляд дрібних спірних справ купців, міщан і ремісників. На Поділлі міські
думи існували до 1920 р. 

Накази й обіжники Подільського губернського правління; протоколи 
засідань міських дум; відомості про гласних; відомості про оцінку неру-
хомого майна домовласників міста, маклерські книги; повідомлення Він-
ницької думи про арешт членів міської управи виконавчим комітетом 
Вінницької ради робітничих і солдатських депутатів (1917 р.). У фонді 
903 (Липовецька міська дума) відклалися документи Липовецької міської 
поліції за 1827 р.  

Барська, ф. 501, 26 од. зб., 1865-1880 рр.; 
Вінницька, ф. 262, 129 од. зб., 1846-1920 рр.; 
Гайсинська, ф. 392, 4 од. зб., 1885-1906 рр.; 
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Липовецька, ф. 903, 4 од. зб., 1827-1880, 1917 рр.; 
Літинська, ф. 516, 3 од. зб., 1884-1885 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. 508, 9 од. зб., 1881-1903 рр.; 
Ольгопільська, ф. 509, 12 од. зб., 1884-1913 рр.; 
Сальницька, ф. 266, 10 од. зб., 1869-1920 рр.; 
Хмільницька, ф. 530, 20 од. зб., 1869-1880 рр. 

МІСЬКІ УПРАВИ 

4 фонди, 4962 од. зб., 1871-1920 рр. Описи, каталог. 

Створені відповідно до “Міського положення” від 16 червня 1870 р. 
як виконавчі органи міських дум. Управи відали питанням міського бу-
дівництва і благоустрою, здійснювали санітарні заходи, фіскальні фун-
кції, вели облік населення. В їх обов’язки входило також асигнування 
коштів на утримання адміністративних, судових і поліцейських уста-
нов, що діяли в містах. У Подільській губернії міські управи ліквідовані 
більшовиками в січні-лютому 1918 р. Центральна Рада відновила їх ді-
яльність. На Поділлі існували до 1920 р. 

Обіжники та інструкції подільського губернатора про збір податків 
з торговельних і промислових приватних підприємств, витрачання місь-
ких грошових сум на потреби міста; постанови та протоколи засідань мі-
ських дум і управ про відкриття навчальних закладів, електрифікацію 
міст, влаштування та утримання театрів, кінематографів. Проектно-
кошторисні та інші документи на будівництво житлових та адміністра-
тивних будинків, лікарень, бібліотек, спорудження мосту через р. Буг, 
відкриття трамвайної колії у м. Вінниці. 

Барська, ф. 532, 2 од. зб., 1888-1893 рр.; 
Вінницька, ф. 230, 2360 од. зб., 1871-1920 рр.; 
Гайсинська, ф. 286, 624 од. зб., 1879-1920 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. 37, 90 од. зб., 1892-1920 рр. 

МІЩАНСЬКІ УПРАВИ 

20 фондів, 719 од. зб., 1879-1915 рр. Описи. 

Створені у 1875 р. на підставі указу Сенату “Про міське положення” від 
16 червня 1870 р. Обирались на сходах міщанських громад і затверджу-
валися губернатором. Підпорядковувались міським думам як органи 
міщанського самоврядування. Займалися збором місцевих податків з 
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міщан, складали списки міщан, які підлягали військовій повинності. 
Ліквідовані в 1919 році.  

Обіжники, розпорядження Подільського губернського правління, 
міщанських управ про стягнення грошових податків; постанови міщан-
ських сходів, засідань міщанських управ про видачу допомоги збідні-
лим міщанам; книги обліку прибутків і видатків та окладних зборів з 
нерухомого майна міщан; заяви про видачу паспортів.  

Бердичівського повіту: 
Білопільська, ф. 814, 12 од. зб., 1858-1910 рр.; 
Вахнівська, ф. 587, 13 од. зб., 1908-1913 рр.; 
Дзюньківська, ф. 582, 35 од. зб., 1908-1915 рр.; 
Козятинська, ф. 586, 22 од. зб., 1908-1915 рр.; 
Махнівська, ф. 840, 3 од. зб., 1909-1913 рр.; 
Новоприлуцька, ф. 588, 16 од. зб., 1908-1915 рр.; 
Погребищенська, ф. 862, 12 од. зб., 1910-1915 рр.; 
Самгородоцька, ф. 736, 19 од. зб., 1903-1915 рр. 

Вінницького повіту: 
Вінницька, ф. 49, 439 од. зб., 1866-1915 рр. 

Липовецького повіту: 
Баланівська, ф. 609, 14 од. зб., 1908-1912 рр.; 
Дашівська, ф. 583, 3 од. зб., 1908-1909 рр.; 
Зозівська, ф. 721, 5 од. зб., 1907-1913 рр.; 
Китайгородська, ф. 584, 21 од. зб., 1908-1915 рр.; 
Конельська, ф. 722, 11 од. зб., 1907-1912 рр.; 
Лукашівська, ф. 585, 18 од. зб., 1908-1915 рр.; 
Оратівська, ф. 723, 6 од. зб., 1908-1909 рр.; 
Сарнівська, ф. 734, 19 од. зб., 1905-1911 рр.; 
Терлицька, ф. 732, 18 од. зб., 1908-1911 рр.; 
Цибулівська, ф. 733, 5 од. зб., 1909-1910 рр. 

ПОВІТОВІ ЗЕМСЬКІ УПРАВИ 

6 фондів, 909 од. зб., 1899-1920 рр. Описи, каталог частково. 

У Подільській губернії земські установи були введені в 1904 р. за “Поло-
женням про управління земським господарством в дев’яти західних губе-
рніях” від 2 квітня 1903 р. В цих губерніях губернський виконавчий земсь-
кий орган називався губернською управою в справах земського господарс-
тва. Остаточно земські реформи були поширені на Подільську губернію 
указом Сенату від 14 березня 1911 р. Діяли як територіальні всестанові ви-
борні органи місцевого самоврядування. Управи перебували під постій-
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ним наглядом. Функції земств були обмежені, вони здебільшого керували 
шляховим будівництвом, сприяли розвитку сільського господарства, 
відкривали і утримували земські загальноосвітні і професійні школи і 
училища, лікувальні установи, вели статистичну роботу. На Поділлі 
ліквідовані в 1920 р. У фонді “Вінницька повітова земська управа” 
зберігаються документи Вінницької повітової в справах земського 
господарства управи 1899-1910 рр. 

Обіжники подільського губернатора, подільського губернського комісара 
про благоустрій губернії; протоколи засідань, доповіді Вінницької повітової 
земської управи про будівництво лікарні ім. Пирогова, про стан народної освіти 
у Вінницькому повіті; документи про будівництво телефонної мережі, відкриття 
поштово-телеграфних відділень; відомості про посів цукрових буряків та врожай 
зернових культур.  

Брацлавська, ф. 379, 123 од. зб., 1912-1919 рр.; 
Вінницька, ф. 255, 740 од. зб., 1899-1920 рр.; 
Гайсинська, ф. 384, 12 од. зб., 1912-1919 рр.; 
Липовецька, ф. 288, 14 од. зб., 1912-1920 рр.; 
Літинська, ф. 287, 2 од. зб., 1917-1918 рр.; 
Ольгопільська, ф. 357, 18 од. зб., 1911-1920 рр. 

3. ОРГАНИ СУДУ, ПРОКУРАТУРИ ТА ЮСТИЦІЇ.

БРАЦЛАВСЬКА КРИМІНАЛЬНА ПАЛАТА 

Ф. 892, 40 од. зб., 1793-1797 рр. Опис. 

Створена в 1793 р. відповідно до “Установлення про управління губерній ” 
1775 р. Була губернським апеляційним судом у кримінальних справах. 
Припинила існування 30 квітня 1797 р. (ст. ст.), у зв’язку з ліквідацією 
Брацлавського намісництва. 

Укази Брацлавського намісницького правління, кримінальної 
палати; пропозиції, протоколи засідань кримінальної палати; листування з 
повітовими судами про стан розкриття кримінальних злочинів тощо; 
кримінальні справи про вбивства, пограбування, крадіжки та ін. 

БРАЦЛАВСЬКА ЦИВІЛЬНА ПАЛАТА 

Ф. 906, 23 од. зб., 1796-1797 рр. Опис. 



Створена в 1796 р. згідно з “Установленням про губернії” 1775 р. як ви-
щий губернський апеляційний суд у цивільних справах. Також виконувала 
функції головної нотаріальної установи намісництва. Припинила існуван-
ня 30 квітня 1797 р. (ст. ст.)  у  зв’язку з  ліквідацією Брацлавського наміс-
ництва.  

 
Протоколи засідань цивільної палати; книги запису нотаріальних 

актів, закладних; записи відпускних про звільнення селян від кріпацт-
ва, купчих на нерухоме майно та продаж кріпаків; особові документи 
службовців цивільної палати. 

 
 
БРАЦЛАВСЬКИЙ СОВІСНИЙ СУД 
 
Ф. 630, 9 од. зб., 1796-1797 рр. Описи. 
 

 
Укази Брацлавського намісницького правління; протоколи засі-

дань суду; справи про встановлення меж маєтків, про обвинувачення 
священика в чаклунстві, про розгляд претензій між подружжями. 

 
 
ПОВІТОВІ ПІДКОМОРСЬКІ СУДИ 
 
5 фондів, 21 од. зб., 1797-1811 рр. Описи. 
 
Були введені законом 6 лютого 1797 р. До компетенції підкоморських су-
дів входив розгляд питань про межі земельних володінь. Суд складався з 
підкоморія і його помічника – комірника. В 1810 р. підкоморські суди бу-
ли замінені межовими судами. 

 
Укази Подільського губернського правління; протоколи засідань 

суду; справи про встановлення меж між приватними землеволодіннями. 
 
Вінницький, ф. 490, 4 од. зб., 1799-1811 рр.; 
Гайсинський, ф. 481, 5 од. зб., 1801-1807 рр.; 
Гайсинсько-Ольгопільський, ф. 791, 4 од. зб., 1797-1807 рр.; 
Літинський, ф. 610, 2 од. зб., 1802 р.; 
Ямпільський, ф. 514, 6 од. зб., 1798-1809 рр. 
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Створений у 1796 р. згідно з “Установленням про губернії” 1775 р. Був за-
гальностановим судом. Складався із одного судді й декількох засідателів 
від різних станів. У ньому розглядалися справи про злочини психічнохво-
рих, справи про “чаклунство” (тобто справи про боротьбу з лікарями-
знахарями) та примирення різних сварок і образ. Ліквідований у 1797 р. 



ПОВІТОВІ СУДИ 
 
11 фондів, 16003 од. зб., 1793-1872 рр. Описи, каталог. 
 
Створені в 1796 р. після відкриття Брацлавського намісництва. Розглядали 
кримінальні та цивільні справи місцевого дворянства, селян, а також спра-
ви, що виникали між міщанами та дворянами або селянами. В 1797-1830 
рр. на Правобережній Україні замість повітових судів діяли земські пові-
тові суди. Їх матеріали частково потрапили у фонди повітових судів. Лік-
відовані у 1872 р., згідно з указом Сенату від 5 липня 1871 р.  

 

 
Бершадський, ф. 635, 14 од. зб., 1796-1797 рр.; 
Брацлавський, ф. 473, 1709 од. зб., 1797-1872 рр.; 
Вінницький, ф. 470, 2187 од. зб., 1793-1872 рр.; 
Гайсинський, ф. 471, 1409 од. зб., 1796-1872 рр.; 
Липовецький, ф. 608, 2493 од. зб., 1796-1872 рр.; 
Літинський, ф. 222, 2191 од. зб., 1796-1872 рр.; 
Махнівський, ф. 864, 32 од. зб., 1834-1848 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. 472, 1357 од. зб., 1796-1872 рр.; 
Ольгопільський, ф. 468, 2786 од. зб., 1795-1872 рр.; 
Тульчинський, ф. 633, 5 од. зб., 1796-1797 рр.; 
Ямпільський, ф. 474, 1820 од. зб., 1794-1872 рр.  
 
 
НИЖНІ ЗЕМСЬКІ ТА ЗЕМСЬКІ СУДИ 
 
11 фондів, 936 од. зб., 1795-1861 рр. Описи, каталог частково. 
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Укази, обіжники та розпорядження мінського, волинського, брац-
лавського і подільського генерал-губернатора, кам’янець-подільського 
військового губернатора, київського, подільського та волинського гене-
рал-губернатора, подільського цивільного губернатора, подільського та 
київського губернських правлінь з питань судочинства; протоколи судо-
вих засідань та рішення повітових судів; річні звіти повітових судів; пла-
ни та межові книги церковних земель Літинського, Гайсинського та Мо-
гилів-Подільського повітів; цивільні справи за позовами на нерухоме 
майно, про встановлення прав на володіння земельними наділами, про 
грошові борги, порушення громадського порядку, лісового статуту; карні 
справи: про втечу кріпосних селян від поміщиків, судова справа про кері-
вника селянського руху на Поділлі Устима Кармалюка (Ф. 222, оп. 4, од. 
зб. 118), про підпали поміщицьких маєтків, ухилення від рекрутської по-
винності, про вбивства та грабежі. 



Нижні земські суди створені в 1796 р. після відкриття Брацлавського намі-
сництва. Виконували адміністративно-поліцейські та слідчі функції. В 
1837 р. перейменовані на земські суди. Ліквідовані в 1862 р. Їх функції пе-
редані повітовим поліцейським управлінням і повітовим судам. Земські 
суди  створені  на  Правобережній  Україні  згідно з указом Сенату від 15 
січня 1797 р. замість повітових судів.  Розглядали  цивільні та кримінальні  
справи дворян, селян, а також тих і інших з міщанами. Діловодство вели
польською мовою. Ліквідовані після  польського  повстання 1830 р. Плута- 
нина  у  назвах  привела  до  того, що  помилково у фонди  земських  судів 
були внесені окремі документи нижніх земських судів та земських судів,  
що існували після 1837 р. 

 
Укази царя Павла І та Олександра І, Брацлавського намісницько-

го правління, Подільського губернського правління; рішення та прото-
коли засідань суду по цивільних справах; книги запису купчих, дору-
чень, боргових документів, заповітів; листування з Подільським губе-
рнським правлінням, Подільським головним судом, повітовими справ-
никами щодо складання відомостей про проживання розкольників ко-
заків, чиншової шляхти на території Тульчинського повіту, про забо-
рону надавати притулок для селян, солдатів та інших осіб, що не ма-
ють паспортів, про перевірку ведення діловодства в установах Брац-
лавського намісництва губернатором Берхманом (1796 р.); відомості 
про кількість винокурень та виготовленого вина, розведення тутових 
дерев в Липовецькому повіті (1810 р.), про відкриття в селах Конела, 
Капітонівка мінеральних джерел (1812 р.); справи по скаргах селян на 
жорстоке поводження поміщиків, про обвинувачення учасників поль-
ського повстання в Брацлавському повіті (1831 р.); карні справи про 
нанесення побоїв, крадіжки, переховування селян, що втекли від помі-
щиків.  

 
Нижні земські суди: 
Бершадський, ф. 533, 121 од. зб., 1796-1797 рр.; 
Гайсинський, ф. 478, 20 од. зб., 1798-1861 рр.; 
Липовецький, ф. 546, 52 од. зб., 1801-1857 рр.; 
Тульчинський, ф. 675, 50 од. зб., 1796-1797 рр. 
Земські суди: 
Брацлавський, ф. 507, 72 од. зб., 1797-1857 рр.; 
Вінницький, ф. 480, 106 од. зб., 1795-1859 рр.; 
Гайсинсько-Ольгопільський, ф. 792, 113 од. зб., 1797-1836 рр.; 
Літинський, ф. 492, 113 од. зб., 1797-1861 рр.; 
Махнівський, ф. 865, 50 од. зб., 1799-1832 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. 479, 88 од. зб., 1797-1832 рр.; 
Ямпільський, ф. 477, 151 од. зб., 1797-1859 рр. 
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МЕЖОВІ АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ 
 
6 фондів, 107 од. зб., 1798-1846 рр. Описи. 
 
Реорганізовані в 1810 р. з підкоморських судів. Посади підкоморіїв і 
комірників були ліквідовані іменним указом 11 січня 1832 р., а в указі 
Сенату від 23 листопада 1836 р. роз’яснювалося, що підкоморії повинні 
іменуватися старшими, а комірники - молодшими землемірами. В 1840 р. 
межові суди на Поділлі були ліквідовані. 

 
Укази царя Олександра І, Подільського губернського правління, 

Подільського головного суду; протоколи засідань суду; справи про 
встановлення меж між маєтками землевласників. 

У фонді Гайсинсько-Ольгопільського межового апеляційного суду 
відклалися документи Гайсинського підкоморського суду за 1798 р.  

 
Брацлавський, ф. 515, 8 од. зб., 1818-1840 рр.; 
Вінницький, ф. 484, 28 од. зб., 1810-1840 рр.; 
Гайсинсько-Ольгопільський, ф. 790, 21 од. зб., 1798-1838 рр.; 
Літинський, ф. 489, 4 од. зб., 1815-1846 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. 789, 5 од. зб., 1817-1839 рр.; 
Ямпільський, ф. 483, 41 од. зб., 1814-1838 рр. 
 
 
СИРІТСЬКІ СУДИ 
 
3 фонди, 344 од. зб., 1796-1920 рр. Описи. 
 
Створені в 1796 р. відповідно до “Установлення про губернії” 1775 р. 
Основною функцією сирітських судів був захист інтересів удів і сиріт 
міщан. Існували при магістратах, очолювалися міським головою, 
засідателями в них були міщанський староста та два члени міського 
магістрату. Ліквідовані у 1920 р. 

 
Справи про встановлення опіки над сиротами та майном міщан, 

про відкриття Вінницького сирітського суду та порядок ведення 
діловодства в ньому, про перевірку звітності по маєтках. 

 
Брацлавський, ф. 545, 2 од. зб., 1843-1850 рр.; 
Вінницький, ф. 354, 340 од. зб., 1796-1920 рр.; 
Літинський, ф. 658, 2 од. зб., 1905-1916 рр. 
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ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СЛОВЕСНИЙ СУД 

Ф. 636, 1 од. зб., 1796 р. Описи. 

Створений у 1796 р. відповідно до “Установлення про губернії” 1775 р. 
Займався розглядом дрібних суперечок і позовів з усним судочинством. 
Очолював суд міський голова при участі виборних засідателів від міщан. 

Укази Вінницького міського магістрату. 

ВОЛОСНІ СУДИ 

3 фонди, 101 од. зб., 1875-1913 рр. Описи. 

Створені в 1861 р. як станові суди для селян, які вийшли з кріпосної 
залежності. Розглядалися суперечки та позови між селянами, а також дрібні 
кримінальні провини селян.  

Судові реєстри; вироки і рішення судів; судові справи про земельні 
суперечки; ухвали сільських сходів 2-ї мирової дільниці Вінницького 
повіту. 

Калинівський, ф. 209, 19 од. зб., 1910-1913 рр.; 
Пиківський, ф. 452, 77 од. зб., 1909-1913 рр.; 
Чернявський, ф. 848, 5 од. зб., 1875-1880 рр. 

МИРОВІ СУДДІ 

13 фондів, 1227 од. зб., 1894-1920 рр. Описи. 

Посади мирових суддів введені в квітні 1872 р. згідно з указом Сенату від 20 
березня 1872 р. Дільничні мирові судді обиралися на повітових земських 
зборах дворян, що володіли значним майном. Підпорядковувалися 
Міністерству юстиції. Розглядали дрібні карні справи та суперечки про 
майно вартістю до 500 крб. Ліквідовані декретом Раднаркому України від 19 
лютого 1919 р. На Поділлі проіснували до 1920 р. 

Судові справи за позовами на нерухоме майно, про встановлення 
прав на володіння земельними наділами, про грошові борги; справи за 
звинуваченням в самоуправстві, нанесенні побоїв, ухиленні від військової 
повинності, порушенні лісового статуту, правил торгівлі, громадського 
спокою. 



Брацлавського судово-мирового округу: 
1-ї дільниці, ф. 385, 98 од. зб., 1910-1912 рр.; 
2-ї дільниці, ф. 566, 10 од. зб., 1912-1918 рр. 
 
Вінницького судово-мирового округу: 
1-ї дільниці, ф. 258, 298 од. зб., 1894-1911 рр.; 
2-ї дільниці, ф. 360, 56 од. зб., 1910-1912 рр.; 
3-ї дільниці, ф. 359, 102 од. зб., 1909-1918 рр.; 
4-ї дільниці, ф. 211, 270 од. зб., 1911-1919 рр. 
 
Гайсинського судово-мирового округу: 
4-ї дільниці, ф. 893, 1 од. зб., 1915 р.; 
7-ї дільниці, ф. 236, 56 од. зб., 1918-1919 рр. 
 
Липовецького судово-мирового округу: 
3-ї дільниці, ф. 660, 1 од. зб., 1897 р. 
 
Ольгопільського судово-мирового округу: 
6-ї дільниці, ф. 191, 129 од. зб., 1915-1919 рр.; 
10-ї дільниці, ф. 836, 136 од. зб., 1918-1919 рр. 
 
Ямпільського судово-мирового округу: 
5-ї дільниці, ф. 256, 68 од. зб., 1919 р.; 
9-ї дільниці, ф. 697, 2 од. зб., 1918-1920 рр. 
 
 
З’ЇЗДИ МИРОВИХ СУДДІВ 
 
2 фонди, 525 од. зб., 1895-1920 рр. Описи. 
 
Почали діяльність у квітні 1872 р. (ПЗЗ, 1872, 50642). Підпорядковувалися 
Міністерству юстиції. Були апеляційними установами, що затверджували 
вироки мирових суддів у кримінальних і цивільних справах. Об’єднували 
всіх дільничних мирових суддів мирового округу. Голова мирового з’їзду 
вибирався із мирових суддів. Ліквідовані декретом Раднаркому України 
від 19 лютого 1919 р. 

 
Укази Сенату; обіжники Міністерства юстиції; відношення поділь-

ського губернатора та голови Одеської судової  палати з приводу селян-
ського руху в Подільській губернії; кримінальні справи про захоплення 
поміщицьких земель, завдані збитки, незаконну торгівлю, крадіжки, на-
несення побоїв; цивільні справи про встановлення прав на володіння ру-
хомим і нерухомим майном, повернення боргів, виселення з будинків. 

 
Брацлавського судово-мирового округу, ф. 714, 32 од. зб., 1895-1919 рр.; 
Вінницького судово-мирового округу, ф. 204, 493 од. зб., 1910-1920 рр. 
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ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД 

Ф. 172, 20111 од. зб., 1909-1920 рр. Описи. 

Створений згідно з законом Державної Ради від 11 квітня 1909 р. 
Складався з цивільного та кримінального відділень. Підпорядковувався 
Міністерству юстиції та Одеській судовій палаті. Діяльність Вінницького 
окружного суду поширювалась на території Балтського, Брацлавського, 
Вінницького, Гайсинського, Летичівського, Літинського та 
Ольгопільського повітів. Розглядав справи про карні злочини і майнові 
суперечки. Розгляд політичних справ входив до компетенції Одеської 
судової палати. Ліквідований у 1920 р. 

Обіжники, накази, розпорядження Міністерства юстиції та голови 
суду; пропозиції прокурора з питань судочинства; протоколи засідань 
суду; звіти про діяльність суду; відомості про діяльність нотаріусів і 
судових приставів; документи про реєстрацію громадських організацій; 
справи про земельні суперечки, спадщину, затвердження духовних 
заповітів, дарчих листів; листування з прокурором окружного суду, 
установами, особами про прокурорський нагляд, незаконні дії судових 
слідчих, участь у виборах до Державної думи; особові справи присяжних 
засідателів, службовців суду. 

ТИМЧАСОВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО 
ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ В М. ВІННИЦІ 

Ф. 834, 2 од. зб., 1898 р. Опис. 

Судові справи за обвинуваченням військових у порушенні 
військового статуту. 

СУДОВІ СЛІДЧІ 

2 фонди, 25 од. зб., 1811-1881 рр. Описи. 

Посади судових слідчих введено указом Сенату 8 червня 1860 р. при 
повітових судах для попереднього слідства у кримінальних справах. На 
Поділлі ліквідовані у 1880 р. після відкриття Кам’янець-Подільського 
окружного суду. У фонді Судового слідчого Гайсинського повіту 
відклалися документи Гайсинського підкоморського суду за 1811 р. 



Обіжники Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, 
укази Подільського губернського правління, Подільської з’єднаної палати 
цивільного і кримінального суду, відомості про види злочинів, реєстри 
судових справ, іменні списки заарештованих. 

 
Гайсинського повіту, ф. 487, 18 од. зб., 1811-1881 рр.; 
Літинського повіту, ф. 540, 7 од. зб., 1861-1880 рр. 
 
 
ПОВІТОВІ СТРЯПЧІ 
 
2 фонди, 22 од. зб., 1834-1864 рр. Описи. 
 
На Поділлі призначалися з 1796 р. як представники прокурорського нагля-
ду в повітах. Підпорядковувалися губернському прокурору. Здійснювали 
нагляд за діяльністю всіх повітових установ. Ліквідовані після судової ре-
форми 1864 р. 

 
Укази Подільського губернського правління, Подільської палати 

кримінального суду та розпорядження губернського прокурора; прохання 
приватних осіб та заарештованих стряпчим про перегляд незаконних су-
дових рішень, реєстри справ. 

 
Брацлавський, ф. 486, 19 од. зб., 1859-1864 рр.; 
Ямпільський, ф. 524, 3 од. зб., 1834-1839 рр. 
 
 
ПРОКУРОР ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ 
 
Ф. 192, 1046 од. зб., 1909-1919 рр. Описи. 
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Обіжники Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, 
прокурора Одеської судової палати про здійснення прокурорського на-
гляду, про хід розгляду кримінальних справ, про переслідування страйка-
рів, боротьбу з селянськими заворушеннями; відомості про діяльність 
прокурора окружного суду, дільничних прокурорів; відомості про полі-
тичний настрій серед селян в Ольгопільському повіті; листування з при-
ставами, начальниками в’язниць про хід слідства, утримання заарештова-
них під вартою; слідчі справи. 

Посада прокурора введена одночасно з утворенням Вінницького окружно-
го суду в 1909 р. Здійснював нагляд за виконанням місцевими установами 
чинних законів, за діяльністю слідчого апарату судів і поліції, виступав як 
представник державного обвинувачення під час судових процесів. Припи-
нив діяльність у 1919 р. 



РОЗПРАВИ 

5 фондів, 22 од. зб., 1796-1866 рр. Описи. 

Верхню і нижні розправи створено в 1796 р. відповідно до “Установлення 
про управління губерній” 1775 р. Вони були становими судово-
адміністративними установами для державних селян і селян духівництва. 
Сільське населення в розправах було представлене селянськими засідате-
лями. Розправи були додатковою ланкою до адміністративно-
поліцейського апарату, який спрощував управління казенними селянами і 
державним майном, стягувати із селян податки і повинності, комплекту- 
вати армію. Верхні і нижні розправи  були  ліквідовані Павлом І у 1797 р. 
Сільські розправи як станові суди були введені у державних селах під час 
реалізації реформи казенного села, яку здійснював граф Кисельов з 1839 р. 
Ліквідовані після реформи 1861 р. 

Укази Брацлавського намісницького правління та Брацлавської па-
лати кримінального суду; книги запису ухвал сільських розправ та запису 
грошових стягнень і поземельного оброку з селян. 

Брацлавська верхня, ф. 497, 3 од. зб., 1796-1797 рр.; 
Брацлавська нижня, ф. 668, 6 од. зб., 1796-1797 рр.; 
Вінницька нижня, ф. 671, 3 од. зб., 1796 р.; 
Крушлинецька сільська, ф. 674, 6 од. зб., 1846-1860 рр.; 
Юзвинська сільська, ф. 729, 4 од. зб., 1859-1866 рр. 

МІСЬКІ МАГІСТРАТИ 

5 фондів, 1662 од. зб., 1791-1862 рр. Описи. 

Створені в 1796 р. одночасно з відкриттям Брацлавського намісництва, згід-
но з судово-адміністративною реформою 1775 р. Міські магістрати були 
становими судами для міщан, купців, цехових ремісників, виконували та-
кож адміністративні та нотаріальні функції. На Поділлі існували до 1861 р. 
У фонді Брацлавського міського магістрату зберігаються три справи за 
1791-1792 рр. міського магістрату м. Брацлава, який був створений згідно 
з постановою Чотирирічного сейму Речі Посполитої у 1791 р. 

Укази Подільського губернського правління, Брацлавського губерн-
ського магістрату, Подільської кримінальної палати; протоколи засідань 
міських магістратів; книги запису нотаріальних актів; опис земель, лісів, 
угідь, будівель м. Брацлава; відомості про фабрики та заводи м. Могиле-
ва-Подільського; справа про відведення землі під будівництво в’язниці у 
м. Вінниці; цивільні та кримінальні справи. 
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Брацлавський, ф. 495, 47 од. зб., 1791-1861 рр.; 
Вінницький, ф. 391, 1096 од. зб., 1796-1861 рр.; 
Гайсинський, ф. 494, 10 од. зб., 1835-1861 рр.; 
Літинський, ф. 496, 32 од. зб., 1813-1861 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. 475, 477 од. зб., 1796-1862 рр. 

МІСЬКІ РАТУШІ 

2 фонди, 8 од. зб., 1802-1860 рр. Описи. 

Створені в 1796 р. згідно з указом Сенату від 12 лютого 1789 р. За своєю 
компетенцією були судово-адміністративними становими та фіскальними 
установами.  Підпорядковувалися головному суду, а пізніше - палатам кри-
мінального і цивільного суду. Ліквідовані указом Сенату від 13 квітня 1866 р. 

Протоколи засідань Вербовецької міської ратуші; прохання міщан 
про зарахування їх до стану купців; сімейні списки; судові справи. 

Вербовецька, ф. 485, 4 од. зб., 1802-1810 рр.; 
Ольгопільська, ф. 517, 4 од. зб., 1847-1860 рр. 

НОТАРІУСИ 

38 фондів, 29452 од. зб., 1881-1920 рр. Описи. 

Посади нотаріусів введені на Поділлі в 1880 р. згідно з Положенням про 
нотаріальні частини від 14 квітня 1866 р. До їх компетенції входило засві-
дчення всіх актів і договорів, яким приватні особи зобов’язані або бажа-
ють надати юридичної достовірності, видача витягів із актових книг і копії 
актів, прийом на зберігання документів від приватних осіб. 

Книги реєстрації нотаріальних актів; актові книги на нерухоме і ру-
хоме майно; справи про укладання купчих, заповітів, договорів, дарчих та 
інших нотаріальних актів.  

Старший нотаріус Вінницького окружного суду, ф. 174, 19149 од. зб., 
1880-1920 рр.; 

Акіндінов В’ячеслав Кузьмович – нотаріус м. Ямполя, ф. 44, 31 од. зб., 
1898-1916 рр.; 

Асланович Петро Олександрович – нотаріус м. Бара, ф. 574, 32 од. зб., 
1880-1891 рр.; 
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Афеньєв Яків Львович – нотаріус м. Могилева-Подільського, ф. 68, 771 од. 
зб., 1880-1920 рр.; 



Беднарський Стефан Олександрович – нотаріус м. Могилева-
Подільського, ф. 699, 1 од. зб., 1918-1920 рр.; 

Буримов Василь Андрійович – нотаріус м. Брацлава (1880-1882 рр.), м. Ле-
тичева (1883-1888 рр.), м. Немирова (1888-1898 рр.), ф. 75, 275 од. зб., 1880-1898 
рр.; 

Вердиш Іларіон Васильович – нотаріус м. Могилева-Подільського, ф. 850, 
1 од. зб., 1915 р.; 

Данилевський Дмитро Іларіонович – нотаріус м. Брацлава, ф. 84, 1222 од. 
зб., 1888-1917 рр.; 

Данутинський Сергій Михайлович – нотаріус м. Гайсина, ф. 320, 330 од. 
зб., 1888-1897 рр.; 

Денисов Василь Львович – нотаріус м. Немирова, ф. 67, 678 од. зб., 1896-
1916 рр.; 

Двораковський Володимир Адамович – нотаріус м. Вінниці, ф. 328, 228 
од. зб., 1918-1919 рр.; 

Еліашевич В’ячеслав Казимирович – нотаріус м. Хмільника, ф. 323, 1288 
од. зб., 1907-1919 рр.; 

Еристов Олександр Костянтинович – нотаріус м. Літина, ф. 319, 88 од. зб., 
1912-1913 рр.; 

Івашкевич Густав Антонович – нотаріус м. Ольгополя, ф. 311, 387 од. зб., 
1880-1898 рр.; 

Іппa Семен Григорович – нотаріус м. Вінниці, ф. 305, 89 од. зб., 1904-1918 рр.; 
Колоколов Костянтин Іванович – нотаріус м. Літина, ф. 69, 225 од. зб., 

1881-1888 рр.; 
Корсак Анзельм Аполінарійович – нотаріус м. Ямполя, ф. 575, 27 од. зб., 

1880-1891 рр.; 
Котек Костянтин Йосипович – нотаріус м. Бершаді (1911-1916 рр.), 

м. Жмеринки (1917-1919 рр.), ф. 66, 469 од. зб., 1910-1919 рр.; 
Левицький Федір Пилипович – нотаріус м. Козятина, ф. 901, 9 од. зб., 

1912-1917 рр.; 
Незабитовський Еразм Леопольдович – нотаріус м. Хмільника, ф. 71, 230 

од. зб., 1881-1907 рр.; 
Петрашевський Володимир Іванович – нотаріус м. Томашполя, ф. 81, 5 од. 

зб., 1915-1920 рр.; 
Петрусевич Степан Пилипович – нотаріус м. Немирова, ф. 314, 210 од. зб., 

1880-1888 рр.; 
Рапопорт Іван Григорович – нотаріус м. Бара, ф. 327, 2 од. зб., 1919 р.; 

Романенко Василь Осипович – нотаріус м. Гайсина, ф. 313, 54 од. зб., 
1897-1917 рр.; 

Сваричовський Вітт Миколайович – нотаріус м. Ямполя, ф. 851, 14 од. зб., 
1888-1898 рр.; 

Сваричовський Володимир Миколайович – нотаріус м. Брацлава (1883-
1888 рр.), м. Тульчина (1888-1917 рр.), ф. 72, 245 од. зб., 1883-1917 рр.;  

Сірополк Михайло Онисимович – нотаріус м. Ольгополя, ф. 70, 352 од. зб., 
1898-1911 рр.; 
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Розенберг Ізраїль Львович – нотаріус м. Вінниці, ф. 309, 125 од. зб., 1917-
1918 рр.; 
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Скальський Костянтин Дмитрович – нотаріус м. Гайсина (1880-1883 рр.), 
м. Тульчина (1883-1887 рр.), ф. 73, 373 од. зб., 1880-1887 рр.; 

Томашевський Олімпій Михайлович – нотаріус м. Бара, ф. 591, 46 од. зб., 
1911-1918 рр.; 

Філіпов Микола Васильович – нотаріус м. Вінниці, ф. 312, 49 од. зб., 1911-
1916 рр.; 

Хомицький Леонід Вікторович – нотаріус м. Ольгополя, ф. 316, 422 од. зб., 
1907-1914 рр.; 

Чагін Олександр Васильович – нотаріус м. Вінниці, ф. 47, 319 од. зб., 1880-
1917 рр.; 

Черняєв Євген Васильович – нотаріус м. Тульчина, (1880-1883 рр.), 
м. Гайсина (1883-1888 рр.), ф. 317, 25 од. зб., 1880-1888 рр.; 

Шиманський М. Ф. – нотаріус м. Бара, ф. 676, 1 од. зб., 1892 р.; 
Шабельський Григорій Львович – нотаріус м. Жмеринки, ф. 65, 1581 од. 

зб., 1906-1917 рр.; 
Янковський Олександр Іванович – нотаріус м. Бара, ф. 573, 63 од. зб., 

1886-1917 рр.; 
Ясинський Едуард Августович – нотаріус м. Вінниці, ф. 308, 37 од. зб., 

1915-1920 рр. 

4. ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ, В’ЯЗНИЦЬ,
ВІЙСЬКОВИХ УСТАНОВ 

МІСЬКІ ПОЛІЦІЇ ТА ГОРОДНИЧІ ПРАВЛІННЯ 

5 фондів, 226 од. зб., 1794-1917 рр. Описи. 

Створені в містах Поділля в 1793 р. після приєднання Правобережної 
України до Росії. Очолювалися городничими або поліцеймейстерами. 
Здійснювали нагляд за виконанням міськими установами і населенням 
законів і розпоряджень адміністративного характеру, проводили 
попереднє слідство в кримінальних справах. Складалися з 
поліцеймейстера, приставів, наглядачів та городових. Підпорядковувалися 
Міністерству внутрішніх справ і губернатору. Ліквідовані у березні 1917 р. 

Укази Катерини ІІ (1796 р.) та Павла І (1797), Сенату (1794-1797 
рр.), Брацлавського намісницького (1796-1797 рр.) і Подільського 
губернського (1813 –1814 рр.) правлінь, укази та ордери брацлавського 
губернатора Ф.Ф. Берхмана (1794-1795 рр.); обіжники подільського 
губернатора про розшук шпигунів та військовополонених (1813-1814 рр.); 
протоколи засідань Барської міської поліції за 1843 р.; справи про набір 
рекрутів (1812-1815 рр.); відомості про розквартирування військ у м. Бер- 
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шаді (1796 р.), про посіви та урожай зернових на землях, що належали 
м. Бершаді, про витрати на утримання поліції м. Вінниці (1892-1917 рр.). 

Барська, ф. 463, 3 од. зб., 1843-1857 рр.; 
Бершадське, ф. 678, 142 од. зб., 1794-1797 рр.; 
Вінницька, ф. 265, 61 од. зб., 1810-1917 рр.; 
Ольгопільське, ф. 523, 1 од. зб., 1845-1846 рр.; 
Тульчинська, ф. 455, 19 од. зб., 1812-1815 рр. 

ПОВІТОВІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ УПРАВЛІННЯ 

7 фондів, 105 од. зб., 1851-1916 рр. Описи. 

Створені згідно з “Тимчасовими правилами” від 15 грудня 1862 р. про 
реформу поліції замість ліквідованих земських судів. Підпорядковувалися 
безпосередньо губернатору. Здійснювали поліцейські функції на території 
повіту. На повітові поліцейські управління покладалися завдання з 
виконання в адміністративному порядку постанов вищих органів 
державного управління. Очолювалися повітовими справниками, які 
призначалися губернатором з представників місцевих дворян. Пові- 
товим поліцейським управлінням були підпорядковані станові, дільни- 
чні  та  міські пристави та поліцейські наглядачі. Ліквідовані  в  березні  
1917 р.  Після  ліквідації  у  1872 р.  повітових судів виконували функції  
нотаріату (до 1880 р.). 

Слідчі справи про примусове стягнення коробкового збору, 
штрафів, боргів тощо; оголошення і торгові листи про проведення 
поліцією продажу майна боржників на торгах (1889-1898 рр.); листування 
з Подільським губернським правлінням про встановлення нагляду за 
студентами (1902), з волосними правліннями – про призначення 
присяжних засідателів. Книги записів нотаріальних актів. 

Брацлавське, ф. 458, 8 од. зб., 1862-1883 рр.; 
Вінницьке, ф. 273, 30 од. зб., 1861-1916 рр.; 
Гайсинське, ф. 549, 7 од. зб., 1864-1880 рр.; 
Літинське, ф. 457, 19 од. зб., 1863-1875 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. 456, 16 од. зб., 1870-1916 рр.; 
Ольгопільське, ф. 459, 8 од. зб., 1851-1861 рр.; 
Ямпільське, ф. 460, 8 од. зб., 1861-1879 рр. 

УПРАВЛІННЯ ПОВІТОВИХ ВІЙСЬКОВИХ НАЧАЛЬНИКІВ 

7 фондів, 89 од. зб., 1915-1919 рр. Описи. 
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Посади губернських військових начальників введені у 1864 р. для обліку 
військовослужбовців запасу  у військових округах. Запровадження 1874 р.
загальної військової повинності та  значне  скорочення  термінів  дійсної 
служби викликало необхідність заміни губернських військових 
начальників повітовими військовими начальниками. Крім обліку запасних, 
повітові військові начальники відігравали роль у комплектуванні армії, 
входячи до складу губернського і повітового у військовій повинності 
присутствій. У роки Першої світової війни на них покладалися функції 
боротьби з дезертирством. Ліквідовані після встановлення радянської 
влади. 

Накази по управліннях повітових військових начальників; справи за 
звинуваченням солдатів у дезертирстві; послужні списки рядових 
солдатів; списки новобранців. 

Брацлавське, ф. 381, 15 од. зб., 1915-1917 рр.; 
Вінницьке, ф. 664, 5 од. зб., 1916-1918 рр.; 
Гайсинське, ф. 498, 44 од. зб., 1915-1917 рр.; 
Липовецьке, ф. 382, 4 од. зб., 1915-1919 рр.; 
Літинське, ф. 482, 5 од. зб., 1916-1918 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. 383, 11 од. зб., 1915-1917 рр.; 
Ольгопільське, ф. 491, 5 од. зб., 1916, 1917, 1919 рр. 

ШТАБ ТУЛЬЧИНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗАГОНУ 
КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ 

Ф. 701, 8 од. зб., 1863-1864 рр. Опис. 

Сформований у 1863 р. у період створення військових округів на території 
Росії. Входив до складу Київського військового округу. Одночасно 
виконував каральні функції (участь у придушенні польського повстання 
1863-1864 рр.) 

Рапорти військових частин, розташованих на території округу; справи 
про хід слідства за звинуваченням дворян у підтримці учасників 
польського повстання; донесення поліцейських чиновників про 
організацію траурних вечорів, розповсюдження прокламацій, 
присвячених польському повстанню 1863 р.; листування з полі- 
цією про постачання зброї сільській сторожі, яка організовувала-
ся у Брацлавському та Вінницькому повітах. 
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ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ З НАДАННЯ 
ВІДСТРОЧОК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМ 

Ф. 282, 60 од. зб., 1916-1917 рр. Опис. 

Справи про надання відстрочок військовозобов’язаним. 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВО-СЛІДЧА 
КОМІСІЯ В ПОЛІТИЧНИХ СПРАВАХ 

Ф. 807, 2 од. зб., 1864-1865 рр. Опис. 

Утворена у 1863 р. для проведення слідства над учасниками польського 
повстання 1863 р. 

Справа про вилучення у касира Хоньковецького маєтку дворянина 
Килярського пісень та віршів антиурядового змісту. 

УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬК 
ВІННИЦЬКОГО ГАРНІЗОНУ 

Ф. 554, 3 од. зб., 1917 р. Опис. 

Накази начальника Вінницького гарнізону 

УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА ГАРНІЗОНУ М. ЖМЕРИНКИ 

Ф. 700, 4 од. зб., 1916, 1917, 1919 рр. Опис. 
Накази начальника Жмеринського гарнізону, продовольчі атестати 

військових, які перебували на лікуванні у госпіталі. 

ВІННИЦЬКА ВІЙСЬКОВА БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ 

Ф. 541, 2 од. зб., 1899-1901 рр. Опис. 

Листування зі старшим ревізором Київської контрольної палати з 
питань будівництва військових казарм у містах Вінниці, Жмеринці, 
Дубно. 



ЖМЕРИНСЬКИЙ ЕВАКУАЦІЙНИЙ ПУНКТ  

ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ 

Ф. 511, 2 од. зб., 1914-1917 рр. Опис. 

Створений на початку Першої світової війни. Підпорядковувався евакуа-
ційному відділу головних комітетів Всеросійського земського та Всеросій-
ського міського союзів, а пізніше – Головному комітету з постачання армії. 

Відомості про рух хворих, вимогові відомості на видачу зарплати 
співробітникам. 

УПРАВЛІННЯ ЖМЕРИНСЬКОГО  
ЕТАПНОГО КОМЕНДАНТА 

Ф. 637, 6 од. зб., 1915 р. Опис. 

5. ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА, ГОСПОДАРСЬКІ
 УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЙ ЗВ’ЯЗКУ 

ВІННИЦЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД  
ФІРМИ РАБЕТГЕ І ГІЗЕКЕ 

Ф. 59, 29 од. зб. 1894-1919 рр. Опис, каталог. 

Договори з цукрозаводами про поставку насіння, орендні договори; 
рапорти про очищення насіння; акти ревізії цукрозаводів; свідоцтва слу-
жбовців та робітників; касові книги та книги особових рахунків. 

ЦУКРОВІ ЗАВОДИ 

30 фондів, 998 од. зб., 1871-1920 рр. Описи, каталог частково. 

Цукрова промисловість на Поділлі почала розвиватися в 40-х рр. ХІХ ст. 
Цукрові заводи належали як приватним особам, так і акціонерним товари-
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Накази начальника управління Жмеринського етапного коменданта, 
списки нижніх чинів. 



ствам,  членами  яких  були  великі  землевласники,  промисловці  й  банки.
Звіти  та  відомості  про  свою  діяльність  представляли в акцизне управ-
ління та казенну палату. З розвитком капіталізму в пореформений період 
на Поділлі до 1917 р. було збудовано 53 цукрові заводи, які виробляли 
напередодні Першої світової війни 20% продукції цукрової промисловості 
Росії. На Поділлі націоналізація заводів була здійснена у 1920 р. 

Обіжники Міністерства фінансів, Подільської казенної палати, 
управляючого акцизними зборами Подільської губернії; протоколи за-
гальних зборів членів Всеросійського товариства цукрозаводчиків, па-
йовиків товариств; акти та протоколи засідань ревізійних комісій для 
обстеження стану заводів та їх технічного устаткування; річні звіти, ба-
ланси цукрових заводів та економій, облікові книги оприбуткування та 
видачі цукру; відомості про виробництво та експорт цукру, кількість 
робітників, облік праці, врожайність, тваринництво; відомості та акти 
про нещасні випадки; договори про контрактацію полів під посіви цук-
рового буряка. 

Андрушівський, ф. 868, 9 од. зб., 1903-1904, 1911-1916 рр.; 
Барський, ф. 63, 56 од. зб., 1899-1919 рр.; 
Браїлівський, ф. 280, 2 од. зб., 1917-1918 рр.; 
Бродецький, ф. 642, 16 од. зб., 1898, 190?-1916 рр.; 
Вендичанський, ф. 830, 44 од. зб., 1906-1919 рр.; 
Гонорівський, ф. 825, 4 од. зб., 1894, 1909-1912, 1916-1917 рр.; 
Деребчинський, ф. 794, 1 од. зб., 1881 р.; 
Дзюньківський, ф. 858, 2 од. зб., 1906 р.; 
Заливанщинський, ф. 740, 3 од. зб., 1910-1911, 1914-1915 рр.; 
Іллінецький, ф. 55, 29 од. зб., 1878-1918 рр.; 
Калинівський, ф. 8, 26 спр, 1903-1919 рр.; 
Ковалівсько-Строганівський, ф. 39, 118 од. зб., 1875-1919 рр.; 
Корделівський, ф. 6, 52 од. зб., 1882-1920 рр.; 
Красносілківський, ф. 366, 46 од. зб., 1913-1913-1919 рр.; 
Левашово-Війтовецький, ф. 9, 113 од. зб., 1881-1919 рр.; 
Махаринецький, ф. 739, 40 од. зб., 1875-1877, 1882-1887, 1900-1919 рр.; 
Носковецький, ф. 829, 2 од. зб., 1894-1897 рр.; 
Ободівський, ф. 361, 3 од. зб., 1908-1918 рр.; 
Северинівський, ф. 672, 1 од. зб., 1908-1909 рр.; 
Соболівський, ф. 884, 3 од. зб., 1868-1908, 1913 рр.; 
Соколівський, ф. 367, 7 од. зб., 1903-1918 рр.; 
Сосновецький, ф. 827, 2 од. зб., 1918 р.; 
Степанівський, ф. 77, 62 од. зб., 1898-1919 рр.; 
Томашпільський, ф. 31, 16 од. зб., 1890, 1895-1896, 1901-1902, 1908-1918 рр.; 
Тростянецький, ф. 828, 7 од. зб., 1884-1909, 1911-1916 рр.; 
Уладівський, ф. 64, 255 од. зб., 1874-1919 рр.; 
Чорноминський, ф. 826, 2 од. зб., 1903-1904, 1916-1917 рр.; 
Шпиківський, ф. 358, 42 од. зб., 1895-1899, 1904, 1906-1919 рр.; 
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Юзефо-Миколаївський, ф. 640, 17 од. зб., 1898-1900, 1904-1919 рр.; 
Ялтушківський, ф. 838, 19 од. зб., 1871, 1907-1909, 1911-1917 рр.; 
 
 
ВІННИЦЬКА ІНТЕНДАНТСЬКА ХЛІБОПЕКАРНЯ 
 
Ф. 776, 11 од. зб., 1914-1917 рр. Опис, каталог. 

 

 
Накази Київського окружного інтендантського управління, началь-

ника Вінницького гарнізону; атестати, списки, посвідчення, відомості на 
постачання військовослужбовців; листування про постачання, обслугову-
вання військовослужбовців. 

 
 

СКЛАДИ 
 
2 фонди, 60 од. зб., 1897-1920 рр. Описи. 

 
Обіжники Подільського губернського акцизного управління; відо-

мості та звітипро видаткита прибутки, відомості про обороти казенних 
винних складів Подільської губернії, відомості про оплату праці; про ви-
користання робочої сили; договори з винокурними заводами на постачан-
ня спирту; акти прийому горілчаних виробів. 

  
Вінницький казенний винний склад, ф. 395, 58 од. зб., 1897-1917 рр.; 
Вінницький базовий речовий склад, ф. 569, 2 од. зб., 1916-1917 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА ПОВІТОВА ШЛЯХОВА КОМІСІЯ 

 
Ф. 247, 19 од. зб., 1851, 1853, 1855-1857, 1859-1868 рр. Опис. 

 
Утворена відповідно до указу Сенату від 28 квітня 1840 р. для контролю за 
спорудженням та утриманням мостів, шляхів у повіті. Комісія підпорядко-
вувалася губернській шляховій і будівельній комісії. Ліквідована відповід-
но до указу Сенату від 29 жовтня 1864 р. 
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Створена на початку Першої світової війни. Підпорядковувалася про-
довольчому відділу Головних комітетів Всеросійського земського та 
Всеросійського міського союзів. 



Протоколи засідань Вінницької повітової шляхової комісії; листу-
вання з Подільським губернським правлінням, цивільним губернатором 
про будівництво, утримання, ремонт доріг, мостів, гребель. 

ВІННИЦЬКА ПОВІТОВА ОЦІНОЧНА КОМІСІЯ 

Ф. 249, 2 од. зб., 1871-1872 рр. Опис. 

Утворена відповідно до указу Сенату від 7 червня 1833 р. Здійснювала 
оцінку земель, лісів та іншого майна, яке відводилося для державних і 
громадських потреб. 

Документи про оцінку земельних ділянок, що відійшли від володінь 
поміщиків і селян під будівництво Києво-Балтської залізниці. 

ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА КОНТОРИ 

33 фонди, 449 од. зб., 1886-1919 рр. Описи. 

Здійснювали прийом і передачу поштово-телеграфної кореспонденції, а 
також виконували функції ощадних кас. Ліквідовані у 1919 р. 

Обіжники начальників Київського та Кишинівського поштово-
телеграфних округів про порядок відправки кореспонденції за кордон, 
конфіскацію листів та друкованих видань революційного змісту; книги 
запису внесків по поштово-телеграфних ощадних касах. 

Борщівська, ф. 641, 3 од. зб., 1914, 1916-1917 рр.; 
Вахнівське, ф. 259, 11 од. зб., 1915-1919 рр.; 
Вороновицьке, ф. 279, 13 од. зб., 1910-1919 рр.; 
Гайсинське, ф. 616, 6 спр, 1896-1914 рр.; 
Гніванське, ф. 626, 7 од. зб., 1904-1919 рр.; 
Голендрівське, ф. 260, 31 од. зб., 1913-1918 рр.; 
Джулинське, ф. 617, 7 од. зб., 1911-1918 рр.; 
Джуринське, ф. 261, 15 од. зб., 1913-1915 рр.; 
Дзюньківське, ф. 593, 11 од. зб., 1915-1918 рр.; 
Загнітківське, ф. 615, 1 спр, 1912-1917 рр.; 
Козятинське, ф. 595, 22 од. зб., 1910-1918 рр.; 
Калинівська, ф. 787, 5 од. зб., 1910-1913 рр.; 
Кам’янська, ф. 625, 7 од. зб., 1909-1917 рр.; 
Комаргородське, ф. 613, 3 спр, 1916-1917 рр.; 
Копайгородське, ф. 614, 5 од. зб., 1914-1917 рр.; 
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Могилів-Подільське, ф. 449, 16 од. зб., 1894-1919 рр.; 
Мурованокуриловецьке, ф. 304, 23 од. зб., 1909-1919 рр.; 
Немерчанська, ф. 620, 4 од. зб., 1908, 1913-1917 рр.; 
Немирівська, ф. 783, 64 од. зб., 1886-1919 рр.; 
Ободівське, ф. 621, 2 од. зб., 1896-1897 рр.; 
Обіднянське, ф. 782, 2 од. зб., 1916 р.; 
Піщанська, ф. 21, 18 од. зб., 1913-1915 рр.; 
Печерське, ф. 276, 36 од. зб., 1910-1917 рр.; 
Попелюська, ф. 622, 11 спр, 1911-1913 рр.; 
Самгородоцька, ф. 861, 4 од. зб., 1913-1918 рр.; 
Слободо-Лузьке, ф. 619, 2 од. зб., 1916-1917 рр.; 
Стратіївське, ф. 221, 14 од. зб., 1911-1919 рр.; 
Теплицька, ф. 624, 1 од. зб., 1916 р.; 
Турбівська, ф. 643, 5 од. зб., 1915-1917 рр.; 
Тиврівське, ф. 33, 27 од. зб., 1907-1919 рр.; 
Уланівське, ф. 594, 26 од. зб., 1894-1917 рр.; 
Чернівецьке, ф. 22, 36 од. зб., 1894-1919 рр.; 
Ямпільське, ф. 27, 31 од. зб., 1889-1918 рр. 
 
 
 
6. ФІНАНСОВІ ТА МИТНІ УСТАНОВИ, БАНКИ 

 
КОМІСІЯ ЗІ ЗБОРУ ПОЖЕРТВУВАНЬ НА АРМІЮ ПО БРА-
ЦЛАВСЬКОМУ ПОВІТУ БРАЦЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 
 
Ф. 897, 1 од. зб., 1789 р. Описи. 
 
Створена відповідно до постанови Сейму Речі Посполитої 1788 р. 
 
Протокол добровільних пожертвувань на армію по Брацлавському 

повіту Брацлавського воєводства. 
 
 
БРАЦЛАВСЬКА КАЗЕННА ПАЛАТА 
 
Ф. 521, 79 справ, 1794-1798 рр. Описи, каталог. 
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Створена в 1796 р. на підставі “Установлення про управління губерній” 
1775 р. Підпорядковувалася Міністерству фінансів, Брацлавському наміс-
ницькому правлінню. Займалася обліком та стягненням державних подат-
ків, контролювала видатки казни в межах намісництва. Припинила діяль-
ність у 1797 р. у зв'язку з ліквідацією Брацлавського намісництва. 



Укази Сенату; протоколи засідань казенної палати; справи про сек-
вестрування маєтків магнатів, які взяли участь у Варшавському повстанні 
1794 р., про продаж лісу та іншого майна із секвестрованих маєтків, про 
віддачу на відкуп купцям і міщанам млинів і торгівлі алкогольними напо-
ями, про складання ревізійних списків населення, відомості про стан має-
тків, стягнення податків; ревізійні списки єврейського населення Сквир-
ського повіту. 

У фонді відклалися документи 1-ї та 2-ї комісій Брацлавської губер-
нії (1794-1795 рр.) 

 
 
ПОВІТОВІ КАЗНАЧЕЙСТВА 

 
4 фонди, 1519 справ, 1795-1920 рр. Описи, каталог. 

 
Створені 1796 р. на підставі “Установлення для управління ґуберній” 1775 
р. як місцеві органи казенної палати. Відали прийомом та зберіганням усіх 
належних державному казначейству прибутків і всіх особливих платежів – 
земських зборів, зборів по добровільному страхуванню; видачею промис-
лових і торговельних посвідчень. Ліквідовані у 1920 р. радянською вла-
дою. 

 
Копії указів Сенату, циркулярів Міністерства фінансів; накази 

Подільської казенної палати; відомості про державні прибутки, надхо-
дження податків, грошових зборів з селянських громад, стягнення не-
доїмок, про кількість промислових підприємств, про порядок виплати 
пенсій та допомог, про перерахування та виключення подушних пла-
тежів, про стягнення податків з єврейського населення; про надхо-
дження процентних сум, про надання дозволів на торгівлю; ревізійні 
списки населення різних станів по Могилівському, Вербовецькому та 
Ямпільському повітах за 1795, 1811, 1816, 1834, 1850 і 1858 рр. 

 
Вінницьке, ф. 180, 64 од. зб., 1855-1918 рр.; 
Липовецьке, ф. 589, 42 од. зб., 1818, 1825-1902 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. 177, 1383 од. зб., 1796-1920 рр.; 
Ямпільське, ф. 386, 20 од. зб., 1897-1917 рр. 
 
 
ПОВІТОВІ ПОДАТКОВІ ІНСПЕКТОРИ 
 
7 фондів, 483 справи, 1885-1918 рр. Описи, каталог. 
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Постанови, обіжники Міністерства фінансів, Подільської казен-

ної палати; річні звіти податкових інспекторів; журнали генеральних 
перевірок торговельних і промислових закладів; відомості про майно-
вий стан селян, врожаї, ціни на землю; списки поміщиків та власників 
маєтків, промислових підприємств; листування з подільським губерна-
тором, казенною палатою про стягнення податків з торговельних за-
кладів і промислових підприємств, недоїмок викупнихплатежів із се-
лян. 

 
Брацлавського і Гайсинського повітів, ф. 352, 119 од. зб., 1886-1918 рр.; 
Вінницький, ф. 29, 123 од. зб., 1892-1918 рр.; 
Вінницького та Літинського повітів, ф. 194, 18 од. зб., 1894-1897 рр.;  
Могилів-Подільський, ф. 175, 169 од. зб., 1887-1914 рр.; 
Могилів-Подільського та Ямпільського повітів, ф. 176, 23 од. зб., 1885-
1888 рр.; 
Гайсинський, ф. 854, 2 од. зб., 1904-1905 рр. 

 
 

МІСЬКІ З КВАРТИРНОГО ПОДАТКУ ПРИСУТСТВІЯ 
 
2 фонди, 63 од. зб., 1893-1915 рр. Описи. 

 
Заяви мешканців мм. Тульчина та Немирова про нарахування квар-

тирного податку. 
 
Немирівське, ф. 393, 34 од. зб., 1897-1915 рр.; 
Тульчинське, ф. 362, 29 од. зб., 1893 –1894 рр. 

 
 
 

СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
 
2 фонди, 225 од. зб., 1910-1920 рр. Описи. 
 
Споживчі товариства створювалися на підставі типового статуту, за-
твердженого Міністром внутрішніх справ 13 травня 1897 р. Займалися 
постачанням членів товариства товарами широкого вжитку. З цією ме-
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Посади податкових інспекторів введені в 1885 р. як дільничні органи 
казенної палати. Здійснювали нагляд за промисловістю та торгівлею, 
обкладанням податками і зборами та їх стягненням, укладали статисти-
чні відомості про урожаї, продаж і орендування землі. Ліквідовані у 
1918 р. 



тою купували та орендували нерухоме майно, брали банківські позики 
тощо. 20 березня 1917 р. було затверджено новий типовий статут. 
 
Постанови Тимчасового уряду про реєстрацію товариств, обіжники 

Генерального секретаріату України; звернення Ради Всеросійських коо-
перативних з’їздів, Подільської губернської продовольчої управи про 
встановлення цін на цукор та вугілля; протоколи з’їздів, загальних зборів, 
засідань правлінь товариств; статути; річні звіти; документи про роботу 
сільських споживчих товариств; списки пайовиків; акти ревізій; звіти та 
відомості про видачу заробітної плати працівникам; листування з керую-
чим акцизними зборами Подільської губернії, цукровими заводами про 
закупівлю цукру, з Вінницькою повітовою продовольчою управою – про 
переведення грошей за отримані товари; листування з Тимчасовим прав-
лінням Центрального бюро об’єднаних кооперативів про закупівлю мета-
лу, сільськогосподарських машин та пального, з Одеською та Харківсь-
кою кондитерськими фабриками, Південним хімічним товариством – про 
закупівлю сільськогосподарських машин, хімікатів, кондитерських виро-
бів. 

 
Вінницька, ф. 233, 184 од. зб., 1910-1920 рр.; 
Немирівська, ф. 451, 41 од. зб., 1916-1919 рр. 

 
 

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО  
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОГО БАНКУ 
 
Ф. 2, 51 од. зб., 1902-1917 рр. Опис. 
 

 

 

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ БАНК 
 

Ф. 60, 6 од. зб., 1904-1914 рр. Опис. 
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Здійснювало кредитування торговельних і промислових підприємств, ку-
півлю та продаж цінних паперів тощо. 

Обіжники Російського торгово-промислового банку; касові журна-
ли; список закордонних кореспондентів, на ім’я яких дозволялося здійс-
нювати перекази та акредитиви; листування з Російським торгово-
промисловим банком, Київським відділенням Російського торгово-
промислового банку, Сілезьким Союзним банком про перерахування 
грошових сум; листування з Хмільницькою ткацькою фабрикою Гера про 
облік векселів. 



Створений відповідно до типового статуту 6 лютого 1862 р. Підпоряд-
ковувався Вінницькій міській думі. Займався здійсненням фінансових 
операцій: прийомом та видачею вкладів, купівлею та продажем цінних 
паперів, грошовими переказами, комісійними операціями. 
 
Касова книга, книга запису боржників по векселях; листування з 

Вінницьким відділенням Російського торгово-промислового банку, 
Могилів-Подільським товариством взаємного кредиту про перевірку 
поточних рахунків. 

 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ СОЮЗ КРЕДИТНИХ  
І ПОЗИЧКОВО-ОЩАДНИХ ТОВАРИСТВ 
 
Ф. 389, 216 справ, 1912-1920 рр. Описи. 
 
Метою союзу було сприяння встановленню та розвитку постійних відно-
син між споживчими товариствами та іншими установами. Займався по-
стачанням товарів, влаштовував склади, відділення для купівлі, зберігання 
і продажу товарів, наданням позик, організацією взаємного страхування. 
Діяв деякий час і після встановлення радянської влади.  

 
Обіжники і розпорядження Міністерства фінансів, Подільської губе-

рнської каси дрібного кредиту; протоколи засідань і звіти про роботу кре-
дитних і позичково-ощадних товариств; списки товариств. Листування з 
позичково-ощадними і кредитними товариствами про заготівлю продук-
тів і промислових товарів, закупівлю продуктів для армії, про кредиту-
вання товариств і постачання їх сільськогосподарськими машинами; лис-
тування з Подільським союзом про розповсюдження журналів та газет; 
угоди на постачання та доставку лісоматеріалів, акти, списки рухомого та 
нерухомого майна. 

 
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ПОВІТОВА  
ПРОДОВОЛЬЧА КОМІСІЯ 
 

Ф. 809, 2 од. зб., 1830 р. Опис, каталог. 

 
Утворена в 1822 р. для нагляду за створенням запасів продовольства, буді-
вництвом і ремонтом запасних магазинів, видачею позик селянам і стяг-
ненням недоїмок. Підпорядковувалася губернській комісії народного про-
довольства. 
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Книга запису надходження та витрат зерна в Білянському 
фільварку. 
 

 
ВІННИЦЬКЕ ЗАГАЛЬНЕ ПО ТОРГОВИХ  
ЦІНАХ ПРИСУТСТВІЄ 
 
Ф. 203, 54 од. зб., 1831-1914 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань присутствія, відомості про ціни на хліб, 

овочі, фрукти, фураж та інші продукти по Вінницькому повіту; 
листування з Вінницькою міською поліцією про санітарне 
обстеження м’ясної продукції. 
 
 

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО  
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ БАНКУ 
 
Ф. 61, 30 од. зб., 1909-1918 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань облікового комітету, книги рахунків з 

обліку векселів, акредитивів; касові, поточних рахунків, місцевих 
комісійних векселів, контрольні книги кредиторів; листування з 
Північним банком, Одеським відділенням Російського для зовнішньої 
торгівлі банку, Товариством Ризького цементного заводу про 
перерахування грошових сум. 
 
 

КРЕДИТНІ ПОЗИЧКОВО-ОЩАДНІ ТОВАРИСТВА 
 
2 фонди, 17 справ, 1914-1917 рр. Описи. 
 
Вінницьке товариство виникло у 1880 р., Сутиське – в 1908 р. 
Підпорядковувалися Подільській губернській земській касі дрібного 
кредиту. Займалися кредитуванням пайовиків. 
 
Обіжники Подільської губернської земської каси дрібного 

кредиту; звіти про діяльність товариств, правила видачі 
довгострокових позичок, кредитування, поповнення членів 
товариства; листування з волосними правліннями про стягнення 
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прострочених позик з членів товариства, про охорону матеріальних 
цінностей. 

 
Вінницьке, ф. 612, 2 од. зб., 1917-1918 рр.; 
Сутиське, ф. 618, 15 од. зб., 1914-1916 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ 
 
Ф. 62, 262 од. зб., 1907-1919 рр. Описи. 
 
Створене згідно з указом Сенату від 31 травня 1860 р. для проведення 
викупних операцій і сприяння за допомогою короткотермінових 
кредитів розвитку промисловості, сільського господарства та торгівлі. 
Підпорядковувалося Головному управлінню Держбанку. 
Націоналізоване в 1920 р.   
  
Накази та обіжники Ради Народних Міністрів УНР, обіжники 

Держбанку, інспекції дрібного кредиту при Вінницькому відділенні 
Держбанку; протоколи загальних зборів членів сільських кредитних 
та кредитно-ощадних товариств; річні звіти; акти ревізій сільських 
кредитно-ощадних товариств; відомості про особовий склад; 
листування з Держбанком, Вінницьким повітовим комісаром з питань 
кредитування, видачі готівкових коштів. 

 
 
ОЩАДНІ КАСИ 
 
3 фонди, 108 од. зб., 1892-1919 рр. Описи. 
 
Підпорядковувалися місцевим відділенням Держбанку. Займалися 
проведенням фінансових операцій: прийомом, видачею та 
переказом вкладів, страховими операціями, купівлею-продажем 
цінних паперів. 
 
Постанови, обіжники Управління державними ощадними касами; 

річні зведення особових рахунків; звіти про роботу ощадних кас; 
відомості про сплату податків домовласниками; акти ревізій, книжки 
вкладників; листування з Управлінням державними ощадними касами 
про страхові операції, купівлю та продаж цінних паперів, про прийом, 
видачу та переведення вкладів; листування з податковим інспектором 
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про   оподаткування  нерухомого  майна, з  Могилівським  казначейст- 
вом – про порядок видачі пенсій митникам та членам їх сімей. 

 
Вінницька державна № 496, ф. 355, 50 од. зб., 1892-1918 рр.; 
Могилів-Подільська державна № 643, ф. 83, 54 од. зб., 1896-1910 рр.; 
Андрушівська волосна, ф. 847, 4 од. зб., 1916-1917, 1919 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ З  
ВРЕГУЛЮВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ПОВИННОСТЕЙ 
 
Ф. 202, 55 од. зб., 1851-1872 рр. Опис. 
 
Підпорядковувався подільському губернатору та місцевому 
особливому із земських повинностей присутствію. Займався наклада- 
нням натуральних  повинностей,  ремонтом та упорядкуванням  
доріг, забезпеченням військових частин житлом і транспортом, відве- 
денням пасовиськ для військ. Ліквідований відповідно до указу Сена- 
ту від 10 грудня 1874 р. 
 
Протоколи засідань комітету, листування з подільським цивільним 

губернатором, губернським правлінням про розквартирування військ, 
виплату боргів поміщикам за приміщення для станових дільниць, про 
стягнення із селян боргів, про рух військових частин та забезпечення їх 
транспортом. 
 
  
 

7. УСТАНОВИ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
ДИРЕКТОР УЧИЛИЩ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
 
Ф. 844, 166 од. зб., 1781-1832 рр. Опис. 
 
Посада  директора  училищ  Подільської губернії була введена указом 
Сенату від 26 січня 1803 р. У 1803-1831 рр. підпорядковувався попечителю 
навчального округу Віленського університету, з 1832 р. – попечителю Харків- 



ського навчального округу, з 1834 – попечителю Київського навчально- 
го  округу.  Здійснював   нагляд   за  навчальним процесом у міністерських 
школах, училищах та гімназіях. Директор  училищ  Подільської  губернії  
був одночасно і директором Подільської гімназії (матеріали якої склада-
ють більшість документів фонду).  В  1775 р.  у  вінницьких  поєзуїтських 
“Мурах”  едукаційною  комісією  Речі  Посполитої  була  відкрита т. зв. 
“Українська школа”  (“українська” – термін географічний). Навчалися  у  
ній переважно  дворяни. Школу закрито у 1793 р.  у зв’язку з передачею  
приміщень для губернських  присутніх місць. Відновила діяльність у груд-
ні 1798 р. З 1804 р. діяла на правах Подільської гімназії. 27 вересня 1814 р. 
реорганізована в Подільську губернську гімназію. Згідно з розпорядженням 
Ради Харківського університету від 13 жовтня 1832 р. Подільську  губерн-
ську гімназію з Вінниці переведено до Кам’янця-Подільського,  у Вінниці  
створено гімназію повітового рівня. 

Протоколи засідань правління шкільної поліції, педрад Подільської 
губернської гімназії; акти ревізій гімназії; навчальні плани, річні звіти; 
рапорт директора училищ про стан училищ у губернії; особові справи уч- 
нів і учителів; звіти про щоденні події в гімназії; справа про ремонт 
Кам’янець-Подільської школи; матеріали про роботу приватних пансіо-
нів; документи Вінницької парафіяльної школи; свідоцтва про закінчення 
училищ; списки учителів Немирівської повітової школи; списки учнів; 
відомості про успішність учнів; копії атестатів; листування з правлінням 
Віленського університету про видачу свідоцтв та прийом в училище, з 
поліцією – про розквартирування військ. 

ІНСПЕКТОР НАРОДНИХ УЧИЛИЩ 5-ГО РАЙОНУ  
ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

Ф. 281, 205 од. зб., 1901-1918 рр. Опис, каталог. 

Призначений 15 вересня 1900 р. Інспектував початкові народні училища
Вінницького  та  Могилів-Подільського  повітів.  Підпорядковувався Ди-
рекції народних училищ Подільської губернії. Мав функції педагога-
інструктора. Посада інспектора ліквідована в 1919 р. 

Обіжники та розпорядження Департаменту в справах початкових 
училищ, попечителя Київського учбового округу; положення про педаго-
гічний музей при Управлінні Київського учбового округу; протоколи за-
сідань педагогічних рад, екзаменаційних комісій, виконавчих комісій; 
документи про відкриття міністерських училищ; статистичні відомості по 
училищах; відомості про роботу шкіл; листування з народними училища-
ми; екзаменаційні роботи, метричні довідки учнів; штатні розклади учи-
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лищ; документи про роботу учителів; матеріали про заснування в м. Він-
ниці музею та товариства ревнителів збереження культурно-історичних 
пам’яток на Поділлі. 

 
 

БРАЦЛАВСЬКА ПОВІТОВА ШКІЛЬНА РАДА 
 
Ф. 187, 6 од. зб., 1911-1920 рр. Опис. 
 
Створена відповідно до закону від 14 липня 1864 р. Складалася з чиновни-
ків, представників духовенства та земських органів. Здійснювала управ-
ління початковими навчальними закладами.  
 
Протоколи засідань повітової народної ради, шкільної ради, ІІІ-го по-

вітового з’їзду учителів; звіт про стан початкових народних училищ повіту 
за 1911 р.; свідоцтва, формулярні списки учителів; вимогові відомості на 
видачу заробітної плати; списки учнів шкіл Брацлавського повіту. 

 
 

ВІННИЦЬКИЙ УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
 
Ф. 54, 205 од. зб., 1912-1920 рр. Опис. 

 
Відкритий 1 липня (ст. ст.) 1912 р. на підставі розпорядження Міністер-
ства Народної освіти від 5 червня (ст. ст.) 1912 р. Термін навчання ста-
новив три роки. Готував учителів вищих початкових училищ. Відпові-
дно до Статуту мав два відділення: дошкільне та шкільне. На навчання 
приймались особи чоловічої статі, спільне навчання було введено з 
травня 1919 р. Директором, а потім ректором інституту був М.Д. За-
польський. Згідно з розпорядженням Подільського губернського відділу 
народної освіти від 30 липня 1920 р. учительський інститут був реорга- 
нізований в інститут народної освіти.  

 
Розпорядження та обіжники попечителя Київського учбового окру-

гу; протоколи засідань педагогічної ради інституту та доповнення до них; 
акти фінансових ревізій інституту; учбові плани; головні книги; листу-
вання з попечителем Київського учбового округу про військову пови-
нність студентів; про забезпечення літературою, з питань складання на-
вчальних планів, з питань особового складу, про призначення учителів; 
копії атестатів; особові справи викладачів інституту; списки студентів та 
викладачів. 
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ВІННИЦЬКА ЧОЛОВІЧА УЧИТЕЛЬСЬКА СЕМІНАРІЯ 
 

Ф. 13, 94 од. зб., 1907-1920 рр. Опис. 
 

Відкрита 6 грудня 1907 р. у с. Потоки Вінницького повіту згідно 
з положенням про учительські семінарії від 17 березня 1870 р. та інстру- 
кцією МНО від 4 червня 1875 р. За статусом - середній  чотирикласний 
педагогічний навчальний заклад, що готував  учителів  початкових  шкіл. 
На підставі розпорядження Ради Міністрів від 23 липня 1909 р. переведена  
до Вінниці, де розпочала навчальний процес з 1 жовтня 1909 р.  При  семі- 
нарії існувало двокласне початкове училище, відкрите 11 листопада 1909 р. 

 
Обіжники попечителя Київського навчального округу; прото- 

коли засідань педагогічних рад; протоколи екзаменів;  учбові  плани; 
звіти; листування з попечителем Київського учбового округу про орга- 
нізацію   сільськогосподарської  виставки;  заяви  та  документи  
вступників;  свідоцтва  та  характеристики  випускників; особові справи 
викладачів   та  студентів;  вимогові відомості на  видачу заробітної  
плати; списки студентів та викладачів. 

 
 

РЕАЛЬНІ УЧИЛИЩА 
 
2 фонди, 501 од. зб., 1885-1919 рр. Описи. 

 
Могилів-Подільське реальне училище відкрито в 1885 р. відповідно до 
статуту реальних училищ 15 травня 1872 р. Було чотирикласним середнім 
навчальним закладом. Надавало загальну та технічну освіту. Відповідно до 
закону 9 червня 1886 р. перетворене в шестикласне реальне училище, але, 
оскільки в Могилеві-Подільському не могли віднайти коштів на 
утримання додаткових класів, 1889 р. училище переведено до Вінниці. 
Вінницьке реальне шестикласне училище розпочало навчальний процес у 
1890 р. На підставі постанови Народного Комісаріату освіти України від 4 
липня 1920 р. училище реорганізовано у Вінницьку професійно-технічну 
школу. 

 
Розпорядження, обіжники МНО та попечителя Київського 

учбового округу; протоколи засідань педагогічної ради; учбові плани 
та програми; звіти про стан училищ; річні фінансові звіти; листування 
з попечителем Київського учбового округу про звільнення студентів 
від військової служби, про забезпечення необхідною літературою, про 
будівництво приміщення училища; заяви та документи вступників; 
атестати про закінчення училищ; особові справи викладачів; відомості 
про успішність; списки учнів; класні журнали. 
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Могилів-Подільське, ф. 16, 102 од. зб., 1885-1890 рр.; 
Вінницьке, ф. 15, 339 од. зб., 1890-1919 рр. 

 
 

ГІМНАЗІЇ 
 

14 фондів, 2548 од. зб., 1832-1920 рр. Описи. 
 

Класичні гімназії (чоловічі) утворювалися відповідно до Статуту навчаль- 
них закладів 1804 р. як чотирикласні. За Статутом  1828 р.  гімназії стали
семикласними. За Статутом 1871 р. класичними гімназіями вважались гі-
мназії з викладанням двох стародавніх мов і прогімназії, а реальні гімназії 
перетворювалися у реальні училища. 7-й клас складався з двох річних від-
ділень (з 1875 р. восьмикласні). На чолі гімназії – директор та інспектор. 
Жіночі міністерські г. утворювалися відповідно до Статуту 1870 р. Скла-
далися з семи класів, 1 педагогічного та 1 підготовчого. Очолювалися на-
чальницями. Були середніми загальноосвітніми закладами. Підпорядкову-
валися попечителю Київського учбового округу. Згідно з постановою НК 
освіти України від 4 липня 1920 р. реорганізовані в єдині трудові школи. 
Вінницька чоловіча гімназія відкрита 6 грудня 1832 р. згідно з розпоря-
дженням  попечителя  Харківського навчального округу. 1847 р. гімназію
перевели до Білої Церкви. З дозволу МНО у Вінниці з 1909/10 навч. р. бу-
ла відкрита чоловіча гімназія на підставі Статуту 1871 р. У 1910-1913 рр. 
почесним попечителем гімназії був вінницький міський голова колезький 
радник М.В. Оводов. Вінницька міністерська жіноча гімназія була відкри-
та 1 липня 1900 р. Складалася з одного підготовчого та чотирьох основних 
класів. До 1903 р. були відкриті ще три основні класи. Жмеринська чоло-
віча гімназія була відкрита 18 вересня 1907 р. за пропозицією МНО на ко-
шти міського управління. Складалася з 1 підготовчого та п’яти основних 
класів.  

 
Обіжники МНО, обіжники та розпорядження попечителя Київсько-

го учбового округу; протоколи засідань педагогічних та піклувальних рад 
і батьківських комітетів; звіти; учбові програми; атестати; свідоцтва про 
закінчення гімназій; особові справи учнів та викладачів; заяви про при-
йом у гімназію; метричні виписи; вимогові відомості на видачу заробітної 
плати, відомості про успішність; списки учнів та викладачів; класні жур-
нали; листування з попечителем Київського учбового округу з організа-
ційних питань. 

 
Брацлавська жіноча, ф. 56, 7 од. зб., 1917-1920 рр.; 
Брацлавська чоловіча, ф. 182, 132 од. зб., 1914-1920 рр.; 
Вінницька міністерська жіноча, ф. 19, 269 од. зб., 1889-1920 рр.; 
Вінницька друга міська жіноча, ф. 79, 23 од. зб., 1911-1920 рр.; 
Вінницька жіноча Драганової, ф. 18, 89 од. зб., 1903-1920 рр.; 
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Вінницька чоловіча, ф. 14, 686 од. зб., 1832-1847, 1909-1920 рр.; 
Гайсинська жіноча Кручинської, ф. 188, 28 од. зб., 1909-1920 рр.; 
Жмеринська жіноча Лукашевич, ф. 173, 323 од. зб., 1909-1920 рр.; 
Жмеринська чоловіча, ф. 17, 578 од. зб., 1907-1920 рр.; 
Жмеринська чоловіча єврейська, ф. 351, 3 од. зб., 1917-1919 рр.; 
Могилів-Подільська жіноча, ф. 82, 60 од. зб., 1907-1920 рр.; 
Могилів-Подільська чоловіча, ф. 74, 337 од. зб., 1911-1919 рр.; 
Немирівська чоловіча, ф. 673, 7 од. зб., 1847-1859 рр.; 
Тульчинська чоловіча, ф. 443, 6 од. зб., 1917-1919 рр. 

 
 

НАРОДНІ УЧИЛИЩА 
 
4 фонди, 175 од. зб., 1863-1920 рр. Описи. 

 

 
Обіжники попечителя Київського учбового округу; протоколи 

педагогічних рад; звіти про стан училищ; акти про відкриття училищ; 
описи садиб, приміщень, класних кімнат Рачківського училища; доку-
менти про прийом учнів; свідоцтва про закінчення; екзаменаційні ро-
боти; відомості про успішність; списки учнів. 

 
Перше Вінницьке міське чотирикласне, ф. 339, 21 од. зб., 1910-1917 рр.; 
Рачківське двокласне сільське, ф. 193, 113 од. зб., 1863-1920 рр.; 
Шереметське однокласне, ф. 680, 34 од. зб., 1882-1919 рр.; 
Рубанське однокласне, ф. 557, 7 од. зб., 1914-1918 рр. 
 

 
КОМЕРЦІЙНІ УЧИЛИЩА 
 
3 фонди, 465 од. зб., 1904-1920 рр. Описи. 

 
Відкривалися на підставі Положення про комерційні училища, затвердже-
ного 15 квітня 1896 р., що було доповнене у 1900 р. Були середніми навча-
льними закладами  з терміном  навчання  7-8 років.  Підпорядковувалися 
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Створені на підставі Положення про початкові народні училища 1864 р. 
Підпорядковувалися училищним радам, а згідно з Положенням 1869 р. –
інспекторам  народних  училищ. Перше   Вінницьке   міське   чотирикласне 
училище відкрито 1 вересня 1910 р. як двокласне.  В 1912 р.,  згідно  з  роз-
порядженням попечителя Київського навчального округу, було реорганізо-  
ване в чотирикласне. Рачківське сільське училище було  побудоване  кош-
том  графа  Строганова  і  відкрите  у  1863 р. У 1882 р.  реорганізоване у 
двокласне.  Шереметське  однокласне училище відкрито 26 вересня 1882 р. 
Приміщення було збудовано за ініціативою  та при  підтримці  М.І. Пиро-
гова. Рубанське училище відкрито у 1914 р. 



 
Розпорядження та обіжники освітнього відділу Міністерства тор-

гівлі та промисловості, окружного інспектора народних училищ; стату-
ти училищ, протоколи засідань педагогічних комітетів, попечительсь-
кої ради; плани; учбові програми; звіти про стан училищ; відомості про 
успішність; екзаменаційні відомості; документи осіб, які поступали в 
училища; списки; особові справи учителів; листування з окружним 
інспектором з питань роботи училищ. 

 
Вінницьке 7-класне, ф. 20, 282 од. зб., 1907-1920 рр.; 
Могилів-Подільське 7-микласне, ф. 48, 179 од. зб., 1904-1920 рр.; 
Тульчинське 8-класне, ф. 698, 4 од. зб., 1916-1918 рр. 
 

 
ЗЕМСЬКІ УЧИЛИЩА 
 
3 фонди, 24 од. зб., 1908-1919 рр. Описи. 

 
Білківське земське двокласне парафіяльне училище в с. Білки Юрковець-
кої волості відкрите 9 листопада 1909 р. (за  Положенням від  25 травня 
1874 р.). З 1911 р. при училищі працювали вечірні класи для дорослих. 
Маньківське однокласне народне сільське училище в с. Маньківка Ольго-
пільського повіту відкрите у 1906 р. (за Положенням від 25 травня 1874 р.) 
Рачківське однокласне училище в с.Рачки Брацлавського повіту з 1897 р. 
існувало як церковно-парафіяльна школа. 18 вересня 1917 р. вона  була 
передана земству і реорганізована в однокласне училище. 

 
Обіжники Брацлавського повітового відділення Подільської єпа-

рхіальної училищної ради; протоколи засідань педагогічних рад; про-
токол з’їзду представників учительських товариств; річні звіти; відо-
мості про успішність учнів; свідоцтва про закінчення училищ; листу-
вання з директором народних училищ з кадрових питань, з Липовець-

 61

учбовому відділу Міністерства фінансів, а з 1907 р. – Міністерству фінан-
сів та промисловості. Згідно з постановоюНК освіти України від 4 лип- 
ня  1920 р.  реорганізовані в  єдині  трудові школи. 4 лютого 1904 р. була 
прийнята постанова Могилів-Подільської міської думи про відкриття ко-
мерційного училища, у зв’язку з потребою міста  в середньому навчаль-
ному закладі. Статут училища був  затверджений 26 червня 1904 р. Дире- 
ктором став І.Г. Подоба, відомий фахівець у справі  сільського  господар- 
ства. При училищі існувало Товариство педагогів, що  об’єднувало  педа- 
гогів усього міста. З 1907 р. у Вінниці існувала приватна торговельна шко-
ла А.М. Анджеячека. Ним було порушено клопотання про відкриття при-
ватного  комерційного у чилища,  статут  якого  затверджено  28  серпня  
1909 р., а дозвіл на відкриття отримано 12 травня 1912 р. З того часу поча-
ло дільність Вінницьке приватне комерційне училище А.М. Анджеячека. 



ким повітовим земським управлінням з фінансових питань; журнали 
реєстрації документів. 

 
Білківське двокласне, ф. 450, 17 од. зб., 1909-1919 рр.; 
Маньківське однокласне, ф. 350, 6 од. зб., 1908-1912 рр.; 
Рачківське однокласне, ф. 843, 1 од. зб., 1917 р. 

 
 

ЖМЕРИНСЬКІ ВЕЧІРНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ КУРСИ 
 
Ф. 353, 22 од. зб., 1917-1919 рр. Опис. 

 
Організовані гуртком учителів Жмеринської гімназії з дозволу попечи- 
теля Київського навчального округу від 13 вересня 1917 р., згідно із зако-
ном  від 1 липня 1914 р. про приватні навчальні заклади МНО. Працюва- 
ли за програмою чоловічих  гімназій.  Головні питання  роботи ви-
вирішували члени-засновники. 

 
Обіжники МНО; протоколи засідань педагогічних рад; заяви про 

прийом на курси; свідоцтва про закінчення; документи курсантів; розкла-
ди екзаменів; списки слухачів. 

 
 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ШКОЛИ 
 

2 фонди, 18 од. зб., 1907-1919 рр. Опис. 
 

Школи відкриті відповідно до Статуту, затвердженого Міністерством 
народної освіти 31 січня 1900 р. Чоботарська школа відкрита 29 грудня 
1907 р. в с. Чоботарка Ольгопільського повіту. На її будівництво і об-
ладнання місцевий селянин М.С. Іванина пожертвував 20 тис. руб., з 
коштів казни було виділено 13709 руб., із суми губернського земського 
збору – 22 тис. руб. У школі, крім загальноосвітніх предметів, виклада-
лися токарне, слюсарсько-ковальське ремесла та сільське господарство. 

 
Обіжники попечителя Київського учбового округу; відділу народної 

освіти Подільського губревкому; протоколи засідань шкільної ради; акти 
ревізії шкільного майна; шкільні журнали; екзаменаційні списки; відомо-
сті про успішність учнів; вимогові відомості на видачу зарплати праців-
никам школи. 

 
Волосько-Махаринецька, ф. 795, 1 од. зб., 1916 р.; 
Чоботарська, ф. 338, 17 од. зб., 1907-1919 рр. 
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БРАЦЛАВСЬКА СЕРЕДНЯ ТЕХНІЧНА ШКОЛА 
 
Ф. 129, 106 од. зб., 1907-1920 рр. Опис. 
 
Відкрита 28 грудня 1907 р. як реміснича школа на підставі  циркуляра 
Відділу  промислових  училищ від 1 грудня  1907 р.  Була  4-класною  з  
трьома  відділеннями: столярно-токарним, слюсарно-ковальським, ча-
вунно-ливарним. З 1912 р. при школі функціонували інтернат  та гурто- 
житок. Почесним попечителем школи був О. Можайський. За розпоряд-
женням директора Департаменту професійної освіти з 1 вересня  1918 р. 
1918 р. школа була реорганізована в середню технічну з правами та шта- 
тами згідно із  законом  від 30 травня  1917 р.  Утворювалися  відділення: 
механічне, сільськогосподарське, будівельне. 

 
Обіжники попечителя Київського учбового округу,  Міністерства 

освіти УНР; директиви директора народних училищ; протоколи  засідань 
будівельної комісії про будівництво школи; договори  з підрядниками на 
будівництво приміщення школи; звіти про роботу;  навчальні плани; осо- 
бові справи  працівників  школи;  документи  вступників;  відомості  про 
успішність; списки учнів; класні журнали; свідоцтва; атестати про закін-
чення школи. 

 
 

ЖМЕРИНСЬКЕ ДВОКЛАСНЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
 
Ф. 40, 59 од. зб., 1890-1918 рр. Опис. 
 
Відкрите 20 серпня 1890 р. на підставі Положення 1869 р. як початкове 
сільське двокласне училище. Існувало на кошти Управління Південно-
Західної залізниці. В грудні 1890 р. попечителем Київського учбового 
округу  було дозволено відкрити  клас для дорослих. Згідно з  пра- 
вилами впровадження однокласних та двокласних училищ на залізни- 
цях, затвердженими МНО в 1898 р., училище підпорядковувалося Комі-
тету  з  освітніх  закладів   на Південно-Західній  залізниці.  Викладачі 
училища призначалися за поданням інспектора губернським директо- 
ром народних училищ.  

 
Обіжники попечителя Київського учбового округу, ревізора освіт-

ніх закладів Управління Південно-Західної залізниці; протоколи засідання 
педагогічної ради, комітету зі шкільної просвітницької справи на Півден-
но-Західній залізниці; звіти; свідоцтва учнів; відомості про успішність; 
списки; класні журнали; листування з інспектором народних училищ з 
особового складу, з училищним відділом Південно-Західної залізниці з 
особового складу та про придбання учбових приладь. 
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ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ДВОКЛАСНЕ УЧИЛИЩЕ  
ПРИ ЦУКРОВОМУ ЗАВОДІ 

Ф. 562, 12 од. зб., 1906-1917 рр. Опис. 

Відкрите в 1905 р. на підставі інструкції про сільські училища від 1875 р. 
Існувало на кошти цукрового заводу та плати за навчання; навчальні кор-
пуси училища були збудовані в 1904, 1907 рр.  

Обіжники попечителя Київського учбового округу та інспектора 
народних училищ; документи про вступ та свідоцтва про закінчення учи-
лища; списки учнів та учителів. 

МАХНІВСЬКЕ ПОВІТОВЕ ДВОРЯНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ 

Ф. 859, 56 од. зб., 1830-1843 рр. Опис. 

Відкрите 16 травня 1822 р. як повітове училище. 16 червня 1835 р. реорга-
нізоване в дворянське повітове училище. 

Обіжники МНО, Дирекції народних училищ; протоколи педагогіч-
них рад; фінансові та річні звіти; відомості про успішність учнів, про 
службовців училища; екзаменаційні документи; особові справи виклада-
чів; списки викладачів та учнів. 

ШКОЛИ 

2 фонди, 3 од. зб., 1819-1823 рр. Описи. 

Журнали успішності; списки учнів. 

Барська, ф. 808, 1 од. зб., 1820-1823 рр.; 
Гайсинсько-Брацлавська, ф. 796, 2 од. зб., 1819-1821 рр. 

ВІННИЦЬКА ОКРУЖНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ 

Ф. 264, 805 од. зб., 1896-1920 рр. Описи. 

Рішення Державної Ради про влаштування Вінницької окружної лікарні 
для душевнохворих було затверджене царським указом 10 червня 1892 
р. 25 травня 1897 р. відбулося освячення лікарні. Перші хворі були до-

64



правлені 14 червня 1897 р. Лікарня обслуговувала Київську, Подільську 
та Волинську губернії. Першим директором лікарні був В. Кузнєцов. З 
1897  по  1900 р.  молодшим ординатором працював О.І. Ющенко, ім’я
якого пізніше присвоєне лікарні. У 1920 р. її  перейменовано  у  4-ту ра-
дянську. 
 
Накази Міністерства охорони здоров’я; протоколи комітету з будів-

ництва лікарні; постанови та протоколи засідань правління лікарні; роз-
порядження директора; звіти про роботу лікарні; відомості про роботу 
лікарні; відомості про кількість хворих; історії хвороб; особові справи 
працівників лікарні; списки працюючих та хворих; листування з Поділь-
ською контрольною палатою та Медичним департаментом про затвер-
дження штату, з приватними особами про ремонт лікарні, з установами та 
організаціями про прийом хворих; історичний нарис. 

 
 

ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ  
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
 
Ф. 239, 22 од. зб., 1852-1904 рр. Опис. 

 
Створений у 1852 р. для охорони народного здоров’я та прийняття 
своєчасних заходів для запобігання епідемічних та епізоотичних хво-
роб. До комітету входили: повітовий предводитель  дворянства,  справ- 
ник, поліцмейстр, повітовий та міський лікарі, представник духівницт- 
ва. Підпорядковувався губернському комітету громадського здоров’я.  

 
Обіжники лікарняного відділу Подільського губернського прав-

ління; протоколи засідань Подільського губернського та Вінницького і 
Липовецького повітових комітетів громадського здоров’я; справа про 
відкриття лікарні в с. Сутисках; відомості про кількість епідемічних 
захворювань у повіті; листування з Подільським губернським розпоря-
дчим комітетом про стан лікарень, з Вінницьким земським судом та 
повітовим предводителем дворянства – про епідемію холери та боро-
тьбу з нею, з волосними правліннями про створення в селах санітарних 
дільниць. 

 
 

ВІННИЦЬКА ПОВІТОВА САНІТАРНО-ВИКОНАВЧА КОМІСІЯ 
 

Ф. 376, 4 од. зб., 1893 р. Опис. 
 

Створена при Вінницькому повітовому комітеті громадянського здоров’я 
в 1892 р. на підставі Правил Медичного департаменту Міністерства внут-
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рішніх справ. Виконувала функції із захисту від виникнення епідемії холе-
ри та її поширення.  До  її  складу  входило  кілька лікарів. Всі населені 
пункти поділялися на санітарні дільниці, якими керували санітарні попе-
чителі, що призначалися зі священиків, учителів, землевласників. 

 
Відомості про захворювання холерою по Вінницькому повіту; рапо-

рти лікарів про епідемічні захворювання; листування з Подільським губе-
рнським правлінням про роботу комісії, про організацію “летючих” сані-
тарних загонів. 

 
 

ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ ВІСПЯНИЙ КОМІТЕТ 
 
Ф. 238, 31 од. зб., 1851-1888 рр. Опис. 
 
Підпорядковувався Подільському губернському віспяному комітету. 
 
Протоколи засідань комітету; відомості про кількість щеплень віс-

пи; про кількість дітей, які народилися і померли в повіті; журнал реєст-
рації документів. 

 
 

ВІННИЦЬКИЙ ГОСПІТАЛЬ ПОДІЛЬСЬКОГО  
ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА 

 
Ф. 581, 15 од. зб., 1914-1915 рр. Опис. 

 
Внутрішній розпорядок госпіталю був регламентований наказом Верхов-
ного начальника санітарно-евакуаційної частини від 19.11.1914 р.  Знахо-
дився на території насіннєвого заводу Раббетге і Гізеке. 

 
Обіжники Вінницького повітового військового начальника; протоколи 

засідань ради лікарів; відомості про особовий склад госпіталю та померлих 
офіцерських і нижніх чинів у госпіталі; історії хвороб; поіменні списки хво-
рих, поранених та військовополонених; листування з Подільським губернсь-
ким комітетом з питань комплектування штатів, з господарських питань. 

 
 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
 
Ф. 786, 2 од. зб., 1901-1902 рр. Опис. 

 
Книга реєстрації хворих. 
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ПОВІТОВІ РЕВІЗЬКІ КОМІСІЇ 
 
7 фондів, 97 справ, 1795-1878 рр. Описи. 

 

 
Журнали засідань ревізьких комісій; ревізійні списки; посімейні 

списки дворян; відомості про майновий стан, рід занять населення м. Гай-
сина. 

 
Брацлавська, ф. 731, 25 од. зб., 1832-1858 рр.; 
Вінницька, ф. 603, 20 од. зб., 1795-1878 рр.; 
Гайсинська, ф. 725, 10 од. зб., 1858-1863 рр.; 
Липовецька, ф. 679, 2 од. зб., 1850 р.; 
Могилів-Подільська, ф. 727, 10 од. зб., 1855-1858 рр.; 
Ольгопільська, ф. 885, 1 од. зб., 1816 р.; 
Ямпільська, ф. 726, 29 од. зб., 1858 р. 

 
 

ПОВІТОВІ ЗЕМЛЕМІРИ 
 
7 фондів, 208 од. зб., 1799-1910 рр. Описи, каталог. 

 
Повітові землеміри були введені у 1796 р. з утворенням повітів на терито-
рії губернії. Займалися усіма видами межування, починаючи з генерально-
го і закінчуючи розмежуванням селянських наділів; складали плани, крес-
лення, встановлювали межі між маєтками тощо. Підпорядковувалися гу-
бернським землемірам. Посади землемірів ліквідовані після встановлення 
радянської влади. 
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8. УСТАНОВИ СТАТИТСТИКИ, СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 

У дореформений період на Правобережній Україні переписи населення 
(ревізії) проведено у 1795, 1811, 1816, 1834, 1850 і 1858 рр. Переписи 
слугували основою при оподаткуванні та виконанні рекрутської пови-
нності.  У  1795,  1811,  1816 і 1834 рр.  переписуванню  підлягали усі  
стани, пізніше – тільки  нижчі (селяни  і  міщани). Ревізійні списки на  
кріпаків  складалися  поміщиками  або  економами маєтків, на міщан –  
виборними органами станового самоврядування, дворяни подавали ре-
візійні відомості особисто. Загальне керівництво проведенням  ревізії  в 
повіті здійснювала повітова ревізька  комісія, до складу якої  входив 
повітовий предводитель дворянства і повітовий стряпчий. Зібравши  ре-
візійні списки, комісія передавала їх у повітове казначейство і казен-
ну палату. Остання  подавала  дані  в  Сенат,  а з 8-ї ревізії (1834 р.) – в 
Міністертво фінансів. 



Справи про встановлення меж церковних, поміщицьких, селянських 
земель, про влаштування поштових доріг, про відведення землі під 
будівництво церков, для кладовищ, листування про складання проектних 
планів міст Бердичева та Липівця. 

 
Брацлавський, ф. 526, 3 од. зб., 1833-1846 рр.; 
Вінницький, ф. 839, 1 од. зб., 1874 р.; 
Вінницький міський, ф. 565, 3 од. зб., 1880-1910 рр.; 
Липовецький, ф. 677, 157 од. зб., 1799-1873 р.; 
Махнівський, ф. 881, 97 од. зб., 1804-1845 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. 512, 2 од. зб., 1842-1848 рр.; 
Ольгопільський, ф. 528, 6 од. зб., 1876-1878 рр. 

 
 

ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ  
ЗІ ЗНИЩЕННЯ САРАНЧІ 

 
Ф. 396, 3 од. зб., 1860-1863 рр. Опис. 

 
Утворений  відповідно  до  розпорядження  подільського губернатора  від    
26  вересня 1860 р. для боротьби із саранчею. Головою комітету був повіто- 
вий предводитель дворянства.  До  його  складу  входили:  дільничні  роз-  
порядники, справник, повітовий штаб-лікар. 
 
Звіти про діяльність комітету, листування з Подільським 

губернським правлінням про організацію та хід боротьби з саранчею. 
 
 

ЗАВІДУВАЧІ РОБОТАМИ З УКРІПЛЕННЯ ТА  
ЗАЛІСНЕННЯ ЛЕТЮЧИХ ПІСКІВ І ДІЮЧИХ ЯРІВ 
 
2 фонди, 97 од. зб., 1911-1918 рр. Описи. 

 
Встановлені Головним управлінням землеустрою і землеробства в 1911 р. 
для боротьби з ерозією ґрунтів на території Подільської губернії. 
Припинили діяльність у 1918 р. 

 
Звіти та відомості про ерозію ґрунтів та хід боротьби із зазначеним 

явищем, характеристики та топографічні карти ярів, каталог 
лісокультурного матеріалу розсадників Поділля. 

 
Вінницького району Волинсько-Подільського округу, ф. 448, 35 од. зб., 
1911-1918 рр.; 
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Могилів-Подільського району Волинсько-Подільського округу, ф. 38, 62 
од. зб., 1911-1918 рр. 

 
 

ЛІСНИЦТВА 
 
3 фонди, 246 од. зб., 1832-1920 рр. Описи, каталог. 
 
Утворені згідно з наказом Міністерства державного майна від 13 травня 
1843 р. для управління казенними лісами. Підпорядковувалися лісовому 
відділенню Подільської палати державного майна, згодом – губернському 
управлінню землеробства та державного майна. Ліквідовані після встанов-
лення радянської влади.  

 
Обіжники Міністерства землеробства та державного майна про умо-

ви продажу та здачі в оренду державних земель, надання допомоги земле-
впорядним комісіям тощо; відомості про межі державних лісових дільниць, 
про стан лісових дач, про культури лісу та розсадники, плани лісових діля-
нок; документи про торгівлю лісом, звіти про витрати на утримання ліс-
ництв. У фонді 370 відклалися документи про лісове господарство брац-
лавського старостинського управління за період 1832-1838 рр. 

 
Брацлавське, ф. 370, 228 од. зб., 1832-1920 рр.; 
Куняно-Райгородське, ф. 399, 13 од. зб., 1919-1920 рр.; 
Ольгопільське, ф. 683, 5 од. зб., 1889-1919 рр. 

 
 

МАЛЬЧОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА 
СТАНЦІЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА 

 
Ф. 380, 2 од. зб., 1916 р. Опис, каталог. 

 
Звіт Мальчовецької сільськогосподарської дослідної станції за 1916 р. 

 
 

УПРАВЛІННЯ НЕМИРІВСЬКИМ МАЄТКОМ  
ГРАФИНІ СТРОГАНОВОЇ 

 
Ф. 564, 7 од. зб., 1861-1912 рр. Опис, каталог. 

 
Опис будівель, журнал обліку робіт у маєтку, книга прибутків та 

видатків, листування з Подільським губернаторм про облаштування ву-
лиць у Немирові. 
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9. ГРОМАДСЬКІ ТА ОПІКУНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
ПОВІТОВІ ВІДДІЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО 
ГУБЕРНСЬКОГО ПІКЛУВАЛЬНОГО ПРО В’ЯЗНИЦІ 
ТОВАРИСТВА 
 
2 фонди, 587 од. зб., 1852-1916 рр. Описи. 
 
Укази Сенату; обіжники Головного тюремного управління, 

департаменту поліції, подільського губернатора, губернського піклувального 
про в’язниці комітету; протоколи засідань губернського правління, 
Вінницького тюремного відділення; звіти про утримання ув’язнених; акти 
про витрачання коштів на утримання ув’язнених; списки в’язнів, директорів 
Вінницького тюремного відділення; справа про призначення графа 
Строганова директором Брацлавського тюремного відділення. 

 
Брацлавське, ф. 628, 2 од. зб., 1872 р.; 
Вінницьке, ф. 50, 585 од. зб., 1852-1916 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ  
ПІКЛУВАННЯ ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ 
 
Ф. 244, 21 од. зб., 1896-1914 рр. Опис. 
 
Протокол зборів засновників та статут Вінницької громадської 

бібліотеки ім. Гоголя, звіти про роботу комітету, звіти про відкриття шкіл, 
бібліотек, читалень, їдалень. Відомості про зарплату службовців 
Вінницького народного будинку. 

 
 

ОПІКУНСТВА ДИТЯЧИМИ ПРИТУЛКАМИ 
 
2 фонди, 21 од. зб., 1872, 1875, 1810-1918 рр. Описи. 
 
Постанови, протоколи засідань губернського та повітових опікунств; 

звіти губернського, повітових, сільських опікунств дитячих притулків; 
кошториси; листування про будівництво нових притулків, про прийом 
дітей, усиновлення сиріт; кошторис за 1875 р. на будівництво дитячого 
притулку в м. Кам’янець-Подільський (ф. 662, оп. 1, од. зб. 6, арк. 221). 

 
Подільське губернське, ф. 662, 7 од. зб., 1872, 1875, 1913-1918 рр.; 
Вінницьке повітове, ф. 555, 14 од. зб., 1907, 1910-1918 рр. 
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МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО  
ДОПОМОГИ БІДНИМ ЄВРЕЯМ 
 
Ф. 793, 4 од. зб., 1915-1919 рр. Опис. 
 
Утворене 1 лютого 1912 р. Займалося збиранням пожертвувань для мате-
ріальної допомоги бідному єврейському населенню. 

 
Звіти товариства; книга запису членських внесків та одноразової до-

помоги; касова книга. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ПОВІТОВЕ ОПІКУНСТВО ІЗ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМЕЙ ЗАПАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ  
ЧИНІВ ТА РАТНИКІВ ОПОЛЧЕННЯ 
 
Ф. 542, 61 од. зб., 1914-1918 рр. Опис. 
 
Справи про видачу допомоги сім’ям мобілізованих; списки; осо-

бові справи мобілізованих. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА ПО-
РАНЕНИХ ТА ХВОРИХ ВОЇНІВ 
 
Ф. 250, 11 од. зб., 1870-1908 рр. Опис. 
 
Комітет був утворений у 1871 р. Підпорядковувався повітовому предводи-
телю дворянства. 

 
Обіжники Подільського губернатора про розміщення хворих та по-

ранених воїнів; звіти комітету; прибутково-видаткові книги, листування з 
державними та громадськими установами про забезпечення хворих та 
поранених воїнів продуктами харчування, одягом тощо. 

 
 
 
10. РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
БРАЦЛАВСЬКА ПРАВОСЛАВНА  
ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ 
 
Ф. 669, 25 од. зб., 1792-1865 рр. Опис. 



 
Укази, протоколи засідань консисторій, справи про будівництво, 

освячення церков, про призначення, звільнення та переміщення свяще-
ників, метричні книги; книга реєстрації вхідної кореспонденції церкви 
с. Монастирок Брацлавського повіту за 1851-1865 рр. 

 
 

ДУХОВНІ ПРАВЛІННЯ 
 

9 фондів, 1000 од. зб., 1795-1860 рр. Описи, каталог. 
 

На Правобережній Україні створені у 1796 р. Виконували функції нижчої 
ланки духовного управління православної церкви. Підпорядковувалися 
спочатку Брацлавсько-Подільській, а згодом – Подільській духовній кон-
систорії. Ліквідовані за розпорядженням Сенату від 20 січня 1860 р. 

 
Укази Синоду, розпорядження Подільської духовної консисторії; 

відомості про кількість церковної землі по парафіях, про надходження та 
видатки коштів по церквах; списки церков Подільської єпархії; листуван-
ня з Подільською духовною консисторією про призначення священиків 
на парафії, про забезпечення сільського духовенства землею, про будів-
ництво церков тощо. 

 
Брацлавське, ф. 799, 186 од. зб., 1796-1860 рр.; 
Вінницьке, ф. 506, 214 од. зб., 1800-1860 рр.; 
Гайсинське, ф. 798, 110 од. зб., 1796-1860 рр.; 
Липовецьке, ф. 846, 4 од. зб., 1800-1836 рр.; 
Літинське, ф. 604, 84 од. зб., 1796-1860 рр.; 
Махнівське, ф. 762, 2 од. зб., 1836-1842 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. 513, 272 од. зб., 1795-1860 рр.; 
Ольгопільське, ф. 606, 114 од. зб., 1796-1858 рр.; 
Ямпільське, ф. 800, 14 од. зб., 1800-1850 рр. 
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Брацлавсько-Житомирська православна духовна консисторія відкрита 11 
вересня 1792 р. в Богуславі згідно з  ухвалою  Пінської  генеральної  кон- 
грегації 1791 р. Була органом адміністративного управління для правосла-
вних  церков  Брацлавської  та  Житомирської  дієцезій.  Припинила  діяль- 
ність у середині 1793 р., а підпорядковані їй парафії  увійшли  до  ново- 
створеної   Мінської  архієпископії.  Брацлавську  православну  духовну  
консисторію створено в грудні 1795 р. Була органом духовного управління
і   суду   Брацлавсько-Подільської  є пархії.  Місцем  її   перебування  стало 
м. Шаргород. Після ліквідації Брацлавського намісництва переведена
до Кам’янця-Подільського (1799) й стала називатися Подільською д. к. 



ДЕКАНАТИ 
 
2 фонди, 14 од. зб., 1872-1879, 1886 рр. Описи. 
 
Церковно-адміністративні органи католицької церкви у ХІХ – на поч.  
ХХ ст., які об’єднували парафії в межах одного або двох повітів. 

 
Листування з Кам’янець-Подільською римо-католицькою консисто-

рією та Луцько-Житомирською дієцезією з адміністративних та господар-
ських питань; заяви з проханнями та скаргами громадян; метричні книги. 

 
Літинський, ф. 711, 7 од. зб. 1873-1879 рр.; 
Ямпільський, ф. 712, 6 од. зб., 1872-1878, 1886. 

 
 

МОНАСТИРІ 
 
2 фонди, 122 од. зб., 1838-1914 рр. Описи. 

 
Немирівський Свято-Миколаївський уніатський жіночий монастир збудо-
вано у другій половині ХVІІІ ст. на  кошти  графа  Віцентія  Потоцького. 
У 1795 р. його переведено у православ’я.  Покровський  чоловічий  мона- 
стир м. Бар існував у ХVІ – ХVІІ ст. як православний,  у 1715 р.  наверне- 
ний в унію у чин Св. Василія. 1837 р.  переведений  на  синодальне  росій-
ське православ’я, а з 1881 р. реорганізований у жіночий. 

 
Укази, Обіжники Подільської духовної консисторії, протоколи засі-

дань правління Подільської духовної консисторії. 
Літопис Немирівського жіночого монастиря. 
Книги прибутків та витрат. Списки ченців. 

 
Миколаївський православний жіночий монастир м. Немирів, ф. 777, 2 од. 
зб., 1913-1914 рр.; 
Покровський православний монастир м. Бар, ф. 108, 120 од. зб., 1838-1912 рр. 

 
 

СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СОБОР М. ВІННИЦЯ 
 
Ф. 805, 3 од. зб., 1807-1896 рр. Опис. 
 
Соборна Кузьмо-Дем’янівська дерев’яна церква у м. Вінниці споруджена 
1756 р. До 1795 р. була уніатською, пізніше – православною. Згоріла під 
час пожежі у 1833 р. Після того на соборну православну церкву перетво-
рено приміщення костелу щойно закритого царським урядом Вінницького 
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домініканського монастиря, яке розташовувалося поряд з Кузьмо-
Дем’янівською церквою. Освячено її на честь Преображення Господнього. 

 
Укази Сенату, Подільської духовної консисторії, Вінницького духо-

вного правління; листування з Подільською духовною консисторією.  
 
 

КОСТЬОЛИ 
 
5 фондів, 48 од. зб., 1784-1917 рр. Описи. 
 
Укази Луцько-Житомирської римо-католицької дієцезії, листу-

вання костьолів з духовною консисторією та деканами про призначен-
ня духовних осіб на парафії, з господарських питань тощо; книга пере-
пису майна Брацлавського костьолу; метричні книги; списки сповіда-
льників; дошлюбні опитування наречених; списки осіб, що прийняли 
католицький обряд. 

 
Білопільський, ф. 741, 22 од. зб., 1784-1911 рр.; 
Брацлавськиий, ф. 802, 5 од. зб., 1799-1829 рр.; 
Вінницький, ф. 803, 2 од. зб., 1796-1814 рр.; 
Пиківський, ф. 409, 13 од. зб., 1788-1908 рр.; 
Уланівський, ф. 653, 6 од. зб., 1855-1917 рр. 

 
 

ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСЬКІ   
ШКОЛИ ДРУГОГО КЛАСУ 
 
4 фонди, 119 од. зб., 1896-1918 рр. Описи. 
 
Обіжники Подільської єпархіальної училищної ради; протоколи за-

сідань педрад; звіти про роботу шкіл; документи про успішність та пове-
дінку учнів; списки учнів, їх особові документи; відомості про учителів. 

 
Забузька, ф. 190, 9 од. зб., 1913-1917 рр.; 
Майдано-Трепівська, ф. 284, 27 од. зб., 1906-1917 рр.; 
Степаська, ф. 189, 71 од. зб., 1896-1918 рр.; 
Чуківська, ф. 349, 11 од. зб., 1903-1917 рр.  

 
 

ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЄПАРХІАЛЬНА  
УЧИЛИЩНА РАДА ТА ЇЇ ПОВІТОВІ ВІДДІЛЕННЯ 

 
3 фонди, 138 од. зб., 1885-1918 рр. Описи, каталог. 
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Створені у 1884 р. як органи організаційно-методичного управління духов-
ними навчальними закладами. До їх складу входили представники місцево-
го духівництва, ректори і викладачі духовних семінарій, директори та інспе-
ктори народних училищ. Ліквідовані після встановлення радянської влади. 

 
Обіжники попечителя Київського учбового округу, Подільської гу-

бернської єпархіальної училищної ради; протоколи засідань Вінницького 
повітового відділення Подільської губернської єпархіальної училищної 
ради; відомості про стан церковно-парафіяльних шкіл; особові справи 
учителів та учнів; списки учнів. 

 
Подільська губернська, ф. 654, 19 од. зб., 1893-1905 рр. 
 
Повітові відділення: 
Брацлавське, ф. 665, 7 од. зб. 1908-1917 рр.; 
Вінницьке, ф. 283, 112 од. зб., 1885-1918 рр. 

 
 

 
Ф. 577, 4 од. зб., 1886-1918 рр. Опис. 
 
Обіжники Подільської губернської єпархіальної училищної ради; 

листування з нею про стан церковно-парафіяльних шкіл. 
 
 
ТУЛЬЧИНСЬКЕ ДВОКЛАСНЕ ДУХОВНЕ УЧИЛИЩЕ 
 
Ф. 444, 13 од. зб., 1888-1919 рр. Опис.  

 
Відкрите у 1862 р.  

 
Журнал правління училища; списки учнів; свідоцтва про закінчення 

училища; відомості про учителів. 
 
 

ЦЕРКВИ 
 
65 фондів, 2040 од. зб., 1792-1929 рр. Описи. 
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НАГЛЯДАЧ ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ  
2-ГО РАЙОНУ 5-ГО ЛІТИНСЬКОГО ОКРУГУ 



Укази Синоду, Подільської духовної консисторії; відомості про 
церкви; описи церковного майна; клірові відомості; списки сповідаль-
ників; шлюбні обшуки; метричні книги; фінансові документи. 

 
Київська губернія 
Бердичівський повіт: 
Петропавлівська, м-ко Білопілля, ф. 746, 14 од. зб., 1802-1907 рр.; 
Вознесенська, с. Котюжинці, ф. 163, 58 од. зб., 1809-1917 рр.; 
Лукинська, с. Малий Чернятин, ф. 102, 50 од. зб., 1821-1914 рр.; 
Михайлівська, с. Нова Гребля, ф. 146, 102 од. зб., 1802-1916 рр.; 
Михайлівська, с. Овечаче, ф. 131, 48 од. зб., 1802-1914 рр.; 
Преображенська, с. Поличинці, ф. 870, 55 од. зб., 1809-1918 рр.; 
Лукинська, с. Чернятин, ф. 156, 14 од. зб., 1859-1919 рр. 
Липовецький повіт: 
 

           Покровська, с. Немeнка, ф. 153, 39 од. зб., 1808-1871 рр.; 
           Михайлівська, с. Паріївка, ф. 578, 46 од. зб., 1796-1899 рр.; 

           Іоанно-Богословська, с. Яблуновиця, ф. 97, 34 од. зб., 1801-1912 рр.; 
           Троїцька, с. Якубівка, ф. 93, 42 од. зб., 1845-1925 рр. 
 
           Подільська губернія 
           Брацлавський повіт: 
           Вознесенська, с. Боблів, ф. 139, 25 од. зб., 1867-1916 рр.; 
           Різдво-Богородицька, с. Криківці, ф. 116, 52 од. зб., 1803-1917 рр.; 
           Воскресенська, с. Рубань, ф. 113, 8 од. зб., 1839-1870 рр.; 
           Успенська, с. Селевинці, ф. 107, 15 од. зб., 1803-1907 рр.; 
           Михайлівська, с. Сорокотяжинці, ф. 92, 16 од. зб., 1823-1892 рр.; 
           Іллінська, с. Стрільчинці, ф. 112, 15 од. зб., 1865-1918 рр. 
           Вінницький повіт: 
           Михайлівська, с. Великий Острожок, ф. 748, 19 од. зб., 1796-1910 рр.; 
           Миколаївська, м. Вінниця, ф. 693, 3 од. зб., 1840-1868 рр.; 
           Покровська, с. Вишенька, ф. 685, 9 од. зб., 1792-1893 рр.; 
           Успенська, с. Гущинці, ф. 130, 102 од. зб., 1797-1920 рр.; 
           Троїцька, с. Заливанщина, ф. 86, 18 од. зб., 1823-1913 рр.; 
           Богородицька, с. Кривошиїнці, ф. 411, 13 од. зб., 1803-1896 рр.; 
           Дмитрівська, с. Лаврівка, ф. 120, 16 од. зб., 1882-1915 рр.; 
           Преображенська, с. Лука-Мелешківська, ф. 160, 4 од. зб., 1796-1864 рр.; 
           Дмитрівська, с. Малий Острoжок, ф. 747, 3 од. зб., 1813-1906 рр.; 
           Михайлівська, с. Махнівка, ф. 127, 12 од. зб., 1876-1916 рр.; 
            Різдво-Богородицька, с. Мізяківські Хутори, ф. 413, 13 од. зб., 1796-1872 рр.; 
           Іоанно-Богословська, с. Павлівка, ф. 145, 14 од. зб., 1824-1903 рр.; 
           Різдво-Богородицька, с. П’ятничани, ф. 154, 33 од. зб., 1823-1921 рр.; 
           Михайлівська, с. Сабарів, ф. 105, 8 од. зб., 1809-1884 рр.; 
           Хресто-Воздвиженська, с. Сальник, ф. 96, 40 од. зб., 1796-1920 рр.; 
            Іоанно-Богословська, с. Слобідка-Потікська, ф. 91, 48 од. зб., 1854-1917 рр.; 
           Михайлівська, с. Сосонка, ф. 162, 1 од. зб., 1845-1863 рр.; 
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           Аннинська, с. Уланівка, ф. 164, 29 од. зб., 1814-1918 рр.; 

Параскевська, с. Бабин, ф. 89, 61 од. зб., 1811-1919 рр.; 



Кузьмо-Дем’янівська, с. Ступник, ф. 687, 81 од. зб., 1794-1929 рр.; 
Покровська, с. Сьомаки, 141 арк., 21 од. зб., 1875-1914 рр.; 
Богословська, с. Хомутинці, ф. 85, 11 од. зб., 1796-1860 рр.; 
Покровська, с. Шереметка, ф. 95, 1 од. зб., 1849-1852 рр.; 
Миколаївська, с. Якушинці, ф. 406, 5 од. зб., 1875-1885 рр.; 
Миколаївська, м-ко Янів, ф. 692, 3 од. зб., 1803-1916 рр. 
Гайсинський повіт: 
Миколаївська, м-ко Гранів, ф. 845, 2 од. зб., 1824-1876 рр.; 
Дмитрівська, с. Мельниківці, ф. 133, 5 од. зб., 1803-1855 рр.; 
Михайлівські церкви сіл: Велика Жмеринка – Вінницького, Клітище – Лі-
тинського, Мітлинці – Гайсинського повітів, ф. 114, 46 од. зб., 1831-1919 рр.  
Літинський повіт: 
Михайлівська, с. Великий Митник, ф. 132, 41 од. зб., 1800-1912 рр.; 
Різдво-Богородицька, с. Бруслинів, ф. 121, 43 од. зб., 1809-1916 рр.; 
Іоанно-Богословська, с. Зиновинці, ф. 101, 43 од. зб., 1823-1915 рр.; 
Параскевська, с. Курилівці, ф. 124, 26 од. зб., 1800-1915 рр.; 
Різдво-Богородицька, с. Кусиківці, ф. 126, 3 од. зб., 1905-1917 рр.; 
Іоанно-Богословська, с. Новоселиця, ф. 88, 78 од. зб., 1808-1922 рр.; 
Параскевська, с. Новоселиця-Залужна, ф. 767, 1 од. зб., 1822-1844 рр.; 
Воздвиженська, с. Рожни, ф. 416, 15 од. зб., 1839-1914 рр.; 
Михайлівська, с. Сербинівка, ф. 123, 26 од. зб., 1844-1915 рр.; 
Різдво-Богородицька, с. Слобода-Межирівська, ф. 104, 61 од. зб., 1803-
1920 рр.; 
Іоанно-Богословська, с. Стодульці, ф. 128, 100 од. зб., 1803-1918 рр.; 
Кузьмо-Дем’янівська, с. Чернятинці, ф. 686, 38 од. зб., 1796-1913 рр. 
Могилів-Подільський повіт: 
Успенська, с. Малинівка, ф. 841, 1 од. зб., 1840-1865 рр. 
Ольгопільський повіт: 
Покровська, с. Демидівка, ф. 90, 68 од. зб., 1821-1911 рр. 
Ямпільський повіт: 
Михайлівська, с. Лопатинці, ф. 99, 9 од. зб., 1853-1917 рр.; 
Миколаївська, с. Пирогів, ф. 137, 64 од. зб., 1803-1917 рр.; 
Різдво-Богородицька, с. Рахни-Польові, ф. 138, 14 од. зб., 1853-1912 рр.; 
Іоанно-Богословська, с. Сапіжанка, ф. 842, 1 од. зб., 1888-1890 рр.; 
Богородицька, с. Строїнці, ф. 94, 74 од. зб., 1803-1918 рр.; 
Св.-Дмитрівські церкви сіл: Стадниці та Старого Потока Вінницького повіту 
й Черемошного Ямпільського повіту, ф. 109, 100 од. зб., 1795-1918 рр. 

 
 

ЄВРЕЙСЬКІ МОЛИТОВНІ ГРОМАДИ 
 
8 фондів, 537 од. зб., 1823-1915 рр. Описи. 
 
Книги запису прибутків і видатків, описи майна громад, метричні 

книги, ревізійні списки єврейського населення. 
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Браїлівська, ф. 171, 6 од. зб., 1836-1915 рр.; 
Вінницька, ф. 397, 142 од. зб., 1823-1882 рр.; 
Іллінецька, ф. 407, 108 од. зб., 1843-1882 рр.; 
Пиківська, ф. 170, 12 од. зб., 1902-1906 рр.; 
Станіславчицька, ф. 401, 14 од. зб., 1891-1906 рр.; 
Тиврівська, ф. 402, 48 од. зб., 1836-1910 рр.; 
Юзвинська, ф. 404, 37 од. зб., 1834-1907 рр.; 
Янівська, ф. 400, 109 од. зб., 1853-1914 рр. 

 
 
 

11. ОСОБОВІ ФОНДИ 
 
ГРОХОЛЬСЬКІ, ГРАФИ, ПОМІЩИКИ  
ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
 
Ф. 866, 81 од. зб., 1853-1918 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань комісії Ради Подільського сільськогосподарсь-

кого товариства, справи про діяльність Польського виконавчого комітету 
в Росії; Вінницького товариства пам’яток старовини, землеробського си-
ндикату; повідомлення про одруження, смерть членів родини Потоцьких; 
матеріали про діяльність лікарні; особисте та ділове листування, лист з 
повідомленням про епідемію холери в м. Вінниці; господарчо-майнові 
документи: звіти про діяльність маєтку, молочної ферми; кошторис на 
будівництво флігеля; накладні на перевезення вантажу. 

 
 
ЛЕВАШОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, ГРАФ,  
ВЛАСНИК ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ 
 
Ф. 857, 5 од. зб., 1861-1895 рр. Опис. 
 
Статут Левашово-Війтівецького цукрового заводу; документи про 

будівництво залізничного під’їзного шляху до цукрового заводу, листу-
вання з правліннями залізничних товариств; шляхові замітки про поїздку 
у фортецю Нишлот (Фінляндія), записи про колонізацію Сибіру. 

 
 
ПОТОЦЬКІ, ГРАФИ, ПОМІЩИКИ ПОДІЛЬСЬКОЇ  
ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ 
 
Потоцький Болеслав Станіславович 
Потоцька Марія Болеславівна 
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Ф.879, 47 од. зб., 1825-1917 рр. Опис. 
 
Заповіт, опис майна, звіт про витрати коштів; особисте та ділове лис-

тування; господарчо-майнові документи: плани маєткових земель, церкви, 
лісів; листування родичів з різними особами; звернення товариства моло-
дих поляків за кордоном з приводу смерті Юліуша Словацького. 
 
 

СТРОГАНОВИ, ГРАФИ, ПОМІЩИКИ 
 
Григорій Сергійович, Марія Григорівна, Марія Болеславівна 
 
Ф. 880, 68 од. зб., 1841-1914 рр. Опис. 
 
Копія указу імператора про внесення роду Строганових у Дворянсь-

ку родовідну книгу; формулярний список про службу; особисте та ділове 
листування з родичами, друзями; лист директора Московського Строга-
нівського художньо-промислового училища; документи господарчо-
майнового характеру, господарчі папери, опис парового котла і локомобі-
ля; плани сіл маєткових земель, ферм, лісових урочищ; листування з бан-
ками; співчуття імператора Олександра з приводу смерті Строганова С.Г. 

 
 
ЩЕРБАТОВИ, КНЯЗІ, ПОМІЩИКИ ПОДІЛЬСЬКОЇ  
ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ 
 
Марія Григорівна, Олексій Григорович, Олександра Олексіївна, Володимир 
Олексійович 
 
Ф. 863, 117 од. зб., 1862-1920 рр. Опис. 
 
Справи про діяльність безкоштовної лікарні, лазарету, про органі-

зацію виставок; листування з музеєм про передачу експонатів та призна-
чення шкільної стипендії графа Строганова, з керуючим маєтком, роди-
чами, друзями; список картин; список біженців; господарські, майнові та 
ділові документи; плани маєтків, ферм, сіл, посівів, винокурного заводу, 
лісонасаджень; проекти дерев’яних будівель, вузькоколійної залізниці; 
акти огляду лісових дач; щоденник погоди; фотографії. 
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12. КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 
 
КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ 
ДЕКАНАТІВ: КИЄВО-ВАСИЛЬКІВСЬКОГО, 
СКВИРСЬКОГО, БОГУСЛАВСЬКО-УМАНСЬКОГО, 
МАХНІВСЬКО-ЛИПОВЕЦЬКОГО, ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО, 
ТАРАЩАНСЬКОГО, РАДОМИШЛЬСЬКОГО, КАМ’ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКОГО ТА МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО 

 
Ф. 737, 143 од. зб., 1762-1869 рр. Опис, каталог. 

 
Укази Могильовської римо-католицької консисторії; метричні 

книги; акти візитацій бернардинських та капуцинських монастирів 
Подільської губернії (од. зб. 3). 

 
 
МЕТРИЧНІ КНИГИ ЦЕРКОВ, КОСТЬОЛІВ ТА РАБИНАТІВ 
ПОДІЛЬСЬКОЇ І КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ 

 
Ф. 904, 4544 од. зб., 1772-1923 рр. Описи. 

 
Метричні книги. 

 
 

МЕТРИЧНІ КНИГИ ЦЕРКОВ, КОСТЬОЛІВ  
І РАБИНАТІВ М. ВІННИЦІ 

 
Ф. 905, 169 од. зб., 1827-1834, 1840-1841, 1844-1920 рр. Описи. 

 
Метричні книги. 
 
 
КАРТИ І ПЛАНИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК І БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ВІННИЧЧИНИ 
 
Ф. 896, 183 од. зб., 1759-1916 рр. Опис, каталог. 

 
Карти та плани населених пунктів, цукрових заводів, церковних 

поміщицьких і селянських земель Подільської губернії; проекти палацу 
Потоцьких, гімназії, лютеранської кірхи та православної церкви у 
Немирові; плани маєтку Грохольських у с. П’ятничанах. 
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Розділ 2.  

ФОНДИ УСТАНОВ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ,  
УНР ТА ГЕТЬМАНАТУ 

 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІСАР  
ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ 

 
Ф. Р-2734, 27 од. зб., 1917-1918 рр. Опис. 

 
Посада губернського комісара була введена у березні 1917 р. після пере-
моги Лютневої буржуазно-демократичної революції. Підпорядковувався 
Міністерству внутрішніх справ Тимчасового уряду. Г. к. здійснював пов-
новаження державної виконавчої влади у межах губернії, контролював ді-
яльність цивільних урядових установ, повітових комісарів. Після прого-
лошення ІІ Універсалу Української Центральної Ради губернські комісари 
були підпорядковані Генеральному секретаріату України. Посада комісара 
ліквідована в квітні 1918 р.  у зв’язку  із  встановленням  влади  гетьмана 
П. Скоропадського. 

 
Обіжники Міністерства внутрішніх справ Генерального секретаріа-

ту та Головного управління у справах міліції Тимчасового уряду про за-
стосування заходів у боротьбі з виступами селян проти поміщиків; поста-
нови 2-го селянського з’їзду Балтського повіту на підтримку Центральної 
Ради; представлення прокурора Вінницького окружного суду про протес-
ти селян проти влади гетьмана і підтримку ними УНР; донесення, теле-
грами повітових комісарів про виступи селян проти поміщиків, погроми, 
грабежі у повітах; матеріали про реквізицію приватних лісів для потреб 
залізниць, що обслуговують Південно-Західний та Румунський фронти; 
про діяльність шовіністичного товариства “Красная точка”; справа про 
зняття з посади гайсинського повітового комісара О. Савостіянова; лист 
матроса Чорноморського флоту до Центральної Ради про безладдя на 
місцях з пропозиціями щодо покращення становища. 

 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ СТАРОСТА 
 
Ф. Р-1543, 5 од. зб., 1918 р. Опис. 
 
Посада Подільського губернського старости була введена на початку тра-
вня 1918 р. після державного перевороту, у результаті якого до влади при-
йшов гетьман П. Скоропадський. Г.с. виконуав функції представника дер-
жавної влади в губернії; контролював діяльність цивільних урядових уста-
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нов, повітових старост. Посада ліквідована в листопаді 1918 р. у зв’язку з 
відновленням УНР. 

 
Закон Української Держави про право на урожай 1918 р. (копія); 

протокол з’їзду хліборобів Ольгопільського повіту; списки членів Ма-
лої Центральної Ради, осіб, які були заарештовані за агітацію проти 
гетьманської влади або були членами Центральної Ради; відомості про 
діяльність товариства “Просвіта” с. Северинівка; документи про робо-
ту подільського губернського демобілізаційного комітету та Вінниць-
кої повітової комісії з реквізиції приміщень для розташування військо-
вих частин; листування з Міністерством внутрішніх справ Української 
Держави, повітовими старостами про розшук та арешт членів Центра-
льної Ради. 

 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМЕНДАНТ 
 
Ф. Р-1196, 35 од. зб., 1918-1919 рр. Опис. 

 
Універсали Української Центральної Ради; Закони Української 

Держави про право продажу та купівлі землі поза міськими населеними 
пунктами, про право на урожай 1918 р., про забезпечення цукрових заво-
дів буряками урожаю 1918 р. (копії); накази та відозви Уряду УНР, 
Центральної Ради, військового міністра УНР, губернського та повітового 
комендантів; накази військам УНР Головного отамана С.В. Петлюри (ко-
пії); перелік законів і постанов уряду УНР, виданих з 24 грудня 1918 р. по 
21 липня 1919 р.; договір між Українською Державою та Російською рес-
публікою від 12 червня 1918 р. (копія); звіти Генерального штабу геть-
манського уряду, донесення губернського та повітового комендантів про 
політичне та економічне становище на Поділлі; списки повітових комен-
дантів; листування з повітовими комендантами й іншими установами про 
охорону і використання військового майна, покинутого військовими час-
тинами, про упорядкування та облік документації військових частин, про 
розквартирування військ. 

 
 

КОМЕНДАНТ М. МОГИЛЕВА-ПОДІЛЬСЬКОГО 
 

Ф. Р-4163, 1 од. зб., 1920 рр. Опис. 
 

Доповідна записка начальника юридичного відділу комендатури 
про стан та умови утримання заарештованих; прохання про звільнення 
з-під арешту громадянина С. Романюка. 
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ВІННИЦЬКА ПОВІТОВА УПРАВА 
 
Ф. Р-3979, 1 од. зб., 1919 р. Опис. 
 
Заявка Подільському губернському лісничому про виділення 

дров для опалення приміщення управи, будинку ув’язнених, шкіл та 
інших установ. 

 
 
ВОЛОСНІ НАРОДНІ УПРАВИ 

 
2 фонди, 2 од. зб., 1919 р. Описи. 

 
Анкетні відомості про землі колишніх нетрудових володінь 

Білопільської волості; списки інвалідів та їх сімей Гавришівської волості; 
листування з Гавришівським відділенням Всеросійської спілки 
покалічених воїнів про надання допомоги інвалідам. 

 
Білопільська, ф. Р-4289, 1 од. зб., 1919 р.; 
Гавришівська, ф. Р-4290, 1 од. зб., 1919 р. 

 
 

ВОЛОСНІ ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВИ 
 
3 фонди, 30 од. зб., 1917-1919 рр. Описи. 
 
Закон УНР про ліси (копія); універсали, накази, відозви уряду УНР, 

отамана Подільського корпусу, Гайсинського повітового коменданта; 
обіжники Подільської губернської, Гайсинської повітової управ, 
Гайсинського повітового комісара про облік землі, сільськогосподарського 
реманенту, про накладення на населення контрибуції за привласнення 
поміщицького майна; протоколи волосних сходів, засідань сільських 
земельних управ, земельних комісій з питань землекористування; списки 
мешканців Кіблицької та Ладижинської волостей, які мали у власності 15 і 
більше десятин землі; донесення управителів про стан маєтків та економій; 
листування з Гайсинською повітовою земельною управою, управителями 
поміщицьких маєтків, лісничими про утворення сільських земельних 
комітетів, землекористування, план проведення земельної реформи, 
самовільну вирубку державних і поміщицьких лісів тощо. 

 
Кіблицька, ф. Р-4242, 19 од. зб., 1917-1919 рр.; 
Ладижинська, ф. Р-3868, 9 од. зб., 1917-1919 рр.; 
Обіднянська, ф. Р-5174, 2 од. зб., 1919 р. 
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САЛЬНИЦЬКА МІСЬКА УПРАВА 
 
Ф. Р-4140, 45 од. зб., 1917-1920 рр. Опис. 
 
Обіжники, розпорядження, відозви, накази центральних і місце-

вих органів влади УНР; накази військам УНР; протоколи засідань земе-
льної комісії, інструкції про проведення земельної реформи, протоколи 
загальних зборів громадян; доповіді управи Літинському повітовому 
коменданту; списки орендарів землі та осіб, прийнятих в охорону Голо-
вного отамана військ УНР; паспорти, свідоцтва громадян про їх службу 
в Армії УНР; відомості про розподіл землі, санітарний стан міста, дія-
льність єврейського комітету бідноти; листування з установами та ор-
ганізаціями про проведення виборів до Українських установчих зборів, 
міської думи, постачання населення предметами першої необхідності та 
ін. 

 
 

СТАВЕЦЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ КОМІСАР 
 
Ф. Р-896, 1 од. зб., 1919 р. Опис. 
 
Розпорядження Піщанського волревкому про негайний розподіл 

поміщицької землі; витяг з протоколу загальних зборів громадян села 
про вибори секретаря сільської земельної управи; повідомлення голови 
волосної земельної управи про те, що церковна земля переходить у 
розпорядження сільської земельної управи; документи про особовий 
склад. 

 
 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ЄВРЕЙСЬКА  
ГРОМАДСЬКА УПРАВА 

 
Ф. Р-4155, 90 од. зб., 1918-1920 рр. Опис. 

 
Витяг з “Вісника Генерального секретаріату УНР” типового Стату-

ту єврейської національної громади та тимчасових Правил проведення 
виборів до єврейських громадських рад; обіжники міністерств УНР та 
гетьманського уряду, Єврейського національного секретаріату про дія-
льність єврейських громад, ведення  діловодства  українською  та  єврей-
ською мовами; інструкції Могилів-Подільського та Ямпільського  район-
них громадських управлінь про проведення  виборів до  єврейських  гро-
мадських управ, включення юристів у комісію із  розслідування  по- 
громів; протоколи  засідань  Могилів-Подільської  єврейської  грома-  
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дської управи; містечкових єврейських управ;  доповідь  про  становище 
єврейського населення на Поділлі; відомості про стан єврейських наці- 
ональних шкіл; списки  мешканців м. Могилева-Подільського,  біженців 
із Бессарабії, учнів єврейських шкіл;  листування з Міністерством єврей- 
ських справ Директорії УНР, містечковими управами про відпуск коштів
для надання матеріальної допомоги,  постачання  продуктів,  палива  для  
населення, яке постраждало від погромів, про боротьбу з епідемією тифу. 

 
 

ПОЛЬОВИЙ СУД ГАЛИЦЬКОГО КОРПУСУ 
 

Ф. Р-1168, 2 од. зб., 1919 р. Опис. 
 
Судова  справа  про  звинувачення  у  конокрадстві  громадян

Б. Бермана, С. Черницького та М. Шимановського. 
 
 

СУДОВИЙ СЛІДЧИЙ З ОСОБЛИВИХ СПРАВ  
ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ 

 
Ф. Р-3980, 2 од. зб., 1918 р. Опис. 

 
Справа по звинуваченню голів волосних земельних комітетів Гай-

синського повіту в надісланні у штаб гетьмана Скоропадського телеграми 
з протестом проти арешту членів уряду Центральної Ради та проти кара-
льного режиму гетьманської влади. 

 
 

УПРАВА ПОДІЛЬСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
 

Ф. Р-3976, 8 од. зб., 1919-1920 рр. Опис. 
 

Обіжники, накази начальника Подільської залізниці; протоколи 
засідань фінансової комісії при головному уповноваженому уряду 
УНР; авансові звіти каси управи. 

  
 

ПОДІЛЬСКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ  
У ШКІРЯНИХ СПРАВАХ 
 
Ф. Р-1095, 62 од. зб., 1917-1920 рр. Описи. 
 

 85



Створений у грудні 1917 р. на підставі закону Тимчасового Уряду від 21 
квітня 1917 р. про шкіряну монополію. Підпорядкований Центральному 
українському комітету у шкіряних справах. 
 
Обіжники Подільського губернського комітету у шкіряних справах.  
Листування з Подільським губернським комісаром Тимчасового 

уряду, Вінницькою міською управою, власниками шкірзаводів. 
Списки членів Подільського губернського комітету у шкіряних спра-

вах, власників заводів; відомості про особовий склад шкіряних заводів. 
 
 

УПРАВЛІННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ПОШТОВО-
ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ 
 
Ф. Р-3975, 12 од. зб., 1920 р. Опис. 
 
Постанова загальних зборів службовців Могилів-Подільської по-

штово-телеграфної контори про скорочення штатів; заяви громадян про 
прийняття на службу; формулярні списки чиновників; рахунки поштово-
телеграфного управління; листування з поштово-телеграфними конторами 
про відновлення надходжень пошти, укомплектування кадрами, ремонт 
телефонних і телеграфних ліній, про фінансування. 

 
 

ПОВІТОВІ ЛІСНИЧІ 
 
3 фонди, 19 од. зб., 1919-1920 рр. Описи. 

 
Обіжники Міністерства земельних справ, Подільського губернсько-

го лісництва про відпуск лісоматеріалів, про боротьбу з самовільною ви-
рубкою лісу; заяви про прийом на роботу та накази про призначення ліс-
ничих; відомості про видачу заробітної плати службовцям Брацлавського 
та Вінницького повітових лісництв; листування з повітовими земельними 
управами, лісництвами про надання дозволу на розробку лісу, відпуск лі-
соматеріалів, фінансування. 

 
Брацлавський, ф. Р-3977, 3 од. зб., 1919-1920 рр.; 
Вінницький, ф. Р-3974, 11 од. зб., 1919 р.; 
Ольгопільський, ф. Р-3973, 5 од. зб., 1919 р. 
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ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА  
ДЕРЖАВНОГО ХЛІБНОГО БЮРО 
 
Ф. Р-4259, 1 од. зб., 1918-1919 рр. Опис. 
 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЗЕМСЬКА  
КАСА ДРІБНОГО КРЕДИТУ 
 
Ф. Р-4162, 4 од. зб., 1917-1919 рр. Опис. 

 
Обіжники Подільської губернської каси дрібного кредиту; протокол 

позачергових загальних зборів уповноважених Жабокрицької спілки спо-
живчих товариств; доповідь Кам’янець-Подільської губернської ревізій-
ної комісії про результати ревізії Подільської губернської земської упра-
ви; баланси і оборотні відомості кредитних спілок і споживчих товариств. 

 
 

РАЙОННИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАГОТІВЛІ  
НЕЗЕРНОВОГО ФУРАЖУ НА ВОЛИНІ ТА ПОДІЛЛІ  
МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УНР 
 
Ф. Р-656, 111 од. зб., 1918-1919 рр. Опис. 
 

 
Відомості про складання планів перевезень і заготівлі; звіти ревізо-

рів, відомості завідуючих дільницями про хід заготівлі. 
Акти на майно, прийняте від Комісії постачання. 
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Листування з начальником управління Південно-Західної заліз-
ниці; залізничними станціями про перевезення хліба, акти, телеграми із 
зазначеного питання. 

Розпочав роботу у 1918 році. Займався заготівлею, прийомом, перероб-
кою, зберіганням та розподіленням незернового фуражу. Ліквідований 
відповідно до наказу Міністерства Народного господарства УНР від 25 
серпня 1919 року. 

Відомості від завідуючих дільницями про хід заготівлі, випадки 
підпалу фуражу; листування з губернським і повітовими уповноваженими 
НК продовольства про переведення грошей для потреб районів; з губерн-
ським військовим комісаром, комісіями постачання та завідувачами ра-
йонних дільниць про придбання незернового фуражу для потреб району 
та розподілення його серед дільниць. 



ВОЛОСЬКО-МАХАРИНЕЦЬКА  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ШКОЛА 1-ГО РОЗРЯДУ 
 
Ф. Р-3747, 25 од. зб., 1917-1919 рр. Опис. 
 
Обіжники Департаменту землеробства. 
Протоколи засідань педагогічної ради. 
Бухгалтерські документи. 
Листування з Київською губернською земською управою, Києво-

Подільським управлінням землеробства і державного майна з адміністра-
тивних і господарських питань. 
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Розділ 3.  
ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ  

1. ОРГАНИ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ РАДИ 
РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ  

Ф. Р-4364, 15 од. зб., 1917-1918 рр. Опис, каталог. 

Після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції 6 березня 
1917 року була створена Вінницька рада робітничих депутатів. 8 березня до 
складу ради були введені солдатські депутати з частин вінницького гарнізо-
ну і вона приймає назву Вінницька рада робітничих і солдатських депутатів. 
Виконавчий комітет був виконавчим і розпорядчим органом ради робітни-
чих і солдатських депутатів. Основним завданням виконкому було 
об’єднання солдатів, робітників і селян міста  та  його  повіту,  керівництво 
політичним рухом, організація  робітників,  солдатів і  трудового  селянства 
на ґрунті політичної  боротьби за  їх  права,  просвіту  та  вирішення  різних 
поточних питань. В січні 1918 року члени виконкому брали участь у розгоні 
Вінницької міської думи та арешті членів міської управи. Припинив свою 
діяльність у лютому 1918 року.  

Накази по Київському військовому округу, по Вінницькому військо-
вому гарнізону; протоколи засідань Вінницької міської ради робітничих і сол-
датських депутатів та її виконкому, ради робітничих, солдатських і се-
лянських депутатів та ради робітничих і солдатських депутатів; протокол 
об’єднаного засідання членів міської управи і представників виконкому ради 
робітничих і солдатських депутатів від 22 січня 1918 р. з інформацією про роз-
гін Вінницької міської Думи; протоколи загальних зборів  робітників  вінни-
цького заводу “Молот”, взуттєвої фабрики “Яструб”, Гніванського цукрового 
заводу та ін. промислових підприємств, солдатів вінницького гарнізону; лис-
тування з ВЦВК, волосними виконавчими комітетами про страйкову боротьбу 
за підвищення заробітної плати, 8-годинний робочий день та ін.  

РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ 

62 фонди, 1025 од. зб., 1918-1922 рр. Описи.  

Утворені в березні-квітні 1919 року на підставі Декрету Тимчасового робіт-
ничо-селянського уряду України від 14 січня 1919 року “Про організацію  
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влади на місцях”. Вся влада на місцях передавалася в руки ревкомів. Ревко-
ми підпорядковувалися відділу внутрішніх справ Тимчасового робітничо-
селянського уряду України. Основним завданням ревкомів було: організація 
радянської влади в губернії, боротьба з “контрреволюцією”, встановлення 
найсуворішого порядку, створення і керівництво діяльністю радянських 
установ, підготовка і проведення виборів до рад. Припинили діяльність у 
квітні-травні 1919 року, в зв’язку з організацією рад робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів. Відновлені в січні 1920 року. З кінця квітня 
до середини червня 1920 року не діяли в зв’язку з відновленням на Поділлі 
влади УНР. Зі скликанням в лютому-липні 1921 року місцевих з’їздів рад 
ревкоми  були  ліквідовані. Документи  ревкомів  збереглися  частково. 
В окремих фондах відклалися документи установ УНР. 
 
Універсал Директорії УНР до трудового народу та селянства, поста-

нова Директорії УНР про амністію; постанови, накази, обіжники ВУЦВК, 
РНК УСРР, Наркомату внутрішніх справ, губревкому, губернської ради 
народного господарства, губернської надзвичайної комісії по боротьбі з 
контрреволюцією, повітових та волосних ревкомів; копії відозв головного 
отамана військ УНР С. Петлюри про боротьбу з більшовицькими агітато-
рами, про безчинства китайців у складі більшовицьких військ та методи 
боротьби з ними; протоколи засідань губернського, повітових, міських, 
волосних революційних комітетів, волосних безпартійних конференцій, 
загальних зборів жителів сіл.  

Звернення Вінницького повітового комісара про формування гайда-
мацького загону ім. Отамана Кармалюка; оголошення про мобілізацію до 
війська УНР; доповіді та зведення про організацію та роботу повітових та 
волосних ревкомів, про роботу губернських та повітових відділів народної 
освіти, охорони здоров’я, комунального господарства, земельних, соціаль-
ного забезпечення, про кількість населення по волостях, селах, про роботу 
промислових підприємств, землекористування; списки волосних та сільсь-
ких ревкомів, населених пунктів, перелік установ губернії; паспортні, анке-
тні та реєстраційні картки іноземних підданих; свідоцтва про народження, 
одруження, смерть жителів Жмеринського повіту (Р-393, оп.1, спр.6); лис-
тування про політичний стан в селах, націоналізацію майна, боротьбу з 
дезертирством, працевлаштування, постачання населення продовольством 
та паливом, реєстрацію профспілок, громадських і наукових товариств, 
підготовку до з’їздів рад, відкриття дитячих садків, клубів та ін. 

 
Подільський губернський, ф. Р-2625, 179 од. зб., 1919-1921 рр.; 
 
Вінницький староміський, ф. Р-2636, 1 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Ольгопільський міський, ф. Р-4213, 5 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Сальницький міський, ф. Р-4942, 48 од. зб., 1919-1920 рр. 
 
Повітові: 
Брацлавський, ф. Р-1139, 167 од. зб., 1919-1922 рр.; 



Гайсинський, ф. Р-2616, 30 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-393, 9 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Липовецький, ф. Р-1152, 23 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Літинський, ф. Р-4929, 4 од. зб., 1919-1920 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-4930, 47 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-4931, 17 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-4932, 86 од. зб., 1920-1921 рр. 
 
Волосні 
Бердичівського повіту: 
Білопільський, ф. Р-4079, 30 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Вахнівський, ф. Р-383, 5 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Дзюньківський, ф. Р-2132, 15 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Козятинський, ф. Р-2478, 30 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Малочернятинський, ф. Р-1138, 17 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Махнівський, ф. Р-3674, 17 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Пузирецький, ф. Р-5034, 38 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Самгородоцький, ф. Р-4090, 1 од. зб., 1920-1920р.; 
Староприлуцький, ф. Р-386, 6 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Ширмівський, ф. Р-4085, 17 од. зб., 1920-1921 рр. 
 
Брацлавського повіту: 
Вороновицький, ф. Р-1154, 13 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Клебанський, ф. Р-905, 3 од. зб., 1918-1920 рр.; 
Немирівський, ф. Р-1145, 26 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Обіднянський, ф. Р-4938, 6 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Печерський, ф. Р-3748, 20 од. зб., 1918-1921 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-892, 12 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Холодівський, ф. Р-881, 11 од. зб., 1920-1921 рр. 
 
Вінницького повіту: 
Браїлівський, ф. Р-377, 2 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Гавришівський, ф. Р-1149,  3  од. зб., 1919-1921 рр.; 
Калинівський, ф. Р-384, 47 од. зб., 1918-1921 рр.; 
Люлинецький, ф. Р-4937, 9 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Острожоцький, ф. Р-4939, 15 од. зб., 1919-1921 рр. 
 
Гайсинського повіту: 
Кисляцький, ф. Р-2634, 1 од. зб., 1920 р.; 
Кіблицький, ф. Р-893, 7 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Кунянський, ф. Р-907, 15 од. зб., 1919-1920 рр.; 
Соболівський, ф. Р-3477, 12 од. зб., 1919-1920 рр. 
 
Липовецького повіту: 
Андрушівський, ф. Р-5056, 3 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Зозівський, ф. Р-4934, 5 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Іллінецький, ф. Р-4935, 7 од. зб., 1919-1920 рр. 
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Могилів-Подільського повіту:  
Вендичанський, ф. Р-5072, 3 од. зб., 1919-1920 рр.;  
Лучинецький, ф. Р-4936, 3 од. зб., 1919-1921 рр.;  
Шаргородський, ф. Р-4940, 4 од. зб., 1920 р.;  
Яришівський, ф. Р-4941, 1 од. зб., 1920-1921 рр.  
 
Ольгопільського повіту:  
Бершадський, ф. Р-890, 29 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Демівський, ф. Р-3737, 7 од. зб., 1919-1921 рр.;  
Лузький, ф. Р-903, 9 од. зб., 1920-1921 рр.;  
М’ястківський, ф. Р-3796, 24 од. зб., 1919-1921 рр.;  
Ободівський, ф. Р-887, 39 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Піщанський, ф. Р-894, 19 од. зб., 1919-1921 рр.;  
П’ятківський, ф. Р-904, 6 од. зб., 1921 р.  
 
Ямпільського повіту:  
Бабчинецький, ф. Р-4933, 8 од. зб., 1919-1921 рр.;  
Княжівський, ф. Р-3419, 21 од. зб., 1919-1920 рр.;  
Пеньківський, ф. Р-4946, 3 од. зб., 1919-1920 рр.;  
Тиманівський, ф. Р-889, 6 од. зб., 1920-1921 рр.  
 
Сільські  
Брацлавського повіту:  
Мазурівський, ф. Р-1143, 1 од. зб., 1921 р.;  
Штильово-Мар’янівський, ф. Р-4944, 3 од. зб., 1919-1920 рр.  
 
Гайсинського повіту:  
Шиманівський, ф. Р-4165, 2 од. зб., 1919 р.  
 
Могилів-Подільського повіту:  
Гибалівський, ф. Р-4943, 1 од. зб., 1920 р.  
 
Ольгопільського повіту:  
Вербко-Волоський, ф. Р-5190, 2 од. зб., 1920 р.;  
Гонорівський, ф. Р-897, 1 од. зб., 1920 р.;  
Піщанський, ф. Р-895, 3 од. зб., 1920 р.  
 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
ВІДДІЛ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВО-
НОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ  
 
Ф. Р-197, 2612 од. зб., 1918-1925 рр. Описи. 
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Створений у квітні 1919 р. при Подільському губвиконкомі як Подільський 
губернський відділ управління. У зв’язку із військово-політичною ситуаці-
єю з серпня 1919 до липня 1921 р. відділ працював у складі губревкому. З 
1921 р. – у складі губвиконкому. На підставі постанови ВУЦВК від 4 листо-
пада 1923 р. “Про радянське будівництво” та постанови Президії Подільсь-
кого губвиконкому від 18 грудня 1923 року – реорганізований в адміністра-
тивний відділ. Як місцевий орган НКВС виконував функції впровадження в 
життя постанов та розпоряджень центральних та місцевих органів влади з 
питань адміністративного порядку, керівництво роботою органів міліції, 
відділів ЗАГС, проведення обліку та реєстрації іноземців, впроваджував у 
дію закон по відокремленню церкви від держави. Ліквідований 1 липня 
1925 року у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою.  
У фонді відклалися документи Подільського губернського відділу управ-
ління за 1918-1923 рр., а також документи з особового складу (накази, відо-
мості, списки співробітників, особові справи іноземців, осіб, які порушили 
постанови губвиконкому).  
 
Постанови РНК УСРР; обіжники, розпорядження, інструкції НКВС, 

губвиконкому; накази НК іноземних справ, губміліції та губадмінвідділу.  
Плани та  звіти  про  роботу  відділу  управління,  адмінвідділу,  рай-

адмінвідділів, підвідділів.  
Акти обстеження підвідомчих органів; документи про діяльність ре-

лігійних громад, роботу Центрального виправно-трудового відділу, від’їзд 
громадян за кордон, про прийняття українського та іноземних громадянств, 
збитки,  нанесені  в  період  громадянської  війни, про Подільську крайову 
церковну нараду; листування з адміністративних питань.  

 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВИКОНАВЧИЙ  
КОМІТЕТ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ  
 
Ф. Р-925, 1739 од. зб., 1919-1925 рр. Описи, каталог.  

 
Вперше був обраний 13 квітня 1919 року на засіданні Подільської губерн-
ської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. У 
зв’язку із військово-політичною ситуацією, у серпні 1919 року губвиконком 
припинив свою діяльність. 10-14 липня 1921 р. відбувся 1 з’їзд рад Поділля, 
на якому був обраний Подільський губернський виконком. При губвикон-
комі працювали губекономнарада та губвійськнарада. Виконував функції 
виконавчої влади в губернії. Ліквідований 4 серпня 1925 року.  
 
Постанови та обіжники РНК СРСР; положення, постанови; декрети, 

обіжники, накази, протоколи ВУЦВК, РНГ УСРР; постанови Всеукраїнсь-
кого з’їзду рад; обіжники НКВС, НК фінансів, земельних справ, зовнішньої 
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торгівлі;  постанови,  накази,  інструкції,  протоколи  губкому  КП(б)У, 
губвиконкому, губревкому, губвійськкомату.  

Річні та квартальні плани робіт губвиконкому, повітвиконкомів 
та їх відділів; статистичні звіти, політичні та інформаційні зведення; 
прибутково-видаткові кошториси; штатні розписи.  

Документи губернських з’їздів рад про незаконні дії червоноар-
мійців, реальний стан промисловості та сільського господарства на 
Поділлі; відомості про повстання в Ямпільському повіті у 1921 р.; ін-
формації про вибори у місцеві ради, проведення колективізації та ін.; 
лист селян Ново-Ободівки про причини виникнення бандитизму.  
 
 

ПОВІТОВІ ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАД РОБІТНИЧИХ, 
СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
(ПОВІТВИКОНКОМИ)  
 
9 фондів, 1849 од. зб., 1919-1923 рр. Описи, каталог.  
 
Утворювались в квітні-травні 1919 р. на підставі постанови РНК Укра-
їни від 8 лютого 1919 р. “Про організацію радянської влади та порядок 
управління”. Були органами виконавчої влади на території повітів. 
Свою діяльність реалізовували через відділи: управління, земельний, 
військовий, юстиції, соціального забезпечення, народної освіти, праці, 
фінансів, охорони здоров’я та ін. Упродовж 1919-1921 рр. у зв’язку з 
військово-політичним становищем неодноразово припиняли свою дія-
льність. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 
1923 р.  

 
Частину документів фондів розпочато діловодством повітревко-

мів. У фондах відклались документи з особового складу.  
Накази, розпорядження та постанови Подільського губвиконко-

му, повітових та волосних ревкомів та виконкомів; протоколи засідань 
економнарад, повітових та волосних виконкомів, сільрад та КНС, гу-
бернської військнаради, загальних зборів населення сіл.  

Плани та звіти повітвиконкомів та їх структурних підрозділів, 
волвиконкомів та Ольгопільського міськвиконкому; план електрифіка-
ції м. Жмеринки.  

Матеріали повітових з’їздів рад, конференцій і нарад працівників 
ревкомів, виконкомів та КНС про націоналізацію та розподіл землі, ві-
домості про економічний та політичний стан повітів, про хід продово-
льчих, посівних та податкових кампаній; подвірні описи господарств 
повітів; документи повітових  ліквідаційних  комісій  з  відокремлення 
церкви від держави; списки та анкети незаможних селян Ольгопілсько-
го повіту; списки фабрично-заводських підприємств м. Тульчина. 
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Брацлавський, ф. Р-252, 246 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Вінницький, ф. Р-850, 221 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-886, 231 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-253, 202 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Липовецький, ф. Р-4239, 12 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Літинський, ф. Р-160, 182 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-2587, 20 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-587, 314 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-835, 421 од. зб., 1920-1923 рр. 
 
 
ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ УПРАВЛІННЯ ВИКОНКОМІВ РАД  
РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ 
ДЕПУТАТІВ 
 
4 фонди, 621 од. зб., 1920-1923 рр. Описи. 
 
Створені при повітвиконкомах на підставі положення “Про створення відді-
лів управління УСРР” від 28 лютого 1919 р. Здійснювали охорону револю-
ційного порядку, контролювали діяльність органів ЗАГСу, проводили в 
життя закон про відокремлення церкви від держави. Ліквідовані у 1923 р. у 
зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. 
 
Накази, розпорядження, обіжники Подільського губернського відділу 

управління та відділів управління повітвиконкомів; накази повітревкомів; 
протоколи волосних та сільських сходів, протоколи колегій Могилів-
Подільського повітового відділу соцзабезу. 

Доповіді про діяльність волвиконкомів; рапорти начальників міліції, 
рапорти про проведення податкової кампанії. 

Документи ЗАГСів Липовецького та Літинського повітів (книги ре-
єстрації народження та смерті, реєстрації шлюбу та розлучень, справи про 
розлучення, статистичні відомості демографічного характеру); статути та 
списки релігійних громад; відомості про зруйнування господарств; листу-
вання про мобілізацію населення на будівництво залізниць та шосейних 
доріг; листування з Могилів-Подільським відділенням Всеукраїнського 
бюро Російського телеграфного агентства про надання карти Західного 
фронту. 

 
Жмеринський, ф. Р-2751, 99 од. зб., 1922 р.; 
Липовецький, ф. Р-2612, 420 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Літинський, ф. Р-3680, 76 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-4284, 26 од. зб., 1920-1922 рр. 
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ВОЛОСНІ ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАД РОБІТНИЧИХ,  
СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
(ВОЛВИКОНКОМИ) 
 
77 фондів, 4969 од. зб., 1917-1923 рр. Описи. 
 
Утворені на підставі постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. “Про ор-
ганізацію радянської влади та порядок управління”. Були органами вико-
навчої влади на території волостей. Ліквідовані постановою ВУЦВК від 7 
березня 1923 р. У фонді відклалися документи управ за 1918 р., а також кни-
ги записів актів громадянського стану і документи з особового складу. 
 
Постанови, накази, розпорядження, обіжники ВУЦВК та РНК Украї-

ни, Подільського губвиконкому та його відділів; інструкції повітвиконко-
мів; накази, розпорядження, протоколи засідань волвиконкомів та волрев-
комів; протоколи засідань волосних з’їздів та конференцій, нарад керівни-
ків закладів м. Немирова. 

Плани та звіти відділів волвиконкомів. 
Вироки виїзної сесії Подільського губревтрибуналу; відомості про 

політичний, економічний та демографічний стан волостей; документи про 
землекористування, збирання податків, про боротьбу з бандитизмом у Ши-
рмівській волості, про роботу шкіл, відкриття Немирівського санаторію; 
акти обстеження роботи волвиконкомів; списки платників податків, пост-
раждалих від громадянської війни. 
 

Бердичівського повіту: 
Білопільський, ф. Р-4080, 147 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Вахнівський, ф. Р-388, 73 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Дзюньківський, ф. Р-2131, 253 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Животівський, ф. Р-5932, 165 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Козятинський, ф. Р-2691, 83 од. зб., 1919-1922 рр.; 
Малочернятинський, ф. Р-415, 47 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Махнівський, ф. Р-2251, 158 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Пузирецький, ф. Р-5035, 115 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Самгородоцький, ф. Р-4089, 29 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Спичинецький, ф. Р-5658, 22 од. зб., 1919-1922 рр.; 
Староприлуцький, ф. Р-4285, 3 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Ширмівський, ф. Р-4084, 106 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Юзефівський, ф. Р-5707, 17 од. зб., 1921-1922 рр. 
 
Брацлавського повіту: 
Журавлівський, ф. Р-868, 100 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Клебанський, ф. Р-795, 144 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Лучанський, ф. Р-349, 96 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Монастирський, ф. Р-2598, 30 од. зб., 1920-1923 рр.; 
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Немирівський, ф. Р-403, 43 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Обіднянський, ф. Р-3881, 113 од. зб., 1918-1923 рр.;  
Печерський, ф. Р-2597, 39 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Савинецький, ф. Р-1150, 11 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Тростянецький, ф. Р-4286, 12 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Холодівський, ф. Р-880, 183 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Шпиківський, ф. Р-3479, 18 од. зб., 1921-1923 рр.  
 
Вінницького повіту:  
Браїлівський, ф. Р-381, 74 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Гавришівський, ф. Р-396, 122 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Гніванський, ф. Р-3982, 3 од. зб., 1922-1923 рр.;  
Калинівський, ф. Р-2642, 3 од. зб., 1921-1923 рр.;  
Люлинецький, ф. Р-113, 261 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Малокутищанський, ф. Р-310, 32 од. зб., 1921-1923 рр.;  
Острожоцький, ф. Р-200, 306 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Пиківський, ф. Р-999, 147 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Станіславчицький, ф. Р-2596, 11 од. зб., 1922-1923 рр.;  
Стрижавський, ф. Р-400, 97 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Юзвинський, ф. Р-2567, 44 од. зб., 1919-1923 рр.  
 
Гайсинського повіту:  
Гранівський, ф. Р-920, 2 од. зб., 1922 р.;  
Кисляцький, ф. Р-3283, 11 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Кіблицький, ф. Р-865, 41 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Кунянський, ф. Р-882, 142 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Кущинецький, ф. Р-900, 41 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Ладижинський, ф. Р-1148, 6 од. зб., 1919-1921 рр.;  
Нижньокропивнянський, ф. Р-374, 2 од. зб., 1922 рр.;  
Соболівський, ф. Р-884, 74 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Тернівський, ф. Р-914, 3 од. зб., 1922-1923 рр.  
 
Жмеринського повіту:  
Мовчанський, ф. Р-3012, 2 од. зб., 1923 р.  
 
Липовецького повіту:  
Андрушівський, ф. Р-5009, 75 од. зб., 1918-1923 рр.;  
Жаданівський, ф. Р-4194, 1 од. зб., 1919 р.;  
Зозівський, ф. Р-3907, 22 од. зб., 1921-1923 рр.;  
Іваньківський, ф. Р-4215, 48 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Іллінецький, ф. Р-954, 131 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Медівський, ф. Р-452, 11 од. зб., 1919-1921 рр.;  
Підвисоцький, ф. Р-4230, 3 од. зб., 1921 р.;  
Юрковецький, ф. Р-3587, 6 од. зб., 1919-1922 рр.  
 
Літинського повіту:  
Кожухівський, ф. Р-385, 149 од. зб., 1920-1923 рр.;  
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Межирівський, ф. Р-4187, 192 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Соснівський, ф. Р-25, 72 од. зб., 1919-1922 рр.;  
Терешпільський, ф. Р-3984, 94 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Уланівський, ф. Р-3574, 3 од. зб., 1922 р.;  
Хмільницький, ф. Р-265, 111 од. зб., 1921-1923 рр.  
 
Могилів-Подільського повіту:  
Хоньковецький, ф. Р-3604, 14 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Шаргородський, ф. Р-4195, 3 од. зб., 1919-1921 рр.;  
Яришівський, ф. Р-1030, 58 од. зб., 1917-1923 рр.  
 
Новоушицького повіту:  
Мурованокуриловецький, ф. Р-2433, 15 од. зб., 1921-1923 рр.  
 
Ольгопільського повіту:  
Бершадський, ф. Р-2594, 12 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Загнітківський, ф. Р-4288, 6 од. зб., 1921-1923 рр.;  
Лузький, ф. Р-4287, 14 од. зб., 1921-1922 рр.;  
М’ястківський, ф. Р-912, 176 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Ободівський, ф. Р-2569, 22 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Піщанський, ф. Р-4302, 12 од. зб., 1920-1922 рр.  
П’ятківський, ф. Р-866, 81 од. зб., 1921-1923 рр.  
 
Ямпільського повіту:  
Бабчинецький, ф. Р-4189, 2 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Великокісницький, ф. Р-3014, 2 од. зб., 1922-1923 рр.;  
Княжівський, ф. Р-888, 75 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Комаргородський, ф. Р-4404, 28 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Тиманівський, ф. Р-2364, 11 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Томашпільський, ф. Р-793, 68 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Ямпільський, ф. Р-2599, 21 од. зб., 1920-1923 рр.  
 
 
ОКРУЖНІ ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАД РОБІТНИЧИХ,  
СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ  
 
4 фонди, 5959 од. зб., 1921-1930 рр. Описи, каталог.  
 
Створені в листопаді-грудні 1923 р. на підставі “Положення про окру-
жні з’їзди Рад і окружні виконавчі комітети” від 30 травня 1923 р. При 
окрвиконкомах діяли комісії: планова, бюджетна, адміністративно-
територіальна, незаможних селян, виборча, ліквідаційна та ін., а також 
архівне управління, бюро нацменшин та економнарада (ліквідована у 
1924 р.). Виконували функції виконавчої влади у межах округу. Гай-
синський окрвиконком ліквідований у 1925 р., решта – у 1930.  
У фондах відклалися документи повітвиконкомів за 1921-1922 рр. 
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Постанови ВУЦВК та РНК УСРР; накази, розпорядження, обіж-
ники, інструкції НК праці, земельних справ, наросвіти, охорони здо-
ров’я, внутрішньої торгівлі, соцзабезпечення та ін. Комісії у справах 
нацменшин при ВУЦВК; протоколи засідань Подільської губернської 
економнаради, Подільського губернського, окружних та районних ви-
конкомів, їх структурних підрозділів; накази Могилів-Подільської 
окружної військнаради; протоколи пленумів та засідань президії губ-
виконкому, окружних та райвиконкомів, районних виборчих комісій; 
протоколи засідань Тираспільського райвиконкому.  

Плани та звіти окрвиконкомів, райвиконкомів; річні звіти про ви-
трати бюджету по Вінницькому округу; статистичні відомості та звіти 
відділів та комісій, бюро нацменшин; звіти про склад та діяльність 
сільрад, про роботу Подільського губернського архівного управління; 
звіти про роботу окрпрокуратур.  

Документи окружних та районних з’їздів рад; огляди політично-
го та економічного стану Вінницької округи; орендні договори; договір 
та акт про передачу частини колишньої садиби княгині Щербатової в 
м. Немирові для організації будинку відпочинку у січні 1926 р.; плани 
будівель м. Вінниці; документи про увіковічення пам’яті М. Коцюбин-
ського; листування з підвідомчими установами.  
 

Вінницький, ф. Р-595, 2594 од. зб., 1922-1930 рр.;  
Гайсинський, ф. Р-836, 346 од. зб., 1921-1925 рр.;  
Могилів-Подільський, ф. Р-489, 1430 од. зб., 1923-1930 рр.;  
Тульчинський, ф. Р-93, 1589 од. зб., 1922-1930 рр.  
 
 
ОКРУЖНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВІДДІЛИ ОКРУЖНИХ  
ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ,  
СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ  
(ОКРАДМІНВІДДІЛИ)  
 
4 фонди, 5053 од. зб., 1920-1930 рр. Описи, каталог.  
 
Утворювались при окрвиконкомах у 1923 р. відповідно до “Положення про 
окружні з’їзди Рад і окружні виконавчі комітети” від 30 травня 1923 р. На 
підставі постанови ВУЦВК “Про радянське будівництво” від 4 листопада 
1923 р. та постанови Президії губвиконкому від 18 грудня 1923 р. з їх відома 
вилучались організаційні функції. Постановою від 20 вересня 1924 р. було 
введено нове “Положення про адмінвідділи”. Відповідно до нього структура 
була такою: адміністративне відділення, відділення міліції та розшуку, зага-
льна канцелярія. Як місцеві органи НКВС здійснювали контроль за вико-
нанням постанов органів центральної та місцевої влади, керували роботою 
органів міліції, відділень ЗАГСів; проводили реєстрацію та облік іноземних 
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громадян, впроваджували в дію закон про відокремлення церкви від держа-
ви, реєстрували та давали дозвіл на організацію товариств та спілок. Гай-
синський окрадмінвідділ ліквідований у 1925 р., решта – у 1930 р.  
У фонді Вінницького окрадмінвідділу відклались супроводжувальні доку-
менти до особових справ іноземців за 1920, 1921 рр., також у фондах від-
клались документи повітових ліквідаційних комісій та документи з особо-
вого складу.  

 
Обіжники, накази, розпорядження, інструкції ВУЦВК, НКВС, губ-

виконкому та окрвиконкомів; накази, розпорядження, інструкції губвідді-
лу управління та губадмінвідділу; протоколи засідань відділів окрвикон-
комів; протоколи засідань загальних зборів членів товариств та спілок; 
протокол засідання губернського з’їзду євангельських християн.  

Плани роботи та звіти окрадмінвідділів, райвиконкомів та їх струк-
турних підрозділів.  

Статути товариств та спілок; акти ревізій райвиконкомів, обстеження 
райміліцій, прийому-передачі майна окрадмінвідділів; доповіді про діяль-
ність окрадмінвідділів; відомості про роботу відділів міліції, про кількість 
релігійних громад та членів у них; описи матеріальних цінностей релігій-
них громад; реєстраційні картки товариств та спілок; заяви осіб про вихід з 
українського громадянства, про отримання дозволів на торгівлю, про зре-
чення релігійного сану; дозволи на відкриття готелів, майстерень, на право 
торгівлі, на виїзд за кордон; списки членів товариств та спілок, служників 
культу, осіб, позбавлених виборчих прав, що отримали закордонні паспор-
ти; угоди з релігійними громадами про оренду приміщень; акти обстежен-
ня сільських ЗАГСів Тульчинського округу; матеріали про виселення по-
міщиків зі своїх маєтків; листування з НКВС із питань культів, з іноземни-
ми консульствами – з питань надання відомостей про громадян, які виїхали 
за кордон, з установами та організаціями – з питань основної роботи.  
 

Вінницький, ф. Р-196, 4546 од. зб., 1920-1930 рр.;  
Гайсинський, ф. Р-2826, 70 од. зб., 1922-1925 рр.;  
Могилів-Подільський, ф. Р-687, 204 од. зб., 1922-1930 рр.;  
Тульчинський, ф. Р-2827, 233 од. зб., 1922-1930 рр.  
 
 
ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАЙОННИХ РАД  
 
62 фонди, 54128 од. зб., 1922-2000 рр. Описи, каталог.  
 
Створені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як районні ви-
конавчі комітети рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 
За Конституцією УРСР 1937 р. – виконавчі комітети районних рад депутатів 
трудящих. Підпорядковувались Вінницькій обласній раді депутатів трудя- 
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щих. В період між з’їздами рад були органами державної влади на території 
районів. Відповідно до нової Конституції УРСР, прийнятої у 1977 році, - 
перейменовані на виконавчі комітети районних рад народних депутатів. 
Для здійснення функціональних обов’язків виконкомом створено галузеві 
відділи, які були підпорядковані виконавчим комітетам та обласним відді-
лам і управлінням за газузями діяльності. Згідно з Законом України “Про 
Представника Президента України” та постановою Верховної Ради України 
“Про порядок введення в дію Закону України “Про Представника Президе-
нта України” у 1992 р. виконавчі комітети районних рад ліквідовано, а на їх 
базі створені районні державні адміністрації. Такий порядок організації 
влади на місцях закріплено Конституцією України 1996 р.  
У фондах відклалися документи, розпочаті волосними виконкомами у 1920-
1922 рр.  

 
Постанови ЦВК та РНК України, Президії Верховної Ради УРСР, 

Ради Міністрів УРСР, Вінницького обкому КП України та облвиконкому; 
розпорядження Народних Комісаріатів УРСР, губернських, окружних, об-
ласного виконкомів та їх відділів; рішення виконкому облради; протоколи 
засідань пленумів і президій райвиконкомів, міських і сільських рад, сесій 
районних рад, секцій міських і сільських рад, постійних комісій при райви-
конкомах; протоколи зборів про висування кандидатів у народні судді; 
протоколи дільничних виборчих комісій за результатами голосування по 
виборчих округах районів; протоколи дільничних комісій районів з підго-
товки до референдуму СРСР (1991 р.) та зведені дані про результати голо-
сування.  

Плани робіт, звіти, доповіді про діяльність райвиконкомів і їх відділів, 
сільрад, постійних комісій рад; звіти, доповідні записки, відомості райсільго-
спвідділів і МТС про виконання сільськогосподарських робіт в колгоспах 
районів; звіти керівників районних організацій і промислових підприємств 
про виконання виробничих і фінансових завдань; зведення райвиконкомів 
про виконання планів по заготівлі сільськогосподарської продукції.  
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Акти обліку збитків, нанесених німецько-фашистськими окупантами 
районам області; акти обстеження економічно-господарського та фінансо-
во-бюджетного стану районів; статистичні відомості про економічний стан 
районів, відомості про кількість землі і посівів у колгоспах, про розвиток 
садівництва, городництва, тваринництва; інформації про організаційно-
масову роботу сільрад, виконання постанов і рішень облвиконкому; інфор-
мації про участь у республіканській і всесоюзній сільськогосподарській 
виставках передових працівників виробництва (1959 р.); листування з Він-
ницьким облвиконкомом, райкомом КПУ, територіальними управліннями, 
колгоспами з фінансово-господарських питань; з відділами райвиконкому, 
сільрадами та колгоспами про хід колективізації, ліквідацію неписьменнос-
ті, відокремлення церкви від держави, проведення сільськогосподарських 
кампаній, про заготівлю сільськогосподарської продукції, розвиток земле- 



робства, скотарства, садівництва, бджільництва, охорону лісів та ставків, 
про будівництво шкіл, медичних, культурних установ, адміністративно-
територіальні зміни на території області, районів. 

 
Барський, ф. Р-5091, 1220 од. зб., 1922-1938, 1944-1991 рр.; 
Білопільський, ф. Р-4083, 303 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Бершадський, ф. Р-5073, 1246 од. зб., 1930-1931, 1939, 1944-1991 рр.; 
Брацлавський, ф. Р-1304, 1176 од. зб., 1922-1930, 1944-1962 рр.; 
Вапнярський, ф. Р-2513, 2 од. зб., 1925 р.; 
Вахнівський, ф. Р-31, 11 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Великокісницький, ф. Р-1236, 110 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Вінницький, ф. Р-236, 3430 од. зб., 1922-1931, 1944-1962, 1965-1992 рр.; 
Вороновицький, ф. Р-4597, 970 од. зб., 1934-1935, 1944-1959 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-586, 1400 од. зб., 1922-1933, 1944-1987 рр.; 
Гранівський, ф. Р-2000, 197 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Дашівський, ф. Р-913, 142 од. зб., 1923-1931, 1935-1937, 1939, 1944-1958 рр.; 
Джулинський, ф. Р-4515, 250 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Джуринський, ф. Р-4497, 429 од. зб., 1923-1930, 1944-1959 рр.; 
Дзюньківський, ф. Р-2144, 8 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-3412, 1368 од. зб., 1923-1936, 1944-1992 рр.; 
Зятковецький, ф. Р-589, 83 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Іллінецький, ф. Р-5074, 1138 од. зб., 1944-1991 рр.; 
Козятинський, ф. Р-1597, 1073 од. зб., 1922-1923, 1944-1991рр.; 
Калинівський, ф. Р-2243, 1326 од. зб., 1923-1936, 1944-1995 рр.; 
Комсомольський, ф. Р-2413, 966 од. зб., 1923-1932, 1944-1962 рр.; 
Копайгородський, ф. Р-5075, 213 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Крижопільський, ф. Р-5076, 1015 од. зб., 1944-1994 рр.; 
Ладижинський, ф. Р-2414, 78 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Липовецький, ф. Р-1556, 1518 од. зб., 1923-1930, 1938-1941, 1944-1987 рр.; 
Літинський, ф. Р-1998, 1901 од. зб., 1922-1930, 1944-1962, 1966-1999 рр.; 
Малокутищанський, ф. Р-201, 231 од. зб., 1922-1926 рр.; 
Межирівський, ф. Р-3787, 637 од. зб., 1922-1927 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-5052, 802 од. зб., 1958-1992 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-1164, 1530 од. зб., 1922-1934, 1939-1940, 
1944-1992 рр.; 
М’ястківський, ф. Р-924, 141 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Немирівський, ф. Р-4128, 1328 од. зб., 1924-1927, 1944-1988 рр.; 
Обіднянський, ф. Р-3367, 129 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Ободівський, ф. Р-387, 620 од. зб., 1923-1930, 1944-1958 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-5010, 141 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Оратівський, ф. Р-5092, 456 од. зб., 1944-1962, 1979-1992 рр.; 
Піщанський, ф. Р-2001, 1837 од. зб., 1923-1931, 1944-1991 рр.; 
Пиківський, ф. Р-961, 1103 од. зб., 1920-1929 рр.; 
Плисківський, ф. Р-2481, 700 од. зб., 1923-1933, 1944-1962 рр.; 
Погребищенський, ф. Р-2002, 1511 од. зб., 1924-1930, 1944-1992 рр.; 
Самгородоцький, ф. Р-2527, 94 од. зб., 1923-1924, 1940-1941, 1944-1957 рр.; 
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Ситковецький, ф. Р-1997, 241 од. зб., 1926-1930, 1944-1959 рр.; 
Соболівський, ф. Р-864, 624 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-2228, 1165 од. зб., 1922-1936, 1944-1957 рр.; 
Староприлуцький, ф. Р-945, 587 од. зб., 1922-1928 рр.; 
Теплицький, ф. Р-2252, 1323 од. зб., 1923-1930, 1944-1992 рр.; 
Терешпільський, ф. Р-3558, 346 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Тиврівський, ф. Р-2601, 1356 од. зб., 1924, 1944-1992 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-791, 2102 од. зб., 1922-1930, 1944-2000 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-2420, 2556 од. зб., 1923-1938, 1941, 1944-1989 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-1930, 1284 од. зб., 1921-1934, 1944-1988 рр.; 
Турбівський, ф. Р-4478, 662 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Уланівський, ф. Р-5029, 511 од. зб., 1944-1962 рр.; 
Устянський, ф. Р-918, 2 од. зб., 1923 р.; 
Хмільницький, ф. Р-2257, 1888 од. зб., 1922-1932, 1944-1980 рр.; 
Чернівецький, ф. Р-5051, 321 од. зб., 1944-1962 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-5011, 1157 од. зб., 1944-1962, 1967-1992 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-4984, 1113 од. зб., 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Шпиківський, ф. Р-2232, 953 од. зб., 1923-1930, 1944-1962 рр.; 
Юзвинський, ф. Р-416, 326 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-654, 2223 од. зб., 1920-1934, 1946-1990 рр.; 
Яришівський, ф. Р-1016, 555 од. зб., 1923-1930, 1944-1958 рр. 

 
 
СІЛЬСЬКІ РАДИ ТА ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ  
СІЛЬСЬКИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
550 фондів, 41206 од. зб., 1918-1937, 1944-1976 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р. як ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Після проведення 
виборів 1939 р., згідно  із  новою Конституцією 1937 р., перейменовані у 
сільські ради депутатів трудящих. З жовтня 1977 р. – перейменовані у вико-
нкоми сільських рад народних депутатів. Здійснювали керівництво культу-
рно-політичним  і  господарським  будівництвом  на  відповідній  території; 
забезпечували охорону державного, кооперативного майна і майна грома-
дян; здійснювали контроль за  дотриманням  законів,  використанням  бюд-
жеттних коштів. 
 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції РНК УРСР, окружних, 

волосних виконкомів, райкомів КП(б)У, райвиконкомів; протоколи засі-
дань райвиконкомів, окружних і районних пленумів, рад і конференцій, 
правлінь колгоспів, волосних безпартійних конференцій; протоколи засі-
дань загальних зборів про вибори до місцевих рад, підсумків голосування; 
протоколи засідань земельних, економічних, оздоровчих комісій, економі-



чних, культурно-просвітницьких, соціального забезпечення, праці, фінан-
сових, податкових, охорони здоров’я секцій. 

Плани робіт окрвиконкому, райвиконкомів, сільрад; річні бухгалтер-
ські звіти, кошториси адміністративно-керівних витрат; статистичні звіти 
про вибори до місцевих Рад; статистичні звіти про чисельність сільського 
населення за віком і статтю. 

Акти ревізій, обстеження сільрад; акти про збитки, нанесені німець-
ко-фашистськими загарбниками селам, колгоспам і радгоспам; відомості 
про економічний стан сіл, антирелігійну роботу, про проведення колективі-
зації, діяльність КНС, товариств взаємодопомоги; відомості про діяльність 
народних судів, виконання вироків (1930 р.), про хід сільськогосподарсь-
ких кампаній; книги записів актів громадянського стану про смерть (1932-
1933) по селах Якушинці та Сосонка; листування з окружними, волосними 
виконкомами, районними і міськвиконкомами, організаціями та установа-
ми про виборчі кампанії, роботу КНС, товариств взаємодопомоги, їх участь 
у хлібозаготівельній кампанії; про організацію сільських судів, про релігій-
ні товариства і боротьбу з релігійними конфесіями; про розвиток сільсько-
го господарства. 
 

Сільські ради 
Бердичівського повіту: 
Медведівська, ф. Р-4093, 1 од. зб., 1922 р. 
 
Брацлавського повіту: 
Кобилівська, ф. Р-4305, 2 од. зб., 1921 р.; 
Мазурівська, ф. Р-4291, 2 од. зб., 1921 р. 
 
Гайсинського повіту: 
Великомочульська, ф. Р-874, 6 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Жерденівська, ф. Р-827, 35 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Гнатівська, ф. Р-2595, 3 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Крутогорбська, ф. Р-831, 32 од. зб., 1921-1924 рр., 1945-1953 рр.; 
Кунківська, ф. Р-828, 8 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Мелешківська, ф. Р-820, 29 од. зб., 1919-1924 рр.; 
Митківська, ф. Р-830, 26 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Тимарська, ф. Р-822, 16 од. зб., 1922-1925 рр. 
 
Жмеринського повіту: 
Мартинівська, ф. Р-4950, 9 од. зб., 1921-1923 рр. 
 
Ольгопільського повіту: 
Баштанівська, ф. Р-2453, 7 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Вербко-Волоська, ф. Р-812, 21 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Високогребельська, ф. Р-2631, 1 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Гонорівська, ф. Р-4308, 9 од. зб., 1920-1922 рр.; 
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Джугастрівська, ф. Р-829, 20 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Жабокрицька, ф. Р-1202, 103 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Мар’янівська, ф. Р-4125, 7 од. зб., 1921-1923 рр.; 
М’ястківська, ф. Р-833, 29 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Піщанська, ф. Р-4307, 5 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Ставківська, ф. Р-4304, 3 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Чорноминська, ф. Р-899, 1 од. зб., 1921 р. 
 
Ямпільського повіту: 
Головорусавська, ф. Р-800, 9 од. зб., 1922-1923 рр. 
 
Барського району: 
Калівська, ф. Р-2089, 43 од. зб., 1929-1933 рр. 
 
Бердичівського району: 
Клітенська, ф. Р-2106, 30 од. зб., 1926-1931 рр.; 
Фридрівська, ф. Р-2164, 66 од. зб., 1927-1930 рр. 
 
Брацлавського району: 
Забузька, ф. Р-1309, 55 од. зб., 1924-1931 рр.; 
Мачуська, ф. Р-1266, 28 од. зб., 1926-1927 рр.; 
Салинецька, ф. Р-2187, 59 од. зб., 1922-1928 рр.; 
Скрицька, ф. Р-2194, 32 од. зб., 1926-1928 рр. 
 
Вахнівського району: 
Вахнівська, ф. Р-3278, 8 од. зб., 1926-1928 рр.; 
Лозуватська, ф. Р-3590, 13 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Ясинецька, ф. Р-2448, 11 од. зб., 1926-1927 рр. 
 
Великокісницького району: 
Вольфанівська, ф. Р-1208, 97 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Слободо-Підлісівська, ф. Р-2369, 5 од. зб., 1927-1928 рр. 
 
Вінницького району: 
Майдано-Почапинецька, ф. Р-2064, 165 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Переорська, ф. Р-2179, 66 од. зб., 1923-1933 рр.; 
П’ятничанська, ф. Р-2058, 360 од. зб., 1922-1937 рр.; 
Староміська, ф. Р-2165, 24 од. зб., 1921, 1925-1935 рр.; 
Тяжилівська, ф. Р-2097, 56 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Янківська, ф. Р-2078, 184 од. зб., 1922-1931 рр. 
 
Гайсинського району: 
Грузьківська, ф. Р-814, 16 од. зб., 1923 рр.; 
Кисляцька, ф. Р-821, 13 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Кіблицька, ф. Р-826, 19 од. зб., 1923 р.; 
Тишківська, ф. Р-816, 9 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Шуро-Метлинецька, ф. Р-817, 18 од. зб., 1923-1924 рр. 
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Калинівського району:  
Великочернятинська, ф. Р-2122, 19 од. зб., 1922-1933 рр.;  
Гущинецька, ф. Р-2506, 3 од. зб., 1926-1930 рр.;  
Корделівська, ф. Р-2076, 50 од. зб., 1922-1930 рр.;  
Куравська, ф. Р-1305, 24 од. зб., 1922-1934 рр.;  
Малочернятинська, ф. Р-1120, 38 од. зб., 1920-1930 рр.;  
Павлівська, ф. Р-1294, 6 од. зб., 1924-1934 рр.;  
Писарівська, ф. Р-1288, 5 од. зб., 1925-1927 рр.;  
Попівська, ф. Р-1259, 18 од. зб., 1922-1932 рр.;  
Радівська, ф. Р-1256, 46 од. зб., 1923-1932 рр.;  
Старопиківська, ф. Р-1258, 11 од. зб., 1926-1935 рр.;  
Черепашинецька, ф. Р-3002, 19 од. зб., 1922-1933 рр.  
 
Копайгородського району:  
Снітківська, ф. Р-2099, 71 од. зб., 1927-1928 рр.  
 
Крижопільського району:  
Соколівська, ф. Р-1276, 37 од. зб., 1922-1930 рр.  
 
Ладижинського району:  
Гордіївська, ф. Р-2091, 106 од. зб., 1922-1930 рр.;  
Ладижинська єврейська, ф. Р-3019, 23 од. зб., 1928-1930 рр.;  
Скибинецька, ф. Р-1295, 99 од. зб., 1923-1929 рр.;  
Тростянчицька, ф. Р-3105, 12 од. зб., 1926 р.;  
Четвертинівська, ф. Р-2105, 77 од. зб., 1925-1931 рр.  
 
Липовецького району:  
Пісочинська, ф. Р-2077, 35 од. зб., 1925-1928 рр.;  
Попівська, ф. Р-1260, 3 од. зб., 1925-1926 рр.;  
Скитецька, ф. Р-3107, 8 од. зб., 1923-1924 рр.;  
Щасливська, ф. Р-1281, 16 од. зб., 1921-1929 рр.  
 
Літинського району:  
Балинська, ф. Р-1283, 27 од. зб., 1922-1928 рр.;  
Борківська, ф. Р-1254, 32 од. зб., 1925-1929 рр.;  
Бруслинівська, ф. Р-1268, 61 од. зб., 1923-1929 рр.;  
Вонячинська, ф. Р-2075, 55 од. зб., 1925-1929 рр.;  
Гуто-Літинська, ф. Р-3402, 32 од. зб., 1926-1931 рр.;  
Дашковецька, ф. Р-1261, 61 од. зб., 1924-1931 рр.;  
Дяковецька, ф. Р-3581, 16 од. зб., 1924-1927 рр.;  
Кулизька, ф. Р-2183, 9 од. зб., 1924-1926 рр.;  
Кусиковецька, ф. Р-1287, 12 од. зб., 1926-1929 рр.;  
Літинська, ф. Р-2157, 46 од. зб., 1923-1929 рр.;  
Микулинецька, ф. Р-2168, 71 од. зб., 1924-1929 рр.;  
Новоселицько-Залужанська, ф. Р-2185, 26 од. зб., 1927-1929 рр.;  
Новоселицько-Літинська, ф. Р-2175, 27 од. зб., 1926-1927 рр.;  
Ріжок-Микулинецька, ф. Р-3393, 27 од. зб., 1928-1931 рр. 
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Лучинецького району: 
Попелюська, ф. Р-1282, 27 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
Махнівського району: 
Лемешівська, ф. Р-2161, 115 од. зб., 1922-1933 рр.; 
Малокутищанська, ф. Р-2214, 62 од. зб., 1924-1931 рр.; 
Молотківська, ф. Р-1273, 29 од. зб., 1927-1929 рр.; 
Нападівська, ф. Р-3295, 8 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Юрівська, ф. Р-2121, 104 од. зб., 1919-1933 рр. 
 
Межирівського району: 
Вінниковецька, ф. Р-1285, 38 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Лисогірська, ф. Р-3790, 4 од. зб., 1924-1926 рр. 
 
Мурованокуриловецький району: 
Бахтинська, ф. Р-3626, 27 од. зб., 1923-1935 рр.; 
Березівська, ф. Р-1278, 8 од. зб., 1925-1927 рр.; 
Вербовецька, ф. Р-3024, 47 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Вороновецька, ф. Р-3281, 15 од. зб., 1923-1934 рр.; 
Галайківецька, ф. Р-2518, 24 од. зб., 1924-1932 рр.; 
Дерешівська, ф. Р-1291, 59 од. зб., 1924-1935 рр.; 
Долинянська, ф. Р-1310, 29 од. зб., 1923-1935 рр.; 
Жванська, ф. Р-2192, 44 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Житницька, ф. Р-3485, 37 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Кривохижинецька, ф. Р-3656, 1 од. зб., 1933-1934 рр.; 
Курашовецька, ф. Р-3591, 22 од. зб., 1925-1927 рр.; 
Новоселицька, ф. Р-3643, 3 од. зб., 1929-1935 рр.; 
Петриманська, ф. Р-2181, 31 од. зб., 1926-1935 рр.; 
Посухівська, ф. Р-2466, 8 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Сказинецька, ф. Р-2095, 22 од. зб., 1925-1928 рр.; 
Татариська, ф. Р-2159, 51 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Татарівська, ф. Р-2828, 8 од. зб., 1929-1931 рр. 
 
М’ястківського району: 
Андріяшівська, ф. Р-873, 10 од. зб., 1923 р.; 
Дахталійська, ф. Р-818, 16 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Леонівська, ф. Р-832, 23 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Ротмістрівська, ф. Р-803, 19 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Савчинська, ф. Р-4365, 4 од. зб., 1923 р.; 
Шляхетненська, ф. Р-3273, 8 од. зб., 1923 р. 
 
Ободівського району: 
Бандурівська, ф. Р-1205, 65 од. зб., 1922-1931 рр.; 
Будянська, ф. Р-652, 56 од. зб., 1926-1930 рр. 
 
Пиківського району: 
Антонопільська, ф. Р-798, 21 од. зб., 1921-1927 рр.; 
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Байківська, ф. Р-2377, 5 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Жигалівська, ф. Р-2718, 3 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Журавненська, ф. Р-1290, 59 од. зб., 1927-1929 рр.; 
Кам’яногірська, ф. Р-2738, 2 од. зб., 1926 р.; 
Колибабинська, ф. Р-2094, 79 од. зб., 1921-1929 рр.; 
Майдан-Бобрицька, ф. Р-2126, 28 од. зб., 1925-1929 рр.; 
Новопиківська, ф. Р-2739, 1 од. зб., 1926 р.; 
Олександрівська, ф. Р-3025, 15 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Пиківська, ф. Р-1544, 4 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Соломирська, ф. Р-2173, 68 од. зб., 1921-1930 рр.; 
Томашпільська, ф. Р-6052, 112 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Шепіївська, ф. Р-2234, 16 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
Піщанського району: 
Рудницька, ф. Р-3557, 5 од. зб., 1924-1930 рр. 
 
Плисківського району: 
Обозівська, ф. Р-3372, 12 од. зб., 1927 р.; 
Розкопанська, ф. Р-2174, 27 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Спичинецька, ф. Р-2176, 40 од. зб., 1922-1931 рр. 
 
Погребищенського району: 
Степанківська, ф. Р-2068, 42 од. зб., 1922-1931 рр. 
 
Станіславчицького району: 
Станіславчицька єврейська, ф. Р-2178, 65 од. зб., 1926-1931 рр.; 
Дзялівська, ф. Р-2111, 154 од. зб., 1921-1930 рр. 
 
Тетіївського району: 
Довгалівська, ф. Р-2101, 15 од. зб., 1924-1931 рр. 
 
Тиврівського району: 
Пилявська, ф. Р-1021, 2 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Селищанська, ф. Р-2066, 27 од. зб., 1923-1934 рр. 
 
Томашпільського району: 
Антонівська, ф. Р-1277, 16 од. зб., 1922-1923 рр., 1944 рр.; 
Нетребівська, ф. Р-801, 12 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Пеньківська, ф. Р-802, 10 од. зб., 1923 р. 
 
Тростянецького району: 
Демидівська, ф. Р-1265, 22 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Ілляшівська, ф. Р-1271, 59 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Капустянська, ф. Р-2092, 113 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Китайгородська, ф. Р-2191, 39 од. зб., 1927-1929 рр.; 
Козинецька, ф. Р-839, 24 од. зб., 1925-1927 рр.; 
Красногірська, ф. Р-2124, 32 од. зб., 1927-1928 рр.; 
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Олександрівська, ф. Р-2115, 80 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Савинецька, ф. Р-872, 15 од. зб., 1927-1930 рр. 
 
Тульчинського району: 
Ганнопільська, ф. Р-4306, 9 од. зб., 1921, 1924-1925 рр.; 
Кинашівська, ф. Р-3541, 6 од. зб., 1932 р. 
 
Хмільницького району: 
Березнянська, ф. Р-1262, 76 од. зб., 1926-1930 рр.; 
Білорукавська, ф. Р-1284, 23 од. зб., 1928-1930 рр.; 
Будківська, ф. Р-1297, 94 од. зб., 1926-1931 рр.; 
Війтовецька, ф. Р-1267, 86 од. зб., 1922-1932 рр.; 
Вугринівська, ф. Р-2166, 48 од. зб., 1925-1929 рр.; 
Голодьківська, ф. Р-1292, 28 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Дзержинівська, ф. Р-2602, 9 од. зб., 1928-1930 рр.; 
Думенська, ф. Р-2492, 102 од. зб., 1923-1931 рр.; 
Зинов’ївська, ф. Р-3476, 55 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Качанівська, ф. Р-1275, 42 од. зб., 1926-1930 рр.; 
Клітищанська, ф. Р-3556, 34 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Куриловецька, ф. Р-2110, 72 од. зб., 1926-1929 рр.; 
Лозівська, ф. Р-1296, 25 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Новокостянтинівська, ф. Р-2102, 63 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Погорільська, ф. Р-2103, 77 од. зб., 1925-1929 рр.; 
Порубинецька, ф. Р-2125, 95 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Сандраківська, ф. Р-1289, 21 од. зб., 1922-1927 рр.; 
Сьомацька, ф. Р-2717, 105 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Терешпільська, ф. Р-2160, 114 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Чудинівецька, ф. Р-2206, 68 од. зб., 1925-1937 рр.; 
Широкогребельська, ф. Р-3731, 6 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Яновецька, ф. Р-2100, 70 од. зб., 1923-1929 рр. 
 
Цибулівського району: 
Шабастівська, ф. Р-2114, 45 од. зб., 1923-1931 рр. 
 
Юзвинського району: 
Майдан-Юзвинська, ф. Р-2731, 28 од. зб., 1922-1930 рр. 
 
Ялтушківського району: 
Конищівська, ф. Р-3652, 2 од. зб., 1926-1929 рр. 
 
Ямпільського району: 
Білянська, ф. Р-1227, 140 од. зб., 1921-1931 рр.; 
Гальжбіївська, ф. Р-1234, 107 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Добрянська, ф. Р-1212, 70 од. зб., 1921-1930 рр.; 
Дорошівська, ф. Р-1232, 117 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Кетроська, ф. Р-1220, 48 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Красносільська, ф. Р-1210, 65 од. зб., 1925-1930 рр.; 
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Миронівська, ф. Р-1225, 78 од. зб., 1925-1929 рр.; 
Михайлівська, ф. Р-1218, 61 од. зб., 1922-1933 рр.; 
Петрашівська, ф. Р-1221, 114 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Петрівська, ф. Р-2163, 9 од. зб., 1928-1929 рр.; 
Писарівська, ф. Р-1215, 147од. зб., 1921-1930 рр.; 
Підлісівська, ф. Р-1209, 167 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Порізька, ф. Р-1231, 105 од. зб., 1920-1931 рр.; 
Ратуська, ф. Р-1219, 29 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Русавська, ф. Р-1230, 103 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Тростянецька, ф. Р-1229, 157 од. зб., 1922-1931 рр.; 
Флеминдська, ф. Р-2192, 52 од. зб., 1926-1930 рр.; 
Ямпільська, ф. Р-1222, 50 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Янкулівська, ф. Р-875, 116 од. зб., 1922-1931 рр. 
 
Виконавчі комітети сільських рад 
Барського району: 
Балківської, ф. Р-5610, 66 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Ялтушківської, ф. Р-5611, 117 од. зб., 1944, 1947-1968 рр. 
 
Бершадського району: 
Бершадської, ф. Р-5508, 82 од. зб., 1944-1965 рр.; 
Піски-Бершадської, ф. Р-5501, 53 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Пилипонівської, ф. Р-5500, 120 од. зб., 1948-1966 рр.; 
Тирлівської, ф. Р-5499, 22 од. зб., 1944-1950, 1952-1953, 1959-1960 рр.; 
Шляхівської, ф. Р-5498, 172 од. зб., 1944-1973 рр. 
 
Вінницького району: 
Бохоницької, ф. Р-926, 377 од. зб., 1921-1932, 1944-1966 рр.; 
Великокрушлинецької, ф. Р-5289, 107 од. зб., 1944-1966 рр.; 
Вінницько-Хуторянської, ф. Р-2072, 212 од. зб., 1923-1933, 1945-1965 рр.; 
Гавришівської, ф. Р-2067, 205 од. зб., 1922-1933, 1944-1954, 1959-1967 рр.; 
Гуменської, ф. Р-5185, 86 од. зб., 1944-1966 рр.; 
Зарванецької, ф. Р-5186, 20 од. зб., 1949-1954 рр.; 
Іванівської, ф. Р-5287, 102 од. зб., 1944-1967 рр.; 
Ільківської, ф. Р-2727, 96 од. зб., 1923-1930, 1944-1966 рр.; 
Коло-Михайлівської, ф. Р-2726, 28 од. зб., 1925-1926, 1944-1959 рр.; 
Комарівської, ф. Р-5286, 142 од. зб., 1944-1966 рр.; 
Ксаверівської, ф. Р-2197, 126 од. зб., 1923-1934, 1944-1959 рр.; 
Лаврівської, ф. Р-2730, 162 од. зб., 1924-1926, 1944-1966 рр.; 
Луко-Мелешківської, ф. Р-2728, 89 од. зб., 1926, 1944-1966 рр.; 
Майданської, ф. Р-5187, 139 од. зб., 1949-1966 рр.; 
Малохутірської, ф. Р-5288, 34 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Малокрушлинецької, ф. Р-1541, 131 од. зб., 1924-1925, 1944-1966 рр.; 
Медведівської, ф. Р-1938, 204 од. зб., 1922-1926, 1944-1959 рр.; 
Медвежо-Вушківської, ф. Р-5184, 168 од. зб., 1945-1966 рр.; 
Мізяківсько-Хутірської, ф. Р-2070, 178 од. зб., 1922-1934, 1944-1966 рр.; 
Некрасівської, ф. Р-2729, 125 од. зб., 1924-1926, 1944-1966 рр.; 
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Оленівської, ф. Р-5290, 97 од. зб., 1944-1966 рр.;  
Парпуровецької, ф. Р-5188, 180 од. зб., 1949-1966 рр.;  
Пироговської, ф. Р-2118, 307 од. зб., 1920-1933, 1940, 1941, 1944-1966 рр.;  
Писарівської, ф. Р-2096, 172 од. зб., 1923-1933, 1944-1966 рр.;  
Прибузької, ф. Р-2723, 179 од. зб., 1925-1926, 1944-1966 рр.;  
Сокиринецької, ф. Р-2063, 251 од. зб., 1923-1933, 1944-1964 рр.;  
Сосонської, ф. Р-927, 298 од. зб., 1923-1933, 1944-1966 рр.;  
Стадницької, ф. Р-2062, 405 од. зб., 1921-1933, 1944-1966 рр.;  
Степанівської, ф. Р-5283, 103 од. зб., 1944-1966 рр.;  
Стрижавської, ф. Р-2725, 85 од. зб., 1921-1929, 1944-1966 рр.;  
Хижинецької, ф. Р-2724, 191 од. зб., 1922-1931, 1944-1966 рр.;  
Цвіжинської, ф. Р-2123, 174 од. зб., 1926-1932, 1944-1954 рр.;  
Широкогребельської, ф. Р-445, 199 од. зб., 1923-1931, 1944-1966 рр.;  
Щітківської, ф. Р-2107, 163 од. зб., 1926-1939, 1944-1954 рр.;  
Якушинецької, ф. Р-2061, 529 од. зб., 1922-1935, 1944-1965 рр.  
 
Вороновицького району:  
Байраківської, ф. Р-4616, 13 од. зб., 1944-1947 рр.;  
Воловодівської, ф. Р-4797, 2 од. зб., 1944-1947 рр.;  
Ганщинської, ф. Р-4730, 40 од. зб., 1944-1954 рр.;  
Глинянецької, ф. Р-4835, 11 од. зб., 1944-1947 рр.;  
Дубовчицько-Маслівської, ф. Р-4777, 9 од. зб., 1944-1947 рр.;  
Зарудинецької, ф. Р-4785, 50 од. зб., 1946-1954 рр.;  
Кальнишівської, ф. Р-4842, 15 од. зб., 1949-1953 рр.;  
Кордишівської, ф. Р-4776, 41 од. зб., 1944-1949, 1953-1959 рр.;  
Кудлаївської, ф. Р-4788, 32 од. зб., 1944-1949 рр.;  
Латанецької, ф. Р-4731, 73 од. зб., 1944-1951 рр.;  
Лучанської, ф. Р-4787, 47 од. зб., 1944-1951 рр.;  
Михайлівської, ф. Р-4786, 50 од. зб., 1945-1954 рр.;  
Никифорівецької, ф. Р-4775, 26 од. зб., 1944-1950 рр.;  
Обіднянської, ф. Р-4790, 30 од. зб., 1944-1949 рр.;  
Сорочинської, ф. Р-4773, 31 од. зб., 1944-1951 рр.;  
Шендерівської, ф. Р-4724, 14 од. зб., 1944-1947 рр.  
 
Гайсинського району:  
Краснопільської, ф. Р-5602, 97 од. зб., 1950-1968 рр.;  
Кунянської, ф. Р-5604, 82 од. зб., 1948-1968 рр.;  
Мар’янівської, ф. Р-819, 44 од. зб., 1923-1925, 1945-1954 рр.;  
Шиманівської, ф. Р-5532, 152 од. зб., 1945-1970 рр.  
 
Джулинського району:  
М’якохідської, ф. Р-4852, 13 од. зб., 1945-1951 рр.;  
Нижче-Ташлицької, ф. Р-4872, 7 од. зб., 1944-1946 рр.;  
Раківської, ф. Р-4516, 36 од. зб., 1944-1946 рр.;  
Теофілівської, ф. Р-4791, 58 од. зб., 1944-1954 рр.;  
Хмарівської, ф. Р-4534, 12 од. зб., 1944-1946 рр.; 
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Червоненської, ф. Р-4853, 8 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Чорногребельської, ф. Р-4514, 70 од. зб., 1944-1954 рр. 
 
Джуринського району: 
Ворошилівської, ф. Р-4712, 66 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Голинчинецької, ф. Р-4720, 46 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Деребчинської, ф. Р-4714, 41 од. зб., 1944-1952 рр.; 
Довжоцької, ф. Р-4722, 52 од. зб., 1940-1942, 1945-1953 рр.; 
Лопатинецької, ф. Р-4733, 54 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Малодеребчинської, ф. Р-4725, 50 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Писарівської, ф. Р-4721, 41 од. зб., 1938-1953 рр.; 
Політанківської, ф. Р-4706, 47 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Попелівської, ф. Р-4719, 59 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Рекечинецької, ф. Р-4726, 50 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Стрільницької, ф. Р-4713, 58 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Хоменківської, ф. Р-4723, 74 од. зб., 1944-1953 рр. 
 
Жмеринського району: 
Біликовецької, ф. Р-5300, 118 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Браїлівської, ф. Р-5295, 104 од. зб., 1945-1968 рр.; 
Будьківської, ф. Р-2169, 171 од. зб., 1920-1928, 1944-1959 рр.; 
Великожмеринської, ф. Р-5294, 138 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Демидівської, ф. Р-5305, 163 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Дубівської, ф. Р-5740, 124 од. зб., 1945-1971 рр.; 
Жуковецької, ф. Р-5308, 138 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Кам’яногірської, ф. Р-4424, 166 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Кармалюківської, ф. Р-2499, 194 од. зб., 1923-1926, 1944-1970 рр.; 
Кацмазівської, ф. Р-1272, 203 од. зб., 1927-1929, 1944-1971 рр.; 
Козачівської, ф. Р-5298, 18 од. зб., 1947-1954 рр.; 
Коростівецької, ф. Р-2550, 52 од. зб., 1923-1926, 1944-1959 рр.; 
Краснянської, ф. Р-5296, 106 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Кудієвецької, ф. Р-2198, 204 од. зб., 1923-1927, 1944-1971 рр.; 
Куриловецької, ф. Р-2575, 195 од. зб., 1926, 1944-1971 рр.; 
Лопатинецької, ф. Р-2514, 68 од. зб., 1924-1926, 1945-1959 рр.; 
Луко-Мовчанської, ф. Р-1264, 174 од. зб., 1922-1929, 1944-1960 рр.; 
Людавської, ф. Р-5310, 187 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Лисянської, ф. Р-5313, 7 од. зб., 1951-1954 рр.; 
Маложмеринської, ф. Р-5306, 120 од. зб., 1944-1963 рр.; 
Межирівської, ф. Р-3730, 208 од. зб., 1919-1928, 1945-1963 рр.; 
Могилівської, ф. Р-5306, 36 од. зб., 1945-1959 рр.; 
Мовчанської, ф. Р-2098, 239 од. зб., 1923-1929, 1944-1970 рр.; 
Москалівської, ф. Р-5297, 31 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Новоселицької, ф. Р-5293, 74 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Носковецької, ф. Р-2073, 295 од. зб., 1922-1929, 1944-1971 рр. 
Олексіївської, ф. Р-1274, 107 од. зб., 1926-1927, 1944-1958 рр.; 
Петранської, ф. Р-2559, 56 од. зб., 1926, 1944-1954 рр.; 
Потоцької, ф. Р-5311, 136 од. зб., 1944-1971 рр.; 
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Почапинецької, ф. Р-3104, 132 од. зб., 1925-1926, 1944-1970 рр.; 
Пултівецької, ф. Р-5312, 29 од. зб., 1945-1954 рр.; 
Рівської, ф. Р-3789, 109 од. зб., 1926, 1946-1958, 1964-1970 рр.; 
Рожепської, ф. Р-5285, 34 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Рижавської, ф. Р-5307, 22 од. зб., 1946-1954 рр.; 
Северинівської, ф. Р-5301, 140 од. зб., 1946-1971 рр.; 
Сьомаківської, ф. Р-5302, 62 од. зб., 1945-1959 рр.; 
Сербинівської, ф. Р-3458, 171 од. зб., 1925, 1945-1970 рр.; 
Слободо-Межирівської, ф. Р-5299, 102 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Слободо-Чернятинської, ф. Р-5284, 21 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Станіславчицької, ф. Р-4417, 220 од. зб., 1945-1969 рр.; 
Стодулецької, ф. Р-3788, 165 од. зб., 1924-1926, 1944-1970 рр.; 
Тарасівської, ф. Р-1228, 228 од. зб., 1923-1930, 1944-1971 рр.; 
Тартацької, ф. Р-5292, 39 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Телелинецької, ф. Р-1257, 199 од. зб., 1924-1929, 1944-1970 рр.; 
Токарівської, ф. Р-5309, 45 од. зб., 1945-1954 рр.; 
Чернятинської, ф. Р-2647, 142 од. зб., 1926, 1946-1970 рр.; 
Щучинецької, ф. Р-5303, 55 од. зб., 1944-1959 рр. 
 
Іллінецького району: 
Бабинської, ф. Р-4458, 8 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Володимирівської, ф. Р-4459, 11 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Голицької, ф. Р-4460, 4 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Джупинівської, ф. Р-4461, 3 од. зб., 1944-1946 рр.; 
Жорнищенської, ф. Р-4462, 7 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Іллінецької, ф. Р-4463, 13 од. зб., 1944-1948 рр. 
 
Калинівського району: 
Варшицької, ф. Р-3006, 105 од. зб., 1925-1933, 1944-1959 рр.; 
Глинської, ф. Р-2093, 263 од. зб., 1924-1930, 1944-1970 рр.; 
Сальницької, ф. Р-2186, 28 од. зб., 1925-1941 рр.; 
Хомутинецької, ф. Р-5679, 253 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Шевченківської, ф. Р-5399, 52 од. зб., 1944-1954 рр. 
 
Козятинського району: 
Бродецької, ф. Р-4092, 171 од. зб., 1921-1922, 1945-1970 рр. 
 
Крижопільського району: 
Гарячківської, ф. Р-823, 132 од. зб., 1918-1923, 1944-1970 рр.; 
Малотернівської, ф. Р-4119, 5 од. зб., 1934-1941 рр.; 
Вільшанської, ф. Р-834, 80 од. зб., 1918-1922, 1944-1970 рр.; 
Слободо-Шарапанівської, ф. Р-4120, 5 од. зб., 1940-1941 рр. 
 
Літинського району: 
Багринівської, ф. Р-2167, 283 од. зб., 1924-1929, 1945-1970 рр.; 
Селищенської, ф. Р-4129, 18 од. зб., 1925-1928 рр.; 
Уладівської, ф. Р-2137, 253 од. зб., 1922-1929, 1947, 1949-1970 рр. 



Могилів-Подільського району: 
Бабчинецької, ф. Р-5179, 218 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Бабчинецької (ІІ), ф. Р-5130, 60 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Бандишівської, ф. Р-5132, 148 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Білянської, ф. Р-5111, 204 од. зб., 1946-1975 рр.; 
Березівської, ф. Р-5402, 193 од. зб., 1944, 1946-1975 рр.; 
Борівської, ф. Р-5164, 247 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Борщівецької, ф. Р-5155, 87 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Бронницької, ф. Р-5152, 190 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Вендичанської, ф. Р-5141, 207 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Вило-Ярузької, ф. Р-5129, 211 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Воєводчинецької, ф. Р-5156, 192 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Воєводчинецької, ф. Р-5176, 30 од. зб., 1945-1954 рр.; 
Володієвецької, ф. Р-5115, 218 од. зб., 1945-1975 рр.; 
Гонтівської, ф. Р-5119, 206 од. зб., 1945-1975 рр.; 
Грабарівської, ф. Р-5148, 13 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Григорівської, ф. Р-5150, 79 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Грушківської, ф. Р-5127, 178 од. зб., 1944-1954, 1959-1975 рр.; 
Жеребилівської, ф. Р-5168, 182 од. зб., 1944-1975 рр. 
Івонівської, ф. Р-5154, 71 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Іракліївської, ф. Р-5123, 43 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Карпівської, ф. Р-5166, 173 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Козлівської, ф. Р-5161, 151 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Конівської, ф. Р-5121, 188 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Косянської, ф. Р-5125, 59 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Кремінської, ф. Р-5406, 67 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Кричанівської, ф. Р-5143, 204 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Кукавської, ф. Р-5403, 266 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Липчанської, ф. Р-5160, 64 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Лозівської, ф. Р-5131, 86 од. зб., 1944-1959, 1974-1975 рр.; 
Лядівської, ф. Р-5151, 80 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Мазурівської, ф. Р-5116, 243 од. зб., 1945-1977 рр.; 
Матеївської, ф. Р-5145, 21 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Мервинецької, ф. Р-5178, 99 од. зб., 1945-1954, 1962-1974 рр.; 
Моївської, ф. Р-5408, 191 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Нагорянської, ф. Р-5147, 56 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Немійської, ф. Р-5133, 202 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Нижчеольчедаївської, ф. Р-5405, 128 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Озаринецької, ф. Р-5146, 182 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Оленівської, ф. Р-5157, 31 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Пилипівської, ф. Р-5134, 162 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Садківської, ф. Р-5124, 47 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Садковецької, ф. Р-5162, 46 од. зб., 1944-1956 рр.; 
Садівської, ф. Р-5136, 35 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Саїнської, ф. Р-5159, 244 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Серебрійської, ф. Р-5404, 199 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Серебринецької, ф. Р-5165, 170 од. зб., 1944-1975 рр.; 
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Слідянської, ф. Р-5144, 207 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Слободо-Шлишковецької, ф. Р-5138, 36 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Слободо-Яришівської, ф. Р-5153, 204 од. зб., 1944-1954, 1959-1977 рр.; 
Сокільської, ф. Р-5120, 215 од. зб., 1945-1975 рр.; 
Суботівської, ф. Р-5140, 174 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Сугаківської, ф. Р-5139, 172 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Тропівської, ф. Р-5177, 186 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Хоньковецької, ф. Р-5135, 188 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Чернівецької, ф. Р-5128, 220 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Шлишковецької, ф. Р-5137, 40 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Юрковецької, ф. Р-5122, 135 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ястребнівської, ф. Р-5126, 33 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Яришівської, ф. Р-5112, 187 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ярузької, ф. Р-5149, 167 од. зб., 1944-1975 рр. 
 
Мурованокуриловецького району: 
Мурованокуриловецької, ф. Р-2109, 360 од. зб., 1922-1937, 1944-1985 рр.; 
Переоринецької, ф. Р-2177, 56 од. зб., 1925-1934, 1945-1946, 1948-1954 рр.; 
Погорільської, ф. Р-2588, 51 од. зб., 1922-1930, 1944-1949, 1951, 1954-1959 рр.; 
Рівненської, ф. Р-5636, 146 од. зб., 1946-1972 рр.; 
Роздолівської, ф. Р-2180, 155 од. зб., 1922-1935, 1944-1946, 1949-1973 рр. 
 
Немирівського району: 
Боблівської, ф. Р-4340, 9 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Вовчоцької, ф. Р-4341, 15 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Гуньківської, ф. Р-4374, 16 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Криковецької, ф. Р-4343, 8 од. зб., 1945-1948 рр.; 
Малобушинської, ф. Р-4345, 5 од. зб., 1946-1948 рр.; 
Муховецької, ф. Р-4350, 10 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Потоцької, ф. Р-4158, 18 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Рогозненської, ф. Р-4344, 2 од. зб., 1944-1945 рр.; 
Рубанської, ф. Р-4342, 22 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Селевинецької, ф. Р-4346, 12 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Стрільчинецької, ф. Р-4347, 9 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Чеколапівської, ф. Р-4348, 10 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Чуківської, ф. Р-5493, 186 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Шолудьківської, ф. Р-4375, 2 од. зб., 1944-1945 рр.; 
Язвинківської, ф. Р-4376, 11 од. зб., 1944-1948 рр. 
 
Плисківського району: 
Адамівської, ф. Р-4336, 7 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Андрушівської, ф. Р-4265, 14 од. зб., 1945-1947 рр.; 
Богданівської, ф. Р-4470, 13 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Буденівської, ф. Р-5732, 36 од. зб., 1944, 1946-1954 рр.; 
Васильківської, ф. Р-4266, 8 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Вербівської, ф. Р-4333, 71 од. зб., 1944-1948, 1950-1959 рр.; 
Дзюньківської, ф. Р-4334, 3 од. зб., 1944-1947 рр.; 



Довжоцької, ф. Р-4471, 8 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Долотецької, ф. Р-4444, 8 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Закриничанської, ф. Р-4446, 43 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Збаржівської, ф. Р-4267, 7 од. зб., 1945-1948 рр.; 
Кожанської, ф. Р-3373, 36 од. зб., 1923-1930, 1944-1947 рр.; 
Наказнянської, ф. Р-4335, 4 од. зб., 1946-1948 рр.; 
Очеретнянської, ф. Р-4332, 9 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Плисківської, ф. Р-4264, 5 од. зб., 1944-1946 рр.; 
Скалянської, ф. Р-4445, 101 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Човновицької, ф. Р-4469, 9 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Чернявської, ф. Р-4443, 11 од. зб., 1944-1949 рр. 
 
Погребищенського району: 
Білашківської, ф. Р-2171, 59 од. зб., 1923-1928, 1944-1951 рр.; 
Іваньківської, ф. Р-4804, 14 од. зб., 1946-1950 рр.; 
Люлинецької, ф. Р-1270, 166 од. зб., 1922-1931, 1944-1951 рр.; 
Малинківської, ф. Р-4803, 321 од. зб., 1944-1976 рр.; 
Павлівської, ф. Р-4801, 60 од. зб., 1944-1951 рр.; 
Педосівської, ф. Р-4802, 70 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Саражинецької, ф. Р-2184, 32 од. зб., 1925-1927, 1944-1950 рр.; 
Смаржинецької, ф. Р-4091, 33 од. зб., 1922, 1944-1950 рр.; 
Черемошненської, ф. Р-4805, 19 од. зб., 1944-1949 рр. 
 
Станіславчицького району: 
Возновецької, ф. Р-4501, 54 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Олександрівської, ф. Р-2844, 41 од. зб., 1923-1927, 1944-1954 рр.; 
Слободо-Носковецької, ф. Р-2069, 154 од. зб., 1922-1929, 1944-1954 рр. 
 
Теплицького району: 
Антонівської, ф. Р-5533, 28 од. зб., 1944-1950, 1952-1954 рр.; 
Брідоцької, ф. Р-5626, 110 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Іванівської, ф. Р-5529, 37 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Кам’янецької, ф. Р-5624, 26 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Кожухівської, ф. Р-5623, 22 од. зб., 1944-1948, 1950-1953 рр.; 
Комарівської, ф. Р-5530, 165 од. зб., 1944-1955, 1957-1970 рр.; 
Росошанської, ф. Р-5625, 96 од. зб., 1944-1951, 1953-1970 рр.; 
Соболівської, ф. Р-5531, 103 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
Тиврівського району: 
Жахнівської, ф. Р-5661, 100 од. зб., 1944, 1956-1969 рр.; 
Івонівецької, ф. Р-5662, 28 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Онитковецької, ф. Р-5660, 27 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Сутисківської, ф. Р-5541, 140 од. зб., 1946-1967 рр. 
 
Томашпілського району: 
Білянської, ф. Р-4012, 1 од. зб., 1944 р.; 
Вапнярської, ф. Р-4014, 2 од. зб., 1944 р.; 
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Великорусавської, ф. Р-4067, 1 од. зб., 1944 р.; 
Вербівської, ф. Р-4015, 1 од. зб., 1944 р.; 
Вилянської, ф. Р-799, 30 од. зб., 1922-1923, 1944 рр.; 
Гнатівської, ф. Р-813, 2 од. зб., 1944 р.; 
Горишківської, ф. Р-4016, 1 од. зб., 1944 р.; 
Жолобівської, ф. Р-4017, 2 од. зб., 1944 р.; 
Кислицької, ф. Р-4018, 5 од. зб., 1944 р.; 
Комаргородської, ф. Р-3998, 2 од. зб., 1944-1946 рр.; 
Крижопільської, ф. Р-4020, 2 од. зб., 1944 р.; 
Липівської, ф. Р-806, 17 од. зб., 1923-1924, 1944 рр.; 
Малорусавської, ф. Р-4121, 3 од. зб., 1944 р.; 
Марківської, ф. Р-4022, 2 од. зб., 1944 р.; 
Раківської, ф. Р-3675, 10 од. зб., 1923, 1944 рр.; 
Рожнятівської, ф. Р-4048, 1 од. зб., 1944 р.; 
Томашпільської, ф. Р-805, 17 од. зб., 1923-1929, 1944 рр.; 
Яланецької, ф. Р-807, 20 од. зб., 1922-1924, 1944 рр. 
 
Тростянецького району: 
Летківської, ф. Р-2113, 194 од. зб., 1924-1930, 1944-1968 рр.; 
Лукашівської, ф. Р-2139, 267 од. зб., 1920-1932, 1944-1959 рр.; 
Северинівської, ф. Р-811, 88 од. зб., 1921-1928, 1944-1954 рр. 
 
Тульчинського району: 
Журавлівської, ф. Р-5654, 179 од. зб., 1946-1969 рр.; 
Кирнасівської, ф. Р-1269, 298 од. зб., 1923-1930, 1944-1968 рр.; 
Липівської, ф. Р-5555, 70 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Самгородоцької, ф. Р-5655, 22 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Тиманівської, ф. Р-5554, 221 од. зб., 1944-1967 рр. 
 
Турбівського району: 
Білянської, ф. Р-4483, 13 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Кіровської, ф. Р-4351, 23 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Козинецької, ф. Р-4436, 26 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Костянтинівської, ф. Р-4488, 12 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Косаківської, ф. Р-4648, 24 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Лісово-Лисіївської, ф. Р-4484, 11 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Новогребельської, ф. Р-4486, 11 од. зб., 1945-1948 рр.; 
Новоприлуцької, ф. Р-4428, 15 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Овечацької, ф. Р-4836, 6 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Польово-Лисіївської, ф. Р-4489, 20 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Сиваковецької, ф. Р-4477, 29 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Староприлуцької, ф. Р-4485, 21 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Червонотрибунівської, ф. Р-4480, 7 од. зб., 1946-1949 рр.; 
Чупринівської, ф. Р-4481, 17 од. зб., 1944-1949 рр. 
 
Уланівського району: 
Маркушівської, ф. Р-4352, 15 од. зб., 1944-1948 рр. 
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Хмільницького району: 
Великомитницької, ф. Р-1280, 146 од. зб., 1922-1932, 1944-1948 рр.; 
Забузької, ф. Р-3386, 79 од. зб., 1924-1929, 1944-1948 рр.; 
Кожухівської, ф. Р-2108, 118 од. зб., 1923-1928, 1945-1950 рр.; 
Кривошиїнської, ф. Р-2170, 68 од. зб., 1924-1931, 1945-1948 рр.; 
Кумановецької, ф. Р-1286, 68 од. зб., 1925-1927, 1945-1948 рр.; 
Семківської, ф. Р-4457, 26 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Слобідської, ф. Р-2172, 80 од. зб., 1926-1929, 1945-1949 рр.; 
Тесівської, ф. Р-2182, 42 од. зб., 1925-1929, 1944-1949 рр. 
 
Чернівецького району: 
Борівської, ф. Р-5118, 54 од. зб., 1945-1954 рр.; 
Букатинської, ф. Р-5114, 72 од. зб., 1945-1959 рр.; 
Гамулівської, ф. Р-5117, 33 од. зб., 1947-1954 рр.; 
Гоцулівської, ф. Р-5167, 90 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Лужоцької, ф. Р-5420, 20 од. зб., 1950-1954 рр.; 
Новомикільської, ф. Р-5180, 51 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Пелинівської, ф. Р-5142, 65 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Хрінівської, ф. Р-5113, 43 од. зб., 1945-1954 рр.; 
Шендерівської, ф. Р-5152, 96 од. зб., 1944-1959 рр. 
 
Чечельницького району: 
Білокамінської, ф. Р-4408, 13 од. зб., 1938-1939, 1944-1946 рр.; 
Вербської, ф. Р-4437, 13 од. зб., 1944-1946 рр.; 
Куренівської, ф. Р-4409, 13 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Липецької, ф. Р-4410, 9 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Тартацької, ф. Р-4411, 18 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Червоногребельської, ф. Р-4412, 10 од. зб., 1944-1949 рр. 
 
Шаргородського району: 
Гибалівської, ф. Р-4452, 8 од. зб., 1945-1950 рр.; 
Жданівської, ф. Р-4453, 20 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Лозовської, ф. Р-5620, 190 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Пацьорівської, ф. Р-4454, 5 од. зб., 1946-1948 рр.; 
Пеньківської, ф. Р-4674, 13 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Теклівської, ф. Р-4455, 61 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Федорівської, ф. Р-4456, 6 од. зб., 1946-1948 рр.; 
Юридико-Щаргородської, ф. Р-5395, 25 од. зб., 1944-1949 рр. 
 
Шпиківського району: 
Замлинянської, ф. Р-5553, 58 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Рахнянської, ф. Р-4606, 27 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Садко-Острівської, ф. Р-4607, 87 од. зб., 1944-1954 рр. 
 
Ямпільського району: 
Великокісницької, ф. Р-1233, 280 од. зб., 1922-1930, 1944-1970 рр.; 
Дзигівської, ф. Р-1224, 254 од. зб., 1924-1930, 1944-1970 рр.; 
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Качківської, ф. Р-1223, 195 од. зб., 1923-1930, 1944, 1946-1970 рр.;  
Клембівської, ф. Р-1226, 284 од. зб., 1921-1931, 1944-1970 рр.;  
Цекинівської, ф. Р-1216, 313 од. зб., 1920-1929, 1944-1970 рр.  
 
Яришівського району:  
Бернашівської, ф. Р-5163, 35 од. зб., 1944-1954 рр.;  
Ломозівської, ф. Р-5407, 62 од. зб., 1944-1954 рр.;  
Нишівецької, ф. Р-5637, 35 од. зб., 1944-1954 рр.  
 
 
ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ МІСЬКИХ  
РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ  
 
12 фондів, 15151 од. зб., 1920-1993 рр. Описи.  
 
Створені відповідно до Конституції УСРР від 10 березня 1919 р. і постанови 
ВУЦВК від 20 квітня 1921 р. як міські ради робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів. З 30 січня 1937 р. на підставі статті Конституції 
УРСР перейменовані у виконавчі комітети міських рад депутатів трудя-
щих. Після прийняття Конституції 1977 р. – виконкоми міських рад народ-
них депутатів. За Конституцією України 1996 р. – виконавчі комітети місь-
ких рад. У фондах відклалися документи ревкомів за 1920 р.  
 
Постанови, розпорядження, обіжники, накази, інструкції ВУЦВК, 

РНК УСРР, Вінницького окружного виконавчого комітету, ЦК компартії 
України, Ради Міністрів України, Президії Верховної Ради УРСР, Вінни-
цького облвиконкому, районних виконавчих комітетів; протоколи засідань 
загальних зборів робітників і службовців підприємств, установ та організа-
цій з виборів до  міськрад;  протоколи  засідань  і  сесій  постійних  комісій
міськрад про проведення виборів до міських рад, виділення  комунальних
квартир, земельних ділянок під індивідуальне будівництво.  

Плани робіт виконкомів міськрад, плани відбудови та розвитку на-
родного господарства, народної освіти, охорони здоров’я, культури; ком-
плексні плани з благоустрою міст, п’ятирічні плани по підприємствах міст; 
бюджети і кошториси видатків; річні бухгалтерські  звіти,   звіти постій- 
них комісій, засідань місцевкомів; статистичні звіти про підготовку та 
проведення виборів до міських рад.  

Акти про збитки, завдані народному господарству міст німецько-
фашистськими загарбниками, акти оцінки майна та плодово-ягідних наса-
джень жителів міст; відомості про хід відбудови житлово-комунального 
господарства міст, відкриття навчальних, медичних та культурних закла- 
дів; інформації про нагородження орденами та медалями учасників війни,
передовиків виробництва, багатодітних матерів; листування з Радою Мініс-
трів УРСР з питань відновлення народного господарства області, з організа- 
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ціями та установами міст про відбудову промислових підприємств міст 
області, відновлення роботи шкіл, медичних та дитячих закладів; листу-
вання з районними, міськими та сільськими організаціями та установами з 
господарських питань.  

 
Барської, ф. Р-5609, 586 од. зб., 1944-1992 рр.;  
Бершадської, ф. Р-5502, 303 од. зб., 1967-1986 рр.;  
Вінницької, ф. Р-151, 9079 од. зб., 1920-1938, 1944-1992 рр.;  
Гайсинської, ф. Р-5524, 453 од. зб., 1944-1987 рр.;  
Жмеринської, ф. Р-5070, 817 од. зб., 1944-1988 рр.;  
Козятинської, ф. Р-5582, 715 од. зб., 1944-1986 рр.;  
Могилів-Подільської, ф. Р-5053, 1651 од. зб., 1944-1993 рр.;  
Немирівської, ф. Р-3967, 3 од. зб., 1921 р.;  
Немирівської, ф. Р-5496, 467 од. зб., 1944-1988 рр.;  
Ольгопільської, ф. Р-4312, 1 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Сальницької, ф. Р-4188, 64 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Тульчинської, ф. Р-5551, 882 од. зб., 1945-1985 рр.;  
Хмільницької, ф. Р-3549, 597 од. зб., 1928-1931, 1944-1983 рр.  
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
 
Ф. Р-2700, 10042 од. зб., 1931-1941, 1943-1998 рр.  
Описи, каталог.  
 
27 лютого 1932 р. на підставі постанови ІV сесії Всеукраїнського ЦВК 
ХІІ скликання (9 лютого 1932 р.) була створена Вінницька область. Для 
проведення всієї організаційної роботи, пов’язаної із запровадженням 
обласної системи, був організований Вінницький обласний виконавчий 
(організаційний) комітет, який підпорядковувався Президії ВУЦВК і 
РНК УСРР. Згідно з Конституцією УРСР, прийнятою 30 січня 1937 р. 
була обрана Вінницька обласна рада депутатів трудящих, яка утворила 
виконавчий комітет. За конституцією Української РСР 1977 р. – Вінни-
цька обласна рада народних депутатів. Виконавчий комітет ради лікві-
довано у 1992 р. Відновив діяльність в 1994 р. Остаточно ліквідований 
в серпні 1995 р. Функції перейшли до обласної державної адміністра-
ції. За Конституцією України 1996 р. – Вінницька обласна рада. Здійс-
нює функції органу місцевого самоврядування. 
 
Постанови, рішення, розпорядження РНК, ЦК ВЛКСМ, ЦК КП 

України, Президії Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР, Українсь-
кої Республіканської ради профспілок, Вінницького облвиконкому; Укази 
Президії Верховної Ради СРСР про нагородження громадян області уря-
довими нагородами; протоколи засідань організаційного комітету Президії 
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Верховної Ради УРСР; протоколи та стенограми сесій обласної ради депу-
татів трудящих; протоколи засідань Вінницького облвиконкому, районних 
рад депутатів трудящих, постійних комісій.  

Плани розвитку народного господарства; річні плани роботи облви-
конкому; зведені статистичні звіти та звіти обласної, міських та районних 
рад народних депутатів про організаційну роботу міськрад; зведення про 
стан тваринництва та птахівництва, про стан посівів, урожайність та заготі-
влю сільськогосподарських культур.  

Акти про завдання збитків німецько-фашистськими окупантами на 
території Вінницької області; акти обстеження підприємств організацій, 
шкіл, лікувальних закладів, дитячих установ; відомості про хід колективі-
зації по районах, забезпечення землею одноосібників та розкуркулення; 
статистичні відомості про кількість і національний склад населення; листу-
вання з Радою Міністрів СРСР, УРСР, Міністерствами м’ясної та молочної 
промисловості, сільського господарства УРСР, облвідділом сільського гос-
подарства, райвиконкомами з питань розвитку сільського господарства, 
підвищення продуктивності тваринництва, заготівлі сільськогосподарських 
продуктів; листування з республіканськими, обласними та районними бу-
дівельними організаціями з питань промислового, сільського та шляхового 
будівництва.  
 
 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ РАЙОННИХ РАД  
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ М. ВІННИЦІ  
 
3 фонди, 5334 од. зб., 1945-1994 рр. Описи.  
 
Створені як територіальні органи державної влади на підставі ст. 54 Консти-
туції УРСР після звільнення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбни-
ків у 1944 р. Ліквідовані в серпні 1948 р., на підставі наказу Президії Верхов-
ної Ради УРСР та рішення виконкому облради депутатів трудящих № 1884 
від 16 серпня 1948 р. Діяльність виконавчих комітетів було поновлено Ука-
зом Президії Верховної Ради УРСР від 20 березня 1972 р. “Про створення ра-
йонів у м. Вінниці Вінницької області” та  постанови  Ради  Міністрів  УРСР  
№ 155 від 31 березня 1972 р. “Про структуру і штати райвиконкомів м. Вінни- 
ці”. З прийняттям Конституції УРСР 1977 р. – перейменовані у вико- 
навчі комітети районних рад народних депутатів. Підпорядковувалися вико- 
нкому  Вінницької міської ради народних депутатів.  
 
Постанови, рішення, розпорядження обласного, міського, районного 

комітетів Компартії України, обласного та міського виконкомів; протоколи 
засідань звітно-виборчих та профспілкових зборів, засідань виконкому, ад-
міністративних комісій, комісій з питань релігій, у справах неповнолітніх; 
протоколи сесій, засідань дільничних та окружних виборчих комісій. 
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Звіти депутатів перед виборцями, фінансові та статистичні звіти, 
кошториси витрат та облікові рахунки.  

Акти перевірки роботи підприємств та організацій району; відо-
мості про нагородження громадян державними нагородами; листуван-
ня з Міністерствами УРСР, міським, районним комітетами Компартії 
України, міськвиконкомами, підприємствами та організаціями міста з 
господарських, політико-освітніх та культурних питань.  

 
Замостянський (Свердловський), ф. Р-4891, 1296 од. зб., 1945-1948, 
1972-1994 рр.;  
Ленінський, ф. Р-4888, 2346 од. зб., 1945-1948, 1972-1992 рр.;  
Староміський (Кіровський), ф. Р-4887, 1692 од. зб., 1945-1948, 1972-
1991 рр.  
 
ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ СЕЛИЩНИХ  
РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ  
 
24 фонди, 7614 од. зб., 1922-1990 рр. Описи.  
 
Створені відповідно до постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р. Піс-
ля  проведення  виборів   1939 р.,   відповідно   до   Конституції  УРСР  
1937 р., – виконавчі комітети  селищних  рад  депутатів  трудящих.  За 
Конституцією УРСР 1977 р. перейменовані у  селищні  ради  народних 
депутатів. Виконували функції місцевих органів радянської влади.  
 
Постанови ЦВК УРСР, губернських, окружних, обласних, район-

них рад і виконкомів, райкому КП України; розпорядження, накази, ін-
струкції відділів райвиконкомів; протоколи засідань пленумів і сесій се-
лищних рад, загальних зборів громадян селищ; протоколи засідань КНС, 
товариств взаємодопомоги; окружних, дільничних виборчих комісій.  

Перспективні плани робіт виконкомів селищних рад народних де-
путатів; річні, квартальні, місячні плани робіт селищних рад; плани по-
стійних комісій; звіти про стан і розвиток народної освіти, охорони здо-
ров’я, соціального забезпечення, будівництва, благоустрій району; річні, 
місячні фінансові звіти; звітні відомості про прибутки та видатки бюдже-
ту селищних рад; статистичні звіти про витрати фонду заробітної плати 
працівникам селищних рад.  

Акти ревізій бюджету селищних рад, обстеження шкіл; акти про ви-
ділення присадибних ділянок для індивідуальних забудовників селищ; ві-
домості про стан тваринництва, хід весняних посівних кампаній, урожай-
ність; звіти про відбудову народного господарства після війни, про робо-
ту товариських судів, груп народного контролю, про відкриття медичних 
та освітніх установ; інформації про виконання рішень райвиконкому, про до- 
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тримання законодавства про релігійні культи; заяви і скарги громадян; спи-
ски землевласників; листування з райвиконкомами та їх відділами про ре-
патрійованих та біженців (1923 р.); листування з питань народної освіти, 
сільськогосподарського податку, благоустрою селищ, з фінансових питань, 
з питань культурно-просвітницької роботи. 

 
Бершадської, ф. Р-5509, 106 од. зб., 1947-1966 рр.; 
Брацлавської, ф. Р-5495, 249 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Вапнярської, ф. Р-4013, 239 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Вороновицької, ф. Р-5279, 219 од. зб., 1944-1972 рр.; 
Гніванської, ф. Р-5542, 163 од. зб., 1944-1967 рр.; 
Іллінецької, ф. Р-6060, 288 од. зб., 1944-1984 рр.; 
Калинівської, ф. Р-2090, 568 од. зб., 1922-1941, 1944-1987 рр.; 
Копайгородської, ф. Р-5850, 211 од. зб., 1944-1972 рр.; 
Крижопільської, ф. Р-5401, 332 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Ладижинської, ф. Р-3101, 227 од. зб., 1928-1930, 1944-1974 рр.; 
Липовецької, ф. Р-5882, 325 од. зб., 1944-1987 рр.; 
Літинської, ф. Р-2156, 377 од. зб., 1926-1929, 1944-1973 рр.; 
Мурованокуриловецької, ф. Р-2109, 360 од. зб., 1922-1937, 1944-1985 рр.; 
Погребищенської, ф. Р-5710, 380 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Ситковецької, ф. Р-5494, 213 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Теплицької, ф. Р-5528, 372 од. зб., 1944-1946, 1948-1984 рр.; 
Томашпільської, ф. Р-5560, 212 од. зб., 1945-1973 рр.; 
Тростянецької, ф. Р-2162, 332 од. зб., 1925-1929, 1944-1947, 1949-1974 рр.; 
Турбівської, ф. Р-4476, 222 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Чечельницької, ф. Р-4413, 384 од. зб., 1944-1985 рр.; 
Шаргородської, ф. Р-5394, 578 од. зб., 1944-1989 рр.; 
Шпиківської, ф. Р-5552, 241 од. зб., 1944-1967 рр.; 
Ямпільської, ф. Р-5477, 549 од. зб., 1944-1990 рр. 
 
 
КОМІСІЯ ТА КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН (КНС) 
 
46 фондів, 3683 од. зб., 1920-1933 рр. Описи. 
 

Сільські та волосні комітети незаможних селян створені згідно з По-
становою Робітничо-селянського уряду України від 9 травня 1920 р. з ме-
тою захисту інтересів бідняків і середняків села. За Положенням ВУЦВК від 
25 травня 1921 р. створено підвідділ по роботі комнезамів при відділі управ-
ління Подільського губвиконкому. Постановою від 18 січня 1922 р. створе-
на Подільська губернська комісія незаможних селян при губернському під-
відділі комнезамів. Декретом ВУЦВК від 11 липня 1923 р. підвідділ комне-
замів був ліквідований, а його функції перейшли безпосередньо до губерн-
ської комісії незаможних селян, яка існувала при президії губвиконкому. 
Згідно з цим же Положенням були створені районні та окружні комісії не-



ліквідацією волостей і повітів (1923 р.), волосні комітети та повітові комісії 
незаможних селян були ліквідовані. За постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 16 
листопада 1925 р. комісії незаможних селян були реорганізовані в добровільні 
громадські організації захисту інтересів селянської бідноти – комітети 
незаможних селян. У зв’язку з адміністративно-територіальною реформою 
припинили свою діяльність: губернський – у 1925 р., окружні – у 1930 р. Піс- 
ля завершення  колективізації сільського господарства і  ліквідації замож- 
ного селянства, в 1933 р. районні та сільські комітети були ліквідовані. 
 
Обіжники, директивні вказівки ВУЦВК, Центральної комісії, 

губернського підвідділу комітетів незаможних селян, повітвиконкомів; 
протоколи засідань Центральної комісії КНС, губвиконкому, з’їздів 
губернських комісій незаможних селян інших губерній України; протоколи 
засідань губернського бюро із землевлаштування державних фондів, 
волосних з’їздів КНС. 

Доповіді, звіти, зведення про діяльність повітових, волосних, 
сільських комітетів незаможних селян. 

Акти обстеження окружних і районних КНС; відомості про 
колективні господарства по округах губернії (1924 р.); документи про 
організацію волосних комісій допомоги демобілізованим червоноармійцям, 
чистку, перереєстрацію та заяви про вступ в члени КНС; анкети делегатів 
Брацлавського повітового з’їзду КНС; анкети, списки членів комнезамів; 
листування про проведення політичної, організаційної роботи 
сількомнезамів, про кредитування, придбання сільськогосподарських 
машин, лісонасадження, культурно-освітню роботу, державне страхування, 
допомогу дітям-сиротам та інвалідам-червоноармійцям, стан шефської 
роботи на селі, надання медичної та санітарної допомоги членам КНС, 
надання матеріальної допомоги студентам і учням членам КНС. 
 

Подільська губернська комісія, ф. Р-1901, 79 од. зб., 1922-1925 рр. 
 
Комітети 
повітові: 
Брацлавський, ф. Р-928, 73 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-2031, 20 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Липовецький, ф. Р-2611, 19 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Літинський, ф. Р-2030, 6 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-4311, 12 од. зб., 1920-1921 рр.; 

 
окружні: 
Вінницький, ф. Р-951, 324 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-2032, 4 од. зб., 1925 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-401, 21 од. зб., 1927-1930 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-584, 212 од. зб., 1922-1930 рр.; 
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районні: 
Брацлавський, ф. Р-1908, 56 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Вахнівський, ф. Р-350, 137 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Великокісницький, ф. Р-1241, 23 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Вінницький, ф. Р-1904, 99 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-784, 24 од. зб., 1923-1932 рр.; 
Гранівський, ф. Р-788, 6 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Дзюньківський, ф. Р-3642, 2 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Зятковецький, ф. Р-5036, 3 од. зб., 1924 р.; 
Калинівський, ф. Р-2034, 35 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Ладижинський, ф. Р-787, 17 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Липовецький, ф. Р-404, 88 од. зб., 1923-1931 рр.; 
Малокутищанський, ф. Р-3512, 4 од. зб., 1923 р.; 
Махнівський, ф. Р-1910, 118 од. зб., 1925-1932 рр.; 
Межирівський, ф. Р-1932, 97 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-2657, 32 од. зб., 1925-1930 рр.; 
М’ястківський, ф. Р-2033, 8 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Немирівський, ф. Р-1906, 48 од. зб., 1927-1929 рр.; 
Обіднянський, ф. Р-1950, 2 од. зб., 1925 р.; 
Ободівський, ф. Р-2026, 29 од. зб., 1927-1928 рр.; 
Пиківський, ф. Р-906, 111 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Плисківський, ф. Р-1907, 108 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Погребищенський, ф. Р-2017, 3 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-971, 250 од. зб., 1921-1931 рр.; 
Староприлуцький, ф. Р-360, 102 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Терешпільський, ф. Р-4400, 26 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-2037, 15 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-2035, 25 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-232, 143 од. зб., 1923-1933 рр.; 
Турбівський, ф. Р-363, 37 од. зб., 1929-1930 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-2052, 185 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Шпиківський, ф. Р-2036, 119 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Юзвинський, ф. Р-1949, 32 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-2013, 48 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Яришівський, ф. Р-2440, 16 од. зб., 1923-1930 рр.; 
 
Волосні комітети незаможних селян Поділля (О.А.Ф.), ф. Р-4075, 270 од. зб., 
1920-1923 рр. (Бабчинецький, Білопільський, Браїлівський, Гавришівський, 
Гніванський, Дзюньківський, Животівський, Журавлівський, Загнітківський, 
Іваньківський, Іллінецький, Кіблицький, Клебанський, Кожухівський, Липо-
вецький, Люлинецький, Махнівський, Межирівський, Мурованокурилове-
цький, М’ястківський, Немирівський, Нижньокропивнянський, Обіднянсь-
кий, Ободівський, Острожецький, Піщанський, Пиківський, Пузирецький, 
Сосонський, Староприлуцький, Терешпільський, Томашпільський, Холодів-
ський, Хоньківецький, Юзвинський, Юрковецький); 
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Сільські комітети незаможних селян Поділля (О.А.Ф.), ф. Р-2041, 595 од. зб., 
1920-1933 рр. (Антонівський, Антонопільський, Багринівський, Білоусівський, 
Білянський, Березнянський, Березівський, Василівський, Великокісницький, 
Великостратіївський, Войтівецький, Вуйківський, Гавришівський, Гальжбіївсь-
кий, Ганнопільський, Гонорівський, Гордіївський, Губницький, Дібровенець-
кий, Ілляшівський, Калининський, Каменський, Кацмазівський, Кинашівський, 
Клебанський, Клітищанський, Кобилівський, Копіївський, Корделівський, Ко-
саківський, Крищинецький, Кумановецький, Куравський, Лемешовецький, Ло-
зуватський, Мазурівський, Малокутищанський, Межирівський, Михайлівсь-
кий, Мовчанський, Новогребельський, Носовецький, Олександрівський, Ор-
ловський, Паріївський, Пісочинський, Переорський, Писарівський, Погорільсь-
кий, Попівський, Порубинецький, П’ятничанський, Ріжок-Микулинецький, Се-
веринівський, Скибинецький, Скитський, Слободо-Дашківецький, Соболівсь-
кий, Соломирський, Снитківський, Спичинецький, Стадницький, Староприлу-
цький, Степашківський, Струтинецький, Тарасівський, Тростянецький, Тростя-
нчицький, Тяжилівський, Феліксіївський, Флеминдський, Харпацький, Холо-
дівський, Четвертинівський, Ширмівський, Широкогребельський, Шуро-
Метлинецький, Юровський, Янкулівський, Янівецький, Ярмолинецький). 

 
 

ПІЩАНСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ БІДНОТИ 
 
Ф. Р-4310, 1 од. зб., 1919 р. Опис. 
 
Створений 6 квітня 1919 р. згідно з Декретом Тимчасового робітничо-
селянського уряду України від 14 січня 1919 “Про організацію влади на міс-
цях”. Вибирався сільським сходом у кількості трьох чоловік. Займався орга-
нізацією колективного обробітку землі та об’єднанням селян в сільськогос-
подарські комуни, наглядом за своєчасною оранкою та засівом полів та збо-
ром урожаю, охороною революційного порядку, мобілізацією до Червоної 
Армії, стягненням податків, наданням допомоги місцевим продовольчим 
органам у здійсненні реквізиції хліба в селян. Ліквідований після звільнення 
Поділля від більшовиків армією УНР в серпні 1919 р. 
 
Статут, тимчасове положення, інструкція про сільські комітети бід-

ноти; накази, розпорядження військового комісара Ольгопільського повіту, 
голів повітового та волосного ревкомів. Резолюції Ольгопільського повіто-
вого з’їзду Рад про роботу повітового земельного відділу та стан борошно-
мельної справи. Заяви селян про наділення їх землею. 

 
 

ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ  
З ЛІКВІДАЦІЇ ГУБЕРНСЬКИХ УСТАНОВ 
 
Ф. Р-3889, 40 од. зб., 1925-1926 рр. Опис. 



Створена згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР “Про організацію і по-
рядок діяльності губернських ліквідаційних комісій” від 10 червня 1925 р. 
Займалася ліквідацією губернських установ відповідно до реформи три-
ступеневої системи управління в Україні. Працювала під безпосереднім ке-
рівництвом губвиконкому і керувалася загальними постановами та ін-
струкціями Центральної комісії з проведення реформи.  

 
Постанови, інструкції Центральної  комісії з  проведення  реформи 

системи управління про ліквідацію губустанов; протоколи засідань Центра-
льної, губернської комісій, губвиконкому.  

Плани, звіти про роботу комісії з ліквідації губернських установ.  
Акти, відомості про ліквідацію губустанов, розподіл майна між уста-

новами та округами.  
 
 

ГАЙСИНСЬКА ОКРУЖНА ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ  
ГАЙСИНСЬКОГО ОКРУЖНОГО ВИКОНАВЧОГО  
КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (ОКРЛІКВІДКОМ)  
 
Ф. Р-3502, 16 од. зб., 1924-1925 рр. Опис.  

 
Ліквідаційна  комісія  з  ліквідації  Гайсинського  округу  створена  6  червня 
1925 р. згідно з інструкцією Центральної адміністративно-територіальної  
комісії, затвердженої Президією ВУЦВК на підставі постанови ВУЦВК  
і РНК УСРР від 3 червня 1925 р.  
У фонді відклалися документи окружної технічної ліквідаційної підкомісії 
за 1924 рік.  

 
Інструкція губвиконкому про ліквідацію Гайсинської округи; про-

токоли об’єднаного пленуму окрвиконкому, ліквідаційної комісії, техніч-
ної ліквідаційної підкомісії.  

План ліквідації Гайсинського округу.  
Акти ліквідації округи, прийому-передачі справ і майна районів, 

установ і організацій; списки службовців.  
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 
Ф. Р-6147, 327 од. зб., 1992-1998 рр. Описи.  
 
Відповідно до Закону України від 14. 05.1992 р. "Про представника Пре-
зидента України", постанови ВР України від 05.03.1992 р. "Про по-
рядок введення в дію Закону "Про представника Президента України"",  
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указу Президента України від 14.04.1992 р. № 252 "Про Положення про 
місцеву державну адміністрацію" та згідно з розпорядженням предста-
вника Президента України у Вінницькій області від 19.05.1992 р. № 34 
на базі виконавчого комітету Вінницької обласної ради утворена Він-
ницька обласна державна адміністрація. 
Обласна державна адміністрація діє відповідно до Закону України "Про 
місцеві державні адміністрації", є органом державної виконавчої влади 
і підпорядковується Президенту України, Кабінету Міністрів України, 
Верховній Раді України. 
 
Укази Президента України про присвоєння працівникам підпри-

ємств, установ та організацій різних галузей народного господарства, 
освіти, культури, охорони здоров’я та ін. почесних звань України. 

Розпорядження Представника Президента України у Вінницькій 
області. 

Протоколи засідань колегії при представникові Президента Укра-
їни. Протоколи засідань конкурсної комісії облдержадміністрації. 

Обласні програми соціально-економічного розвитку області, роз-
витку галузей народного господарства, комунального господарства, 
медичного обслуговування населення, освіти та культури. 

Документи загальнодержавних нарад – семінарів з питань роботи 
агропромислового комплексу, буряко-цукрового виробництва. 

Довідки та таблиці показників про підсумки роботи народного 
господарства області. Доповідна записка робочої групи КМУ щодо 
виконання рішення протоколу № 29 засідання Президії КМУ від 
13.12.1995 р. "Про результати роботи урядової комісії з вивчення стану 
справ в економіці та соціальній сфері Вінницької області". Інформації 
з питань приватизації майна державних підприємств та об’єктів у Він-
ницькій області; з питань розвитку агропромислового комплексу; про 
заходи реалізації Державної програми боротьби зі злочинністю. Доку-
менти з питань змін меж між районами області, здійснення земельної 
реформи. Довідки про результати перевірок діяльності виконавчих ор-
ганів міських рад із здійснення ними делегованих повноважень держа-
вної виконавчої влади. Довідки про стан виконавської дисципліни та 
дотримання чинного законодавства в районних державних адміністра-
ціях. 

Кошториси видатків та штатні розписи.  
Письмові звернення громадян та документи про результати їх 

розгляду. 
Листування з Адміністрацією Президента України з питань наго- 

родження орденами і медалями трудящих  області;  з  міністерствами, 
управліннями  стосовно  соціально-економічного  розвитку  та  аналізу 
тенденцій розвитку галузей економіки області,  про  стан  реалізації  
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антимонопольної політики у галузях промисловості, зовнішньоеконо- 
мічних зв’язків, роботу закладів охорони здоров’я, освіти, культури.  

 
 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОБОРОНИ  
І МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВІННИЦЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 
Ф. Р-6158, 5 од. зб., 1995-2010 рр. Опис.  
 
Розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації про 

утворення управління від 16.11.1995 р. Накази начальника управління з 
основної діяльності.  

Документи про ліквідацію управління.  
Штатні розписи управління.  
 
 

 
Ф. Р-1683, 1129 од. зб., 1941-1945 рр. Описи, каталог.  
 
Створена на підставі постанови РНК СРСР від 16 березня 1943 р. Роз-
почала свою роботу в квітні 1944 р. Керувала діяльністю районних і 
міських комісій, складала зведені відомості про злодіяння німецько-
фашистських загарбників і їх спільників та заподіяні ними збитки на-
родному господарству області й громадянам.  
 
Постанови РНК СРСР, об’єднаного засідання обкому КП Украї-

ни та облвиконкому; розпорядження обласної комісії; інструкції Над-
звичайної державної комісії про порядок визначення збитків; протоко-
ли засідань обласної, районних комісій.  

Акти, доповідні записки про збитки і злодіяння, заподіяні окупантами 
колгоспам, підприємствам, установам, громадським організаціям, громадя-
нам; акти і протоколи опитування свідків про масове знищення окупантами 
радянських громадян на території області; зведені відомості про збитки, 
заподіяні гітлерівськими окупантами окремим галузям народного госпо- 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМІСІЯ СПРИЯННЯ РОБОТІ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ІЗ ВСТАНОВЛЕН-
НЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ НІМЕЦЬКО-
ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ ТА ЇХ СПІЛЬНИКІВ І ЗА-
ПОДІЯНИХ НИМИ ЗБИТКІВ ГРОМАДЯНАМ, КОЛГОСПАМ, 
ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ, ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИ-
ЄМСТВАМ ТА УСТАНОВАМ СРСР 



дарства, народному господарству районів, міст області в цілому; допові-
дні записки, довідки про роботу обласної, районних та міських комісій.  
 
 

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ З ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
СРСР У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.)  
 
Ф. Р-2260,560 од. зб., 1945-1991 рр. Описи.  

 
Протоколи засідань окружних та дільничних виборчих комісій 

про результати голосувань в округах та дільницях по виборах до Вер-
ховної Ради СРСР. Протоколи зустрічей кандидатів у депутати ВР 
СРСР з виборцями.  

Матеріали окружних виборчих комісій про результати голосу-
вань в округах по виборах до Ради Національностей та Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР.  

Біографії кандидатів у депутати ВР СРСР.  
 
 

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ З ВИБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ РАД ДЕПУ-
ТАТІВ ТРУДЯЩИХ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.)  
 
Ф. Р-4269, 921 од. зб., 1947-1990 рр. Описи.  

 
Протоколи засідань дільничних виборчих комісій про результати 

виборів до обласної, районних, міських, селищних і сільських рад. 
Протоколи засідань виконкомів сільських рад про затвердження вибо-
рчих округів з виборів до сільських рад депутатів трудящих. Матеріали 
загальних зборів організацій, установ і підприємств з питань висування 
кандидатів у депутати місцевих рад. Протоколи окружних виборчих 
комісій про реєстрацію кандидатів у депутати місцевих рад.  

Відомості про кандидатів у депутати обласної, районних, місь-
ких, селищних і сільських рад. Списки членів виборчих комісій.  
 
 

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ  
 
7 фондів, 1715 од. зб., 1997-1999, 2002, 2004-2007 рр. Описи.  

 
           Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 
від Вінницької області (О.А.Ф.), ф. Р-6088, 202 од. зб., 1997-1998 рр.;  

Окружні виборчі комісії з виборів Президента України (О.А.Ф.), ф. Р-
6112, 292 од. зб., 1999, 2004 – 2005 рр.; 
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Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 2002 р. 
від Вінницької області (О.А.Ф.), ф. Р-6131, 197 од. зб., 2002 р.; 

Міські (міст обласного значення), районні в м. Вінниці територіальні 
виборчі комісії з виборів депутатів міських та районних рад, міських голів у 
Вінницькій області та агітаційні матеріали виборчої кампанії 2006 р. 
(О.А.Ф.), ф, Р-6148, 436 од. зб., 2006 р.; 

Окружні територіальні виборчі комісії з виборів народних депутатів 
України 2006 р. та агітаційні матеріали виборчої кампанії у Вінницькій обла-
сті (О.А.Ф.), ф. Р- 6149, 252 од. зб., 2006 р.; 

Обласна територіальна виборча комісія з виборів депутатів Вінницької 
обласної ради 2006 р. та агітаційні матеріали виборчої кампанії, ф. Р-6150, 
182 од. зб., 2006 р.; 

Окружні територіальні виборчі комісії з позачергових виборів народ-
них депутатів України 30 вересня 2007 р. у Вінницькій області (О.А.Ф.), ф. Р-
6155, 84 од. зб., 2007 р. 

 
 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ І 
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ  
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 
Ф. Р-6067, 12 од. зб., 1992-1996 рр. Описи. 
 
 
 
2. ОРГАНИ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ,  
ДЕРЖАВНОГО ТА ПАРТІЙНОГО КОНТРОЛЮ 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ІНСПЕКТУРА  
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ 
 
Ф. Р-991, 717 од. зб., 1919-1925 рр. Описи. 

 
За постановою Народного комісаріату державного контролю України від 
15 березня 1919 р. було створено Подільське губернське відділення На-
родного комісаріату державного контролю, яке здійснювало контроль за 
діяльністю радянських установ на території губернії. Згідно з наказом На-
родного комісаріату РСІ від 25 лютого 1920 р. губернське відділення реор-
ганізоване в губернський відділ РСІ, за постановою ВУЦВК від 26 травня 
1920 р. відділ був реорганізований у відділ державного контролю при гу-
бернському виконкомі. На підставі положення, затвердженого ВУЦВК 26 
липня 1922 р., відділ державного контролю перейменований у відділ робіт-
ничо-селянського державного контролю. Згідно з положенням, затвердже-
ним ВУЦВК 7 березня 1923 р., його  реорганізовано  у  відділ  робітничо-
селянської інспекції,  а  за  постановою  3  сесії  ВУЦВК  8  скликання  від 



12 жовтня 1924 р. –  в Інспектуру робітничо-селянської інспекції 
Подільського губернського виконкому. Ліквідована 15 липня 1925 р.  

 
Декрети, постанови ВУЦВК, РНК України, обіжники Народного 

Комісаріату робітничо-селянської інспекції СРСР, Подільського губе-
рнського відділу юстиції, губфінвідділу; накази Народного Комісаріату 
РСІ; протоколи засідань президії губекономнаради, губернського від-
ділу РСІ; інструкції про порядок виборів осередків сприяння РСІ та 
про участь у їх роботі робітників та селян; плани роботи та звіти губе-
рнських установ і повітових відділів РСІ; кошториси губернських і по-
вітових установ; акти, доповіді, висновки ревізій та обстежень установ 
і підприємств.  
 
 

ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ  
 
5 фондів, 93 од. зб., 1920-1922 рр. Описи.  

 
Створені на підставі наказу Народного комісаріату РСІ України від 25 
лютого 1920 р. Контролювали діяльність радянських установ на 
території повітів. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК від 8 
березня 1922 р.  

 
Декрети, постанови РНК СРСР, Народного комісаріату робітни-

чо-селянської інспекції, накази губернських відділів РСІ та праці; про-
токоли засідань повітових відділів РСІ, економічних нарад, загальних 
зборів учителів Липовецької волості та робітників цукрових заводів; 
доповіді про діяльність повітових продовольчих інспекцій; акти ревізій 
повітових та волосних установ; листування з губвиконкомом, повіто-
вими установами про поліпшення матеріального добробуту населення, 
про вилучення лишків  землі  у  заможних  селян,  виконання  продроз-
кладки.  
 

Гайсинський, ф. Р-2116, 6 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Жмеринський, ф. Р-3017, 22 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Липовецький, ф. Р-392, 24 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Літинський, ф. Р-2060, 30 , од. зб., 1920-1922 рр.;  
Ольгопільський, ф. Р-5037, 11 од. зб., 1920-1921 рр.  
 
 
ОКРУЖНІ ВІДДІЛИ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ  
 
3 фонди, 978 од. зб., 1923-1930 рр. Описи. 
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Створені відповідно до положення, затвердженого ВУЦВК 29 серпня 
як окружні відділення РСІ при окрвиконкомах. Відповідно до постано-
ви РНК УРСР від 17 червня 1925 р. були реорганізовані у відділи. Лік-
відовані в 1930 р.  

 
Постанови, обіжники ВУЦВК, Народного комісаріату РСІ УСРР, 

окружних РСІ; протоколи засідань президій окрвиконкомів, колегій 
окрРСІ, економічних секцій, загальних зборів працівників окружних 
установ; доповіді про стан колективізації в Тульчинському районі 
(1930 р.), стан механізації сільського господарства Могилів-
Подільського округу, проведення хлібозаготівлі в селах Тульчинського 
району.  

Річні плани та звіти про роботу окружних відділів РСІ, звіти ту-
беркульозного диспансеру, психіатричної лікарні, агрономічного тех-
нікуму, дитячих колоній м. Вінниці.  

Відомості про особовий склад.  
 

Вінницький, ф. Р-997, 725 од. зб., 1923-1930 рр.;  
Могилів-Подільський, ф. Р-3201, 59 од. зб., 1926-1930 рр.;  
Тульчинський, ф. Р-1996, 194 од. зб., 1926-1930 рр.  

 
 

РАЙОННІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РОБІТНИЧО-
СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ  
 
3 фонди, 120 од. зб., 1927-1934 рр. Описи.  

 
Створені в жовтні 1930 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 23 сер-
пня 1930 р. Ліквідовані на підставі постанови ЦВК та РНК СРСР від 11 
лютого 1934 р. У фондах відклалися документи секцій робітничо-
селянських інспекцій при райвиконкомах за 1927-1930 рр.  

 
Постанови, обіжники, інструкції Народного комісаріату РСІ; про-

токоли засідань районних РСІ, президії Ситковецького райвиконкому, 
сільрад; акти обстежень районних, сільських установ, підприємств і 
громадських організацій; заяви та скарги громадян на рішення район-
них комісій РСІ; списки співробітників установ Тульчинського району, 
відомості про особовий склад сільрад Ситковецького району.  
 

Гайсинська, ф. Р-2557, 61 од. зб., 1928-1934 рр.;  
Ситковецька, ф. Р-3764, 11 од. зб., 1929-1931 рр.;  
Тульчинська, ф. Р-2112, 48 од. зб., 1927-1934 рр.  
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ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ РОБІТНИЧО-
СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ  
 
Ф. Р-994, 392 од. зб., 1929-1934 рр. Опис.  
 
Створений відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 11 липня 
1928 р. як секція РСІ міськради. Відповідно до постанови ВУЦВК і 
РНК УРСР від 20 травня 1931 р. – реорганізовано у відділ робітничо-
селянської інспекції міськради. Ліквідований відповідно до постанови 
ЦВК і РНК СРСР від 11 липня 1934 р.  
 
Постанови, обіжники РНК УСРР, Народного комісаріату РСІ, зо-

крема про розширення будівництва в м. Вінниці у зв’язку з утворенням 
обласного центру; протоколи засідань президії міськради, бюро секції 
РСІ та бюро скарг; документи про обстеження стану та роботу органі-
зацій, промислових підприємств, навчальних закладів, медичних уста-
нов, колгоспів; відомості про стан колективізації, виконання плану 
хлібозаготівель, проведення сільськогосподарських кампаній у Вінни-
цькому районі (1930-1934 рр.); заяви і скарги громадян, документи про 
їх розгляд.  

 
 
ГРУПА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАЧАННЯМ 
ТА ЗБЕРІГАННЯМ ХЛІБОПРОДУКТІВ МІНІСТЕРСТВА  
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 
Ф. Р-202, 20 од. зб., 1947-1951 рр. Опис.  
 
Створена відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 24 листо-
пада 1946 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 6 бере-
зня 1951 р., у зв’язку з ліквідацією державного контролю за витрачан-
ням і зберіганням хлібопродуктів, наказом Міністра Держконтролю 
СРСР від 28 березня 1951 р. група ліквідована.  
 
Протоколи виробничих нарад; інформації, доповідні записки Мі-

ністерству держконтролю СРСР та партійним органам; плани та звіти 
про роботу групи; особові справи контролерів.  

 
 
ГРУПА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СХОРОННІСТЮ ТА 
ВИТРАЧАННЯМ СПИРТУ МІНІСТЕРСТВА ДЕРЖАВНОГО 
КОНТРОЛЮ СРСР ПО ВІННИЦЬКОМУ СПИРТОТРЕСТУ  
 
Ф. Р-2840, 41 од. зб., 1949-1951 рр. Опис. 
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Створена  відповідно  до  постанови  Ради  Міністрів  СРСР  від  16  липня 
1949 р.  Основним  завданням групи був контроль за схоронністю та витра-
чанням спирту  на  заводах  Вінницького  спиртового  тресту.  Ліквідована  
відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 6 березня 1951 р. та нака- 
зу Міністра Держконтролю СРСР від 28 березня 1951 р. 

 
Протоколи службових нарад; відомості, доповідні записки про ро-

боту групи, про результати перевірок; документи з особового складу.  

 
 

ГРУПА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СХОРОННІСТЮ 
ДЕРЖАВНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ  
РЕЗЕРВІВ МІНІСТЕРСТВА ДЕРЖКОНТРОЛЮ СРСР ПО 
ВІННИЦЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ 
 
Ф. Р-3806, 75 од. зб., 1949-1953 рр. Опис. 

 
Створена згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 17 червня 1949 р. 
Ліквідована відповідно до постанови Ради  Міністрів  СРСР   від 8  травня 
1953 р. та наказу Міністра Держконтролю СРСР від 16 травня 1953 р. 

 
Накази Міністерства Держконтролю СРСР; акти перевірок якості та 

зберігання зерна, м'яса, цукру та інших продуктів; документи з особового 
складу. 
 
 

ГРУПА КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ РАДИ  
МІНІСТРІВ УРСР ПО ВІННИЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧНО-
АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ 
 
Ф. Р-5003, 111 од. зб., 1960-1963 рр. Опис. 

 
Створена відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 18 жовтня 
1960 р. Група  функціонувала з 1 січня 1961 р.  Здійснювала  контроль  за 
виконанням рішень КПРС та Уряду з  найважливіших  питань  народного 
господарства та дотримання державної дисципліни у  Вінницькій  та  Хме-
льницькій областях. Згідно з  рішенням  Листопадового  Пленуму  ЦК 
КПРС 1962 р. про створення  комітету  партійно-державного  контролю, 
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 грудня 1962р. комісії держав-
ного контролю Ради Міністрів УРСР були  ліквідовані. У зв’язку з  чим  
з січня 1963 р. припинила свою діяльність і група по Вінницькій області. 
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Плани та звіти про роботу групи; документи про перевірку якості то-
варів, що поставлялись на експорт підприємствами Вінницького раднарго-
спу; стан торгівлі та громадського харчування, про стан та діяльність уста-
нов охорони здоров’я та народної освіти, роботу транспорту.  
 
 

ЛІТИНСЬКО-ЛЕТИЧІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ  
КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ  
 
Ф. Р-1848, 9 од. зб., 1921 р. Опис.  

 
Накази, інструкції Військової Ради Республіки, Наркома робітничо-

селянської інспекції, командувача військами Київського військового окру-
гу; накази начальника районного відділення; термінові донесення і відомо-
сті про діяльність районного відділення.  
 
 

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКА ІНСПЕКЦІЯ ПРИ УПРАВЛІННІ 
ВІЙСЬКОВО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 13-ГО РАЙОНУ  
 
Ф. Р-3290, 2 од. зб., 1920 р. Опис.  

 
Декрети та постанови Ради Народних Комісарів і Ради праці та обо-

рони, накази Реввійськнаради республіки про функції робітничо-селянської 
інспекції; накази начальника управління військово-будівельних робіт про 
формування загонів; доповідна записка начальнику управління Київського 
військового контролю, у якій вказана дата заснування та штати Подільсь-
кого відділу військово-окружного контролю.  
 
 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ  
НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ  
 
Ф. Р-5054, 4590 од. зб., 1963-1991 рр. Описи.  
 
На підставі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1963р. бу-
ли створені  Вінницький обласний промисловий та Вінницький обласний сіль-
ський комітети партійно-державного контролю. Перевіряли виконання партійно-
урядових постанов з розвитку соціалістичної економіки, керівництва кому-
ністичним будівництвом, дотримання партійної та державної дисципліни. Від- 
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повідно до постанови Пленуму ЦК КПРС від 16 листопада 1964 р. сіль-
ський  та  промисловий комітети  було  об’єднано,  а  в грудні 1964 р. 
створено  Комітет партійно-державного контролю Вінницького обко-
му КП України та облвиконкому. Відповідно до постанови Пленуму 
ЦК КПРС від 9 грудня 1965 р., Указу Президії Верховної Ради СРСР від 
9 грудня 1965 р. органи партійно-державного контролю реорганізовані 
в органи народного контролю, відповідно був створений Вінницький 
обласний комітет народного контролю. Ліквідований з 1 лютого 1991 р. 
згідно з рішенням облвиконкому від 21 січня 1991 р.  
У фонді зберігаються документи групи партійно-радянського контро-
лю при Вінницькому обкомі КП(б)У за 1934-1938 рр., які були переда-
ні колишнім партійним архівом обкому КП України в 1966 р.  

 
Постанови обласного комітету; протоколи засідань обласного, 

міського комітетів партдержконтролю та народного контролю, матері-
али до них; інформації, доповідні записки про роботу обласного та ра-
йонних комітетів; документи про результати перевірок діяльності про-
мислових підприємств, колгоспів, радгоспів, установ, організацій; до-
кументи з особового складу.  
 
 

ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ В СПРАВАХ ВИ-
РОБНИЧОЇ І СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПРИ РМ СРСР 
ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 
Ф. Р-3595, 47 од. зб., 1947-1950 рр. Описи.  

 
Протоколи виробничих нарад апарату інспекції за результатами 

ревізій і перевірок.  
Плани роботи інспекції, кооперативних організацій.  
Доповіді старшого інспектора Головному управлінню в справах 

виробничої і споживчої кооперації при РМ СРСР за результатами про-
ведених ревізій і перевірок по боротьбі з розтратами та розкраданням.  

Листування з радянськими та партійними органами про роботу 
кооперативних систем; з організаціями споживчої кооперації – про 
покращення роботи на селі. Скарги громадян з питань роботи коопера-
тивних організацій.  
 
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ  
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 
Ф. Р-6159, 99 од. зб., 1993-1995 рр. Опис. 
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Відповідно до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну служ-
бу в Україні", постанови КМУ від 5.07.1993 р. № 515 створено Головне ко-
нтрольно-ревізійне управління України у Вінницькій області. Підпорядко-
вується Міністерству фінансів України і підзвітне йому. Головні функції: 
здійснення державного контролю за використанням та збереженням коштів 
і матеріальних цінностей, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та 
звітності в бюджетних установах. 
 
Накази начальника управління з основної діяльності. Рішення про 

вилучення і стягнення коштів та застосування фінансових санкцій за ре-
зультатами перевірок. 

Зведені звіти про роботу контрольно-ревізійного управління. Зведені 
та річні статистичні звіти про наслідки ревізій збереження грошових кош-
тів і матеріальних цінностей в установах, що фінансуються з бюджетів 
сільських, селищних та міських рад. Документи про наслідки ревізій фі-
нансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств. Рі-
чні бухгалтерські звіти про виконання кошторису витрат на утримання 
апарату обласного управління, апаратів райміськвідділів контрольно-
ревізійного управління. 

Інформації, надіслані управлінням комісії з питань боротьби з орга-
нізованою злочинністю і корупцією ВР України та правоохоронним орга-
нам Вінницької області. 

 
 
РАЙОННІ КОМІТЕТИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 
 
26 фондів, 11321 од. зб., 1963-1990 рр. Описи. 

 
Створені відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 27 
листопада 1962 р. як комітети партійно-державного контролю. Головним 
завданням у діяльності комітетів була перевірка виконання директив партії 
та Уряду в розвитку соціалістичної економіки, дотримання партійної та 
державної дисципліни. Відповідно до постанови Пленуму ЦК КПРС від 6 
грудня 1965 р. реорганізовані в комітети народного контролю. Ліквідовані 
відповідно до постанови Верховної Ради УРСР від 20 листопада 1990 р. та 
рішень сесій районних рад. 

 
Протоколи засідань районних комітетів, зборів і нарад органів народного 

контролю; інформації та доповідні записки про роботу районних комітетів; 
документи про результати перевірок установ, організацій та підприємств. 

 
Барський, ф. Р-5093, 523 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Бершадський, ф. Р-5503, 522 од. зб., 1963-1990 рр.; 
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Вінницький, ф. Р-5089, 805 од. зб., 1965-1990 рр .; 
Гайсинський, ф. Р-5522, 237 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-5071, 401 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Іллінецький, ф. Р-5979, 694 од. зб., 1965-1990 рр.; 
Калинівський, ф. Р-5049, 863 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Козятинський, ф. Р-5055, 349 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Крижопільський, ф. Р-5077, 181 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Літинський, ф. Р-5559, 463 од. зб., 1967-1990 рр.; 
Липовецький, ф. Р-5880, 380 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-5063, 101 од. зб., 1963-1965 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-5520, 247 од. зб., 1967-1990 рр.; 
Немирівський, ф. Р-5492, 453 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Оратівський, ф. Р-6020, 154 од. зб., 1980-1990 рр.; 
Піщанський, ф. Р-6003, 485 од. зб., 1967-1990 рр.; 
Погребищенський, ф. Р-5106, 537 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Теплицький, ф. Р-5527, 204 од. зб., 1967-1990 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-5561, 314 од. зб., 1967-1990 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-5685, 304 од. зб., 1965-1990 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-5064, 1032 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Тиврівський, ф. Р-5543, 389 од. зб., 1965-1990 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-5048, 320 од. зб., 1963-1990 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-5544, 698 од. зб.,  1966-1990 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-5393, 334 од. зб., 1965-1990 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-5476, 331 од. зб., 1965-1990 рр. 
 
 
КОНТРОЛЕР-РЕВІЗОР КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПО ВОРОНОВИЦЬКОМУ РАЙОНУ 
 
Ф. Р-4781, 5 од. зб., 1946-1953рр. Опис. 
 
 
 
3. ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ  
ТА ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ 
 
ВІЙСЬКОВІ КОМІСАРІАТИ 
 
45 фондів, 3048 од. зб., 1917-1967 рр. Описи. 
  
Губернський та повітові військові комісаріати створено на підставі наказу 
Революційної Військової Ради Республіки від 6 січня 1919 р. Губернський 
комісаріат в міру необхідності організовував районні військові комісаріати, 
діяльність яких поширювалася на декілька волостей, а також  волосні війсь-
кові комісаріати. В 1923 р. створені окружні військові комісаріати. Займа-



лися обліком військовозобов’язаних,  проведенням  мобілізації,  організаці-
єю загального  військового  навчання,  забезпеченням  військових  частин 
продо-вольством, одягом, фуражем. Згідно з постановою РНК   УСРР від 
20 квітня 1921 р. волосні військові комісаріати були ліквідовані, а їх функції  
передано   військовим   відділам   волвиконкомів.    З  ліквідацією   повітів  
(1923 р.),  губернії (1925р.) і округів (1930 р.) ліквідовувалися також від- 
повідні військові  комісаріати. За   постановою  ВУЦВК  і  РНК   УСРР   від  
2  вересня 1930 р. створювалися районні військові комісаріати.  
 
Обіжники, накази та розпорядження губернського, окружних, пові-

тових, волосних, обласного і районних військкоматів про проведення мобі-
лізації, демобілізації, загального військового навчання, облік допризовни-
ків, про допомогу сім’ям червоноармійців, боротьбу з дезертирством.  

Довідки про військово-економічний стан у районах.  
Листування з організаціями, військовими частинами про постачання 

продовольства, одягу, облік військовозобов’язаних, надання відпусток 
червоноармійцям тощо.  
 

Подільський губернський, ф. Р-1555, 956 од. зб., 1919-1925 рр.;  
Вінницький обласний, ф. Р-5175, 202 од. зб., 1934-1937, 1941-1963 рр.  
 
Повітові:  
Бершадський, ф. Р-1584, 33 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Брацлавський, ф. Р-1557, 242 од. зб., 1917-1923 рр.;  
Вінницький, ф. Р-1559, 157 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Гайсинський, ф. Р-1593, 219 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Жмеринський, ф. Р-1592, 160 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Липовецький, ф. Р-2632, 49 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Літинський, ф. Р-3732, 109 од. зб., 1920-1923 рр.  
Могилів-Подільський, ф. Р-1582, 37 од. зб., 1919-1922 рр.;  
Тульчинський, ф. Р-1607, 31 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Хмільницький, ф. Р-2467, 10 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Ямпільський, ф. Р-1591, 84 од. зб., 1920-1923 рр.;  
 
Волосні:  
Андрушівський, ф. Р-4880, 17 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Білопільський, ф. Р-4082, 16 од. зб.. 1920-1921 рр.;  
Бахнівський, ф. Р-1586, 6 од. зб., 1920 р.;  
Гавришівський, ф. Р-1583, 29 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Гніванський, ф. Р-1921, 5 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Дзюньківський, ф. Р-2190, 9 од. зб., 1920-1921 рр.;  
Зозівський, ф. Р-1793, 5 од. зб., 1920 р.;  
Іллінецький, ф. Р-1791, 44 од. зб., 1919-1921 рр.;  
Конело-Попівський, ф. Р-4164, 9 од. зб., 1919 рр.;  
Ладижинський, ф. Р-1606, 2 од. зб. ,1920 р.;  
Люлинецький, ф. Р-4214, 21 од. зб., 1919-1921 рр.; 
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Мовчанський, ф. Р-4190, 3 од. зб., 1919 р.; 
Немирівський, ф. Р-2429, 33 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Пиківський, ф. Р-2605, 8 од. зб.,1920-1923 рр.; 
Пузирецький, ф. Р-4994, 54 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Сосновецький, ф. Р-2366, 15 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-1595, 11 од. зб.,1920-1921 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-3757, 7 од. зб.,  1921 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-1792, 11 од. зб., 1920 р.; 
Хоньковецький, ф. Р-2679, 13 од. зб., 1919-1920 рр.; 
Юзвинський, ф. Р-1587, 15 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Яришівський, ф. Р-4226, 4 од. зб., 1919-1920 рр. 
 
Окружні: 
Гайсинський, ф. Р-1554, 228 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-1558, 93 од. зб., 1921-1925 рр. 
 
Районні: 
Барський, ф. Р-1299, 8 од. зб., 1919-1921 рр.; 
Джуринський, ф. Р-5267, 3 од. зб., 1949-1954 рр.; 
Козятинський, ф. Р-3763, 8 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Крижопільський, ф. Р-5277, 33 од. зб., 1945-1963 рр.; 
Межирівський, ф. Р-3895, 1 од. зб., 1925 р.; 
Погребищенський, ф. Р-3762, 7 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-5266, 8 од. зб., 1954, 1962, 1965-1967 рр. 
 
Вінницький міський військкомат, ф. Р-1608, 33 од. зб., 1921-1922, 1944-1967 рр. 
 

 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ  
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ОБОРОНИ  
 
Ф. Р-4196, 7 од. зб., 1919 р. Опис. 
 
Утворений 3 липня 1919 р. Проводив мобілізацію до лав Червоної Армії, за-
готівлю провіанту та обмундирування. Ліквідований у серпні 1919 р. у 
зв’язку з зайняттям території Подільської губернії військами УНР. 

 
Накази Подільського губернського комітету робітничо-селянської 

оборони, Подільського губернського та Вінницького повітового військових 
комісаріатів. 

Звіти політичного, військово-заготівельного відділів та відділу соціа-
льного забезпечення комітету. 

Відомості про політичний стан у губернії. 
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Листування з губернським військкоматом, губернським відділом на-
родної освіти та іншими організаціями про проведення мобілізації. Надан-
ня приміщень для мобілізованих та постачання їх провіантом. 

 
 

ШТАБ 2-ГО ПОДІЛЬСЬКОГО КОРПУСУ 
 
Ф. Р-1691, 13 од. зб., 1918-1919 рр. Опис. 

 
Накази командира 2-го Подільського корпусу. 
Листування з Військовим міністерством УНР, військовими установа-

ми з військових питань. 
Документи з особового складу. 

 
 

УПРАВЛІННЯ ІНТЕНДАНТА 2-ГО ПОДІЛЬСЬКОГО КОРПУСУ 
 
Ф. Р-1724, 3 од. зб., 1917-1918 рр. Опис. 

 
Обіжники, розпорядження командуючого Київським військовим 

округом, Подільського губернського комісара. Листування з командиром 
132 запасного полку. 

 
 

КОМАНДИР ДИВІЗІЙНОГО ОБОЗУ  
5-Ї ПІХОТНОЇ СІЧОВОЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ДИВІЗІЇ 
 
Ф. Р-1725, 3 од. зб., 1917-1918 рр. Опис. 
 
Дивізійний обоз 5-ї піхотної січової Запорізької дивізії розформова-
но згідно з наказом командира дивізійного обозу від 2 лютого 1919 р. 
(книга наказів Р-1725, оп. 1, од. зб., 1, арк. 221). 

 
Накази командира дивізійного обозу. Відомості на видачу платні осо-

бовому складу. 
 

 
ПЕРШИЙ ПОДІЛЬСЬКИЙ РАДЯНСЬКИЙ ВАРТОВИЙ БА-
ТАЛЬЙОН ПРИ ПОДІЛЬСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ ВІЙСЬ-
КОВОМУ КОМІСАРІАТІ 
 
Ф. Р-1817, 19 од. зб., 1920-1921 рр. Опис. 
 



Дата створення не встановлена. Ліквідований згідно з наказом Комісара По-
дільського губвійськкомату від 18 листопада 1920 р. 

 
Накази Революційної військової Ради республіки, Київського окруж-

ного, Подільського губернського військових комісаріатів, командира бата-
льйону. Документи з особового складу. 

 
 

ВІЙСЬКОВИЙ КОМЕНДАНТ М. ВІННИЦІ 
 
Ф. Р-1759, 23 од. зб., 1922-1924 рр. Опис. 

 
Накази, копії наказів коменданта м. Вінниці. 
Відомості про кількісний склад командирів та червоноармійців, їх 

оснащення у військових частинах та установах. 
Документи з особового складу. 

 
 

УПРАВЛІННЯ ЯМПІЛЬСЬКОГО  
ПОВІТОВОГО КОМЕНДАНТА 
 
Ф. Р-5040, 1 од. зб., 1918-1919 рр. Опис. 

 
Накази повітового коменданта (копії). 

 
 

УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА ГАРНІЗОНУ  
МІСТЕЧОК ТЕПЛИК І КРАСНОСІЛКА 
 
Ф. Р-4065, 1 од. зб., 1920 р. Опис. 
 
Створене згідно з наказом начальника гарнізону від 1 червня 1920 р. 

 
Накази начальника гарнізону. 

 
 

ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА  
ВІЙСЬКОВО-ІНЖЕНЕРНА ДИСТАНЦІЯ 
 
Ф. Р-1823, 236 од. зб.,1919-1923 рр. Опис. 
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Обіжники, накази Революційної Військової Ради, Головного військо-
во-інженерного управління, губернського військкомату, коменданта міста 
Вінниці. 

Протоколи засідань господарської будівельної комісії, загальних збо-
рів червоноармійців. 

Проекти на будівництво будівель, мостів. 
Акти прийому будівель, казарм після ремонту. 
Документи про ремонт будівель в м. Вінниці, Гайсині, Тульчині. 
Документи з особового складу. 

 
 

РЕМОНТНО-КАВАЛЕРІЙСЬКЕ ДЕПО  
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ 
 
Ф. Р-1850, 151 од. зб., 1924-1926 рр. Опис. 
 
Сформовано згідно з наказом Революційної Військової Ради від 22 листопа-
да 1924 р. 

 
Обіжники, інструкції командуючого Українським військовим округом. 
Накази начальника ремонтно-кавалерійського депо. 
Листування з військовими установами і частинами з питань поста-

чання, про особовий склад. 
 

 
ВІННИЦЬКА ГАРНІЗОННА УЧБОВА КУЗНЯ 
 
Ф. Р-3758, 28 од. зб., 1919-1922 рр. Опис. 
 
Створена відповідно до наказу Революційної Військової Ради республіки від 
22 травня 1919 р. Основними завданнями була організація ковальської спра-
ви в армії та спеціальна підготовка ковалів. 

 
Накази, розпорядження командуючого Київським військовим округом, 

Головного ветеринарного управління, Подільського губвійськкомату (копії ). 
Відомості та звіти про роботу кузні. 
Документи про особовий склад. 

 
 

ЗАВІДУЮЧИЙ ПОДІЛЬСЬКИМ ГУБЕРНСЬКИМ  
КІННИМ ЗАПАСОМ 
 
Ф. Р-1819, 10 од. зб., 1920-1921 рр. Опис. 
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Документи з особового складу. 

 
 

ЖМЕРИНСЬКИЙ ЕВАКУАЦІЙНИЙ ПУНКТ № 200  
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ 

 
Ф. Р-3843, 208 од. зб., 1920-1921 рр. Опис. 

 
Копії наказів по санчастині Південно-Західного фронту. Накази нача-

льника головуправління військ Української Республіки. Накази начальника 
евакопункту, засідань культурно-просвітної комісії, загальних зборів служ-
бовців евакопункту. Рапорти про перевезення поранених і хворих. 

Історії хвороб, відомості про хворих та поранених червоноармійців. 
 

 
82-Й ШЛЯХОВИЙ ЗАГІН 5-ГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ПІВ-
ДЕННО-СХІДНИХ ШОСЕЙНИХ І ГРУНТОВИХ ДОРІГ 
 
Ф. Р-1866, 136 од. зб., 1918-1922 рр. Опис. 

 
Обіжники, накази Революційної Ради Республіки, управління Пів-

денно-Східних шосейних і ґрунтових доріг, начальника 82-го військово-
шляхового загону. 

Протоколи загальних зборів співробітників. 
Плани і кошториси на будівництво мостів і доріг. 
Документи з особового складу. 

 
 

УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОГО КОМЕНДАНТА  
УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ АРМІЇ У ВІННИЦЬКОМУ  
РАЙОНІ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-3840, 1 од. зб., 1921 р. Опис. 
 
Відповідно до наказу Подільського губернського військового комісара від 
31 березня 1921 р. охорона цукрових заводів Поділля передавалася Поділь-
ській окремій стрілецькій бригаді. 

 
Документи про організацію охорони цукрозаводів, про напади банд 

на цукрозаводи. 
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УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОГО КОМЕНДАНТА 3-ї ДІЛЬНИЦІ 
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ 
ТРУДОВОЇ АРМІЇ 
 
Ф. Р-1843, 12 од. зб., 1920-1921 рр. Опис. 
 
Накази військового коменданта. 
Доповідні записки про діяльність управління. 
Листування з районним військовим комендантом про використання 

червоноармійців на лісорозробках. 
Документи з особового складу. 

 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВІДДІЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ BІЙСЬКОВИМИ ПРОМИСЛОВИМИ TА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ HА 
УКРАЇНІ ТА В КРИМУ 
 
Ф. Р-2043, 605 од. зб., 1922-1925 рр. Опис. 
 
Організований 15 червня 1922 р. Об’єднував і керував роботою військово-
продовольчих, промислових і сільськогосподарських підприємств Поділля. 
Ліквідований 23 січня 1926 р. 

 
Протоколи адміністративних та виробничих нарад відділу. 
Річні плани та звіти Подільського губернського відділення військових 

радгоспів. 
Відомості про роботу військових радгоспів, про врожайність овочів 

та технічних культур. 
Акти обстежень стану військових промислових та сільськогосподар-

ських підприємств Поділля. 
 
 

УПОВНОВАЖЕНИЙ НАЧАЛЬНИКА УКРАЇНСЬКОГО ВІЙ-
СЬКОВОГО ОКРУГУ ІЗ ЗАГОТОВЛІ ТА ПОСТАЧАННЯ ПА-
ЛИВА ЧЕРВОНІЙ АРМІЇ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 
 
Ф. Р-4051, 55 од. зб., 1922-1923 рр. Опис. 

 
Обіжники, накази, розпорядження командуючого військами Київсь-

кого військового округу, начальника відділу із заготівлі та постачання 
палива Червоній армії. 
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Відомості, доповіді уповноважених по районах про хід хлібозаготіве-
льних робіт. 

Документи з особового складу. 
Листування з державними установами, військовими частинами про 

заборону вирубки лісу, заготівлю та вивезення дров. 
 
 

ЖМЕРИНСЬКИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВІЙСЬКОВО-ПРОДО-
ВОЛЬЧИЙ ПУНКТ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
 
Ф. Р-5090, 3 од. зб., 1921-1922 рр. Опис. 
 
Розпочав роботу згідно з наказом командувача всіма військовими силами 
України та Криму від 3 травня 1922 р. 
Ліквідований 1 серпня 1922 р. відповідно до розпорядження командувача 
всіма військовими силами України та Криму. 

 
Накази начальника пункту з основної діяльності  та особового складу. 

 
 

ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ МАГАЗИНИ 
 
8 фондів, 752 од. зб., 1921-1928 рр. Описи. 
 
Вінницький військово-продовольчий магазин був сформований 20 березня 
1919 р., знаходився у підпорядкуванні господарського відділу Губвійськко-
мату Поділля. 31 жовтня 1924 р. на підставі наказу командувача військами  
УВО за  № 998 від 20 вересня 1924 р. при реорганізації Губвійськпродмагу  
Поділля, Вінницький військпродмаг перейшов у безпосереднє підпорядку-
вання начальника постачання УВО. Військпродмаг займався розподілом фу- 
ражу між військовими частинами. 

 
Накази командуючого збройними силами України та Криму, началь-

ника постачання УВО. 
Обіжники Подільського губернського військкомату, окружного вій-

ськово-господарського управління Українського військового округу. 
Акти ревізій продовольчих магазинів. 
Місячні звіти про роботу магазинів. 
Документи з особового складу. 
Листування з військовими частинами з питань постачання фуражу. 

 
Подільський губернський, ф. Р-1922, 185 од. зб., 1921-1925 рр.; 
Вінницький, ф. Р-2685, 119 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-1826, 307 од. зб., 1922-1928 рр.; 
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Гайсинський районний, ф. Р-1831, 98 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Ямпільський повітовий, ф. Р-1829, 18 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Ольгопільський повітовий, ф. Р-1837, 6 од. зб., 1922 р.; 
Продовольчий магазин Брацлавського повітового відділу військово-
продовольчого постачання, ф. Р-2686, 12 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Продовольчий магазин Липовецького повітового військового комісаріату, 
ф. Р-3823, 7 од. зб., 1922 р. 

ВІННИЦЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧИЙ СКЛАД 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ 

Ф. Р-1875, 60 од. зб., 1925-1928 рр.Опис . 

Обіжники, накази начальника постачання Українського військового 
округу. 

Акти перевірок, звіти про роботу продовольчого складу. 
Листування з військовими частинами з питань постачання. 
Документи з особового складу. 

ЖМЕРИНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧИЙ СКЛАД 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ 

Ф. Р-1827, 42 од. зб., 1926-1928 рр. Опис. 

Накази начальника постачання Українського військового округу. 
Відомості про стан постачання військових частин продовольством, 

про стан складів. 
Документи з особового складу. 

ВІННИЦЬКИЙ ГАРНІЗОННИЙ ДЕЗИНФЕКЦІЙНИЙ ПУНКТ 

Ф. Р-1701, 3 од. зб., 1921- 1922 рр. Опис. 

Розформований згідно з наказом начальника гарнізону від 19 жовтня 1922 р. 

Обіжники, накази начальника гарнізону м. Вінниці.  
Документи про особовий склад. 
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ЖМЕРИНСЬКИЙ ГАРНІЗОННИЙ БАННО-ПРАЛЬНИЙ ЗАГІН 

Ф. Р-1743, 6 од. зб., 1922 р. Опис. 

Створений згідно з приписом Подільського губернського санітарного під-
відділу від 26 серпня 1922 р. Розформований відповідно до наказу губернсь-
кого санітарного підвідділу від 17 жовтня 1922 р. 

Накази начальника банно-прального загону. Вимогові відомості на 
видачу заробітної плати. 

ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ ВІЙСЬКОВО-СПОЖИВЧОГО 
ТОВАРИСТВА ВІЙСЬК ПОДІЛЛЯ 

Ф. Р-2669, 10 од. зб., 1924-1925 рр. Опис. 

Комісія з ліквідації військово-споживчого товариства військ Поділля ство-
рена на підставі телеграми Головкооператкому від 28 червня 1924 р. і від-
ношення Губкооператкому від 30 червня 1924 р. 

Обіжники Верховного суду УСРР, управління військової кооперації 
України і Криму. 

Протоколи засідань правління головного кооперативного комітету 
РНК УСРР, ліквідаційної комісії військово-споживчих товариств Поділля. 

Звіти про хід ліквідації військово-споживчих товариств. 

ШТАБ МІСЦЕВОЇ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ 
ОБОРОНИ М. ВІННИЦІ 

Ф. Р-4642, 268 од. зб., 1944-1960 рр. Опис. 

Створений 31 березня 1944 р. з метою забезпечення місцевої протиповітря-
ної оборони м. Вінниці. У червні 1951 р. відповідно до постанови Ради Міні-
стрів СРСР штаб МППО міста Вінниці був реорганізований в управління 
служби місцевої протиповітряної оборони міста Вінниці. Згідно з постано-
вою Ради Міністрів СРСР від 29 червня 1955 р. та наказу МВС СРСР від 8 
липня 1955 р. управління реорганізоване в штаб місцевої протиповітряної 
оборони м. Вінниці. 

Накази начальника штабу. Плани та звіти про роботу. Документи про 
стан місцевої протиповітряної оборони міста. 



4. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ, СУДУ, ПРОКУРАТУРИ Й
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ЮСТИЦІЯ 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВІДДІЛ ЮСТИЦІЇ  
ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ  

Ф. Р-1035, 201 од. зб. 1919-1922 рр. Опис. 

Створений згідно з постановою Ради Народних Комісарів України  
від 8 лютого 1919 року. Здійснював керівництво і контроль за дія- 
льністю органів прокуратури, слідства, суду, захисту і виправно-тру-
дових установ. Ліквідований постановою ВУЦВК від 6 березня 1922 р.  

Декрети, постанови, обіжники ВУЦВК, РНК УСРР. Накази, роз-
порядження, інструкції НК юстиції УСРР, Подільського губернського 
відділу юстиції.  

Квартальні та місячні звіти, доповіді губернського та повітових 
відділів юстиції та народних судів. Матеріали про проведення амністій 
(постанови, інструкції, протоколи, листування).  

Листування з НК юстиції УСРР, повітовими відділами юстиції, 
народними судами, юридичними консультаціями та військкоматами з 
питань діяльності та фінансових питань.  

ПОВІТОВІ БЮРО ЮСТИЦІЇ 

6 фондів, 430 од. зб., 1919-1923 рр. Описи. 

Створені відповідно до постанови РНК від 8 лютого 1919 р. при 
повітових виконавчих комітетах рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів як повітові відділи юстиції. В 1922 р. 
реорганізовані  у повітові бюро юстиції. Припинили  діяльність у 
березні 1922 р.  

Накази, розпорядження, інструкції Подільського губернського 
відділу юстиції. 
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Протоколи засідань президії губвиконкому, колегій губернського та 
повітових відділів юстиції, губернської комісії з боротьби з дезертирст-
вом. 



Протоколи засідань президії губвиконкому, губвідділу юстиції, ко-
легій захисників та обвинувачів при повітових юридичних відділах (бю-
ро), розпорядчих засідань повітових відділів юстиції. 

Річні, квартальні звіти. Матеріали про проведення амністій (поста-
нови, інструкції, протоколи, листування). Відомості про рух карних та 
цивільних справ у нарсудах. 

Листування з Подільським губвідділом юстиції, повітовими викон-
комами, народними слідчими з питань діяльності. 

 
Брацлавське, ф. Р-1104, 51 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Гайсинське, ф. Р-4369, 1 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Липовецьке, ф. Р-456, 163 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Літинське, ф. Р-1036, 61 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Ольгопільське, ф. Р-1065, 119 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Ямпільське, ф. Р-4272, 35 од. зб., 1920-1923 рр. 
 
 
РАЙОННІ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 
2 фонди, 2 од. зб., 1931-1932 рр. Описи. 
 
Протоколи президії колегії оборонців. 
 
Плисківська, ф. Р-4247, 1 од. зб., 1932 р.; 
Погребищенська, ф. Р-3109, 1 од. зб., 1931-1932 рр. 
 
 
ВІДДІЛ ЮСТИЦІЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-5008, 1175 од. зб., 1944-1956, 1970-1987 рр. Описи. 
 
На підставі закону про судоустрій СРСР від 16.08.38 року при Вінницькій 
обласній раді депутатів трудящих було створене обласне управління НК 
юстиції. На підставі наказу президії Верховної Ради УРСР від 30.08.56 р. 
обласне управління юстиції було ліквідоване. Згідно з постановою Ради 
Міністрів УРСР від 04.12.70 р. № 611 розпочав діяльність відділ юстиції 
облвиконкому. Здійснював керівництво судами, нотаріальними конторами 
і колегією адвокатів. 
 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції МЮ СРСР та УРСР. 

Розпорядження, інструкції обласного комітету КПРС, обласного викон-
кому. 
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Річні, квартальні звіти, статистичні аналізи фінансово-
господарської діяльності обласного управління юстиції. Плани робіт.  

Листування з нотаріальними конторами, нарсудами, адвокатура-
ми, органами прокуратури із законодавчих та правових питань.  

Документи з особового складу.  
 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ СУД  
 
Ф. Р-217, 861 од. зб., 1922-1925 рр. Опис.  
 
Створений згідно з постановою ВУЦВК від 16 грудня 1922 р.  
Був судом першої інстанції з розгляду справ, віднесених законом до 
компетенції губернського суду, та касаційною інстанцією – стосов- 
но рішень народних судів. Ліквідований 25 липня 1925 р.  
 
Постанови, розпорядження, обіжники ВУЦВК, РНК УСРР, НК 

юстиції УСРР, Подільського губернського суду.  
Протоколи засідань президій губернського та окружних виконав-

чих комітетів, окружних нарад працівників юстиції.  
Річні, квартальні, місячні звіти окружних та народних судів.  
Листування з окружними, народними судами, народними 

слідчими та судовими виконавцями з питань діяльності судових уста-
нов.  
 
 

ОКРУЖНІ СУДИ  
 
3 фонди, 5496 од. зб., 1923-1930 рр. Описи  
 
Створені відповідно до постанови РНК УСРР від 6 липня 1925 р. Були 
вищою судовою інстанцією в окрузі та органом контролю за 
діяльністю народних судів. Припинили діяльність 1930 р. у зв’язку з 
ліквідацією округів.  

 
Постанови, рішення, розпорядження, обіжники ВУЦВК, РНК 

УСРР, НК юстиції, губернського та окружних судів.  
Протоколи окружних нарад працівників юстиції, пленумів дис-

циплінарних колегій, розпорядчих засідань окружних судів, президій 
губернського та окружних виконкомів.  

Річні й квартальні звіти. Плани роботи окружних і народних 
дільничних судів, судових виконавців, народних слідчих і районних 
консультацій. Акти ревізій та обстежень нарсудів. 
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Листування з губернським судом, прокуратурою, народними суда-
ми, нотаріальними конторами з питань судової діяльності. 

 
Вінницький, ф. Р-218, 1498 од. зб.,1923-1930 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-726, 2070 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-743, 1928 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
 
СУДОВО-ЗЕМЕЛЬНІ КОМІСІЇ 
 
30 фондів, 6382 од. зб., 1920-1930 рр. Описи. 
 
Створені згідно з постановою ВУЦВК УСРР від 22 листопада 1922 р. За-
ймалися розглядом спірних питань в справах землевлаштування та земле-
користування. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
від 15 лютого 1930 р. У фондах є документальні матеріали, розпочаті пові-
товими судами в 1919-1920 рр. 
 
Постанови, накази, обіжники губернського та окружних виконко-

мів, судово-земельних комісій. 
Протоколи засідань губернського та окружних виконкомів, судово-

земельних комісій. 
Акти обстежень районних судземкомісій. Звіти, відомості про рух 

спірних справ. Судові справи по позовах на земельні ділянки та нерухоме 
майно. 

Листування з губернськими, окружними виконкомами, сільськими 
радами з питань розгляду спірних справ, адміністративно-фінансової дія-
льності комісій. 

 
Подільська губернська, ф. Р-194, 93 од. зб., 1921-1925 рр.; 
Липовецька повітова, ф. Р-3904, 8 од. зб., 1921 р. 
 
Окружні: 
Вінницька, ф. Р-204, 1147 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-402, 75 од. зб., 1921-1929 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-990, 337 од. зб., 1920-1930 рр. 
 
Волосні: 
Махнівська, ф. Р-3370, 139 од. зб., 1920-1921 рр.; 
Пузирецька, ф. Р-4982, 23 од. зб., 1920-1921рр. 
 
Районні: 
Брацлавська, ф. Р-3103, 61 од. зб., 1926-1929 рр.; 
Вахнівська, ф. Р-3382, 41 од. зб., 1927-1929 рр.; 
Вінницька, ф. Р-2656, 1145 од. зб., 1923-1929 рр.; 
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Гайсинська, ф. Р-3488, 14 од. зб., 1926-1929 рр.; 
Гранівська, ф. Р-2655, 121 од. зб., 1923 -1929 рр.; 
Ладижинська, ф. Р-3376, 134 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Мало-Кутищанська, ф. Р-3551, 28 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Махнівська, ф. Р-3108, 633 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Межирівська, ф. Р-3916, 389 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Мурованокуриловецька, ф. Р-3366, 173 од. зб., 1922-1927 рр.; 
Обіднянська, ф. Р-3897, 3 од. зб., 1923 р.; 
Піщанська, ф. Р-2235, 161 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Пиківська, ф. Р-2547, 204 од. зб., 1921-1928 рр.; 
Плисківська, ф. Р-3400, 21 од. зб., 1926-1929 рр.; 
Соболівська, ф. Р-3505, 104 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Теплицька, ф. Р-3489, 317 од. зб., 1923-1930рр.; 
Терешпільська, ф. Р-284, 50 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-2039, 188 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Тиврівська, ф. Р-2079, 32 од. зб., 1923-1927рр.; 
Хмільницька, ф. Р-2549, 96 од. зб., 1922-1931 рр.; 
Шпиківська, ф. Р-2236, 394 од. зб.,1919-1929 рр.; 
Юзвинська, ф. Р-390, 169 од. зб., 1921-1925 рр.; 
Яришівська ф. Р-1031, 82 од. зб., 1923-1928 рр. 
 
 
ОСОБЛИВІ НАРОДНІ СУДИ 
 
2 фонди, 108 од. зб., 1921-1923. Описи. 
 
Створені відповідно до декрету ВУЦВК від 14 лютого 1919 р. при народних 
судах. Здійснювали розгляд окремих цивільних і кримінальних справ, які не 
підлягали компетенції народних судів. Припинили діяльність в 1923 р. 
 
Розпорядження, обіжники, інструкції НК юстиції. Цивільні та кри-

мінальні справи. 
 
Особливий народний суд при Подільському губернському суді, ф. Р-1094, 
81 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Особливий народний суд Літинського повіту, ф. Р-1177, 27 од. зб., 1922-
1923 рр. 
 
 
НАРОДНІ СУДИ 
 
62 фонди, 40054 од. зб., 1918-1930 рр. Описи. 
 
Створені на підставі декрету РНК УСРР від 19 лютого 1919 року. До 1923 
р. судді призначалися повітовими виконавчими комітетами, з 1923 р. –



райвиконкомами. Розглядали цивільні й карні справи, діяли у складі 
постійного суду і народних засідателів.  

Постанови, накази, обіжники, інструкції НК юстиції, фінансів 
УСРР.  

Протоколи розпорядчих засідань народних судів.  
Акти ревізій та обстежень нарсудів. Місячні, квартальні звіти та 

відомості про рух судових справ. Цивільні та кримінальні справи.  

Бердичівського повіту:  
5-ї дільниці, ф. Р-4099, 146 од. зб., 1920-1922 рр.  

Брацлавського повіту:  
1-ї дільниці, ф. Р-216, 505 од. зб., 1921-1923 рр.;  
2-ї дільниці, ф. Р-276, 1305 од. зб., 1920-1923 рр.;  
4-ї дільниці, ф. Р-318, 124 од. зб., 1918-1923 рр.;  
7-ї дільниці, ф. Р-4273, 125 од. зб., 1918-1922 рр.;  
8-ї дільниці, ф. Р-622, 46 од. зб., 1918-1921 рр.  

Вінницького повіту:  
1-ї дільниці, ф. Р-4402, 386 од. зб., 1921-1922 рр.;  
2-ї дільниці, ф. Р-4368, 2 од. зб., 1921 р.;  
4-ї дільниці, ф. Р-209, 747 од. зб., 1919-1923 рр.;  
5-ї дільниці, ф. Р-328, 586 од. зб., 1919-1923 рр.;  
7-ї дільниці, ф Р-206, 365 од. зб., 1917-1923 рр.;  
8-ї дільниці, ф. Р-1040, 239 од. зб., 1921 р.;  
9-ї дільниці, ф. Р-1093, 79 од. зб., 1921 р.  

Гайсинського повіту:  
2-ї дільниці, ф. Р-769, 338 од. зб., 1922-1923 рр.;  
5-ї дільниці, ф. Р-1032, 220 од. зб., 1922-1923 рр.;  
7-ї дільниці, ф. Р-1033, 94 од. зб., 1921-1923 рр.;  
8-ї дільниці, ф. Р-757, 574 од. зб., 1920-1922 рр.;  
9-ї дільниці, ф. Р-495, 1090 од. зб., 1920-1923 рр.  

Жмеринського повіту:  
3-ї дільниці, ф. Р-620, 305 од. зб.,1921-1922 рр.  

Липовецького повіту:  
1-ї дільниці, ф. Р-214, 28 од. зб., 1920-1923 рр.;  
2-ї дільниці, ф. Р-215, 56 од. зб., 1920-1922 рр.;  
3-ї дільниці, ф. Р-222, 603 од. зб., 1920-1923 рр.  

Літинського повіту:  
1-ї дільниці, ф. Р-1066, 248 од. зб., 1920-1923 рр.;  
4-ї дільниці, ф. Р-1003, 120 од. зб., 1922 р.; 
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6-ї дільниці, ф. Р-2812, 2 од. зб., 1921-1922 рр. 
 
Могилів-Подільського повіту: 
12-ї дільниці, ф. Р-231, 335 од. зб., 1923-1924 рр. 
 
Ольгопільського повіту: 
3-ї дільниці, ф. Р-29, 1303 од. зб.,1922-1923 рр.; 
5-ї дільниці, ф. Р-1103, 246 од. зб.,1920-1922 рр.; 
6-ї  дільниці, ф. Р-942, 530 од. зб.. 1919-1922 рр.; 
9-ї дільниці, ф. Р-4270, 264 од. зб., 1920-1921 рр.; 
12-ї дільниці, ф. Р-946, 145 од. зб., 1917-1923 рр. 
 
Ямпільського повіту: 
4-ї дільниці, ф. Р-3285, 18 од. зб., 1920-1921 рр.; 
5-ї дільниці, ф. Р-1069, 104 од. зб., 1920-1921 рр.; 
9-ї дільниці, ф. Р-618, 111 од. зб.,1920 р. 
 
Бердичівського округу: 
3-ї дільниці, ф. Р-2445. 50 од. зб., 1924 р.; 
4-ї дільниці, ф. Р-2476, 53 од. зб., 1924-1926 рр.; 
8-ї дільниці, ф. Р-2449, 153 од. зб., 1923 рр.; 
14-ї дільниці, ф. Р-205, 37 од. зб., 1923-1924 рр.; 
15-ї дільниці, ф. Р-322, 963 спр, 1922-1924 рр. 
 
Вінницького округу: 
1-ї дільниці, ф. Р-459, 5368 од. зб., 1920-1930 рр.; 
2-ї дільниці, ф. Р-208, 387 од. зб., 1920-1929 рр.; 
3-ї дільниці, ф. Р-267, 840 од. зб., 1929-1930 рр.; 
4-ї дільниці, ф. Р-648, 3319 од. зб., 1923-1930 рр.; 
7-ї дільниці, ф. Р-211, 324 од. зб., 1922-1925 рр.; 
9-ї дільниці, ф. Р-1018, 308 од. зб., 1921-1926 рр.; 
10-ї дільниці, ф. Р-1180, 245 од. зб., 1923-1929 рр.; 
11-ї дільниці, ф. Р-621, 199 од. зб., 1923-1925 рр.; 
13-ї дільниці, ф. Р-1175, 209 од. зб., 1922-1929 рр.; 
14-ї дільниці, ф. Р-1170, 49 од. зб., 1930 рр.; 
15-ї дільниці, ф. Р-213, 151 од. зб., 1925-1929 рр.; 
16-ї дільниці, ф. Р-1068, 255 од. зб., 1923-1924 рр.; 
20-ї дільниці, ф. Р-1200, 2494 од. зб., 1925-1929 рр.; 
21-ї дільниці, ф. Р-395, 237 од. зб., 1924-1928 рр.; 
23-ї дільниці, ф. Р-1038, 5 од. зб., 1925 рр. 
 
Гайсинського округу: 
7-ї дільниці. ф. Р-4363, 118 од. зб., 1923-1924 рр.; 
8-ї дільниці, ф. Р-4139, 1359 од. зб., 1923 рр. 
 
Могилів-Подільського округу: 
6-ї дільниці, ф. Р-321, 20 од. зб., 1923-1927 рр. 
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Тульчинського округу:  
1-ї дільниці, ф. Р-50, 5119 од. зб., 1923-1929 рр.;  
2-ї дільниці, ф. Р-484, 6214од. зб., 1923-1928 рр.;  
8-ї дільниці, ф. Р-943, 180 од. зб., 1923-1924 рр.  
Брацлавського району:  
ф. Р-4949, 2 од. зб., 1932 р.  
Могилів-Подільського району:  
3-ї дільниці, ф. Р-1211, 7 од. зб., 1932-1934 рр.  

 
 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СУД  
 
Ф. Р-4820, 1746 од. зб., 1944-1994 рр. Описи.  
 
Утворений 27 лютого 1938 р. Підпорядковувався НК юстиції, з 1946 р. – 
Міністерству юстиції УРСР. Здійснював розгляд цивільних та 
кримінальних справ, віднесених законом до його компетенції. Був 
другою (касаційою) інстанцією стосовно нарсудів області. Наказом 
Президії ВР УРСР у 1956 р., у зв’язку з ліквідацією управлінь 
Міністерства юстиції, облсуду надавалось право керівництва та кон-
тролю за діяльністю нарсудів та нотаріальних контор.  

 
Постанови, накази, інструкції НК юстиції УРСР, Президії Вер-

ховного суду УРСР.  
Протоколи оперативних нарад працівників облсуду.  
Річні, квартальні плани роботи облсуду. Копії визначень судово-

касаційних колегій облсуду у цивільних та кримінальних справах. Ак-
ти ревізій фінансово-господарської діяльності облсуду, нарсудів, 
нотаріальних контор області. Зведені статистичні звіти. Річні 
бухгалтерські звіти.  

Документи з особового складу.  
 
 

РАДИ НАРОДНИХ СУДДІВ  
 
3 фонди, 2588 од. зб., 1919-1923 рр. Описи.  
 
Створені згідно з декретом РНК УСРР від 14 лютого 1919 р. Встанов-
лювали порядок розгляду справ, виголошували вироки та рішення. Бу- 
ли апеляційними інстанціями в справах, розглянутих нарсудами.  
 
Відомості про рух цивільних та кримінальних справ. Описи 

справ нарсудів. Цивільні й кримінальні справи. 
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Подільська губернська, ф. Р-212, 2532 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Брацлавська повітова, ф. Р-4274, 21 од. зб., 1919-1920 рр.;  
Липовецька повітова, ф. Р-457, 35 од. зб., 1919-1922 рр.  

 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ  
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТРИБУНАЛ  
 
Ф. Р-207, 277 од. зб., 1919-1923 рр. Описи.  
 
Створений на підставі декрету РНК УСРР від 14 лютого 1919 р. 
Здійснював розгляд особливо важливих справ, які не підлягали 
компетенції народних судів. Ліквідований постановою ВУЦВК від 16 
грудня 1922 р. „Про введення в дію Положення про судоустрій УСРР”.  

 
Постанови, розпорядження, обіжники, інструкції ВУЦВК, ЦК 

ВКП(б), ЦК КП(б)У, НК юстиції. Накази політуправління Київського 
військового округу Подільського губернського ревтрибуналу.  

Протоколи засідань бюро Подільського губернського ревкому, 
розпорядчих засідань виїзної продсесії губревтрибуналу.  

Касаційні справи. Описи справ.  
Листування з Верховним трибуналом, повітовими виконкомами, 

продовольчими комісіями з питань діяльності.  
Документи з особового складу.  

 
 

ТРУДОВІ СЕСІЇ СУДІВ  
 
12 фондів, 5211 од. зб., 1922-1929 рр. Описи.  

 
Створені згідно з постановою ВУЦВК від 2 грудня 1922 р. Розглядали 
справи про порушення законів про працю і суперечки між наймачами і 
працівниками. Ліквідовані: губсуду – в 1925 р., окружних судів – в 1930 р.  

 
Постанови, розпорядження, обіжники, інструкції НК юстиції УСРР, 

Подільського губернського суду.  
Протоколи засідань нарад головуючих трудових сесій.  
Журнали обліку трудових конфліктів. Списки сільрад Вінницького 

округу. Цивільні та кримінальні справи. Документи з особового складу.  
 

Трудова сесія Подільського губернського суду по Вінницькому округу,  
ф. Р-461, 55 од. зб., 1923-1924 рр.;  
Трудова сесія Подільського губернського суду по Гайсинському окру-
гу, ф. Р-460, 15 од. зб., 1922-1925 рр. 
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Трудові сесії окружних судів: 
Вінницького, ф. Р-32, 3149 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Тульчинського, ф. Р-941, 1258 од. зб., 1923-1926 рр. 
 
Особливі трудові сесії 
Окружних судів: 
Бердичівського, ф. Р-4103, 14 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Гайсинського, ф. Р-937, 389 од. зб.,1923-1925 рр.  
 
Дільничних судів 
Бердичівського округу: 
3-ї дільниці, ф. Р-2150, 3 од. зб.,1923-1924 рр.; 
4-ї дільниці, ф. Р-2615, 125 спр., 1923-1924 рр.; 
7-ї дільниці, ф. Р-3487, 7 од. зб., 1923-1924 рр.; 
14-ї дільниці, ф. Р-3863, 12 од. зб., 1924 р.; 
15-ї дільниці, ф. Р-3861, 54 од. зб., 1923-1924 рр. 
 
Липовецького повіту: 
1-ї дільниці, ф. Р-1263, 130 од. зб., 1922 р. 
 
 
ОКРУЖНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ СУДИ ПРИ ОКРУЖНИХ ВИ-
КОНАВЧИХ КОМІТЕТАХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬ-
КИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
2 фонди, 121 од. зб., 1926-1929 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до  постанови  ВУЦВК  і  РНК  УРСР  від  3  березня  
1926 р. Підпорядковувались окружним виконкомам та Головному дисци-
пліна рному суду при ВУЦВК. Розглядали справи  про зловживання  по  
службі працівників державних установ та організацій, підприємств  місце-
вого значення. 
У фондах відклалися документи губвиконкому за 1923 р. 
 
Постанови ВУЦВК, НК юстиції, праці УСРР. 
Обіжники, інструкції Подільського губернського виконавчого комітету. 
Протоколи засідань Тульчинського окружного дисциплінарного суду. 
Книги обліку справ. Справи про зловживання по службі працівників 

державних, кооперативних і громадських установ та організацій. 
 
Вінницький, ф. Р-441, 47 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-3385, 74 од. зб., 1926-1929 рр. 
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ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД  
ВІННИЦЬКОГО ГАРНІЗОНУ 
 
Ф. Р-6152, 76 од. зб., 1987-2005 рр. Описи. 
 
Річні звіти суду про діяльність. 
Вироки, ухвали, постанови суду та наступні ухвали й постанови су-

дів у кримінальних справах. Рішення, ухвали, постанови суду та наступні 
ухвали і постанови судів вищого рівня в цивільних справах. Постанови у 
справах про притягнення до адміністративної відповідальності. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ПРОКУРОР 
 
Ф. Р-1882, 55 од. зб., 1922-1925 рр. Опис. 
 
Посада введена згідно з положенням ВУЦВК про прокурорський нагляд 
від 22 червня 1922 р. Здійснював нагляд і контроль за законністю дій всіх 
органів державної влади, судових, адміністративних, кооперативних та 
громадських установ. Ліквідований у 1925 р. 
 
Постанови, накази, обіжники, інструкції ВУЦВК, РНК УРСР, НК 

юстиції УРСР. 
Обіжники, інструкції Головного управління робітничо-селянської 

міліції УСРР. 
Протоколи засідань бюро та секретаріату комітету КП(б)У. 
Матеріали про політичний та економічний стан Поділля (огляди, 

інформаційні зведення, політдоповіді). 
Листування з НК юстиції, губкомітетом КП(б)У, губвиконкомом 

про діяльність окрпрокурорів. Судових та слідчих органів губернії. 
 
 
ПОМІЧНИК ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО  
ПРОКУРОРА ПО ГАЙСИНСЬКОМУ ОКРУГУ 
 
Ф. Р-3565, 125 од. зб., 1922-1924 рр. Опис. 
 
Посада введена на підставі положення про прокурорський нагляд від 28 
червня 1922 р. 
Здійснював нагляд за законністю дій органів державної влади, діяльністю 
судово-слідчих, адміністративно-господарських, громадських установ та 
промислових підприємств губернії. 
Ліквідований у 1925 р. 



Розпорядження, обіжники Подільського губпрокурора, окружного 
прокурора. 

Реєстри кримінальних справ. Наглядові справи. 
Документи з особового складу (списки, відомості, анкети, листу-

вання). 
 
 
ОКРУЖНІ ПРОКУРАТУРИ 
 
4 фонди, 1930 од. зб., 1923-1930 рр. Опис. 
 
Створені згідно з постановою ВУЦВК від 13 листопада 1923 р. 
Здійснювали нагляд за дотриманням законів органами державної влади на 
місцях, за діяльністю судових та слідчих органів, підтримували державне 
обвинувачення при розгляді судами кримінальних та цивільних справ. 
Гайсинська окрпрокуратура припинила діяльність у 1925 р., Вінницька, 
Могилів-Подільська, Тульчинська – у 1930 р. після ліквідації округів. 
  
Постанови, розпорядження, накази, інструкції ВУЦВК і РНК УСРР, 

НК юстиції, фінансів, Генерального прокурора УСРР. 
Протоколи  засідань  президії  райвиконкомів,  пленумів  окружних

судів. 
Акти перевірок діяльності окрземвідділів, райвиконкомів, раймілі-

цій та слідчих дільниць. Статистичні відомості про рух справ у народних 
судах. Протести прокуратур на постанови судів. Народних судів. 

Листування з НК юстиції УСРР, генпрокукрором УСРР, райсудами, 
райвідділами міліції, дільничними нарсудами з питань розгляду судово-
слідчих справ, касаційних скарг, проведення амністій та контролю за дія-
льністю місцевих органів влади. 

 
Вінницька, ф. Р-1020, 47 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-1140, 14 од. зб., 11923-1925 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-417, 67 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-848, 1802 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 
 
Ф. Р-1883, 4098 од. зб.,1932-1937, 1941, 1944-1992 рр. Описи. 
 
Створена згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 травня 1932 р. 
Основні функції: здійснення нагляду за дотриманням законності держав-
ними установами, організаціями, підприємствами і громадянами, коорди-
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нація діяльності правозахисних органів, керівництво діяльністю районних 
та міських прокуратур. 
 
Постанови ВУЦВК, накази, розпорядження, обіжники Міністерства 

юстиції УРСР, головного управління міліції, облвідділу ДПУ. Розпоря-
дження, інструкції Генпрокуратури УРСР, прокурора області. 

Протоколи засідань колегії прокуратури, координаційних та відом-
чих нарад. Протоколи допитів підсудних за 1932-1933 рр. Відомості, ін-
формації, аналізи з питань прокурорсько-слідчої роботи. Плани роботи 
облпрокуратури, районних прокуратур. Річні, квартальні бухгалтерські й 
статистичні звіти. Спостережні справи за 1944-1966 рр. Листування з ген-
прокурором УРСР, райпрокурорами, народними слідчими із судово-
слідчих, адміністративно-фінансових питань. 

Відомості з особового складу. 
 
 
ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА ПРОКУРАТУРА 
 
Ф. Р-2447, 12 од. зб., 1931-1932 рр. Опис. 
 
Створена на підставі постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 29 вересня 1930 
року „Про реорганізацію місцевих установ юстиції УСРР”. 
Ліквідована в 1932 р. 
 
Накази, обіжники, інструкції НК юстиції УСРР, Державного полі-

туправління УСРР, генерального прокурора УСРР. 
Протоколи засідань оперативної трійки відділу ДПУ УСРР, бюро 

Вінницького міськкому КП(б)У. 
Відомості про особовий склад. 
Списки осіб, що перебували під слідством, ув’язнених. 
Листування  з  НК  юстиції,  генпрокурором  УСРР,  Вінницьким 

допром з питань нагляду, контролю за справами підсудних, діяльністю 
дільничних прокуратур, перевірки кадрів та інших судово-слідчих питань. 

 
 
РАЙОННІ ПРОКУРАТУРИ 
 
5 фондів, 296 од. зб., 1944-1976 рр. Опис. 
 
Утворені на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 21 березня 1934 р. 
Основні функції: здійснення нагляду за законністю дій державних установ 
і громадських організацій, порушення кримінального провадження і під-
тримка державного обвинувачення в суді. 
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Накази, розпорядження, інструкції обласної, районних прокуратур. 
Акти збитків, завданих німецько-фашистськими загарбниками. 
Звіти районних прокуратур. 
Відомості на видачу зарплати. 
Листування з обласною прокуратурою, райвідділами НКВС із судо-

во-слідчих та адміністративних питань. 
 
Козятинська, ф. Р-5942, 90 од. зб., 1944-1976 рр.; 
Комсомольська, ф. Р-5943, 27 од. зб., 1946-1960 рр, 1962 р.; 
Самгородоцька, ф. Р-5944, 10 од. зб., 1945р., 1947-1955 рр.; 
Ольгопільська, ф. Р-4588, 102 од. зб., 1944-1952 рр.; 
Станіславчицька, ф. Р-4614, 67 од. зб., 1944-1950 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОЛЕГІЯ ЗАХИСНИКІВ ПРИ 
ПОДІЛЬСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ СУДІ 
 
Ф. Р-75, 7 од. зб., 1924 р. Опис. 
 
Створена згідно з положенням ВУЦВК від 2 жовтня 1922 р. 
Припинила діяльність у 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії. 
 
Протоколи засідань президії колегії захисників. Дисциплінарні 

справи членів колегії захисників. Листування з губернським судом з пи-
тань діяльності. 

 
 
ОКРУЖНІ КОЛЕГІЇ ЗАХИСНИКІВ ПРИ  
ОКРУЖНИХ СУДАХ 
 
2 фонди, 7 од. зб., 1926-1930 рр. Описи. 
 
Створені в 1925 р. Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю юри-
дичних консультацій. Припинили діяльність 1930 р. у зв’язку з ліквідацією
округів. 
 
Протоколи засідань президії колегії захисників. Місячні, річні звіти, 

акти перевірок колегії. Листування з районними колегіями захисників з 
питань діяльності. 

 
Вінницька, ф. Р-74, 5 од. зб., 1926-1929 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-3114, 3 од. зб., 1929-1930 рр. 
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ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА КОЛЕГІЯ ЗАХИСНИКІВ  
ПРИ ВІННИЦЬКОМУ МІЖРАЙОННОМУ СУДІ  
 
Ф. Р-3113, 10 од. зб., 1929-1932 рр. Опис.  
 
Здійснювала контроль за діяльністю районних юридичних 
консультацій. Вирішувала питання про їх фінансування. Ліквідована 
відповідно до постанови ВУЦВК і РНК від 20 травня 1932 р.  

 
Протоколи засідань президії Тульчинської окружної, Вінницької 

міжрайонної колегій захисників. Звіти, відомості, інформації про діяль-
ність районних кабінетів захисників.  

Листування з районними кабінетами захисників з питань діяльності.  
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ  
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УРСР  
 
Ф. Р-104, 701 од. зб., 1931-1932, 1944-1986 рр. Описи.  

 
Утворена в 1932 р. як Вінницька обласна колегія оборонців при 
Вінницькому обласному суді. З 1939 р. – Вінницька обласна колегія 
адвокатів НК юстиції УРСР, з 1946 р. – Вінницька обласна колегія 
адвокатів Міністерства юстиції УРСР. Підпорядковувалася 
Міністерству юстиції УРСР. Основні функції: захист на попередньому 
слідстві та суді, надання юридичної допомоги установам, організаціям, 
підприємствам та громадянам.  
Накази, розпорядження, обіжники Міністерства юстиції УРСР з пи-
тань адвокатської діяльності.  

 
Протоколи засідань оргбюро Вінницької обласної колегії 

адвокатів. Протоколи загальних зборів адвокатів Вінницької області. 
Протоколи засідань комісії з перевірки якості роботи адвокатів при 
президії обласної колегії і документи до них. Протоколи виробничих 
нарад адвокатів юридичних консультацій області.  

Річні бухгалтерські звіти. Квартальні звіти президії Вінницької 
обласної колегії адвокатів про роботу.  

Акти збитків, завданих німецько-фашистськими загарбниками 
районним юридичним консультаціям Вінницької області. Списки 
адвокатів Вінницької області. Інформаційні листи про досвід роботи 
адвокатів юридичних консультацій. Документи перевірки діяльності 
президії обласної колегії адвокатів.  

Листування з Міністерством юстиції УРСР, управлінням юстиції 
у Вінницькій області. 
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ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ СТОЛИ ТА КОНТОРИ  
 
НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ  
 
7 фондів, 618 од. зб., 1921-1930 рр. Описи.  
 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 27 липня 1921 р. Підпо-
рядковувались НК юстиції  УСРР. Здійснювали  нотаріальне по-
свідчення  угод, актів поділу майна, заповітів,  дарчих,  копій  докумен-
тів, фактів громадянського права. Припинили діяльність 1930 р. після 
ліквідації округів.  
 
Постанови, накази, обіжники ВУЦВК, РНК, НК юстиції, НК фінан-

сів УСРР, розпорядження Подільського губернського суду. Інструкція 
Народного Комісаріату юстиції про державний нотаріат (1923 р.). Поста-
нови Ольгопільського повітового виконкому про перереєстрацію релігій-
них громад. 

Витяги з наказів по Тульчинській нотаріальній конторі. 
Квартальні звіти про роботу нотаріальних контор. 
Актові книги. Орендні угоди, акти оренди будівель, приміщень. 

Договори на будівництво. Посвідчення, довідки на право будівництва і 
придбання будівель. Особові справи домовласників. Договір про пере-
дачу в оренду водяного млина в с. Миткові (1922 р.). Договір про пере-
дачу в оренду Гайсинському комітету боротьби з безробіттям народно-
го театру (1925 р.). Посвідчення, довідки, доручення на право будівни-
цтва і придбання будинків. Заборони на будівництво. Заповіти грома-
дян. Акти застави на домоволодіння. Наряди відчуження заставних до-
моволодінь. 

Акти обстеження діяльності нотаріальних контор. Опис інвента-
ря Тульчинської нотаріальної контори (1924 р.). 

Списки співробітників Бершадської нотаріальної контори. 
Листування з конторами Держбанку про видачу векселів; з на-

родними судами, відділами місцевого господарства – з питань продажу 
будинків. 
 

Окружні:  
Вінницька, ф. Р-1246, 27 од. зб., 1925-1930 рр.;  
Могилів-Подільська, ф. Р-1251, 11 од. зб., 1924-1930 рр.;  
Тульчинська, ф. Р-959, 223 од. зб, 1922-1930 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-960, 2 од. зб., 1923-1925 рр.  
 
Бершадська волосна, ф. Р-962, 14 од. зб., 1921-1923 рр.  
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Вінницькі міські: 
1-а контора, ф. Р-1247, 271 од. зб., 1922-1929 рр.; 
2-а контора, ф. Р-1244, 70 од. зб., 1923-1929 рр. 
 
 
НОТАРІАЛЬНІ СТОЛИ ПРИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТАХ 
РАЙОННИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
6 фондів, 88 од. зб., 1936-1940 рр. Описи. 
 
Створені згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 25 вересня 1931 р. 
Здійснювали нотаріальне посвідчення прав і фактів юридичного значення. 
 
Постанови, накази, інструкції ЦВК та РНК УРСР, НК юстиції 

УРСР. Обіжники, інструкції Вінницького обласного суду. 
Угоди купівлі-продажу будівель. Реєстри нотаріальних актів, угод. 

Посвідчення дійсності копій. 
 
Калинівський, ф. Р-1248, 15 од. зб., 1938-1940 рр.; 
Липовецький, ф. Р-1252, 17 од. зб., 1936-1940 рр.; 
Літинський, ф. Р-1245, 6 од. зб., 1939 р.; 
Томашпільський, ф. Р-1250, 27 од. зб., 1937-1939 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-1249, 15 од. зб., 1938-1939 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-1253, 8 од. зб., 1937-1939 рр.  
 
 
РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 
 
ВІДДІЛИ ЗАПИСУ АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ 
 
10 фондів, 131 од. зб., 1920-1932 рр. Описи. 
 
Створені згідно з Декретом РНК України “Про організацію відділів запису 
актів громадянського стану” від 20 лютого 1919 р. Відповідно до цього 
Декрету, реєстрація актів громадянського стану покладалась на відділи за-
пису актів громадянського стану, які створювалися при губернських, пові-
тових, волосних виконкомах, міських радах у містах. Цим Декретом усім 
духовним установам різних конфесій, які раніше були зобов’язані вести 
реєстрацію шлюбів, народжень, смертей і розлучень, наказувалось негай-
но здати відповідні книги записів до місцевих відділів ЗАГСу. На Поділлі
органи ЗАГСу були створені в другій половині 1920 р., а метричні книги  
з духовних установ  вилучено  у  1921 р.  Український  Кодекс  законів  
просім’ю, опіку і шлюб 1926 р. визнав о рганами  реєстрації  актів  грома-
дянського стану в  селах і  селищах відповідні Ради, а в  містах і ра- 
йонних центрах – міські й районні бюро ЗАГС.  
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Постанови, розпорядження, обіжники Наркомату внутрішніх 
справ, губвиконкому, губернського відділу ЗАГСу. 

Відомості про діяльність повітових відділів ЗАГСу; описи мет-
ричних  книг;  заяви  громадян  про  реєстрацію  народжень,   шлюбів, 
смертей; листування з губернським,  повітовими  статбюро,  відділами 
ЗАГСу про виписки з метричних книг, їх збереженість. 

 
Подільський губернський відділ запису актів громадянського стану По-
дільського губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, ф. Р-3353, 25 од. зб., 1921-1922 рр.; 
 
Вінницький міський відділ запису актів громадянського стану Вінницько-
го міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, ф. Р-3354, 12 од. зб., 1920-1921 рр. 

 
Районні відділи: 
Іллінецький, ф. Р-2609, 3 од. зб., 1924 р.; 
Липовецький, ф. Р-2524, 4 од. зб., 1924 р.; 
Махнівський, ф. Р-3275, 5 од. зб., 1926-1927 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-2457, 10 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Ободівський, ф. Р-2484, 4 од. зб., 1927-1928 рр.; 
Пиківський, ф. Р-2485, 14 од. зб., 1922-1926 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-2412, 45 од. зб., 1923-1932 рр.; 
Яришівський, ф. Р-3879, 9 од. зб., 1923-1925 рр. 
 
 
КНИГИ ЗАПИСІВ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ПО НАСЕ-
ЛЕНИХ ПУНКТАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КОЛЕКЦІЯ) 
 
Ф. Р-6129, 3115 од. зб., 1918-1935 рр. Описи. 
 
Книги записів актів цивільного стану про народження, одруження, 

розлучення і смерть. 
 
 
АРБІТРАЖ 
 
АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ ПРИ ПОДІЛЬСЬКІЙ  
ГУБЕРНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАРАДІ 
 
Ф. Р-438, 134 од. зб., 1923-1924 рр. Опис. 
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Створена в 1922 р. згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР.  
Здійснювала розгляд майнових суперечок, справ про порушення угод 
між державними, кооперативними установами, організаціями та 
підприємствами. Припинила діяльність у лютому 1931 р.  

Арбітражні справи.  

ДЕРЖАВНИЙ АРБІТРАЖ ПРИ ВИКОНКОМІ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

Ф. Р-5398, 331 од. зб., 1945-1991рр. Описи. 

Створений відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 5 червня 
1931 р. Здійснював розгляд усіх майнових і переддоговірних суперечок 
між державними, кооперативними установами, організаціями та 
підприємствами.  

Протоколи виробничих нарад обласного держарбітражу. Плани 
роботи. Акти перевірок облдержарбітражу. Документи по соцзмаганню 
(соцзобов’язання, звіти про підсумки соцзмагання).  

Річні статистичні та бухгалтерські звіти. Річні кошториси витрат.  
Реєстри справ по майнових та переддоговірних суперечках. 

Арбітражні справи.  
Листування з обласною прокуратурою, органами народного кон-

тролю, партійними організаціями з питань діяльності.  

ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ  

Ф. Р-425, 10 од. зб., 1919-1920 рр. Опис. 

Діяла згідно з декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду 
України від 14 січня 1919 р. Здійснювала розгляд справ про 
контрреволюцію, державну зраду, шпигунство, спекуляцію та посадові 
злочини. Ліквідована 22 березня 1922 р.  

Обіжники Всеукраїнського надзвичайного комітету. 
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ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА НАДЗВИЧАЙНА КОМІСІЯ З 
БОРОТЬБИ З КОНТРРЕВОЛЮЦІЄЮ, БАНДИТИЗМОМ, 
СПЕКУЛЯЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИНАМИ НА ПОСАДАХ. 



Протоколи допитів ув’язнених та затриманих громадян. Списки 
агентів Подільської губернської НК. Інформації про обшук  у 
Нідерландському консульстві. 

 
 
ВІДДІЛИ ДПУ 
 
2 фонди, 5 од. зб., 1920-1927 рр. Описи. 
 
Губернський відділ ДПУ організований на підставі постанови ВУЦВК від 
22  березня 1922 р. Окружні відділи ДПУ створені в серпні 1925 р. у 
зв’язку з ліквідацією Подільської губернії. Здійснювали заходи з 
виявлення та придушення антирадянських виступів, боротьби зі 
шпигунством, бандитизмом, контрабандою, охорони залізниць, водних 
шляхів та кордонів. 
 
Кримінальні справи. Справа про конфіскацію майна. 
 
Подільський губернський, ф. Р-1125, 4 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Тульчинський окружний, ф. Р-3996, 1 од. зб., 1926-1927 рр. 
 
 
УПРАВЛІННЯ 24-ГО МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО 
ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ДПУ 
 
Ф. Р-3760, 1 од. зб., 1928 р. Опис. 
 
Кримінальна справа по звинуваченню прикордонника. 
 
 
ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КОМЕНДАТУР,  
КОМЕНДАТУРИ КУЩОВИХ УПРАВЛІНЬ,  
ЦУКРОКОМБІНАТІВ ТА ЦУКРОЗАВОДІВ ВІЙСЬК ДПУ 
ПО ОХОРОНІ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (О.А.Ф.) 
 

 
Ф. Р-4064, 634 од. зб., 1921-1924 рр. Описи. 
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Подільське відділення комендатур військ ДПУ з охорони цукрової промисло-
вості; управління військових комендантів кущів: Погребищенського, Вінни-
цького, Барського, Шпиківського; управління військових комендантів цукро-
комбінатів та цукрозаводів: Гайсинського, Деребчинського, Заливанщинсько-
го, Іллінецького, Клембівського, Корделівського, Липовецького, Моївського, 
Плисківсько-Андрушівського, Погребищенського, Соболевського, Соколівсь-
кого, Сосновецького, Цибулівського, Чечельницького, Шпиківського, Юзефо-
Миколаївського, Спичинецького. 



Утворені згідно з наказом коменданта військ ДПУ Правобережної Украї-
ни та керівника Подільським відділом цукротресту від 12 квітня 1923 р. 
Здійснювали охорону цукрових заводів, комбінатів, кущів від нападів зло-
чинців.  

Накази, розпорядження, обіжники Подільського відділення комен-
датур.  

Доповіді. Оперативні звіти про стан охорони цукрових об’єктів, 
прояви бандитизму. Протоколи загальних зборів профспілок. Документи 
з особового складу (особові справи, анкети, характеристики, списки).  

Листування з Подільським відділом комендатур з питань відомос-
тей про особовий склад, охорони цукрових об’єктів.  

КОЛЕКЦІЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ, СЛІДЧИХ ТА НАГЛЯДОВИХ 
СПРАВ, ПЕРЕДАНИХ УСБУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  

Ф. Р-6023, 77999 од. зб., 1918-1999 рр. Описи. 

Згідно з указом Президії ВР України від 9 вересня 1991 р. „Про передачу 
архівних документів Комітету державної безпеки України до державних 
архівів республіки”, розпорядженням представника Президента Украї- 
ни  у  Вінницькій області № 184 від 27 квітня 1993 р. з січня 1994 р. по  
жовтень 1995 р. було проведено передачу архівних  документів з  управ- 
ління СБУ у Вінницькій області до державного архіву.  

Слідчі справи на репресованих громадян. Фільтраційні справи на 
громадян, примусово вивезених  до  Німеччини  під  час  Другої світової 
війни. Трофейні карти на військовослужбовців Радянської Армії, які бу-  
ли в німецькому полоні в роки Другої світової війни.  

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КАРНИЙ  
ВІДДІЛ НК ЮСТИЦІЇ УСРР  

Ф. Р-2610, 31 од. зб., 1920-1924 рр. Опис. 

Створений відповідно до Тимчасового положення НК юстиції УСРР від 7  
березня 1920 р. Здійснював загальне керівництво місцями ув’язнення на  
території губернії. Припинив діяльність у 1925 р. після ліквідації Поділь-
ської губернії.  

Накази, положення НК юстиції УСРР, розпорядження, інструкції 
Подільського губернського карного відділу НК юстиції УСРР. 
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Книга наказів по концтабору. Списки ув’язнених та відомості про них. 
Листування з Подільським губернським революційним трибуналом 

про втечі ув’язнених та розшук їх, з повітовими виправно-трудовими від-
ділами з питань діяльності. 

 
 
ВІННИЦЬКА ІНСПЕКЦІЯ ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ РОБІТ 
УПРАВЛІННЯ МВС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-3947, 28 од. зб., 1945–1953 рр. Опис. 
 
До 1935 р. існували бюро виправно-трудових робіт, які діяли при нарсудах 
і підпорядковувались НК юстиції УРСР. В 1935 р. бюро ВТР були переда-
ні у відання НКВС УРСР і безпосередньо підпорядковувались окружним 
(обласним) відділам місць ув’язнення. В 1939 р. бюро ВТР перейменовано 
в інспекцію ВТР НКВС, після перейменування  наркоматів   на міністерст- 
ва – інспекція ВТР МВС УРСР. Постановою Ради  Міністерств  СРСР  від 
28 березня 1953 р. ДУТАБ МВС з підпорядкованими йому інспекціями  
ВТР були передані у відання Міністерства юстиції. 
 
Особові справи, облікові картки, присуди осіб, засуджених до ви-

правно-трудових робіт без позбавлення волі. 
 
 
БУДИНКИ ПРИМУСОВИХ РОБІТ 
 
2 фонди, 119 од. зб., 1921-1929 рр. Описи. 
 
Накази, обіжники, розпорядження НК юстиції УСРР, НК  внутріш-

ніх справ УСРР. Постанови, рішення Вінницького окрвиконкому. 
Відомості на видачу харчів ув’язненим. Списки ув’язнених. 
Відомості про нарахування зарплатні працівникам БПРів. 
Листування з управлінням виправно-трудових колоній НКВС, Він-

ницьким окрвиконкомом, держбанком з питань фінансування та звітності, 
про роботу ув’язнених та інших питань діяльності БПРів. 

 
Вінницький будинок примусових робіт Вінницької окружної виправно-
трудової інспекції НКВС УСРР, ф. Р-3352, 88 од. зб., 1923-1929 рр.; 
 
Липовецький повітовий громадський будинок примусових робіт, ф. Р-
5386, 31 од. зб., 1921-1922 рр. 
 
 



УЛАНІВСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ПРИМУСОВИХ РОБІТ 
УЛАНІВСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, 
СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-3676, 115 од. зб., 1925 р. Опис. 
 
Особові справи осіб, направлених на примусові роботи. 
 
 
ОКРЕМИЙ ТАБІРНИЙ ПУНКТ ПРИ ОБ’ЄКТІ № 45 ОВТК 
НКВС ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-4077, 21 од. зб., 1941 р. Опис. 
 
Створений у квітні  1941 р.  Забезпечував  робочою  силою  будівництво 
аеродрому. Припинив діяльність у липні  1941 р.  в  зв’язку  з  окупацією 
території Вінницької області німецькими військами. 
 
Інструкції відділу ВТК НКВС УРСР. Програми бойової підготовки 

воєнізованої охорони таборів. Інструкції з вербовки до воєнізованої охо-
рони таборів. Відомості про втікачів та затриманих, про результати обшу-
ків. Меморіальні ордери. Арматурні картки ув’язнених. Штатні розписи. 

 
 
ТАБІР БУДІВНИЦТВА № 211 ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН-
НЯ ТАБОРІВ І КОЛОНІЙ НКВС СРСР (ДУТАБ НКВС),  
С. СТРИЖАВКА 
 
Ф. Р-3921, 90 од. зб., 1935-1941 рр. Опис. 
 
Діяв з 1935 р. Припинив діяльність у липні 1941 р. в зв’язку з окупацією 
території Вінницької області німецькими військами. 
 
Особові справи ув’язнених. 
 
 
УПРАВЛІННЯ ТАБОРУ № 253 МВС СРСР 
 
Ф. Р-5069, 24 од. зб., 1945-1948 рр. Опис. 
 
Управління було утворене після звільнення території Вінницької області 
від німецько-фашистських загарбників у 1944 р. Йому підпорядковувались 
5 табірних відділень: у м. Вінниці, м. Полонному, ст. Шепетівці, с. Глухів-
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цях, с. Судилкові. Здійснювало контроль за діяльністю табірних відділень, 
розподіл військовополонених та інтернованих по виробничих об’єктах, 
відправку військовополонених на батьківщину. В червні 1948 р. управлін-
ня табору № 253 було ліквідовано відповідно до наказу начальника УМВС 
по Вінницькій області № 126 від 29 червня 1948 р. 
 
Директиви, накази, інструкції МВС УРСР. 
Документи про втечі військовополонених та їх розшук. Списки вій-

ськовополонених та інтернованих. 
Листування з табірними відділеннями з питань діяльності. 
 
 
ТАБІРНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 37 УПРАВЛІННЯ ВИПРАВНО-
ТРУДОВИХ ТАБОРІВ І КОЛОНІЙ МВС УРСР 
 
Ф. Р-4122, 55 од. зб., 1947-1956 рр. Опис. 
 
Створено в 1944 р. на підставі наказу по УВТТК МВС УРСР № 010. 
Згідно з наказом МВС УРСР № 0216 від 22 грудня 1955 р. табірне відді-
лення № 37 було розформоване. 
 
Директиви, накази, інструкції УВТТК МВС УРСР, розпорядження 

УМВС по Вінницькій області. 
Акти обстеження табірного відділення. Звіти про забезпечення 

ув’язнених речами та продовольством. Книги обліку ув’язнених. Допові-
дні записки, щоденні зведення про наявність та рух ув’язнених. 

Відомості про особовий склад. Бухгалтерські документи (кошторис, 
річні, квартальні звіти). 

 
 
ТРУДОВІ ЮНАЦЬКІ ТА ДИТЯЧІ КОЛОНІЇ  
ОРГАНІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 
2 фонди, 41 од. зб., 1924-1926 рр. Описи. 
 
Утворені відповідно до розпорядження Гайсинського окрвиконкому від 27 
вересня 1924 р. Підпорядковувались Гайсинській окружній інспектурі на-
родної освіти. Здійснювали навчання, виховання, трудову підготовку, за-
безпечували житлом дітей- сиріт і напівсиріт, а також дітей, чиї батьки 
сплачували вартість утримання їх у колонії. 
 
Обіжники, інструкції Гайсинської окрінспектури народної освіти, 

окрвиконкому. Положення Гайсинської окрінспектури народної освіти 
про утворення трудових дитячих колоній. 
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Протоколи засідань педрад, загальних зборів колективів колоній. 
Списки вихованців. Акти обстежень колоній. 

Листування з Гайсинським, Дашівським відділами народної освіти  
з питань діяльності. 

 
Гайсинська трудова юнацька колонія при Гайсинському райвідділі народ-
ної освіти, ф. Р-911, 7 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Дашівська трудова дитяча колонія Вінницької окружної інспектури на-
родної освіти, ф. Р-3294, 34 од. зб., 1924-1926 рр. 
 
 
СТРИЖАВСЬКА ДИТЯЧА ТРУДОВА КОЛОНІЯ  
УМВС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-3818, 159 од. зб., 1921-1929 рр., 1955-1959 рр. 
 
Відповідно до постанови НК юстиції від 18 квітня 1920 р. „Про скасування 
поділу тюрем і в’язниць на роди по важкості норм і перейменування їх на 
„будинки примусової суспільної праці” створена Стрижавська виправно-
трудова колонія для засуджених до примусової праці без позбавлення волі. 
Підпорядковувалась Вінницькому окрадмінвідділу. В 1929 р. припинила 
діяльність. Згідно з наказом МВС УРСР від 27 січня 1956 р. № 013 створе-
на дитяча виховна колонія, з 1 листопада 1957 р. – дитяча трудова  коло-
нія. Підпорядковувалась Вінницькому обласному управлінню внутрішніх 
справ та відділу дитячих колоній МВС УРСР. Ліквідована відповідно до 
наказу МВС УРСР від 18 липня 1959 р. Здійснювала виховання, серед-
нє та профтехнічне навчання неповнолітніх правопорушників. 
 
Директиви ВДК МВС УРСР, розпорядження, інструкції УВС по Він-

ницькій області. Накази, інструкції НК освіти. Накази керуючого колонією. 
Протоколи засідань педради колонії. Плани навчально-виховної та 

методичної роботи. Звіти з професійно-технічного навчання. 
Відомості про рух неповнолітніх правопорушників. Оперативні 

службові документи з охороні й оборони ЛВ-37. Списки ув’язнених. 
Відомості на видачу зарплатні працівникам колонії. Бухгалтерські 

документи (плани, кошториси, річні та квартальні звіти). 
Листування з Вінницьким окружним та районним виконкомом, 

УВС по Вінницькій області про навчання, виховання, забезпечення робо-
тою неповнолітніх правопорушників. 
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ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ  
 
УПРАВЛІННЯ МІЛІЦІЇ ТА РОЗШУКУ  
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ  
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ  
 
Ф. Р-195, 1648 од. зб., 1920-1925 рр. Описи.  

 
Створено відповідно до постанови РНК УСРР від 3 квітня 1920 року. 
Здійснювало охорону існуючого порядку та безпеку громадян, бороть-
бу з правопорушеннями. Після ліквідації губернії в 1925 р. функції 
губуправління були передані управлінню міліції та розшуку 
Вінницького округу.  

 
Постанови, накази, розпорядження, обіжники, інструкції ВУЦВК, 

НКВС УСРР, РНК УСРР, НК юстиції, Головуправління робітничо-
селянської міліції УСРР.  

Протоколи нарад керівників, політпрацівників окружних, повітових, 
районних міліцій.  

Звіти, відомості, інформації про діяльність губуправління, окруж-
них, повітових, районних міліцій. Матеріали (накази, інструкції, відомос-
ті, рапорти) про охорону різних об’єктів.  

Листування з Головуправлінням міліції УСРР, повітовими, район-
ними міліціями з питань діяльності.  

Документи з особового складу.  
 
 

ОКРУЖНІ УПРАВЛІННЯ  
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ  
 
2 фонди, 1701 од. зб., 1920-1930 рр. Описи.  

 
Створені згідно з постановою ВЦВК та РНК СРСР від 10 червня 1920 
року. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 13 
липня 1930 р.  

 
Постанови, директиви, РНК УСРР, НК внутрішніх справ, ГУ роз-

шуку УСРР. Накази, розпорядження, інструкції Подільської 
губернської робітничо-селянської міліції, Подільського губернського 
адмінвідділу. Обіжники повітових виконкомів.  

Протоколи засідань окрміліцій,  окружних  ліквідаційних  коміте-
тів. Інформаційні зведення.  Річні,  піврічні  плани  робіт.  Акти  ревізій
 окрміліцій. Доповіді, відомості про діяльність міліцій. 
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Описи майна релігійних громад. Реєстраційні картки релігійних 
громад. Угоди підприємств, організацій, установ, магазинів, контор та 
інших об’єктів з міліцією про охорону. Списки заарештованих, 
амністованих, емігрантів.  

Листування з вищими органами, повітовими міліціями, устано-
вами, організаціями, підприємствами з питань діяльності.  

Документи з особового складу (особові справи, анкети, списки).  
 

Гайсинське, ф. Р-681, 259 од. зб., 1920-1925 рр.;  
Тульчинське, ф. Р-2216, 1442 од. зб., 1920-1930 рр.  

 
 

ПОВІТОВІ ТА РАЙОННІ УПРАВЛІННЯ  
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ  
 
18 фондів, 2926 од. зб., 1919-1923 рр. Описи.  
 
Створені на підставі Декрету РНК України від 9 лютого 1919 року. 
Здійснювали охорону існуючого порядку, боротьбу з правопорушен-
нями та злочинами. Після ліквідації повітів у 1923 р. припинили 
діяльність.  

 
Накази, розпорядження, інструкції ГУ робітничо-селянської 

міліції УСРР, Подільської губернської міліції. Обіжники Вінницького 
повітового комісара.  

Відомості про охорону цукрозаводів та інших промислових 
підприємств. Рапорти, відомості, інформаційні зведення про правопо-
рушення та злочини. Доповіді про політичний стан міліції.  

Листування з вищими органами про незаконні дії співробітників 
карного розшуку, про розшук осіб, втраченого майна, боротьбу зі зло-
чинами та правопорушеннями, з питань фінансування управлінь та 
інших питань діяльності.  

Документи з особового складу (особові справи, анкети, списки). 
 

Повітові:  
Брацлавське, ф. Р-2195, 269 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Вінницьке, ф. Р-199, 384 од. зб., 1919-1923 рр.;  
Гайсинське, ф. Р-2233, 646 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Жмеринське, ф. Р-1116, 706 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Липовецьке, ф. Р-1748, 197 од. зб., 1920-1922 рр.;  
Літинське, ф. Р-399, 383 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Ольгопільське, ф. Р-679, 79 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Ямпільське, ф. Р- 2439, 65 од. зб., 1920-1923 рр. 
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Районні 
Брацлавського повіту: 
1-го району, ф. Р-3524, 14 од. зб., 1921-1923 рр.; 
2-го району, ф. Р-2805, 3 од. зб., 1922 р.; 
3-го району, ф. Р-2582, 12 од. зб., 1920-1921 рр. 
 
Бердичівського повіту: 
2-го району, ф. Р-1794, 9 од. зб., 1920-1923 рр. 
7-го району, ф. Р-2673, 19 од. зб., 1920-1923 рр. 
 
Вінницького повіту: 
1-го району, ф. Р-470, 17 од. зб., 1921-1923 рр.; 
2-го району, ф. Р-469, 31 од. зб., 1919-1922 рр.; 
3-го району, ф. Р-471, 20 од. зб., 1921-1922 рр.; 
4-го району, ф. Р-3645, 58 од. зб., 1920-1922 рр.; 
5-го району, ф. Р-473, 14 од. зб., 1919-1921 рр. 
 
 
УПРАВЛІННЯ МІЛІЦІЇ УМВС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-4131, 34 од. зб., 1946-1956 рр. Опис. 
 
Створено відповідно до постанови РНК СРСР від 25 травня 1931 р. 
Здійснювало заходи по боротьбі з карними злочинами, хуліганством, охо-
роні державного та суспільного майна, безпеки громадян та їхнього майна. 
 
Директиви, накази політвідділу ГУ міліції НКВС СРСР, МВС 

СРСР. 
Накази, розпорядження, інструкції Політвідділу ГУ міліції, МВС 

УРСР. 
Плани роботи політчастин. Журнали реєстрації кореспонденції. 
Листування з вищими організаціями, установами, підприємствами 

області з питань діяльності. 
Документи з особового складу (відомості, списки). 
 
 
РАЙОННІ УПРАВЛІННЯ  
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 
 
14 фондів, 226 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Накази, обіжники, інструкції  ВУЦВК, ГУ робітничо-селянської мі-

ліції, Подільської губернської міліції. Накази окружних робітничо-
селянських міліцій. 
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Інформаційні зведення, відомості, рапорти про злочини та правопо-
рушення. Плани роботи. 

Листування з вищими органами з питань діяльності. 
Документи з особового складу (анкети, списки, листування). 
 
Брацлавське, ф. Р-3646, 5 од. зб., 1922-1926 рр.; 
Вінницьке, ф. Р-191, 64 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Гайсинське, ф. Р-877, 7 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Зятковецьке, ф. Р-878, 13 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Краснянське, ф. Р-4250, 16 од. зб. 1923-1927 рр.; 
Малокутищанське, ф. Р-3009, 15 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-2639, 5 од. зб., 1923 р.; 
Межирівське, ф. Р-3573, 26 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Обіднянське, ф. Р-677, 17 од. зб., 1923-1925 рр; 
Станіславчицьке, ф. Р-2443, 17 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Терешпільське, ф. Р-676, 13 од. зб., 1923 -  1925 рр.; 
Тульчинське, ф. Р-3580, 7 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Шпиківське, ф. Р-2406, 16 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Юзвинське, ф. Р-683, 5 од. зб., 1923-1924 рр. 
 
 
УПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННИХ У М. 
ВІННИЦІ УПРАВЛІНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 
 
4 фонди, 1066 од. зб., 1919-1950 рр. Описи. 
 
Утворені згідно з декретом РНК України від 3 лютого 1919 р. У фондах на-
явні документи, що були у діловодстві під час німецько-фашистської оку-
пації. 
 
Постанови, накази, розпорядження, обіжники ГУ міліції УСРР, По-

дільської губернської міліції. Накази керівника Вінницької міської міліції. 
Протоколи засідань президії Вінницької міськради, нарад співробіт-

ників міліції. Протоколи обшуків, допитів. Річні звіти, доповіді про роботу 
міліції. Домові книжки для прописки громадян за 1930-1950 рр. Слідчі 
справи. Акти обстежень, обшуків. 

Листування з Подільською робітничо-селянською міліцією, райуп-
равліннями робітничо-селянських міліцій про дисциплінарні та адмініст-
ративні порушення, надання зброї особовому складу, обов’язки працівни-
ків, боротьбу з бандитизмом та інших питань діяльності. 

Документи з особового складу (анкети, відомості, списки). 
 
Міської, ф. Р-966, 29 од. зб., 1920-1923 рр.; 
1-го району, ф. Р-192, 417 од. зб., 1919-1950 рр.; 
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2-го району, ф. Р-193, 497 од. зб., 1920-1950 рр.; 
3-го відділення, ф. Р-4078, 123 од. зб.,1930-1950 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ  
КАРНОГО РОЗШУКУ 
 
Ф. Р-475, 222 од. зб., 1920-1925 рр. Опис. 
 
Створено відповідно до декрету РНК УСРР від 18 квітня 1919 р. 
Здійснювало керівництво та нагляд за діяльністю окружних і повітових 
управлінь карного розшуку, займалось охороною правопорядку та  
громадської безпеки. Припинило діяльність у 1925 р. після ліквідації 
губернії. 
 
Розпорядження, накази, обіжники НКВС УСРР, ГУ міліції та 

карного розшуку УСРР, Подільського губернського виконкому. 
Звіти, доповіді, інформації про діяльність губернського, окружних 

та повітових управлінь карного розшуку. Акти ревізій. 
Листування з окружними, повітовими управліннями карного 

розшуку з питань ведення слідства та розшуку, адміністративно-
фінансових питань. 

Документи з особового складу (особові справи, анкети, списки). 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ОКРУЖНЕ УПРАВЛІННЯ І УПРАВЛІННЯ  
5-ГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО КАРНОГО 
РОЗШУКУ 
 
2 фонди, 1535 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 
Ліквідовані постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 13 липня 1930 р. 
 
Накази, розпорядження, інструкції НК внутрішніх справ УСРР. 

Накази, обіжники, інструкції губернського, окружного управління міліції. 

Листування з Подільським губернським управлінням міліції, 
Вінницьким окружним прокурором, районними управліннями міліції з 
питань діяльності. 

Документи з особового складу (особові справи, анкети, відомості). 
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Протоколи засідань окружного і районних управлінь міліції, комісії 
з чистки окруправління міліції. Матеріали про діяльність окруправління 
міліції (відомості, плани, рапорти, доповіді, листування). 



 
Окружне, ф. Р-474, 1533 од. зб.,1922-1930 рр.; 
5-го району, ф. Р-3960, 2 од. зб., 1923 р. 
 
 
УПРАВЛІННЯ ЛІТИНСЬКОГО ПОВІТОВОГО  
КАРНО-РОЗШУКОВОГО ВІДДІЛУ 
 
Ф. Р-398, 40 од. зб., 1920-1923 рр. Опис. 
 
Положення ВУЦВК і РНК УСРР. Постанови, накази, інструкції РНК, 

НК внутрішніх справ УСРР, Подільського губернського управління 
карного розшуку. Накази Літинського повітового відділу карного розшуку. 

Річні, місячні звіти. Інформаційні зведення про правопорушення. 
Протоколи обшуків, допитів заарештованих. Журнал реєстрації 
заарештованих. 

Документи з особового складу (анкети, списки, листування). 
Листування з вищими органами, повітовими міліціями з питань 

діяльності. 
 
 
УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧHОЇ МІЛІЦІЇ  
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
 
4 фонди, 58 од. зб., 1920 р. Описи. 
 
Створені відповідно до положення РНК УСРР за 1919 рік. Здійснювали 
охорону порядку, майна та вантажів на шляхах сполучення, забезпечували 
безпеку громадян, контролювали виконання пасажирами залізничних 
правил. 
 
Накази керуючого Козятинською районною залізничною міліцією. 
Рапорти, відомості про діяльність управлінь. Відомості на 

отримання зарплатні службовцями. 
Листування з дільницями з питань діяльності, про особовий склад. 
Документи з особового складу (анкети, відомості, списки). 
 
Вінницької дільниці Козятинської районної залізничної міліції, ф. Р-3906, 
17 од. зб., 1920 рр.
 
Районні: 
Жмеринської, ф. Р-3890, 13 од. зб., 1920 р.; 
Козятинської, ф. Р-3913, 25 од. зб., 1920 р.; 
Липовецької, ф. Р-3883, 3 од. зб., 1920 р. 
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5. ОРГАНИ ПЛАНУВАННЯ І СТАТИСТИКИ 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ПЛАНОВА КОМІСІЯ ПРИ 
ПОДІЛЬСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ ВИКОНАВЧОМУ 
КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВО-
НОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-147, 183 од. зб., 1922-1925 рр. Опис. 

 
Створена відповідно до постанови Подільського губернського викон-
кому і губернської економічної наради від 5 вересня 1922 року. Була 
органом дорадчого характеру при губернському виконавчому комітеті, 
вела роботу під спільним керівництвом президії губвиконкому та Укр-
держплану. Розробляла господарські та фінансові плани губернії та на-
глядала за їх виконанням. Розглядала і затверджувала перспективні та 
річні плани, роботи і виробничі програми господарчих органів, промис-
лових підприємств. До структури комісії входили секції: сільськогоспо-
дарська, промислова, енергетична, торговельна, статистична, місцевого 
господарства. Припинила діяльність у 1925 р. у зв’язку з ліквідацією 
губернії. 

 
Протоколи засідань Української економічної наради, бюро Укрдерж-

плану; постанови, протоколи засідань Подільського губвиконкому з питань 
розвитку промисловості, торгівлі, місцевого господарства, освіти, сільсько-
го господарства; протоколи засідань Подільської губернської планової ко-
місії та її секцій з питань розвитку народного господарства, денаціоналіза-
ції дрібної та середньої промисловості, розвитку торгівлі та виконання 
сільськогосподарського податку. 

Квартальні, річні плани та звіти; кошториси та штатні розписи; 
бюлетені товарної біржі; огляди з питань діяльності губернської та 
окружних планових комісій, їх секцій; кустарних промислових това-
риств, розвитку сільського господарства, освіти. 

Доповіді, матеріали, інформації про економічне становище губе-
рнії, розвиток комунального господарства, житлового будівництва, 
народної освіти, охорони здоров’я; листування з держпланом УСРР 
та ін. плановими органами про розвиток промисловості, сільського 
господарства, кустарних промислів тощо; огляди та інші матеріали з 
економічного стану губернії; доповідь професора Л. Данилова про ме-
теорологічні дослідження в губернії; відомості про стан цукрової, шкі-
ряної, текстильної промисловості, гірничої справи в губернії. У фонді 
відклалися документи з особового складу: заяви, анкети, списки. 
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ОКРУЖНІ ПЛАНОВІ КОМІСІЇ ПРИ ОКРУЖНИХ ВИКО-
НАВЧИХ КОМІТЕТАХ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬ-
КИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 
4 фонди, 1084 од. зб., 1924-1930 рр. Описи. 
 
Окружні планові комісії утворені постановою Подільського губвикон-
кому від 29 січня 1924 р. Були підпорядковані безпосередньо окружним 
виконавчим комітетам. Структурно ділилися на секції: сільськогоспо-
дарську, фінансово-економічну, місцевого господарства, торгово-
кооперативну та ін. Займалися розробкою планів розвитку народного 
господарства та контролювали їх виконання; вивчали економіку округів 
та господарчу діяльність місцевих органів. Ліквідовані у 1930 р. 

 
Копії постанов, наказів, циркулярів РНК, Наркомату фінансів, 

Наркомату внутрішніх справ та економічної наради УСРР; постанови, 
інструкції, протоколи засідань президії ВУЦВК УСРР; постанови, про-
токоли засідань президії губвиконкому та губернської планової комісії 
про денаціоналізацію дрібної промисловості, затвердження бюджетів; 
протоколи засідань окружних планових комісій та їх секцій з питань 
землеустрою, шляхового будівництва, розподілу кредитів, кустарної 
промисловості, торгівлі та кооперації. 

П’ятирічні, річні промислово-фінансові, кредитні, зведені плани 
розвитку народного господарства; річні статистичні зведені звіти; звіти 
про кредитування округів, цукрової промисловості, про стан виробни-
чих кооперативів, землеустрою; балансові та природно-витратні кош-
ториси, штатні розклади. 

Матеріали вивчення та обстеження сільського та лісного госпо-
дарства, землеустрою, розвитку промисловості; доповіді про стан сіль-
ського господарства, торгівлі, про роботу цукрових заводів, кустарної 
промисловості, електрифікацію округів; акти обстеження діяльності 
підприємств та установ. 

У фондах відклались документи з особового складу. 
 
Вінницька, ф. Р-154, 524 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-1000, 32 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-434, 150 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-684, 378 од. зб., 1924-1930 рр. 
 
 
 
 



РАЙОННІ ПЛАНОВІ КОМІСІЇ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ 
РАЙОННИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
21 фонд, 1130 справ, 1944-1979 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до Постанови ЦВК та РНК СРСР від 23 вересня 
1931 р. Були підпорядковані районним виконавчим комітетам та облас-
ній плановій комісії. Розробляли, здійснювали керівництво та контроль 
за виконанням планів розвитку народного господарства, культури, охо-
рони здоров’я, освіти, колгоспного будівництва та місцевої промисло-
вості району. 
 
Постанови й рішення райвиконкомів з питань планової роботи; 

протоколи засідань планових комісій; перспективні, п’ятирічні, річні 
плани розвитку місцевого господарства; плани електрифікації районів, 
будівництва об’єктів соціально-культурного та побутового значення; 
кошториси, штатні розписи. 

 
Барська, ф.Р-5849, 101 од. зб., 1949-1977 рр.; 
Бершадська, ф. Р-5977, 53 од. зб., 1955, 1964-1977 рр.; 
Вінницька, ф. Р-5015, 42 од. зб., 1950-1962, 1971-1977 рр.; 
Вороновицька, ф. Р-4604, 46 од. зб., 1946-1958 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-5523, 67 од. зб., 1957-1977 рр.; 
Джулинська, ф. Р-4513, 32 од. зб., 1945-1950 рр.; 
Жмеринська, ф. Р-4474, 122 од. зб., 1944-1978 рр.; 
Крижопільська, ф. Р-5665, 125 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Липовецька, ф. Р-5992, 61 од. зб., 1952, 1955-1977 рр.; 
Літинська, ф. Р-5975, 27 од. зб., 1966-1977 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-6000, 24 од. зб., 1947-1978 рр.; 
Мурованокуриловецька, ф. Р-5984, 19 од. зб., 1967-1976, 1978-1979 рр.; 
Немирівська, ф. Р-5929, 72 од. зб., 1955-1977 рр.; 
Ободівська, ф. Р-5957, 12 од. зб., 1945-1957 рр.; 
Станіславчицька, ф. Р-4612, 9 од. зб., 1952-1956 рр.; 
Теплицька, ф. Р-5997, 9 од. зб., 1959-1978 рр.; 
Томашпільська, ф. Р-5562, 76 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Тростянецька, ф. Р-5956, 52 од. зб., 1945-1951, 1953-1958, 1961-1974 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-5974, 158 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Турбівська, ф. Р-4519, 1 од. зб., 1946-1947 рр.; 
Шаргородська, ф. Р-5915, 22 од. зб., 1944-1947, 1959,1961, 1962, 1965-1976 рр. 
 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНОВОГО КОМІ-
ТЕТУ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-3236, 8 од. зб., 1948-1949 рр. Опис. 

 183



Призначався Держпланом СРСР як контролюючий орган за ходом ви-
конання планових робіт з відбудови та розвитку народного господарст-
ва на місцях. Інститут уповноваженого ліквідований згідно з рішенням 
Ради Міністрів та указу Держплану СРСР від 18 червня 1949 року. 
 
Постанови Ради Міністрів СРСР, накази Держплану СРСР; витя-

ги із затвердженого Радою Міністрів СРСР Державного плану віднов-
лення та розвитку народного господарства СРСР на 1949 р.; листуван-
ня з установами та підприємствами Вінницької області про виконання 
планових показників, відновлення та розвиток народного господарства 
СРСР. 

 
 
ГОЛОВНЕ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
ВІННИЦЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ 
 
Ф. Р-3966, 3236 од. зб., 1932-1941; 1944-1989 рр. Описи. 
 
Утворене відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 20 лютого 
1932 р. як Вінницька обласна планова комісія. Була підпорядкована 
облвиконкому та Держплану України. Мала структуру: відділ зведеного 
народногосподарського плану; відділ промисловості й торгівлі; відділ 
сільського господарства та заготівель; відділ житлово-комунального го-
сподарства; відділ будівельних і проектних організацій та зв’язку; від-
діл планування, обліку та розподілу матеріальних фондів. Здійснювала 
перспективне і поточне планування розвитку місцевого господарства та 
культури області. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 28 
вересня  1988 р.  та  рішення  Вінницької  обласної  ради  від  15  грудня 
1988 р.  на  базі  планової  комісії  Вінницького  облвиконкому  було  
утворено Головне планово-економічне  управління  Вінницького  облви-
конкому як його структурний підрозділ. Методичне керівництво  діяль-
ністю управління здійснював Держплан УРСР.  

 

Директивні та методичні вказівки вищих державних органів та 
Держплану УРСР з перспективного та поточного планувань, доповідні 
записки, довідки про хід виконання народногосподарського плану об-
ласті; рішення і постанови Вінницького обкому КПУ та облвиконкому; 
накази, протоколи засідань планової комісії, планово-економічного 
управління. 

П’ятирічні плани розвитку народного господарства; плани з капі-
таловкладень, додаткові планові показники зведених та річних планів 
по категоріях господарств; звіти про працю та річні бухгалтерські зві-
ти. 
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Інформації, довідки, відомості про роботу підприємств, організа-
цій, установ; підсумки виконання народногосподарських планів по об-
ласті; документи про розподіл кормів, електрифікацію та механізацію 
сільського господарства; листування з обкомом КПУ та облвикон-
комом  з  питань  планування,  розвитку  народного  господарства,  про 
житлове і комунальне будівництво.  

У фонді відклалися документи з особового складу: накази голови 
обласної планової комісії та особові рахунки на видачу заробітної пла-
ти; особові справи звільнених.  
 
 

ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ СТАТИСТИЧНЕ БЮРО  
ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ  
РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ 
ДЕПУТАТІВ  
 
Ф. Р-965, 1352 од. зб., 1919-1925 рр. Описи, каталог.  
 
Утворене в 1919 р. відповідно до постанови РНК України від 15 берез-
ня 1919 р. “Про місцеві статистичні заклади України”. Входило до 
складу губвиконкому на правах самостійного відділу. Підпорядковува-
лось Центральному Статистичному Управлінню, у його підпорядку-
ванні перебували повітові, а з 1923 р. – окружні статистичні бюро. За-
ймалося організацією переписів, а також обліком кількості, складу та 
руху населення; стану сільського господарства, промисловості, народ-
ної освіти та ін. Крім проведення переписів 1920 та 1923 рр., займалося 
обробкою результатів переписів 1916 та 1917 рр. Готувало статистичні 
збірники, огляди. З березня 1923 р. щомісячно виходили статистичні 
бюлетені, у 1925 р. опубліковано збірник “Населені місця Поділля”. 
Припинило діяльність 23 липня 1925 р. у зв’язку  з  ліквідацією  губер-
нії.  
 
Обіжники, інструкції, накази, постанови та розпорядження РНК, 

ВУЦВК УСРР, ЦСУ СРСР, Народних комісаріатів внутрішніх справ, 
освіти, фінансів; обіжники, інструкції, протоколи засідань губвикон-
кому та губернського статистичного бюро з питань основної роботи.  

Плани роботи губстатбюро та його структурних підрозділів; зві-
ти та доповіді про роботу  губернського,  повітових  та  окружних  ста-
тистичних бюро; звіти про проведення губстатбюро та підвідомчими 
установами статистичних досліджень.  

Статистичні матеріали про рух населення, відомості про його 
склад як по окремих повітах, районах, округах, так і по губернії в ці-
лому; статистичні зведення про землекористування, про стан посівів, 
урожайність, стан промислових підприємств, культурно-освітніх уста- 
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нов, установ народної освіти, охорони здоров’я; про інфекційні захво-
рювання; кількість продукції, що випускали цукрові заводи у 1914-
1919 рр.; відомості про середній висів зернових по повітах губернії за 
1905-1914 рр.; списки дітей дитячих будинків, промислових підпри-
ємств, власників садиб; анкети підприємств, споживчих товариств, 
продовольчих комітетів.  

У фонді відклались документи з особового складу губстатбюро, 
повітстатбюро, цукрових заводів, міліції та інших установ і організа-
цій.  

 
 

ПОВІТОВІ СТАТИСТИЧНІ БЮРО ПОВІТОВИХ  
ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ,  
СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ  
 
4 фонди, 90 од. зб., 1920-1923 рр. Описи.  

 
Утворені у 1920 р. відповідно до постанови РНК України від 15 берез-
ня 1919 р. “Про місцеві статистичні заклади України”. Їх штати скла-
далися із статистика та технічного співробітника. Крім того, повітова 
статистична мережа об’єднувала волосних статистиків та кореспонде-
нтів держстатистики. Виконували статистичні роботи у межах повіту. 
Підпорядковувались губернському статистичному бюро.  
Ліквідовані у 1923 р.  

 
Постанови РНК України; обіжники ЦСУ України, Подільського 

губернського статбюро, повітових виконкомів з питань основної діяль-
ності; протоколи засідань повітових виконкомів та губекономнаради з 
питань надання статистичної інформації; місячні звіти повітових ста-
тистичних бюро; звіти волосних статистиків.  

Статистичні відомості про стан сільського господарства, промис-
ловості, народної освіти, про рух населення; списки домовласників, 
кореспондентів держстатистики; дані про особовий склад статбюро.  

 
Жмеринське, ф. Р-2815, 41 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Літинське, ф. Р-2817, 21 од. зб., 1921-1922 рр.;  
Могилів-Подільське, ф. Р-1017, 8 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Ольгопільське, ф. Р-2816, 20 од. зб., 1920-1923 рр.  

 
 

ОКРУЖНІ СТАТИСТИЧНІ БЮРО  
 
3 фонди, 756 од. зб., 1923-1930 рр. Описи. 
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Створені  відповідно  до  постанови  ВУЦВК  від  9 травня  1923 р. До  
1925 р.  підпорядковувались  губернському статбюро, після ліквідації 
губернії – ЦСУ України.  В  їх  підпорядкуванні знаходились районні 
статистики.  Виконували с татистичні  дослідження  у  межах  округу. 
Ліквідовані у 1930 р. відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР 
від 5 лютого 1930 р.  

 
Обіжники, інструкції та розпорядження ВУЦВК, ЦСУ СРСР, на-

родних комісаріатів фінансів, освіти, окружних статистичних бюро з 
питань основної діяльності; звіти окрстатбюро з основної діяльності.  

Статистичні відомості про рух населення, економічний стан ра-
йонів, торговельні заклади; дані про обстеження бюджетів селянських 
господарств, ціни; звіти ЗАГСів, народних судів; листування з устано-
вами та організаціями з питань статистики.  

У фонді містяться документи з особового складу.  
 

Вінницьке, ф. Р-1174, 370 од. зб., 1923-1930 рр.;  
Могилів-Подільське, ф. Р-2217, 292 од. зб., 1923-1930 рр.;  
Тульчинське, ф. Р-2231, 97 од. зб., 1923-1930 рр.  

 
 

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ  
 
Ф. Р-2355, 21127 од. зб., 1935-1996 рр. Описи, каталог.  
 
Створене на підставі постанови РНК УСРР від 4 червня 1932 р. “Про 
організацію Управління народногосподарського обліку УСРР та його 
місцевих органів” як Вінницьке обласне управління народногосподар-
ського обліку Держплану СРСР. У 1941, 1944-1948 рр. – Управління 
статистики Уповноваженого Держплану СРСР по Вінницькій області. 
У 1948-1951 рр. мало назву Вінницьке обласне статистичне управління 
ЦСУ при Раді Міністрів УРСР. У 1951-1987 рр. – Статистичне управ-
ління Вінницької області. З 1 жовтня 1987 р., відповідно до наказу 
Держкомстату УРСР від 18.09.1987 р.  № 8,  має  назву  Вінницьке  об-
ласне управління статистики. Підпорядковується Державному комітету 
статистики України.  

 
Постанови, накази, інструкції РНК, Держплану СРСР; накази 

ЦСУ СРСР та УРСР, Вінницького обкому КПУ; постанови, розпо-
рядження та рішення облвиконкому; накази начальника управління; 
протоколи засідань колегії управління з питань основної діяльності.  

Плани роботи та річні звіти управління та його структурних під-
розділів; річні бухгалтерські звіти управління та районних відділів; 
штатні розписи. 
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Статистичні відомості по усіх галузях народногосподарського 
обліку; списки населених пунктів із вказівкою чисельності населення 
за переписом 1939 р.; річні звіти обласних організацій за 1938 р.; відо-
мості про кількість підприємств у м. Вінниці та області, їх роботу; де-
мографічні дані про природній рух та міграцію населення; таблиці ди-
намічних рядів по статистиці усіх галузей народного господарства; 
аналітичні огляди з усіх напрямків розвитку народного господарства; 
листування з керівними організаціями з питань статистики; документи 
профкому.  
 
 

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ ВІННИ-
ЦЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ  

 
Ф. Р-2071, 1466 од. зб., 1926-1988 рр. Описи.  

 
Створений при Вінницькій міській раді як Вінницька міська інспектура 
народногосподарського обліку відповідно до постанови ВУЦВК та РНК 
УСРР від 4 червня 1932 р. “Про організацію управління народно-
господарського обліку УСРР та його місцевих органів”. Підпорядкову-
валась обласному управлінню народногосподарського обліку, з 1941 р. – 
управлінню статистики у Вінницькій області та мала назву: Вінницька мі-
ська інспектура держстатистики. На підставі наказу Вінницького обласно-
го статистичного управління № 6 від 4 жовтня 1984 р. була перейменована 
у Відділ держстатистики з інформаційно-обчислювального обслуговуван-
ня ОЦ Вінницяоблмашінформу у м. Вінниці. За наказом Держкомстату 
УРСР № 8 від 18 вересня 1987 р. – Вінницький міський відділ статистики. 
Займалася питаннями обліку та статистики на території міста.  
У фонді відклались статистичні документи Вінницького окружного стат-
бюро за 1926-1930 рр. та документи, розпочаті Вінницькою міською ра-
дою за 1929-1931 рр.  

 
Розпорядження Укрдержплану та облвиконкому; накази, розпо-

рядження, інструкції ЦСУ СРСР та УРСР; накази обласного статупра-
вління, рішення міськвиконкому з питань основної діяльності.  

Плани робіт та звіти про роботу інспектури.  
Акти перевірки підприємств та установ м. Вінниці (1948 р.), пра-

вильності подання звітних даних; анкети обстеження електростанцій 
Вінницького району (1931 р.); документи (інструкції, відомості, стати-
стичні відомості, списки, особові картки) про вибори до сільських рад.  

Статистичні звіти, зведення, довідки, таблиці з усіх галузей на-
родного господарства міста та району; відомості про природний рух 
населення та міграцію, роботу установ освіти, виконання планів з праці 
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підприємствами міста; статистичні відомості про кількісний та націо-
нальний склад населення м. Вінниці та округу (1931 р.); економічний 
опис міських землеволодінь (1926-1927 рр.); доповідні записки про 
розвиток народного господарства міста; аналізи та доповіді про роботу 
підприємств; розрахунки руху міського житлового фонду; списки під-
приємств; матеріали переписів; довідки про результати перевірок по-
дання звітних даних; листування з підприємствами, установами та ор-
ганізаціями з питань основної роботи.  
 
 

ІНСПЕКТУРИ ДЕРЖСТАТИСТИКИ ТА  
ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ  
 
33 фонди, 14274 од. зб., 1944-1988 рр. Описи.  

 
Створені на підставі постанови РНК УСРР від 4 червня 1932 р. “Про 
організацію Управління народногосподарського обліку УСРР та його 
місцевих органів” як районні інспектури народногосподарського облі-
ку. У 1941, 1944-1948 рр. мали назву: районні управління статистики 
Упов-новаженого Держплану СРСР. З 1948 р. – районні інспектури 
Центрального Статистичного Управління. Відповідно до наказу Стату-
правління області № 31 від 9 лютого  1960 р.  були  перейменовані  на 
інспектури  державної  статистики.  На  підставі  наказу  ЦСУ  УРСР 
№ 157 від 16 травня 1972 р. на базі машинно-обчислювальних станцій 
та інспектур держстатистики з 1 липня  1972 р.  утворювались  інформа-
ційнообчислювальні  станції  (ІОС).   Відповідно  до постанови  РМ  
СРСР № 822 від 17 червня 1988 р. ІОС реорганізовано у відділи стати-
стики. Виконували статистичні роботи у межах району чи міста.  

 
Накази, рішення, розпорядження обласного, районних та міських 

виконкомів, обласного статистичного управління з питань основної 
діяльності.  

Плани та звіти про роботу районних інспектур та інформаційно-
обчислювальних станцій; річні бухгалтерські звіти; кошториси та шта-
тні розписи. Статистичні відомості, таблиці, довідки про роботу про-
мислових підприємств, автотранспорту, закладів культури, установ 
освіти, охорони здоров’я, розвиток сільського господарства, житлово-
комунального господарства, виконання планів з капітального будівни-
цтва; відомості про механічний та природній рух населення; річні звіти 
колгоспів; річні звіти про систему підприємств, установ охорони здо-
ров’я, освіти та культури; звіти про заготівлю зернових культур, овочів, 
кормів; довідки про роботу підприємств та організацій; аналітичні за-
писки  про розвиток  міжколгоспного  будівництва; відомості про чисе- 
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льність робітників та службовців; документи профкому; списки уста-
нов, організацій, підприємств.   

 
Районні інспектури держстатистики: 
Вінницька, ф. Р-5282, 575 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Вороновицька, ф. Р-4748, 178 од. зб., 1844-1959 рр.; 
Джулинська, ф. Р-4643, 283 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Джуринська, ф. Р-4506, 199 од. зб., 1946-1959 рр.; 
Калинівська, ф. Р-5100, 519 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Копайгородська, ф. Р-5899, 62 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Липовецька, ф. Р-5881, 392 од. зб., 1959-1977 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-5987, 249 од. зб., 1944-1972 рр.; 
Мурованокуриловецька, ф. Р-5635, 493 од. зб., 1944-1982 рр.; 
Ободівська, ф. Р-5686, 28 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Ольгопільська, ф. Р-4582, 65 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Станіславчицька, ф. Р-4448, 214 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Теплицька, ф. Р-5628, 412 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Томашпільська, ф. Р-5930, 449 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Турбівська, ф. Р-4479, 479 од. зб., 1944-1959.; 
Уланівська, ф. Р-5066, 195 од. зб., 1944-1962 рр.; 
Чечельницька, ф. Р-5869, 667 од. зб., 1944-1985 рр.; 
Шаргородська, ф. Р-5234, 668 од. зб., 1944-1976 рр.; 
Шпиківська, ф. Р-5651, 133 од. зб., 1944-1962 рр.; 
Ямпільська, ф. Р-5512, 152 од. зб., 1944-1962 рр. 
 
Міські та районні інформаційно-обчислювальні станції 
Міські: 
Жмеринська, ф. Р-5068, 1692 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-5931, 232 од. зб., 1958-1975 рр. 
 
Районні: 
Барська, ф. Р-5614, 548 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Бершадська, ф. Р-5978, 505 од. зб., 1945-1978 рр.; 
Іллінецька, ф. Р-5983, 580 од. зб., 1944-1978 рр.; 
Козятинська, ф. Р-5964, 465 од. зб., 1944-1976 рр.; 
Крижопільська, ф. Р-5676, 790 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Літинська, ф. Р-5101, 398 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Немирівська, ф. Р-5839, 489 од. зб., 1944-1977 рр.; 
Погребищенська, ф. Р-5976, 588 од. зб., 1944-1982 рр.; 
Тростянецька, ф. Р-5687, 336 од. зб., 1944-1976 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-5650, 743 од. зб., 1944-1978 рр.; 
Хмільницька, ф. Р-2403, 496 од. зб., 1944-1976 рр. 
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6. ФІНАНСОВІ, СТРАХОВІ, КРЕДИТНО-ПОЗИЧКОВІ
УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ,  
СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

Ф. Р-27, 1817 од. зб., 1919-1925 рр. Описи. 

Подільський губернський фінансовий відділ був створений 22 лютого 
1919 р. згідно з декретом РНК України “Про організацію фінансових від-
ділів губернських і повітових виконавчих комітетів”. Керував діяльністю 
окружних і повітових фінансових відділів, здійснював контроль за вико-
нанням у межах губернії декретів, правил, інструкцій з питань податкової, 
кошторисної та фінансової справ, розглядав кошториси прибутків і видат-
ків місцевих органів влади і державних установ. З прийняттям постанови 
ВУЦВК від 3 червня 1925 р. “Про ліквідацію губерній” з 1 серпня 1925 р. 
припинив свою діяльність. 

Постанови, oбіжники, розпорядження та інструкції Наркомату фі-
нансів СРСР і УСРР, ВУЦВК і РНК УСРР, Держбанку СРСР, Подільсь-
кого губернського фінансового відділу про складання прибутково-
видаткових кошторисів, про податкові платежі; протоколи засідань коле-
гії губернського фінвідділу, губернської та окружних податкових комісій  
з    питань     оподаткування,     фінансового    обстеження    торговельно-
промислових підприємств, діяльності окружних та повітових фінансових 
відділів. Річні й місячні звіти, доповіді губернського, окружних і повіто-
вих фінвідділів; прибутково-видаткові кошториси губфінвідділу; відомо-
сті про надходження податків, внесків; акти ревізій окружних і повітових 
фінвідділів. Листування з Народним комісаріатом фінансів УСРР, окруж-
ними і повітовими фінансовими відділами, приватними власниками про 
організацію прибутково-видаткових кас, про обстеження підприємств, 
звільнених від оподаткування, про видачу патентів на право торгівлі.  
Документи з особового складу: накази, списки і особові справи працівни-
ків губфінвідділу, окружних і повітових відділів, відомості видачі зарпла-
ти, посвідчення, анкети, мандати, заяви про прийом на роботу. 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Ф. Р-3666, 6646 од. зб., 1935-1937, 1944-1994 рр. Описи. 
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Фінансовий відділ Вінницького обласного виконавчого комітету розпочав 
роботу в 1932 році у новоствореній Вінницькій області. 16 лютого 1963 
року відповідно до наказу Міністерства фінансів УРСР був реорганізова-
ний в обласні сільський і промисловий фінансові відділи. У зв’язку з лік-
відацією раднаргоспів та поділу державних і партійних установ на сільські 
і промислові в грудні 1964 року відновлено діяльність обласного фінвідді-
лу. Підпорядковувався обласному виконкому та Міністерству фінансів 
УРСР. Складав обласний бюджет, забезпечував його виконання, контро-
лював роботу райміськфінвідділів. 

Накази, інструкції Міністерства фінансів СРСР і УРСР; постанови, 
рішення, розпорядження облвиконкому; плани роботи облфінвідділу; 
річні бюджети області, районів, міст, звіти про їх виконання; протоколи 
нарад працівників фінансових відділів області; кошториси і штатний роз-
пис облвиконкому і його відділів; матеріали про роботу з кадрами; акти 
ревізій і обстежень роботи відділу; листування з Міністерством фінансів 
УРСР і облвиконкомом з питань основної діяльності. 

ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ОКРУЖНИХ ВИКОНАВЧИХ  
КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

4 фонди, 8299 од зб., 1921-1930 рр. Описи. 

Окружні фінансові відділи Подільської губернії були створені згідно з по-
становою ВУЦВК від 9 травня 1923 р. Були органами окружних вико-
навчих комітетів і місцевими органами Народного комісаріату фінансів 
УCРР і діяли на загальних підставах з іншими відділами окрвиконкомів. 
Здійснювали в межах округу фінансово-податкову роботу з питань держа-
вних і місцевих фінансів, а також керівництво і нагляд за діяльністю фі-
нансових органів округу. Припинили свою діяльність відповідно до поста-
нови ВУЦВК і РНК УCРР від 02.09.1930 р. “Про ліквідацію округів та пе-
рехід на двоступеневу систему управління”. 

Обіжники, постанови, накази, розпорядження Народного комісаріату 
фінансів СРСР і УСРР, Ради Народних Комісарів, Подільського губернсько-
го і окружних фінансових відділів про ліквідацію заборгованості з сільсько-
господарського, промислового, місцевого, прибуткового та інших податків; 
про самооподаткування, розподіл місцевих бюджетів і сплату недоїмок. 

Річні та місячні плани, звіти;  доповіді  окрфінвідділів.  Інформації  про 
торговельні і промислові підприємства, про надходження податків. Акти ре-
візій райфінвідділів і прибутково-видаткових кас. 
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Справи про порушення окремими громадянами статуту про промисло-
вий податок. Листування з Народним комісаріатом фінансів УСРР, губернсь-
ким і окружними фінвідділами та приватними власниками про реєстрацію 
підприємств, реалізацію позик, ліквідацію заборгованості з оподаткування.  
 

Вінницький, ф. Р-41, 1600 од зб.; 1921-1930 рр.;  
Гайсинський, ф. Р-277, 63 од зб.; 1921-1925 рр.;  
Могилів-Подільський, ф. Р-42, 448 од зб.; 1922-1930 рр.;  
Тульчинський, ф. Р-476, 6188 од зб.; 1922-1930 рр.  

 
 

ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ПОВІТОВИХ ВИКОНАВЧИХ  
КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (О.А.Ф.)  
 
Ф. Р-2831, 116 од. зб., 1920-1923 рр. Опис.  
 
Фінансові відділи повітових виконавчих комітетів були утворені згідно з дек-
ретом РНК УСРР від 22 лютого 1919 р. “Про організацію фінансових відділів 
губернських і повітових виконавчих комітетів”. До функцій повітфінвідді- 
лів входило складання кошторисів державного бюджету, проведення нараху- 
вань і збору державних податків, здійснення контролю за дотриманням фіна-
нсово-бюджетної  дисципліни  установами та організаціями в межах  
повіту. Ліквідовані в 1923 році в зв’язку з ліквідацією  повітів. Фінансові 
відділи складалися з кошторисно-касового і податкового підвідділів.  
У фонді об’єднано документальні матеріали Брацлавського, Вінницького, 
Гайсинського, Жмеринського, Липовецького, Літинського, Могилів-
Подільського, Ольгопільського, Ямпільського повітових фінансових відділів.  

 
Декрети, постанови РНК, ВУЦВК, Народного комісаріату 

фінансів з питань фінансової роботи; oбіжники губфінвідділу, накази 
фінансових відділів, податкових підвідділів; зведення про надходжен-
ня податків, про працездатне населення, про переміщення коштів; лис-
тування з губфінвідділом про реалізацію державної виграшної позики, 
про курси іноземних валют; списки і особові рахунки платників 
податків, анкети, відомості на видачу заробітної плати; особові справи 
працівників фінансових відділів.  
 
 

ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ ВІННИЦЬКОГО МІСЬКОГО  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА РАЙОННИХ  
ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ М. ВІННИЦІ  
 
4 фонди, 2502 од. зб., 1923-1941,1944-1994 рр. Описи. 
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Створені: Вінницький міський – у 1923 р. згідно з постановою ВУЦВК 
про районування Подільської губернії, Замостянський, Ленінський, 
Староміський – у 1972 р. відповідно до Указу Президії ВР УРСР № 84
"Про утворення районів  у  м. Вінниці  Вінницької  області".  Фінансові 
відділи підпорядковувались міськвиконкомам і Вінницькому 
облфінвідділу. Контролювали бюджети міських і районних у місті рад, 
установ, підприємств, організацій торгівлі, охорони здоров'я, культу-
ри, освіти.  

 
Накази, інструкції Міністерства фінансів СРСР і УРСР; рішення і 

розпорядження Вінницького облвиконкому і міськвиконкому з питань 
фінансової роботи; накази завідувача  з  основної діяльності.  Проекти і 
річні бюджети міста і районів Вінниці; штатні розписи і кошториси на 
утримання управлінського адмінапарату; протоколи виробничих нарад, 
засідань профкому; справи державної реєстрації підприємств; звіти 
бюджетних установ м. Вінниці, бухгалтерські звіти; акти і довідки 
ревізій та перевірок бюджетної роботи міськфінвідділу, які проводи-
лися Міністерством фінансів УРСР; документи про стягнення податків 
з осіб вільних професій, про відшкодування вартості конфіскованого 
майна реабілітованих; особові рахунки працівників.  
 

Вінницький міський ф. Р-499, 1875 од. зб., 1923-1941; 1944-1994 рр.;  
 
Районні в м. Вінниці:  
Замостянський ф. Р-6114, 180 од. зб., 1972-1993 рр.;  
Ленінський, ф. Р-6113, 224 од. зб., 1976-1993 рр.;  
Староміський, ф. Р-6115, 223 од. зб., 1957-1993 рр.  

 
 

ФІНАНСОВІ ВІДДІЛИ РАЙОННИХ  
ТА МІСЬКИХ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ  
 
45 фондів, 20668 од. зб., 1930-1941, 1944-1994 рр. Описи.  

 
Розпочали свою діяльність у 1930 р. з переходом на двоступеневу сис-
тему управління. Здійснювали облік об'єктів оподаткування, контро-
лювали бюджети районних і міських рад, нарахування і стягнення 
різних видів податків, видатки бюджетних коштів. Підпорядковувалися 
районним і міським виконкомам та облфінвідділу.  
 
Постанови, накази, інструкції, обіжники Міністерства фінансів 

СРСР, УРСР, облфінвідділу з питань бухгалтерського обліку; рішення і 
розпорядження районних і міськвиконкомів про виконання кошторисів; 
бюджети і штатні розписи рай- і міськфінвідділів; плани роботи; річні 
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бухгалтерські звіти; статистичні звіти з кадрових питань; акти ревізій і 
перевірок; документи місцевих комітетів. 

 
Районні: 
Барський, ф. Р-5613, 740 од. зб., 1944-1992 рр.; 
Бершадський, ф. Р-5889, 631 од. зб., 1944-1983 рр.; 
Брацлавський, ф. Р-5832, 53 од. зб., 1944-1962 рр.; 
Вінницький, ф. Р-4978, 1092 од. зб., 1944-1992 рр.; 
Вороновицький, ф. Р-4637, 312 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-5595, 626 од. зб., 1944-1987 рр.; 
Джулинський, ф. Р-4638, 39 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Джуринський, ф. Р-4508, 185 од. зб., 1937-1959 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-5110, 915 од. зб., 1944-198 рр.; 
Іллінецький, ф. Р-5980, 720 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Калинівський, ф. Р-4117, 1124 од. зб., 1930-1933, 1944-1988 рр.; 
Козятинський, ф. Р-5585, 837 од. зб., 1944-1983 рр.; 
Комсомольський, ф. Р-5586, 112 од. зб., 1944-1963 рр.; 
Копайгородський, ф. Р-5793, 36 од. зб., 1946-1959 рр.; 
Крижопільський, ф. Р-5666, 633 од. зб., 1944-1991 рр.;  
Липовецький, ф. Р-5879, 499 од. зб., 1944-1987 рр.; 
Літинський, ф. Р-5720, 385 од. зб., 1956-1989 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-5058, 673 од. зб., 1958-1988 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-5521, 438 од. зб., 1944-1991 рр.; 
Немирівський, ф. Р-4981, 1526 од. зб., 1944-1983 рр.; 
Ободівський, ф. Р-5684, 19 од. зб., 1947-1958 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-4564, 56 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Оратівський, ф. Р-6045, 185 од. зб., 1944-1958, 1980-1990 рр.; 
Піщанський, ф. Р-6015, 773 од. зб., 1944-1991 рр.; 
Плисківський, ф. Р-4442, 48 од. зб., 1944-1963 рр.; 
Погребищенський, ф. Р-5708, 740 од. зб., 1946-1986 рр.; 
Самгородоцький, ф. Р-5587, 115 од. зб., 1945-1957 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-4397, 42 од. зб., 1944-1956 рр.; 
Теплицький, ф. Р-5629, 445 од. зб., 1944-1983 рр.; 
Тиврівський, ф. Р-5659, 209 од. зб., 1944-1972 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-5564, 1255 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-4130, 559 од. зб., 1931-1933, 1944-1988 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-5652, 1003 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Турбівський, ф. Р-4495, 3 од. зб., 1948-1955 рр.; 
Уланівський, ф. Р-5067, 143 од. зб., 1946-1962 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-4114, 542 од. зб., 1932-1980 рр.; 
Чернівецький, ф. Р-5057, 81 од. зб., 1949-1962 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-5545, 701 од. зб., 1944-1991 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-5094, 869 од. зб., 1944-1989 рр.; 
Шпиківський, ф. Р-5653, 111 од. зб., 1944-1962 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-5513, 320 од. зб., 1944-1986 рр.; 
Яришівський, ф. Р-5059, 42 од. зб., 1949-1958 рр. 
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Міські: 
Жмеринський, ф. Р-5109, 262 од. зб., 1963-1988 рр.;  
Могилів-Подільський, ф. Р-5682, 474 од. зб., 1944-1983 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-6055, 95 од. зб., 1980-1984 рр. 
 
 
ГОЛОВНИЙ КОНТРОЛЕР-РЕВІЗОР МІНІСТЕРСТВА  
ФІНАНСІВ УРСР ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Р-5032, 1088 од. зб., 1944-1987 рр. Описи. 
 
Посада введена 9 травня 1938 року на базі контрольного відділу при Він-
ницькому облфінвідділі на основі Положення про КРУ Наркомфіну СРСР, 
затвердженого РНК СРСР 9 травня 1938 року. Здійснював контроль за ви-
конанням державного і місцевих бюджетів, дотриманням визначених шта-
тів, посадових ставок, фондів заробітної плати, утворенням і використан-
ням небюджетних (спеціальних) коштів. 
Підпорядковувався КРУ Мінфіну УРСР. 

 
Накази, інструкції, розпорядження КРУ Мінфіну СРСР, УРСР, обл-

фінвідділу з основної діяльності. 
Протоколи виробничих і службових нарад апарату КРУ, обласних се-

мінарів. Доповіді, інформації, доповідні записки про результати ревізій і пе-
ревірок. Плани і звіти про роботу контролерів-ревізорів, статистичні звіти. 

Акти, довідки з питань виконання бюджету, призначення і виплати 
пенсій. Кошториси і штатні розписи апарату КРУ. Анкети, нагородні лис-
ти, характеристики нагороджених орденами і медалями. 

Листи, заяви, скарги громадян. Листування з державними установа-
ми з організаційних і кадрових питань. 

 
 
ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  
КООПЕРАТИВНОГО БАНКУ 
 
Ф. Р-43, 788 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Утворена 18.11.1922 р. Здійснювала кредитування кооперативних 
об’єднань та інших установ, займалась операціями посередницького хара-
ктеру із закупівлі і продажу сільськогосподарських продуктів та промис-
лових товарів. Ліквідована постановою ЦВК і РНК СРСР від 17.08.1936 р. 
 
Обіжники і розпорядження, інструкції, постанови Вінницької філії 

Українбанку про заходи боротьби з нестачею товарів, про порядок видачі 
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позик, про кредитування підприємств Комітету боротьби з безробіттям, 
боротьбу з фальшивомонетниками. 

Протоколи засідань Подільського губернського виконавчого комі-
тету і накази про процентні відрахування у фонд комісії для боротьби з 
наслідками голоду (1922 р.). Протоколи засідань правління Українбанку 
та Кооперативно-фінансової ради кооперативних організацій Поділля про 
прийом пайовиків, зниження цін, організацію робітничих кас та шефство 
над кооперативними товариствами. 

Положення про відділення Вінницької товарної біржі (1923 р.). Ста-
тути кооперативних об’єднань. 

Річні звіти і статистичні зведення про роботу відділів Українбанку, робі-
тничих кас і комісіонерств; план товарно-комісійних операцій (1925-1926 рр.). 
Доповіді про діяльність філії. Акт обстеження діяльності філії (1924 р.). 

 
 
РАЙОННІ ВІДДІЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
КОНТОРИ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ СРСР 
 
8 фондів, 58 од. зб., 1934-1941 рр. Описи. 
 
Накази, розпорядження голови правління Держбанку СРСР. 
Річні звіти Калинівського відділення. Календарний план евакуації 

Могилів-Подільського відділення (1941 р.). Mобілізаційні плани польових 
кас, відділень Держбанку. 

Список інкасаторів і касирів Могилів-Подільського відділення.   
Листування з Вінницькою обласною конторою про порядок оформ-

лення працівників інкасації, проведення з ними бойової і політичної під-
готовки, про виявлення фальшивих банківських білетів. 

 
Гайсинське, ф. Р-3812, 12 од. зб., 1939-1941 рр.; 
Калинівське, ф. Р-4276, 3 од. зб., 1939-1941 рр.; 
Козятинське, ф. Р-3811, 12 од. зб., 1934-1941 рр.; 
Літинське, ф. Р-3810, 12 од. зб., 1940-1941 рр.; 
Липовецьке, ф. Р-3813, 4 од. зб., 1941 р.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-3816, 8 од. зб., 1941 р.; 
Немирівське, ф. Р-3814, 4 од. зб., 1939-1941 рр.; 
Ободівське, ф. Р-3815, 3 од. зб., 1941 р. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ  
ПРОМБУДБАНКУ СРСР 
 
Ф. Р-3828, 513 од. зб., 1922-1927, 1932-1941, 1944-1989 рр. Описи. 
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Утворене в 1922 р. як Вінницьке відділення Торговельно-промислового бан-
ку СРСР. З 1936 р. – Вінницька обласна контора Промислового банку СРСР. 
З 1959 р. – Вінницька обласна контора будівельного банку СРСР. У 1987 р. 
реорганізована у Вінницьке обласне управління Промбудбанку СРСР. 
 
Накази Будбанку СРСР і Української контори Будбанку. Накази з 

основної діяльності по обласній конторі. 
Річні звіти контори з основної діяльності, річні бухгалтерські звіти 

контори і управління. Річний звіт про будівництво таборів ДУТАБу 
НКВС (1941 р.). Звіти про інженерні роботи. Річні звіти про контрольну 
роботу. Зведені звітні дані по довготерміновому кредитуванню. 

Доповідна записка про стан кредитування індивідуального житлово-
го будівництва у Вінницькій області за 1958-1959 рр. матеріали про кре-
дитування індивідуального житлового будівництва. Списки співробітни-
ків відділення. Договори з промисловими підприємствами та сільськогос-
подарськими кооперативами про кредитування. Накази по обласній кон-
торі. Листування з Промбудбанком СРСР з питань фінансування. Матері-
али ревізій. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА  
ТОРГОВЕЛЬНОГО БАНКУ СРСР 
 
Ф. Р-4339, 52 од. зб., 1936-1941, 1944-1956 рр. Опис. 
 
Річні і квартальні плани фінансування капітальних робіт і мобіліза-

ції засобів. Річні звіти обласної контори. 
Доповідні записки контори для правління Торгбанку СРСР про дія-

льність і таблиці до них. Акти ревізій контори і матеріали до них. Акти 
обстеження філіалів Держбанку СРСР з виконання ними операцій Торг-
банку СРСР і матеріали до них. 

 
 
ФІЛІЯ "ВІННИЦЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО КОМЕР-
ЦІЙНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО БАНКУ "УКРАЇНА"" 
 
Ф. Р-6103, 668 од. зб., 1987 – 2006 рр. Описи. 
 
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО БАНКУ 
 
Ф. Р-488, 34 од. зб., 1929-1930 рр. Опис. 
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Накази, обіжники НК фінансів УСРР, Bсеукраїнського сільськогос-
подарського банку. Обіжники Подільського товариства сільськогосподар-
ського кредиту про умови і порядок кредитування. 

Річні звіти сільськогосподарських кредитних товариств. 
Акти обстеження роботи сільськогосподарських кредитних това-

риств. 
Листування із сільськогосподарськими кредитними товариствами з 

фінансових питань; з Могилів-Подільською інспектурою праці – про по-
кращення трудової дисципліни, працевлаштування громадян. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ТОВАРИСТВО  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КРЕДИТУ 
 
Ф. Р-483, 1252 од. зб.; 1923-1929 рр. Описи. 
 
Створене за постановою ВУЦВК від 24 січня 1923 р. для кредитування 
сільського господарства. В січні 1930 р. об'єдналось з Вінницькою філією 
Державного банку. 
 

Положення Українського сільськогосподарського банку про поря-
док кредитування на придбання сільськогосподарських машин. 

Обіжники правління Подільського товариства "Сільбанк" про по-
рядок заснування товариств сільськогосподарського кредиту, кредиту-
вання на придбання сільськогосподарських машин та кооперування бід-
ноти. 

Протоколи засідань організаційного бюро Подільського губвикон-
кому та загальних зборів фундаторів товариства сільськогосподарського 
кредиту (25 травня 1923 р.) про заходи допомоги бідноті, відкриття това-
риства сільськогосподарського кредиту, протоколи І з'їзду колгоспників 
Проскурівського округу (1924 р.). 

Статут Подільського товариства сільськогосподарського кредиту. 
Акти обстежень колгоспів Вінницького, Кам'янець-Подільського, 

Проскурівського і Могилів-Подільського округів. 
Річні плани та звіти  Подільського  районного  товариства  сільсько-

господарського кредиту. 
Листування з Українським сільськогосподарським банком, Поділь-

ським губернським, окружним і районними виконкомами та сільськогос-
подарськими навчальними закладами про кредитування районів, що за-
знали збитків від посухи, сільськогосподарських товариств  та навчаль-
них закладів. 
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ВІННИЦЬКЕ АГЕНТСТВО КООПЕРАТИВНОГО  
СТРАХОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
КООПЕРАТИВНОМУ СОЮЗІ  
 
Ф. Р-82, 126 од. зб., 1928-1930 рр. Опис.  

 
Обіжники Всеукраїнського кооперативного страхового союзу. Про-

токоли засідань правлінь Могилів-Подільського та Вінницького коопера-
тивних союзів.  

Фінансові звіти агентства.  
Списки пайовиків коопстраху Вінницького сільськогосподарського 

товариства. Акти страхових відшкодувань за збитками від вогню. Акти 
страхування майна. Акти про загибель застрахованих тварин. Генеральні 
угоди коопстраху з кооперативами про страхування кооперативного майна.  

Листування із застрахованими підприємствами та організаціями про 
виплату страхових платежів.  
 
 

КРЕДИТНО-ПОЗИЧКОВІ ТОВАРИСТВА  
 
8 фондів, 1646 од. зб., 1918-1931 рр. Описи.  

 
Створені згідно з постановою ВУЦВК від 24 січня 1923 р. для  кредиту- 
вання сільського господарства.  Відкривали  кредити,  визначали  норми 
кредитування, допомагали збувати сільгосппродукцію, купувати машини,  
насіння та  ін.  Ліквідовані  у 1930 р.  У фондах відклалися документи  
Подільської губернської спілки кредитних і позичкових товариств.  

 
Постанови, обіжники, інструкції, накази, розпорядження ЦВК і РНК 

СРСР, НК фінансів СРСР, Московського бюро товариства взаємного кре-
диту, окружних виконкому і фінвідділу про товарно-комерційні операції, 
про реалізацію державної позики. Протоколи, витяги з протоколів 
правління товариств, комітетів взаємних кредитів, зборів кустарів. Статути 
і програми товариств. Довідники цін, бюлетені РАТАУ. Плани і звіти про 
роботу; дані про розподіл кредитів. Акти ревізій і перевірок промислово-
кредитних артілей, сільських товариств. Листування з товариствами з гос-
подарських і фінансових питань, про кредитування. Списки, заяви, 
посвідчення, анкети, особові рахунки, особові справи членів товариств.  
 

Вінницьке ремісничо-трудове державне кредитно-ощадне товариство, ф. Р-
3289, 47 од. зб., 1921-1930 рр.;  

Вінницьке товариство взаємного кредиту, ф. Р-233, 37 од. зб., 1924-1931 рр.; 
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Крижопільське районне товариство взаємного кредиту, ф. Р-2661, 9 од. зб., 
1925-1928 рр.; 

Мурованокуриловецьке  кредитне  промислово-кооперативне  товариство, 
ф. Р-120, 9 од. зб., 1923-1930 рр.; 

Немирівське товариство взаємного кредиту, ф. Р-462, 8 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Подільська губернська спілка кредитних і позичкових товариств, ф. Р-988, 

91 од. зб., 1918-1920 рр.; 
Староприлуцьке районне товариство взаємного кредиту, ф. Р-2699, 43 од. 

зб., 1923-1926 рр.;  
Тульчинське окружне товариство взаємного кредиту, ф. Р-3492, 159 од. зб., 

1925-1930 рр. 
 
 
ПОДАТКОВІ БЮРО ПРОДОВОЛЬЧИХ КОМІТЕТІВ  
ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (О.А.Ф.) 
 

Барське, Бершадське, Гайсинське, Гніванське, Козятинське, Крижопільське, 
Липовецьке, Могилів-Подільське, Мурафське, Немирівське, Тульчинське, 
Хмільницьке, Янівське 
 
Ф. Р-427, 236 од.зб., 1921-1923 рр. Описи. 

 
Діяльність фондоутворювачів простежується за 1921-1923рр. 

 
Розпорядження, oбіжники НК продовольства УСРР, губвиконкому, 

повітових та окружних продовольчих комітетів. 
Акти обстеження рільничих земель, млинів. Відомості про надхо-

дження продовольчого податку, про урожайність по селах, про землевпо-
рядкування. 

Листування з повітовими продовольчими комітетами, волосними і 
сільськими виконкомами про нарахування та сплату продовольчого пода-
тку, надання населенню насіннєвої позики.  

Списки платників продподатку. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА  
ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ 
 
Ф. Р-635, 781 од. зб., 1922-1925 рр. Описи. 
 
За постановою РНК України від 25.11.1921 р. був створений страховий під-
відділ Подільського губернського фінансового відділу. В 1922 р. його реор-
ганізовано у Подільську губернську контору державного страхування. Ке-
рувала проведенням добровільного і обов’язкового державного страхування 
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майна, худоби та посівів від стихійного лиха. Ліквідована згідно з постано-
вою Подільського губернського виконавчого комітету від 30.06.1925 р. 
 
Матеріали губернських з’їздів працівників держстраху, ліквідацій-

ної комісії Подільської губернської контори державного страхування. 
Річні, піврічні, місячні звіти, доповіді Подільської губернської кон-

тори та страхових агентів губернії.  
Листування з Всеукраїнською конторою державного страхування, НК 

фінансів УСРР, страховими агентами і статистичними відділами про переоці-
нку та реєстрацію будівель, про страхування посівів від градобою, худоби – 
від падежу, будівель – від вогню та про обов’язкове окладне страхування. 

 
 
ОКРУЖНІ ІНСПЕКТУРИ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ 
 
3 фонди, 1067 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
За постановою Подільського губвиконкому від 30.06.1925 р. були створені окружні 
контори державного страхування, які 15.06.1930 р. перейменовані в окружні інспек-
тури. Керували діяльністю страхових органів на території округів. Ліквідовані в лис-
топаді 1930 р. У фонді Вінницької окрінспектури держстраху відклалися документа-
льні матеріали, розпочаті дільничними страховими агентствами в 1922-1924 рр. 
 
Постанови, накази, обіжники, інструкції Всеукраїнського правління 

державного страхування та Подільської губернської контори про органі-
зацію роботи в галузі державного страхування, про планування і звітність. 

Протоколи засідань окружних інспектур державного страхування з 
питань впровадження серед населення всіх форм державного страхуван-
ня, надання страхових винагород, фінансування, реєстрації та переоцінки 
житлових будинків і складання кошторисів. 

Річні, квартальні і місячні плани, звіти та доповіді окружних та ра-
йонних інспектур. Матеріали ліквідаційної комісії губернської контори та 
окружних інспектур. 

 
Вінницька, ф. Р-636, 982 од. зб., 1922 – 1930 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-686, 59 од. зб., 1925 – 1930 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-685, 26 од. зб., 1927 – 1930 рр. 
 
 
ГАЙСИНСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ ВІДДІЛ  
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
 
Ф. Р-3745, 6 од. зб., 1922 р. Опис. 
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Обіжники, постанови РНК УСРР про соціальне страхування робіт-
ників і службовців, про визначення норм пенсійного забезпечення. 

Протоколи засідань комісії з призначення пенсій та комісії з органі-
зації громадських робіт. 

Списки робітників і службовців установ і підприємств м. Гайсина. 
 
 
РАЙОННІ ВІДДІЛИ ТА ДІЛЬНИЧНІ АГЕНТСТВА  
ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ 
 
11 фондів, 213 од. зб., 1922-1928, 1944-1949 рр. Описи. 
 
Районні відділи: 
Мурованокуриловецький, ф. Р-2452, 4 од. зб., 1923-1925 рр.;  
Турбівський, ф. Р-4492, 6 од. зб., 1945-1949 рр.; 
Томашпільський, ф. Р- 2431, 11 од. зб., 1923, 1944 рр.; 
 
Дільничні агентства: 
Гайсинське, ф. Р-2558, 3 од. зб., 1927-1928 рр.; 
Козятинське, ф. Р-3855, 21 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Махнівське, ф. Р-3123, 106 од. зб., 1922-1928 рр.; 
Межирівське, ф. Р-2419, 13 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Плисківське, ф. Р-2141, 12 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Погребищенське, ф. Р-2140, 10 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Самгородоцьке, ф. Р-4098, 18 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Уланівське, ф. Р-3795, 9 од. зб., 1922-1925 рр. 
 

 
 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ  
ГОСПОДАРСТВОМ, ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА,  
БУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА РАДА  
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-992, 1882 од. зб., 1919-1924 рр. Описи, каталог. 
 
Створена згідно з постановою РНК України від 8 лютого 1919 р. Здійсню-
вала керівництво народним господарством губернії. В повітах губернську 
раду народного господарства представляли відділи та уповноважені губе-
рнської ради при повітових комітетах. Ліквідована 15 лютого 1924 р. 
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Копії декретів, постанови, Обіжники, положення та інструкції 
ВУЦВК, РНК СРСР та УСРР, ВРНГ, Народного комісаріату фінансів; 
постанови, обіжники, накази та розпорядження Подільської губернсь-
кої ради народного господарства; протоколи засідань президії губерн-
ської ради народного господарства, комісії з ліквідації повітових відді-
лів раднаргоспу, загальних зборів працівників. 

Плани, звіти, доповіді та відомості про роботу губраднаргоспу та 
повітових відділів народного господарства; акти обстежень, орендні 
договори, прибутково-видаткові кошториси промислових підприємств; 
листування з господарськими органами, підприємствами про відбудо-
ву, розвиток промисловості. 

Документи з особового складу. 
 
 
ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОВІ-
ТОВИХ ВИКОНАВЧИХ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
5 фондів, 479 од. зб., 1920-1922. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. 
Займались організацією і керівництвом промисловими підприємствами 
місцевого значення. На початку 1922 р. реорганізовані в управління 
уповноважених рад народного господарства у повітах. 
 
Накази, обіжники та розпорядження губернської ради народного го-

сподарства; протоколи засідань повітових відділів народного господарст-
ва, загальних зборів робітників промислових підприємств; статути сільсь-
когосподарських та промислових артілей; листування з господарськими 
органами, підприємствами про перевірку роботи, здачу в оренду підпри-
ємств, облік кустарів. 

 
Брацлавський, ф. Р-2571, 74 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-1110, 69 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Ольгопільський ф. Р-651, 44 од. зб., 1919-1922 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-1111, 28 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-771, 264 од. зб., 1920-1922 рр. 
 
 
УПОВНОВАЖЕНІ РАД НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
3 фонди, 52 од. зб., 1920-1922 рр. Описи. 
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Уповноважений Київського губраднаргоспу в Липовецькому повіті по-
чав діяльність згідно з рішенням президії губраднаргоспу від 28 січня 
1922 р., дільничні уповноважені – з кінця 1920-го, та початку 1921 р. 
Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю державних, приват-
них і кустарних промислових підприємств. Згідно з постановою прези-
дії Київського губраднаргоспу від 1 січня 1921 р. повітові  відділи  на- 
родного господарства були перейменовані  у  районні  ради  народного 
господарства. Відповідно до наказу Бердичівської районної ради  на-
родого господарства від 24 червня 1921р. посада уповноваженого по 
Погребищенській дільниці була ліквідована.  

 
Інструкції, розпорядження Бердичівського райраднаргоспу, нака-

зи уповноваженого Погребищенської дільниці; протоколи засідань ко-
легії Бердичівської ради народного господарства; доповіді про діяль-
ність уповноважених Погребищенської та Самгородоцької дільниці; 
акти, відомості про діяльність кустарних підприємств, шкіряних заво-
дів, млинів, крупорушок; листування з губернськими, районними ра-
дами народного господарства з питань виробництва, обліку та особо-
вого складу.  
 

Уповноважений Київської губернської ради по Липовецькому повіту, 
ф. Р-2486, 14 од. зб., 1920-1922 рр.;  

Уповноважений Бердичівської районної ради по Погребищенському 
відділку, ф. Р-2143, 11 од. зб., 1921 р.;  

Уповноважений Бердичівського повітового відділу по Самгородоцько-
му відділку, ф. Р-4086, 27 од. зб., 1920-1922 рр.  

 
 

БРАЦЛАВСЬКА ПОВІТОВА ЕКОНОМІЧНА РАДА ПРИ 
БРАЦЛАВСЬКОМУ ПОВІТОВОМУ ВИКОНАВЧОМУ  
КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ  
 
Ф. Р-2029, 21 од. зб., 1921-1923 рр. Опис.  
 
Створена в 1921 р. з метою організації відбудови народного господарс-
тва в повіті. Припинила діяльність у березні 1923 р. у зв’язку з ліквіда-
цією повітів.  

 
Протоколи засідань повітової економічної наради, великої колегії 

Брацлавського повітпродкому; проект електрифікації сіл Ковалівка, Тар- 
 
 
 

 205



так, Завалля; листування з губекономнарадою про електрифікацію 
Брацлавського повіту.  
 
 

РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЬСЬКОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ  
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА  

 
Ф. Р-5042, 6022 од. зб., 1957-1966 рр. Описи.  

 
Створена згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 31 травня 
1957 р. Вінницькому раднаргоспу  були  підзвітними  промислові  під-
приємства, будівельні та інші організації Вінницької та Хмельницької 
областей. Підпорядковувалась Раді Міністрів УРСР, а з 1960 р. – Укра-
їнській Раді народного господарства. 26 грудня 1926 р. відповідно до 
указу Президії Верховної Ради УРСР був утворений Подільський еко-
номічний адміністративний район у складі Вінницької, Хмельницької, 
Тернопільської та Чернівецької областей з центром у м. Вінниці. Від-
повідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1963 р. була 
створена Рада народного господарства Подільського району. Раднар-
госп і його управління припинили свою діяльність у 1966 р. на підставі 
Закону СРСР від 2 жовтня 1965 р. ”Про зміни системи органів управ-
ління промисловістю та реорганізації інших органів державного управ-
ління”.  

 
Постанови, розпорядження, накази раднаргоспу та управлінь. 

Протоколи засідань раднаргоспу, техніко-економічної ради та техніч-
них нарад. Перспективні плани розвитку народного господарства ре-
гіону, річні виробничі плани. Звіти, відомості про діяльність управлінь 
та підприємств, виконання планів розвитку та впровадження нової 
техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів.  

Доповіді записки, довідки про підсумки роботи окремих галузей 
та підприємств, про хід капітального будівництва, про будівництво Ла-
дижинської електростанції та лінії електропередач.  

Листування з Укрраднаргоспом, господарськими органами про 
розвиток народного господарства, фінансування, з інших виробничих 
питань.  
 
 

ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ  
ВІННИЦЬКОГО ОКРУГУ  
 
Ф. Р-11, 267 од. зб., 1924-1929 рр. Описи. 
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Засновано 29 травня 1924 р. на підставі постанови Української економічної 
наради від 10 травня 1924 р. Згідно зі статутом товариство займалося буді-
вництвом гідро-, електро- та теплових станцій, електрифікацією промис- 
лових підприємств і сільського господарства. Ліквідоване в 1930 р. згідно
 з постановою ВУЦВК і УСРР від 2 вересня 1930 р. 
 
Обіжники, інструкції Вищого технічного будівельного комітету при 

НКВС УСРР, Українського акціонерного товариства та пайового товари-
ства. Протоколи засідань Вінницького окрвиконкому, правління пайового 
товариства, засідань ревізійної комісії; плани електрифікації районів і сіл 
округу, звіти пайового товариства електростанцій, сільських кооператив-
них товариств; акти обстежень електростанцій округу. 

Листування з правлінням державного електротехнічного тресту, 
Всеукраїнським кооперативним банком про будівництво сільських елект-
ростанцій, придбання електроустаткування. 

 
 
ВІННИЦЬКА МІЖОБЛАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕКСПЛУА-
ТАЦІЙНА КОНТОРА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ГО-
ЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УРСР 
 
Ф. Р-5028, 26 од. зб., 1949-1959 рр. Описи. 
 
Організована в 1949 р. Підпорядковувалась Головному управлінню елект-
рифікації сільського господарства УРСР. Ліквідована згідно з наказом Мі-
ністерства сільського господарства від 30 вересня 1960 р. 
 
Накази та розпорядження директора міжобласної  енергетичної 

експлуатаційної контори; кошториси, фінансові плани та звіти контори та 
електростанцій; листування з Головсільенерго, електростанціями з питань 
експлуатації, впровадження нової техніки. 

 
 

 
Ф. Р-5344, 268 од. зб., 1967-1972 рр. Описи. 
 
Будівництво Ладижинської ДРЕС було розпочато згідно з постановою ЦК 
КП України та Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1966 р. До 1968 р. підго-
товчі роботи з будівництва  проводила Ладижинська  будівельно-
монтажна дільниця Молдавської ДРЕС, а в 1968 р. було створено управ-
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УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ЛАДИЖИНСЬКОЇ ДРЕС 
ТРЕСТУ “ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД” 



ління будівництва Ладижинської ДРЕС, яке підпорядковувалося тресту 
„Південьенергобуд”. 26 квітня 1968 р. відбулося урочисте відкриття будів-
ництва ДРЕС. 18 січня 1972 р. будівництво електростанції завершено. 
 
Накази, рішення та розпорядження Міністерства енергетики та еле-

ктрифікації СРСР, тресту „Південьенергобуд”, управління будівництва 
ДРЕС; протоколи технічних нарад та засідань технічної ради, профспіл-
кових конференцій. 

Плани, звіти про введення в експлуатацію потужностей, з раціоналі-
зації та впровадження нової техніки. 

Кон’юнктурні огляди, довідки про будівництво електростанції; акти 
про прийняття в експлуатацію енергоблоків, житлового селища, лікарня-
ного комплексу, про нещасні випадки на будівництві ДРЕС; листування з 
партійними та державними органами з питань будівництва та постачання. 

 
 
ВИРОБНИЧЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ  
„ВІННИЦЯЕНЕРГО” 
 
Ф. Р-5680, 3164 од. зб., 1959-1988 рр. Описи. 
 
Організоване згідно з наказом Вінницького економічного району від 27 
серпня 1960 р. як районне енергетичне управління. В 1962 р. перейшло в 
підпорядкування Міністерства енергетики та електрифікації УРСР. На під-
ставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 серпня та наказу Мініс-
терства енергетики та електрифікації УРСР від 14 серпня 1975 р. на базі ра-
йонного енергетичного управління було створене виробниче енергетичне 
об’єднання „Вінницяенерго”. Головне завдання об’єднання – забезпечення 
народного господарства та громадян електричною та тепловою енергією, 
подальший розвиток енергетики. 
 

Постанови, розпорядження, накази Міністерства енергетики та елект-
рифікації СРСР та УРСР, генерального директора „Вінницяенерго”; 
протоколи засідань ради директорів „Вінницяенерго”; виробничі пла-
ни, звіти про їх виконання, про роботу теплових і гідроелектростанцій, 
про капітальне будівництво; акти про прийняття в експлуатацію по-
тужностей електростанцій; раціоналізаторські пропозиції та документи 
до них; листування з Міністерством енергетики СРСР, електростанці-
ями з виробничих питань. 
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УПОВНОВАЖЕНИЙ УКРАЇНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ  
З ПАЛИВА НА ПОДІЛЛІ 
 
Ф. Р-3886, 9 од. зб., 1923-1924 рр. Описи. 
 

 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКО-
МУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
Ф. Р-2454, 25 од. зб., 1932-1941, 1944-1955 рр. Описи. 
 
Вінницький міський паливний відділ відновив свою діяльність у 1944 р. З 1 
листопада 1945 р. діяв як самостійна госпрозрахункова організація з само-
стійним балансом і розрахунковим рахунком у держбанку. Діяльність мі-
ського відділу полягала в заготівлі палива і постачанні ним установ, орга-
нізацій і населення міста та найближчих районів. Ліквідований згідно з по-
становою Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1955 р. 
 
Обіжники, накази Міністерства місцевої паливної промисловості, 

обласного паливного тресту, міського паливного відділу; протоколи засі-
дань міськвиконкому; плани та звіти про діяльність міського паливного 
відділу; штатні розписи та кошториси. 

 
 
УПРАВЛІННЯ ПО ЗАГОТІВЛІ ТА ПОСТАЧАННЮ ПАЛИ-
ВОМ НАСЕЛЕННЯ, КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ І УСТАНОВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИ-
ЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-5465, 684 од. зб., 1944-1992 рр. Описи. 
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Відповідно до наказу Головного гірничого управління при Вищій Раді На-
родного Господарства УСРР від 18 жовтня 1923 р. було утворено Україн-
ське управління з палива. Згідно з положенням про управління в губерніях 
вводились посади уповноважених, на яких покладались функції з розподі-
лу палива, постачання, обліку паливних ресурсів та їх використання. Поса-
да уповноваженого Українського управління з палива на Поділлі була лік-
відована 1 вересня 1924 р. 

Накази Головного управління з палива в Україні (Укрпаливо); плани 
та виробничі програми головного управління з палива; відомості про ціни 
на паливо; листування з Укрпаливом, з установами і організаціями з пи-
тань постачання та розподілу паливних ресурсів. 



Відповідно до постанови Народного Комісаріату комунального господарс-
тва та паливної промисловості УРСР від 10 червня 1944 р. при Вінницько-
му облвиконкомi створений обласний паливний трест „Облпаливо”. Голо-
вним завданням тресту було забезпечення комунально-побутових підпри-
ємств, установ, організацій та населення паливом. Згідно з постановою Ра-
ди Міністрів УРСР від 12 квітня 1973 р., Указом Президії Верховної Ра-
ди УРСР від 18 квітня 1973 р., рішенням Вінницького облвиконкому від  
10травня 1973 р. було створено управління по заготівлі  та постачанню ко-
мунально-побутових підприємств, установ,  організацій  паливом Вінниць- 
кого облвиконкому (Облпаливо). 

 

Перспективні та поточні плани розвитку галузі, капітального бу-
дівництва, річні звіти управління та міських паливних контор та підпо-
рядкованих підприємств, статистичні звіти; кошториси та штатні роз-
писи управління. 

Документи про введення в дію нових потужностей, основних фо-
ндів; інформація про постачання палива та його реалізацію. 

 
 
УПРАВЛІННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО НАРОДНОГО  
КОМІСАРІАТУ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УСРР  
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-241, 305 од .зб., 1932-1934 рр. Опис. 
 
Створений згідно з постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 4 травня 1932 р. 
Об’єднувало підприємства машинобудівної, гірничо-силікатної, хімічної 
промисловості, торфових, вапнякових і гранітних розробок, електропідпри-
ємства республіканського і місцевого значення. Контролювало та фінансу-
вало підпорядковані підприємства, займалось добором та розподілом кадрів, 
розробляло виробничі плани підприємств. Ліквідоване 22 вересня 1934 р. 
 
Розпорядження уповноваженого Народного Комісаріату важкої 

промисловості УРСР по Вінницькій області; протоколи технічних і виро-
бничих нарад; плани та звіти про роботу підприємств області; листування 
з облвиконкомом, підприємствами з виробничих питань. 

 
 
ГАЙСИНСЬКИЙ ВІДДІЛ КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ МЕТАЛООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-2753, 18 од. зб., 1924 р. Опис. 
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Накази, розпорядження Укрголовпалива, начальника обласного управ-
ління “Облпаливо”; протоколи засідань колегії управління, виробничих нарад. 



Утворений в березні 1924 р. як відділення Київського металотресту з 
реалізації землеробських машин, сільськогосподарського реманенту, 
вироблених підприємствами тресту. Ліквідований у листопаді 1924 р.  

 
Доповідь про роботу Гайсинського відділення металообробної 

промисловості; листування з Київським губернським управлінням ме-
талообробної промисловості, Гайсинським окрземвідділом, спожива-
чами про виробництво, постачання сільськогосподарських машин та 
устаткування.  
 
 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ  
ТРЕСТ „ЧЕРВОНИЙ МЕТАЛ”  
 
Ф. Р-4244, 13 од. зб., 1934-1938 рр. Опис.  
 

Листування з Наркоматом важкої промисловості УРСР про охо-
рону підприємств, бронювання робочої сили, складання мобілізаційних 
планів. Документи з особового складу.  
 
 

ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ  
ІМ. ХХV З’ЇЗДУ КПРС  
 
Ф. Р-9, 3835 од. зб., 1927-1985 рр. Описи, каталог.  

 
У 1880 р. підприємцем Конельським у м. Вінниці збудований чавуно-
ливарний завод. У 1914 р. отримав назву „Молот”. Виробляв та ремон-
тував деталі та машини для цукрових та винокурних заводів і сільсько-
го господарства. В 1920 р. був націоналізований і перейшов у підпо-
рядкування Подільського губраднаргоспу. В 1932 р. завод „Молот” був 
об’єднаний з машинно-тракторною майстернею і перейменований у 
мотороремонтний завод з підпорядкуванням управлінню ремонтних 
підприємств Міністерства сільського господарства УСРР. Після визво-
лення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбників був відбудо-
ваний і значно розширений. З 1956 р. завод, зберігаючи сільськогоспо-
дарську спрямованість, реорганізовується в машинобудівне підприємс-
тво і перейменовується у Вінницький агрегатний завод.  

 
Накази, розпорядження Міністерства тракторного і сільськогоспо-

дарського машинобудування, Міністерства сільського господарства, По-
дільського раднаргоспу, директора заводу; протоколи засідань Колегії 
Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування 
СРСР і УРСР, виробничих нарад. 
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Виробничі плани, кон’юнктурні огляди, звіти про роботу заводу; докумен-
ти про роботу заводу, про працевлаштування молоді, охорону праці, впрова-
дження нової техніки, експорт продукції; плани та звіти про виробництво та реа-
лізацію продукції, розвиток та впровадження нової техніки; листування з Головт-
ракторопромом, підприємствами з питань планування, виробництва і реалізації 
продукції, впровадження раціоналізаторських пропозицій, виконання замовлень. 

Акти про нещасні випадки на виробництві.  
Особові справи працівників (1930 р.) 
 
 
ВІСІМНАДЦЯТИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ  

ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 
 
Ф. Р-5874, 1781 од. зб., 1963-1991 рр. Описи. 
 
Згідно  з  постановою  ЦК КПРС  і Ради  Міністрів  СРСР   від 20  грудня 
1962 р., постановою ЦК КП України та  Ради  Міністрів  УРСР  від  28 
лютого 1963 р. та постановою Раднаргоспу Подільського економічного ра- 
йону від 18 березня 1963 р. у м. Вінниці почалося будівництво  підшипни-
кового заводу – ДПЗ 18. Відповідно до наказу Міністра автомобільної  про-
мисловості СРСР від 14 листопада 1967 р. 18  Державний  підшипниковий 
завод був включений до діючих підприємств Головного управління з ви- 
робництва підшипників Міністерства автомобільної промисловості СРСР. 

 
Накази, розпорядження Міністра автомобільної промисловості 

СРСР, директора заводу. 
Плани та звіти про виробництво та реалізацію продукції, фінан-

сування заводу, зниження трудомісткості виробництва, підготовку та 
підвищення кваліфікації працівників. 

Документи про стан охорони праці й техніки безпеки; листування 
з Міністерством автомобільної промисловості СРСР, підприємствами з 
питань виробництва, збуту, експорту продукції. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ГОЛОВНО-
ГО УПРАВЛІННЯ „ГОЛОВІНСТРУМЕНТ” МІНІСТЕРСТВА 
ВЕРСТАТОБУДІВНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОМИС-
ЛОВОСТІ СРСР 
 
Ф. Р-4784, 1479 од. зб., 1945-1984 рр. Описи. 
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ЗАВОД ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИРОБНИЦТВА 
ПІДШИПНИКІВ МІНІСТЕРСТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ  



Відповідно до постанови РНК УРСР і ЦК КП(б) України від 22 листопада 
1945 р. та постанови Вінницького облвиконкому та обкому КП(б)У на базі 
складу облспоживспілки було розпочато будівництво інструментального 
заводу. Першу продукцію завод випустив у квітні 1948 р. До 1957 р. завод 
підпорядковувався Міністерству верстатобудівної та інструментальної 
промисловості СРСР, а із серпня 1957 р. – управлінню  машинобудуван- 
ня Вінницького раднаргоспу. З 1966 р. – Міністерству верстатобудівної  та 
інструментальної промисловості СРСР. 
 
Накази, розпорядження Міністерства верстатобудівної та інстру-

ментальної промисловості; протоколи засідань технічної ради, атеста-
ційної та кваліфікаційної комісії. 

Плани та звіти про виробництво та збут продукції, капітальне бу-
дівництво, покращення умов праці, технологічний рівень та якість ви-
робничої продукції; акти перевірки якості продукції, охорони праці та 
техніки безпеки; сертифікати якості перевірки випробування продукції, 
що призначена на експорт. 

Документи про впровадження нової техніки, нових стандартів, 
раціоналізаторських пропозицій; листування з Міністерством верста-
тобудівної та інструментальної промисловості, підприємствами, заво-
дами про планування випуску продукції, її якість, постачання на екс-
порт, впровадження нової техніки. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО-
РЕМТРЕСТУ МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ  
ДЛЯ ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І 
ПО-БУТОВИХ ПРИЛАДІВ СРСР 
 
Ф. Р-5705, 1205 од. зб., 1948-1988 рр. Описи. 
 
Відповідно до рішення Державного всесоюзного тресту „Енергоремтрест” 
електроремонтна дільниця №18 була реорганізована у Вінницький елект-
роремонтний завод „Укренергоремонту” міністерства електропромисло-
вості СРСР. Згідно з наказом Міністра електротехнічної промисловості від 
29 вересня 1954 р. – у Вінницький електротехнічний завод. 
 
Накази, розпорядження Міністра машинобудування для легкої та 

харчової промисловості СРСР, директора заводу; протоколи нарад при 
директорі, засідань технічної ради. 

Плани та звіти про випуск та реалізацію продукції, її собівартість, 
зниження капіталовкладень, кошториси та штатні розписи. 

Документи про впровадження нової техніки, раціоналізаторських 
пропозицій, стан охорони праці та техніки безпеки. 
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ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ „ЖОВТЕНЬ”, М. ВІННИЦЯ 
 
Ф. Р-5681, 2531 од. зб., 1961-1991 рр. Описи. 
 
На підставі постанови ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 16 тра-
вня 1961 р. та постанови Раднаргоспу Вінницького економічного району 
від 24 липня 1961 р. у м. Вінниці організований завод на базі колишньої 
сержантської школи і складських приміщень військової частини. Згідно з 
розпорядженням раднаргоспу від 9 вересня 1961 р. заводу присвоєна умов-
на назва „підприємство п/с №26” з випуску приймально-підсилювальних 
радіоламп. З квітня 1963 р. підприємство почало випуск продукції і було
зараховано до діючих підприємств Державного комітету електронної тех- 
ніки СРСР. Відповідно до  наказу  Міністра  електронної  промисловості  
від 12 лютого 1966 р. завод став відкритим підприємством – Вінницький 
радіоламповий завод з випуску приймально-підсилювальних ламп. Згідно 
з наказом Міністра електронної промисловості СРСР від 13 лютого 1978 р.  
на базі Вінницького радіолампового заводу ім. 60-річчя Жовтня та заво- 
ду „Бета” в м. Гайсині було створено виробниче об’єднання „Жовтень”. 
 
Накази, розпорядження Міністра електронної промисловості СРСР, 

облвиконкому, директора заводу; протоколи технічних нарад, балансових 
комісій. 

Доповіді та звіти з питань виробництва та збуту продукції, створен-
ня та впровадження нової техніки та державних стандартів, капітального 
будівництва. 

Листування з Міністерством електронної промисловості, установа-
ми, підприємствами з питань виробництва, експорту продукції, стану тех-
ніки безпеки, охорони праці, зниження норм використання енергоносіїв. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД РАДІОТЕХНІЧНОЇ АПАРАТУРИ  
МІНІСТЕРСТВА РАДІОПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 
 
Ф. Р-5723, 1362 од. зб., 1968-1982 рр. Описи. 
 
На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1967 р. складено 
завдання на проектування підприємства в м. Вінниці. Згідно з наказом Мі-
ністра радіопромисловості СРСР від 31 травня 1968 р. підприємству було 
присвоєно назву Вінницький завод радіотехнічної апаратури (ВЗРТА). Бу-
дівництво першої черги почалося в листопаді 1968 р. В 1969 р. були орга-
нізовані й почали випускати продукцію інструментальний, механічний це-
хи, цех нестандартного устаткування, а вже в 1972 р. завод забезпечив зна-
чне зростання виробництва. 
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Накази, розпорядження, рішення Міністерства радіопромисловості 
СРСР, облвиконкому, директора заводу; положення про структурні під-
розділи, про оплату праці, систему бездефектної праці. 

Плани організаційно-технічних заходів, виробництва та реалізації 
продукції, капітального будівництва, підвищення кваліфікації кадрів; зві-
ти про хід будівництва заводу, капітальне будівництво, здачу в монтаж і 
експлуатацію промислового устаткування, споживання енергоносіїв. 

Документи про впровадження нових досягнень науки і техніки, під-
вищення кваліфікації кадрів, про нагородження робітників і службовців, 
про присвоєння робітникам і службовцям звання „Кращий за професією”, 
”Переможець соцзмагань”. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ „ТЕРМІНАЛ” 
ВСЕСОЮЗНОГО ОБ’ЄДНАННЯ „СОЮЗЕЛЕКТРОМАШ” 
 
Ф. Р-5994, 724 од. зб., 1968-1986 рр. Описи. 
 
Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 грудня 
1967 р. у м. Вінниці було розпочато будівництво заводу засобів автомати-
ки. 11 лютого 1971 р. згідно з наказом Міністра приладобудування, засобів 
автоматизації та систем управління СРСР завод був введений в дію. Під-
порядковувався Київському виробничому об’єднанню „Електромаш”. Згі-
дно з наказом Міністра приладобудування, засобів автоматизації та систем 
управління СРСР від 5 жовтня 1978 р. завод був виведений з підпорядку-
вання об’єднання „Електромаш” і підпорядкований Всесоюзному 
об’єднанню „Союзелектромаш”. З метою приведення назви заводу у від-
повідність з його спеціалізацією, згідно з наказом Міністра приладобуду-
вання, засобів автоматизації та систем управління від 25 жовтня 1977р., за-
вод став іменуватись Вінницький завод „Термінал”, з 1981 р. – Вінницьке 
виробниче об’єднання „Термінал”. 
 
Постанови, рішення облвиконкому, накази директора, розпоря-

дження головного інженера; протоколи засідань ради директорів;  
Плани та звіти по праці, з впровадження нової техніки, раціоналіза-

торських винаходів, капітального будівництва, підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів, стандартизації. 

Документи  періоду  будівництва  та  введення  в  дію  заводу  (1968-
1970  рр.), про впровадження нових досягнень науки і техніки  у  вироб- 
ництво, про стан охорони праці та забезпечення техніки безпеки. 
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ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД „КРИСТАЛ” ВСЕСОЮЗНОГО  

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СРСР 
 
Ф. Р-6013, 586 од. зб., 1971-1985 рр. Опис. 
 
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 28 листопада 1969 р. у 
1970 р. в м. Вінниці було розпочато будівництво заводу з переробки алма-
зної сировини  „Кристал”. З  1971-го  по  1979 р.  підпорядковувався  Все-
союзному державному  госпрозрахунковому  об’єднанню  з  виробництва 
приладів  часу  „Союзчаспром”  Міністерства  приладобудування,  засобів 
автоматизації та систем управління СРСР. 
 
Накази, розпорядження Міністерства приладобудування, Всесоюз-

ного промислового об’єднання „Союзпромкристал”, Московського виро-
бничого об’єднання „Кристал”, директора заводу; протоколи ради дирек-
торів, нарад з якості продукції та засідань постійної комісії з якості. 

Плани та звіти про випуск та збут продукції, про виконання плану 
технічного переозброєння, надходження та впровадження раціоналізатор-
ських пропозицій. 

Документи про впровадження наукової організації праці, ефектив-
ність використання сировини, про діяльність первинних організацій НТТ, 
про проведення конкурсів майстерності серед гранувальників алмазів, 
про наукові дослідження в умовах виробництва. 

 
 
БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ГОЛОВХАРЧОП-
РОМУ МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГ-
КОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ПОБУТОВИХ 
ПРИЛАДІВ СРСР 
 
Ф. Р-5972, 459 од. зб., 1944-1974 рр. Описи. 
 
Машинобудівний завод у 1932 р. був переведений в м. Бар з м. Куп’янськ 
Харківської області. Підпорядковувався „Союзцукроремпостачу” СРСР. У 
1937 р. завод перейшов у підпорядкування „Головхарчпрому” Наркомату 
харчової промисловості СРСР і отримав назву Барський машинобудівний 
завод. З 1952 р. завод у підпорядкуванні „Головмашдеталі” Міністерства 
машинобудування СРСР, а з 1953 р. – „Головпродмашу” того ж Міністерс-
тва. З 1957-го по 1965 р. завод підпорядковувався Вінницькому раднаргос-
пу, а з 1966 р. перейшов у підпорядкування Міністерства машинобудуван-
ня для легкої та харчової промисловості й побутових приладів СРСР. Завод 
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ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ З ВИРОБНИЦТВА  
ДІАМАНТІВ (СОЮЗПРОМКРИСТАЛ) МІНІСТЕРСТВА 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ  



здійснює виробництво та постачання технологічного обладнання для 
харчової промисловості.  

 
Накази, розпорядження Міністерства машинобудування для 

легкої та харчової промисловості та побутових приладів СРСР; прото-
коли виробничих нарад, затвердження технічних завдань, засідань 
конкурсних комісій з винаходів і раціоналізаторських пропозицій.  

Плани та звіти про випуск та реалізацію продукції, технічне пе-
реоснащення заводу, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; 
доповідні записки та відомості про укладання договорів про впровад-
ження у виробництво дослідно-конструкторських розробок, проекту-
вання нових зразків виробів.  

Документи про науково-технічне співробітництво, 
взаємодопомогу, обмін досвідом з іншими підприємствами, про 
атестацію продукції на знак якості, впровадження нових зразків 
продукції, капітальне будівництво.  
 
 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
ІМ. КІРОВА МІНІСТЕРСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ 
ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВИХ 
ПРИЛАДІВ СРСР  
 
Ф. Р-5946, 482 од. зб., 1944-1974 рр. Описи.  

 
Збудований в 1885 р. німецьким підприємцем Германом Келлером. Ос-
новною продукцією в той час було виливання чавунних деталей для 
обладнання цукрозаводів і млинів. У 1921 р. був націоналізований, пе-
рейшов у підпорядкування Губраднаргоспу. З 1934-го по 1941 р. 
підпорядкований облмісцевпрому. В 1949 р. був перейменований у 
машинобудівний завод тресту „Укрмашпром”, з 1966 р. 
підпорядкований Міністерству машинобудування для легкої та 
харчової промисловості побутових приладів СРСР. За 1935-1941 рр. 
документи не збереглися.  

 
Накази, розпорядження Народного комісаріату місцевої промис-

ловості УРСР, Міністерства машинобудування, облвиконкому; паспор-
ти заводу.  

Виробничі плани та звіти про випуск продукції, капітальне 
будівництво.  

Документи про впровадження нової техніки, раціоналізаторських 
пропозицій, про стан охорони праці та техніки безпеки. 
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ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
МАШИН „ХМІЛЬНИК-СІЛЬМАШ” ВСЕСОЮЗНОГО ПРО-
МИСЛОВОГО  ОБ’ЄДНАННЯ З  ВИРОБНИЦТВА  МАШИН 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ВНЕСЕННЯ В ҐРУНТ МІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ І МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 
„СОЮЗСІЛЬГОСПХІММАШ” 
 
Ф. Р-6035, 469 од. зб., 1950-1983 рр. Описи. 
 

Заснований у 1905 р. приватним підприємцем Гуревичем. Після 1917 р. 
був націоналізований. Виробляв запасні частини до сільськогосподарських 
машин. До 1963 р. підприємство місцевої промисловості підпорядковува-
лось райпромкомбінату. З 1963 р. згідно з постановою Подільського радна-
ргоспу став іменуватись ливарно-механічним заводом і перейшов у підпо-
рядкування машинобудівного управління раднаргоспу. З 1964 р. – Хміль-
ницький машинобудівний завод. Відповідно до наказу Міністра трактор-
ного і сільськогосподарського машинобудування СРСР завод переймено-
вано в завод сільськогосподарських машин (”Хмільниксільмаш”) з підпо-
рядкуванням виробничо-промисловому об’єднанню „Союзгрунтомаш”. З 
1977 р. завод підпорядкований ВПО „Союзсільгоспхіммаш” з виробництва 
машин для підготовки та внесення в ґрунт мінеральних добрив та машин 
для хімічного захисту рослин. За 1905-1949 рр. документи не збереглись. 

 
Накази Міністерства тракторного і сільськогосподарського ма-

шинобудування, директора заводу; протоколи загальних зборів робіт-
ників і службовців, нарад з випробування і впровадження нових зразків 
машин, пристроїв, затвердження технічних завдань, засідань комісії з 
якості продукції. 

Плани експортних поставок продукції, впровадження нової тех-
ніки, техпромфінплани підприємства, звіти про впровадження нової 
техніки, охорону праці і техніку безпеки. 

Акти про випробування машин, обладнання, про нещасні випад-
ки на виробництві; документи про атестацію продукції на „Знак якос-
ті”, про впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, про 
експорт продукції, розробку і впровадження стандартів. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИХ  
ПІДПРИЄМСТВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО  
ГОСПОДАРСТВА УРСР 
 
Ф. Р-4324, 79 од. зб., 1944-1957 рр. Опис. 
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Створене в 1940 р. як Вінницький обласний трест машинно-тракторних 
майстерень Українського ремонтного тресту Наркомзему УРСР. З 1953 р. 
перейменоване   на  Вінницьке обласне   управління ремонтних підпри- 
ємств Міністерства сільського господарства УРСР. Ліквідоване в 1958 р. 
 
Накази обласного тресту та управління з основної діяльності. 
Річні звіти про роботу управління, міжрайонних майстерень. 
Інформації та довідки про роботу міжрайонних майстерень. 
Листування з Міністерством сільського господарства УРСР і Голо-

вним управлінням ремонтних підприємств з питань капітального ремонту 
техніки, виконання виробничих планів та ін. 

 
 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "ОРЕОЛ"" 
 
Ф. Р-6141, 17 од. зб., 1994-2003 рр. Опис. 
 
Накази директора з основної діяльності. Розпорядження директора 

заводу та головного інженера. Протоколи оперативних нарад у директора 
заводу. 

Протоколи засідань профспілкового комітету. 
Статут ВАТ "Вінницький завод "Ореол"". 
Річні бухгалтерські звіти. 
Документи про ліквідацію підприємства. 
 
 
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-
СИЛІКАТНИЙ ТРЕСТ ТУЛЬЧИНСЬКОГО ОКРУЖНОГО 
ВІДДІЛУ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-255, 14 од. зб., 1929-1930 рр. Опис. 
 
Створений згідно з постановою президії Тульчинського окрвиконкому від 
15 лютого 1930 р. та Тульчинського окружного відділу місцевого госпо-
дарства від 26 лютого 1930 р. Тресту підпорядковувалися цегельні та чере-
пичні заводи, вапнякові та гранітні кар’єри. Ліквідований відповідно до 
постанови президії Вінницького окрвиконкому від 13 вересня 1930 р. У 
фонді відклались документи Тульчинського окружного відділу місцевого 
господарства та цегельних заводів за 1929 р. 

 
Накази управляючого трестом; промислово-фінансові плани під-

приємств з питань постачання та витрачання обладнання та матеріалів. 
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ВІННИЦЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ  
ГІРНИЧО-СИЛІКАТНИЙ ТРЕСТ 
 
Ф. Р-239, 14 од. зб., 1929-1931 рр. Опис. 
 
Створений згідно з постановою президії Вінницького окрвиконкому від  
13 вересня 1930 р. Здійснював керівництво і контроль за діяльністю це-
гельних заводів, вапнякових та гранітних кар’єрів Поділля. Ліквідова- 
ний в 1931 р. У фонді відклались  документи  про  роботу  Вінницьких  
кам’яних кар’єрів за 1929 р. 
 
Накази директора 2-го заводоуправління Вінницького міжрайонного 

гірничо-силікатного тресту „Будматеріал”; доповідні записки про заля-
гання корисних копалин у Шепетівському, Полонському та Славутському 
районах; відомості про хід виробництва на цегельних заводах, виконання 
промфінпланів на підприємствах тресту. 

Документи з особового складу. 
 
 

 
Ф. Р-240, 356 од. зб., 1932-1934 рр. Опис. 
 
Створений згідно з постановою оргкомітету при Вінницькому облвикон-
комі від 21 квітня 1932 р. Здійснював керівництво видобутком і обробкою 
матеріалів мінерального походження. Трест об’єднував всі гірничо-
силікатні підприємства області: цегельні, вапнякові, алебастрові заводи, 
гранітні кар’єри. Ліквідований відповідно до постанови облвиконкому від 
1 лютого 1934 р. 
 
Накази, постанови Наркома важкої промисловості УСРР, Вінниць-

кого облвиконкому, управителя трестом; протоколи нарад  при  уповно-
важеному Наркоматі важкої промисловості по Вінницькій області, техні-
чних нарад, загальних зборів працівників підприємств. 

Промислово-фінансові плани, річні звіти підприємств; відомості, 
доповідні записки про хід виробництва, реалізацію продукції; 
кон’юнктурні огляди про роботу цегельних заводів. Документи з особо-
вого складу. 

Листування з облвиконкомом, підприємствами про випуск та реалі-
зацію продукції, постачання обладнання, палива, спецодягу, стан охорони 
і техніки безпеки. 
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ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГІРНИЧО-СИЛІКАТНИЙ ТРЕСТ 



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З ВИДОБУТКУ ВАПНЯКОВОГО 
КАМЕНЮ ДЛЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-61, 3254 од. зб., 1925-1941, 1944-2007 рр. Описи. 
 
Утворена в 1925 р. як Вапняково-кам’яний комбінат Вінницького цукрот-
ресту. Перед Другою світовою війною отримав статус всесоюзного. 
Всесоюзний державний трест „Цукрокамінь”  відновив діяльність 8.08.1944 
р. Безпосередньо підпорядковувався „Головцукру” НК харчової промисло-
вості СРСР. До 1950 р. у склад тресту входили вапнякові розробки: Суля-
тицькі, Рудницькі, Межирівські – Вінницької області; Негинські і Закуп-
нянські – Хмельницької області; Рибницькі і Резинські – Молдавії. 1950 р. 
відкриті нові розробки – Cмирновські у Харківській області. 1956 р. від-
криті Лопушанські розробки в Станіславській області. 1954 р. трест „Цук-
рокамінь» перейшов у підпорядкування „Укрголовцукру” і став називатися 
Українським трестом „Цукрокамінь”. 1958 р. його перейменовано у Вінни-
цький трест „Буднерудпром” і підпорядковано Раді народного господарст-
ва Вінницького економічного району. 
Основні завдання тресту: видобуток вапнякового каменю, гранітного буту, 
гіпсового каменю, гальки, кремнієвої клепки; виробництво каоліну, вогне-
тривкої цегли, інших будівельних і нерудних матеріалів. До складу тресту 
входили: Cулятицьке, Рудницьке, Негинське, Закупнянське, Мурафське, 
Іванковецьке, Гніванське, Жежелівське, Губницьке, Кам’янець-Подільське 
кар’єроуправління; Вінницький каменедробильний завод; Вінницький, 
Хмельницький, Кам’янець-Подільський залізобетонні заводи; Северинівсь-
кий цегельний завод, Славутський толевий завод; Жизниковецький баласт-
ний кар’єр; Глуховецький каоліновий комбінат, Турбівський каоліновий 
завод; Маловильський шамотний завод; Славутський завод "Будфаянс"; 
Славутський скляний завод; Полонський фарфоровий завод; Полонський 
завод художньої кераміки. 
Згідно з наказом  Міністерства  харчової  промисловості  від  22.12.1965 р. 
№ 228 утворено трест „Цукрокамінь”, який  наказом  того  ж  міністерства 
від 15.02.1969 р. № 136 перейменовано в трест „Укрцукрокамінь”. Станом 
на 1971 р. до складу тресту входили: Вінницька комплексна геологічна 
партія; Городенківське, Лопушанське (Івано-Фр. обл.), Городоцьке (Львів-
ська обл.), Закупнянське, Негинське (Хмельн. обл.), Мурафське, Рудницьке, 
Сулятицьке (Вінн. обл.) кар’єроуправління.  
На підставі наказу Міністерства харчової промисловості УРСР від 
27.02.1976 р. № 63 трест реорганізовано в Українське виробниче 
об’єднання з видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості. 
У 1981 р. до складу об’єднання увійшло новостворене Скалатське 
кар’єроуправління (Терноп. обл.). 
Основним завданням об’єднання було забезпечення потреб цукрової про-
мисловості України, Білорусі й Литви у вапняковому камені. 
Рішенням установчої конференції повноважних представників підприємств 
виробничого об’єднання від 25.03.1992 р. на базі Українського виробничо-
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го об’єднання з видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловос-
ті „Укрцукрокамінь” створена Українська асоціація видобутку вапнякового 
каменю для цукрової промисловості. Припинила діяльність у 2008 р. 
 
Обіжники, розпорядження, протоколи засідань Цукротресту. Накази 

Міністерства харчової промисловості СРСР і УРСР, Головного управління 
цукрової промисловості УРСР, тресту „Буднерудпром”, Вінницького об-
кому КПУ і облвиконкому. Протоколи нарад при головному інженері тре-
сту „Цукрокамінь”. 

Накази по тресту. Накази Українського аграрно-промислового 
об’єднання „Укрцукропром”. Протоколи виробничих нарад Рибницьких і 
Юрковецьких вапнякових розробок (1928-1929 рр.). 

Статут тресту (1971 р.), статут Українського виробничого 
об’єднання з видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості 
„Укрцукрокамінь” (1991р.), Української асоціації з видобутку вапняково-
го каменю для цукрової промисловості „Укрцукрокамінь” (1995, 1997, 
2002 рр.). 

Плани з виробництва і реалізації продукції. Річні звіти тресту, Украї-
нського комбінату, розробок з основної діяльності. Річні звіти про роботу 
Межирівських розробок за 1929, 1940 рр., Вінницького каменедробильно-
го заводу, Губницького гранітного кар’єру, Гніванського 
кар’єроуправління, Глуховецького каолінового комбінату, Турбівського 
каолінового заводу, Жежелівського, Кам’янець-Подільського 
кар’єроуправлінь, Маловильського шамотного заводу, Полонського заво-
ду художньої кераміки, Славутського заводу „Будфаянс”. Звіти про неща-
сні випадки на виробництві. Виробничо-промислові плани Закупнянських, 
Негинських, Резинських, Рудницьких, Рибницьких, Сулятицьких вапняко-
вих розробок. Зведені звіти по тресту про результати переоцінки і визна-
чення зносу основних фондів по підзвітних підприємствах. Річні звіти про 
запаси корисних копалин. 

Листування  з   Уманським  відділенням  Цукротресту  про  розробку 
каменю  і  вапняку; з  Подільською  філією  Цукротресту – про  постачання 
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Відомості  про  відвантаження  каменю.  Договори   з мешканцями 
м. Рибниці про доставку вапнякового каменю (1928 р.).  Акти  обстеже- 
ння вапнякових розробок після німецько-румунської  окупації  (квітень 
1944 р.). Матеріали з винахідництва  та  раціоналізації.  Документи  гео-
логічної розвідки родовищ вапняку   в Лівобережній  Україні,  Білорусії 
(1946 р.). Матеріали прийому-передачі  Северинівського  цегельного  заво-
ду у підпорядкування тресту  „Буднерудпром” (1958 р.).  Довідки  про  на-
дання шефської допомоги колгоспам і радгоспам.  Звіти  тресту  з  капіта-
льного будівництва та  матеріали  до  них.  Ліквідаційний  баланс  Україн- 
ської асоціації „Укрцукрокамінь” (2008 р.). 



заводам каменю і вапняку; цукровими заводами Харківської та Курської 
філій Цукротресту з питань заготівель і перевезень вапняку і каменю; з 
Валер’янівським, Рибницькими, Юрковецькими, Рудницькими, Серби-
нівськими вапняковими розробками Цукротресту з фінансових, технічних 
питань, про видобуток і перевезення вапняку; з управлінням Південно-
Західної залізниці з питань перевезень вапнякового каменю; з Харківсь-
ким відділенням ДПУ – з питань постачання вибухових речовин; з мініс-
терством харчової промисловості УРСР, Укрголовцукром, 
кар’єроуправліннями – про хід будівництва особливо важливих об’єктів.  

 
 
ГЛУХОВЕЦЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ КОМБІНАТ 
 
Ф. Р-3857, 130 од. зб., 1922-1930, 1944-1956 рр. Описи. 
 
Накази Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР, 

головного управління неметалорудної промисловості про посилення охо-
рони підприємств і наведення порядку в зберіганні матеріальних ціннос-
тей, відвантаження каоліну. 

Інструкції про облік і використання трофейного майна. 

Листування з Київською обласною конторою "продсилікат" з пи-
тань відвантаження каоліну; з цукровими заводами – з господарських 
питань; з трестом "Південьнеметруд" – про використання військовополо-
нених, чисельність і рух робочої сили. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ "ХІМПРОМ" 
 
Ф. Р-1238, 1906 од. зб., 1921-1941, 1944 – 2006 рр. Описи, каталог. 
 
Будівництво заводу почалося в 1911 р. Подільським промисловим акціоне-
рним товариством. У липні 1912 р. почав випуск продукції. В період Пер-
шої світової війни був закритий  і  відновив  виробництво   з квітня  1921 р. 
В 1925 р. увійшов до складу суперфосфатного комбінату.  Під  час  Другої 
світової війни (1941-1945 рр.) завод був зруйнований. Відновив роботу в 
1949 р.  Згідно  з  постановою  Вінницького  раднаргоспу  від   27 жовтня  
1962 р. Вінницький суперфосфатний завод був реорганізований у Вінни- 
цький хімічний комбінат. У 1975 р. відповідно до наказу  Міністра  хіміч-
ної промисловості СРСР від 25 квітня 1975 р. перейменований  у  Вінниць-
кий хімічний завод. 
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Звіт начальника Київського гірничого округу про відрядження на Глу-
ховецький каоліновий комбінат (1923 р.). 



 
Накази і розпорядження директора заводу; протоколи засідань тех-

нічної ради, групи народного контролю, тарифікаційної комісії. 
Плани і звіти про виробництво та реалізацію готової продукції, про 

якісний та кількісний склад кадрів; виробничі програми, доповіді про 
технічний стан заводу, відомості про видобування та переробку фосфори-
тів, про технічне оснащення заводу, стан техніки безпеки. 

Документи про розробку та впровадження стандартів, раціоналіза-
торських пропозицій. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СУПЕРФОСФАТНИЙ КОМ-
БІНАТ ПОДІЛЬСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ЦУКРОТРЕСТУ 
 
Ф. Р-88, 465 од. зб., 1925-1929 рр. Описи. 
 
Створений згідно з постановою Подільського цукротресту від 30 червня 
1925 р. У  підпорядкування комбінату  входили  Вінницький,  Одеський, 
Нижньо-Дніпровський суперфосфатні та  Одеський  кістково-переробний 
заводів. Ліквідований у 1929 р. Підприємства  були передані   в підпо- 
рядкування „Укрхімтресту”. 
 
Накази, обіжники, розпорядження правління цукротресту, директо-

ра суперфосфатного комбінату; протоколи засідань правління цукротрес-
ту, виробничих та технічних нарад, загальні збори робітників та службов-
ців. 

Плани і звіти підприємств про випуск, реалізацію продукції, про об-
лік робочої сили, підвищення продуктивності праці; доповідні записки, 
акти обстеження стану та роботи комбінату, заводів, копалень; документи 
про роботу суперфосфатних заводів, підпорядкованих комбінату, заготів-
лю сировини, фінансовий стан підприємств. 

Листування з цукротрестом, підприємствами з питань розвитку су-
перфосфатної промисловості, організації розвідувальних робіт, обліку 
праці, постачання підприємств сировиною і паливом, збуту продукції. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 
 
Ф. Р-6151, 9 од. зб., 2001-2004 рр. Опис. 
 
Статут підприємства. 
Фінансові плани. 
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Узагальнені матеріали з атестації робочих місць за умовами праці. 
Документи про ліквідацію підприємства. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ДЕРЖАВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ „ПОДІЛЛЯ-
ДЕРЖЛІС” 
 
Ф. Р-327, 71 од. зб., 1922-1925 рр. Описи. 
 
Створене згідно з постановою Української економічної ради від 29 вересня 
1922 р. для управління лісової промисловості Подільської губернії. Лікві-
доване в 1925 р. 

 
Обіжники, накази, розпорядження Подільського губраднаргоспу; 

статут об’єднання „Поділлядержліс”; протоколи виробничих нарад, зага-
льних зборів співробітників. 

Доповідні записки про стан лісопильних заводів, заготівлю, продаж 
і розподіл дров і лісоматеріалів; акти передачі лісових ділянок „Поділля-
держліс”; листування з установами і підприємствами з питань заготівлі 
лісоматеріалів, їх реалізації. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО  
ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОГО І ДЕРЕВООБРОБНОГО ТРЕСТУ 
„УКРАЇНЛІС” 
 
Ф. Р-3825, 44 од. зб., 1924-1928 рр. Опис. 
 
Організована в 1921р. Займалася забезпеченням паливом та пиломатеріа-
лами промислових підприємств та громадян Поділля, експортом пилома-
теріалів. Ліквідована відповідно до наказу правління Українського держа-
вного лісозаготівельного тресту „Українліс” від 5 грудня 1927 р. 
 
Накази, постанови, розпорядження українського лісозаготівельного і 

деревообробного тресту, Вінницького окрвиконкому; відомості про хід 
лісозаготівельних робіт, звіти лісопильних заводів; договори з „Експорт-
лісом”, іншими підприємствами про продаж і заготівлю лісових матеріа-
лів; акти про обстеження лісових ділянок; листування з Всеукраїнським 
управлінням лісами, установами і організаціями з питань лісозаготівлі, 
передачі лісових ділянок. 
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ПОДІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЗАГОТІВЕЛЬНО-
ГО ДЕРЕВООБРОБНОГО ТРЕСТУ 
 
Ф. Р-497, 1313 од. зб., 1929-1935 рр. Описи. 
 
Організоване згідно з наказом управління „Укрліс” від 30 жовтня 1929 р. на 
базі Подільської районної контори тресту „Укрліс”, який був ліквідований 
у квітні 1928 р. Ліквідоване в 1935 р. 
 
Накази, розпорядження управління „Укрліс”. 
Протоколи засідань, виробничих і адміністративно-технічних нарад 

управління. 
Виробничі програми, плани і звіти про впровадження раціоналіза-

торських пропозицій, наявність, заготівлю та відвантаження лісу. 
Листування з „Експортлісом”, "Укрліспромом” з питань виконання 

виробничих програм, заготівлі лісу та відвантаження продукції на екс-
порт, підготовку кадрів. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОЇ ПРОМИС-
ЛОВОСТІ ПРИ ВІННИЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ВИКОНАВ-
ЧОМУ КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ (ОБЛЛІСПРОМ) 
 
Ф. Р-436., 108 од. зб., 1936-1938 рр. Описи. 
 
Згідно з постановою Раднаркому УРСР від 27 грудня 1936 р. та постановою 
Вінницького облвиконкому від 14 січня 1937 р. на базі тресту деревооброб-
ної промисловості створено обласне управління лісової промисловості. Лі-
квідоване згідно з постановою РНК УРСР від 1лютого 1938 р. 
 
Постанови, накази РНК УРСР, Народних Комісарів легкої, лісової про-

мисловості, облвиконкому, облуправління лісової промисловості; протоколи 
загальних зборів працівників, виробничих нарад облуправління; плани та звіти 
про випуск продукції, статистичні звіти меблевих фабрик; листування з під-
приємствами з питань виробництва, фінансування, заготівлі лісу. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ТРЕСТ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА ПАПЕРОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОГО РАДНАРГОСПУ 
 
Ф. Р-3491, 1002 од. зб., 1936-1937 рр., 1957-1965 рр. Описи. 

 226



Створений згідно з постановою Вінницького раднаргоспу від 26 жовтня 
1957 р. До складу тресту входило 19 підприємств меблевої, деревообробної 
та паперової промисловості Вінницької та Хмельницької областей. Лікві-
дований відповідно до постанови Подільського раднаргоспу від 20 січня 
1963 р. У фонді відклались документи Вінницького обласного деревообро-
бного тресту за 1936-1937рр. 
 
Постанови, накази, розпорядження Вінницького раднаргоспу, 

управляючого трестом; протоколи нарад директорів паперових і дерево-
обробних  підприємств,  технічних  рад,  загальних  зборів  робітників  і 
службовців. 

Плани і звіти про випуск продукції, виконання фінансових планів, 
капітального будівництва, впровадження нової техніки, реконструкції об-
ладнання, річні звіти фабрик. 

Відомості про роботу підприємств, про впровадження нових видів 
матеріалів для виготовлення меблів, забезпечення виготовлення меблів, 
забезпечення підприємств кадрами; листування з раднаргоспом, підпри-
ємствами з питань виконання виробничих завдань, якості продукції, реко-
нструкції підприємств, постачання обладнання, сировини, впровадження 
нових технологій, капітального будівництва. 

 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВІННИЦЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" 
 
Ф. Р-5722, 3297 од. зб., 1965-2006 рр. Описи. 
 
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1965 р. та на-
казу Міністра лісової, целюлозної, паперової та деревообробної промисло-
вості від 17 грудня 1965 р. був створений Міжобласний трест деревооброб-
ної промисловості „Вінницядеревпром”. До складу тресту входили вироб-
ничі підприємства та господарські організації трьох областей: Вінницької, 
Хмельницької та Тернопільської. Згідно з наказом Міністра лісової та де-
ревообробної промисловості від 29 вересня 1971 р. трест „Вінницядеревп-
ром” був ліквідований. 1 листопада 1971 р. відповідно до постанови Ради 
Міністрів УРСР від 31 серпня 1971 р., було створено Вінницьке міжобласне 
виробниче об’єднання деревообробної промисловості „Вінницядеревп-
ром”. Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 бе-
резня 1973 р. і наказу Міністрів лісової та деревообробної промисловості 
УРСР від 5 квітня 1974 р. утворено Вінницьке міжобласне виробниче 
об’єднання деревопереробної промисловості на базі головного підприємс-
тва – Вінницького меблевого комбінату. З 1975 р. – Вінницьке деревопере-
робне об’єднання „Вінницядерев”.  
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Постанови, накази Міністра лісової та деревопереробної промисло-
вості УРСР, облвиконкому, генерального директора; протоколи засідань 
ради директорів, технічної ради, ради молодих спеціалістів, балансових 
нарад. 

Плани та звіти про випуск та реалізацію продукції, технічне пере-
оснащення підприємств, розвиток та впровадження нової техніки держа-
вних стандартів, капітальне будівництво, статистичні звіти підприємств. 

Аналізи виробничо-господарської діяльності об’єднання та підпри-
ємств. 

Документи про стан роботи з науково-технічної інформації та 
пропаганди передового досвіду, нагородження передовиків виробництва, 
проведення конкурсів професійної майстерності, про стан охорони праці й 
техніки безпеки, роботу групи народного контролю. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ ВІННИЦЬКОГО 
МІЖОБЛАСНОГО ТРЕСТУ „ВІННИЦЯДЕРЕВПРОМ” 
 
Ф. Р-4894, 446 од. зб., 1944-1973 рр. Описи. 
 
Вінницька меблева фабрика відновила свою діяльність у 1944 р. 
До 1971 р. підпорядковувалася республіканську тресту меблевої промис-
ловості „Укрмеблі”. Згідно з наказом Міністра лісової та деревообробної 
промисловості від 26 лютого 1971 р. та наказом управляючого трестом 
“Вінницядеревпром” від 15 квітня 1971 р. Вінницька меблева фабрика та 
Вінницький деревообробний комбінат були об’єднані у Вінницький меб-
левий комбінат. Відповідно до наказу Міністра лісової та деревообробної 
промисловості УРСР від 5 квітня 1974 р. та наказу генерального директора 
обласного виробничого об’єднання від 14 червня 1974 р., у зв’язку з реор-
ганізацією тресту “Вінницядеревпром”, Вінницький меблевий комбінат 
увійшов до складу новоутвореного обласного виробничого об’єднання де-
ревообробної промисловості. 
 
Накази, обіжники, розпорядження міністра меблевої промисловості 

УРСР, керуючого трестом “Укрмеблі”, “Вінницядеревпром”, ради дирек-
торів; протоколи кущових нарад керівників меблевих фабрик, технічних 
нарад . 

Виробничі плани та звіти про їх виконання, статистичні звіти; інфо-
рмації, доповідні записки про виробничу діяльність фабрики, комбінату; 
документи про впровадження нової техніки, раціоналізаторських винахо-
дів, хід капітального будівництва, охорону праці та техніку безпеки, пе-
ревірку якості продукції; листування з Міністерством меблевої промисло-
вості УРСР, трестом „Вінницядеревпром”, іншими організаціями з питань 
виробництва та реалізації продукції. 
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ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА СІРНИКОВА ФАБРИКА  
ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВІДДІЛУ МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-1115, 19 од. зб., 1921-1925 рр. Опис. 
 
Сірникова фабрика “Подолия” була заснована в 1907 р. Належала приват-
ному власнику Франковському. В 1920 р. відновила свою діяльність. З 18 
вересня 1920 р. підпорядковувалась губраднаргоспу. 7 червня 1922 р. як 
збиткове підприємство була передана в оренду приватним особам.   
З 1925 р. – державна сірникова фабрика. 
 
Обіжники, накази Вищої Ради народного господарства, Губраднар-

госпу; листування з губернським торговельним відділом з питань закупі-
влі сировини , збуту продукції; документи з особового складу. 

 
 
РУДНИЦЬКИЙ ЛІСОПИЛЬНИЙ ЗАВОД ПОДІЛЬСЬКОГО 
РАЙОННОГО ТРЕСТУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ “ПОДІЛЛЯЛІС” 
 
Ф. Р-2838, 20 од. зб., 1925-1927 рр. Опис. 
 
Створений у 1925 р. на базі складу дощок у містечку Рудниця. 
 
Обіжники, постанови, накази Подільської районної контори “Поділ-

ляліс”; протоколи засідань пожежної команди; договори заводу з підпри-
ємствами на продаж лісу та лісоматеріалів; листування з трестом “Поділ-
ляліс”, підприємствами про заготівлю лісоматеріалів, розвиток виробниц-
тва . 

 
 
ВІННИЦЬКЕ АГЕНТСТВО КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ВСЕ-
РОСІЙСЬКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО СИНДИКАТУ ПРИ ВІН-
НИЦЬКІЙ ОКРУЖНІЙ РАДІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
  
Ф. Р-81, 58 од. зб., 1924-1926 рр. Описи. 
 
Створенe 20 листопада 1923 р. Займалося збутом товарів державної тек-
стильної промисловості. 
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Обіжники Вищої Ради Народного господарства СРСР, Центрально-
го управління державної промисловості, правління Всеросійського текс-
тильного синдикату, Подільської губернської товарної біржі; обіжники та 
положення НК внутрішньої торгівлі, Подільського губвиконкому. 

Звітність про стан обігових коштів агентства, квартальні звіти, прей-
скуранти розцінок; листування з Київським відділом Всеросійського тек-
стильного синдикату та підвідомчими установами з питань реалізації тек-
стильних товарів. 

 
 
ВІННИЦЬКА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ШКІРЯНОГО ТРЕСТУ 
 
Ф. Р-3826, 2 од. зб., 1925р. Описи. 
 
Протоколи засідань заготівельників шкіри; списки, посвідчення,  

довідки співробітників. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВЗУТТЄВО-ШВЕЙНО-
ТРИКОТАЖНИЙ ТРЕСТ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ 
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 
 
Ф. Р-634, 92 од. зб., 1932-1937 рр. Описи. 
 
Створений 16 квітня 1933 р. Підпорядковувався Народному Комісаріату 
легкої промисловості СРСР. Керував роботою державних взуттєвих, 
швейних і трикотажних підприємств області. Ліквідований 1 березня 1934 
року, відповідно до постанови Вінницького облвиконкому від 1 лютого 
1934 р. У фонді зберігаються документи 6-ї взуттєвої фабрики м. Вінниці 
за 1932 р.  
 
Постанови РНК УРСР; Обіжники, накази, розпорядження, інструк-

ції Народного Комісаріату легкої промисловості УРСР; постанови Вінни-
цького облвиконкому; протоколи виробничих нарад тресту. П’ятирічний 
план розвитку легкої промисловості, річні, квартальні, виробничо-
фінансові плани підприємств тресту; звідні баланси тресту. Річні звіти 
підприємств тресту. Доповідні записки про фінансовий стан підприємств 
тресту; статистичні відомості по Тульчинській взуттєвій фабриці за  
1934 р. У фонді відклалися документи з особового складу. 

 
 



ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ШВЕЙНОЇ  
І ТРИКОТАЖНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-4338, 615 од. зб., 1934-1937рр. Описи. 
 
Розпочав діяльність на підставі наказу обласного Управління місцевої 
промисловості № 20 від 17 жовтня 1934 р. як обласний трест швейної про-
мисловості. З лютого 1935 р. - Вінницький обласний трест швейної і трико-
тажної промисловості. Ліквідований у січні 1937 р.  згідно  з  постановою  
РНК УРСР № 300 від 15 листопада 1936 р. 
 
Накази по тресту швейної промисловості; постанови Вінницького 

обласного виконавчого комітету, накази обласного управління місцевої 
промисловості. Річні плани та звіти по фабриках тресту; фінансові плани 
по тресту і фабриках; місячні звіти з реалізації готової продукції і показ-
ники до балансів основної діяльності підприємств тресту. 

Фінансові відомості про собівартість продукції фабрик тресту; акти 
на неякісні товари фабрик тресту. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИС-
ЛОВОСТІ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
Ф. Р-633, 902 од. зб., 1932-1934, 1944-1954 рр. Описи. 
 
Утворене згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 4 травня 1932 р. 
Об’єднувало підприємства текстильної, трикотажної та швейної промис-
ловості. Контролювало, фінансувало та розробляло виробничі плани підле-
глих підприємств. Ліквідоване згідно з  постановою ВУЦВК від  4  ве- 
ресня 1934 р. Відновлене в грудні 1954 р. 
 
Накази, oбіжники, постанови Народного Комісаріату легкої проми-

словості СРСР, Головного Управління шкіряно-взуттєвої промисловості, 
Українського шкіряно-взуттєвого тресту; протоколи засідань і нарад при 
НК легкої промисловості. 

Річні, квартальні плани; звіти і баланси управління легкої промисло-
вості. Акти документальних ревізій по підприємствах управління. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ШВЕЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ПОДІЛЛЯ" 
 
Ф. Р-6056, 1159 од. зб., 1967-1987 рр. Описи. 
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Створена відповідно до наказу Вінницького виробничого швейного 
об’єднання ім. Володарського від 16 грудня 1966 р. як Вінницька швейна 
фабрика № 2. Відповідно до наказів Міністерства легкої промисловості 
УРСР від 11 червня 1975 р. та 21 червня 1976 р. на її базі було створене ви-
робниче швейне об’єднання “Вінничанка”. Згідно із наказом Міністерства 
легкої промисловості УРСР від 27 грудня 1976 р. – перейменоване у Він-
ницьке виробниче швейне об’єднання “Поділля”. Підпорядковувалося Мі-
ністерству легкої промисловості УРСР. До складу об’єднання входило го-
ловне підприємство та Могилів-Подільська швейна фабрика. Займалося 
пошивом пальт, плащів, курток та інших виробів. 
 
Накази Міністерства легкої промисловості УРСР, генерального ди-

ректора об’єднання; протоколи засідання ради директорів об’єднання, 
виробничих зборів, методичної ради. 

Перспективні плани розвитку об’єднання, техпромфінплани, плани 
впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів; кошториси, 
штатні розписи, зведені річні звіти об’єднання, звіти головного підприєм-
ства та Могилів-Подільської швейної фабрики, звіти про розвиток та 
впровадження нової техніки, статистичні звіти. 

Документи атестаційної комісії про присвоєння категорії якості 
продукції, раціоналізаторські пропозиції та документи до них. 

 
 
ЖМЕРИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ШКІРЯНИЙ ЗАВОД КИЇВ-
СЬКОГО РАЙОННОГО ШКІРЯНОГО ТРЕСТУ 
 
Ф. Р-70, 111 од. зб., 1921-1923 рр. Описи. 
 
Побудований у 1916 р. У 1920 р. націоналізований, перебував у підпо-
рядкуванні Подільського губернського відділу шкіряної промисловості. З 
1922 р. – Київського районного шкіряного тресту. На підставі рішення 
Української Ради народного господарства в квітні 1922 р. був закритий. 
 
Положення Української Ради народного господарства про держав-

ний трест шкіряної промисловості; розпорядження по заводу; плани та 
звіти про роботу заводу. 

Статистичні відомості про рух сировини та фабрикатів; листування з 
питань постачання сировини, збуту продукції. 

 
 
ВОРОНОВИЦЬКА ДЕРЖАВНА ШВЕЙНА ФАБРИКА  
ОДЕСЬКОГО ТРЕСТУ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-4789, 14 од. зб., 1948-1952. Описи. 
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Накази, oбіжники, інструкції Міністерства легкої промисловості; 
Вінницького обласного управління легкої промисловості. Плани; річні 
бухгалтерські звіти; звіти про виконання плану за основними показниками 
роботи, статистичні звіти. 

 
 
ТУЛЬЧИНСЬКА ПРОМИСЛОВО-КООПЕРАТИВНА ҐУДЗИ-
КОВА ФАБРИКА ІМ. КОМІНТЕРНУ ВІННИЦЬКОГО БАГА-
ТОГАЛУЗЕВОГО ПРОМИСЛОВОГО СОЮЗУ 
 
Ф. Р-3480, 11 од. зб., 1932-1933 рр. Описи. 
 
Створена шляхом реорганізації багатогалузевого товариства “Кустарний 
труд” на підставі рішення загальних зборів від 7 квітня 1932 р. Підпоряд-
кована Вінницькій міжрайонній багатогалузевій промисловій спілці.  
 
Постанови Вінницької багатогалузевої промислової спілки; прото-

коли виробничих нарад, загальних зборів працівників фабрики. 
Річний звіт; відомості про виконання промфінплану фабрики.  

          Список співробітників. 
 
 
ЖМЕРИНСЬКА ХУТРОВА ФАБРИКА ВСЕСОЮЗНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ ХУТРОВОЇ І ОВЧИННО-ШУБНОЇ  
ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-5757, 39 од. зб., 1961-1968 рр. Описи. 
 
Створена в листопаді 1960 р. на базі артілі “Новий шлях” як Жмеринський 
шкіряний завод. Підпорядковувався Вінницькому обласному управлінню 
місцевої промисловості; з 1963 р. – управлінню легкої промисловості По-
дільського раднаргоспу . У 1964 р. шкірзавод перейменований у хутрову фа-
брику. З 1966 р. – підпорядкований Всесоюзному об’єднанню хутрової і ов-
чинно-шубної промисловості при Міністерстві легкої промисловості СРСР. 
 
Накази та вказівки Міністерства легкої промисловості СРСР, Вінни-

цького обласного управління місцевої промисловості, управління легкої 
промисловості Подільського раднаргоспу; техпромфінплани; кошториси; 
штатні розписи; річні бухгалтерські звіти. Акти ревізії фінансово-
господарської діяльності. 

 
 
 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
ФІРМА "ГЕФЕСТ" ЛТД, М.ВІННИЦЯ 
 
Ф. Р-72, 1877 од. зб., 1917-1941, 1944-2002 рр. Описи. 
 
Взуттєва фабрика була відкрита у 1913 р. фабрикантом Ярошинським. Після 
1917 р. націоналізована й перейменована у Вінницьку взуттєву фабрику 
“Яструб”. З 1944 р. – Вінницька взуттєва фабрика №11 в підпорядкуванні 
Вінницького обласного управління легкої промисловості. У 1958 р. пере-
йменована у Вінницьку взуттєву фабрику ім. Щорса. Відповідно до по-
станови РНГ  Подільського  економічного  району  від 16 серпня 1963 р. та 
наказу управління легкої промисловості Подільського раднаргоспу від 3 жовтня 
1963 р., на базі Вінницької і Хмельницької взуттєвих фабрик створено 
Вінницьке виробниче взуттєве об’єднання ім. Щорса, підпорядковане 
Міністерству легкої промисловості УРСР. Згідно з рішенням Ленінського 
райвиконкому № 38 від 19 лютого 1992 р. та відповідно до наказу Вінницького 
виробничо-взуттєвого об’єднання № 73б від 28 лютого 1992 р. – перейменоване 
у Вінницьке орендне виробничо-торговельне взуттєве підприємство "Гефест". 
Підпорядковувалось Державній корпорації виробників товарів легкої 
промисловості "Держкомлегтекс". У 1993 р. реорганізоване  у  товариство  з 
обмеженою відповідальністю – Вінницьку фірму "Гефест" ЛТД. У 2003 р. 
згідно з постановою Вінницького обласного господарського суду від 22 жовт- 
ня 2003 р. фірму "Гефест" ЛТД визнано банкрутом. Ліквідоване у 2006 р. 
 
Постанови Міністерства легкої промисловості УРСР; обіжники, розпорядження 

Раднаргоспу та Вінницького окружного відділу місцевої промисловості; накази 
генерального директора, розпорядження арбітражного керуючого; техпромплани, 
виробничі, фінансові плани; штатні розписи; річні бухгалтерські, статистичні звіти. 

Документи про провадження наукової організації праці; прийняті рацпропозиції; 
технологічні паспорти виробів; маршрутні технологічні карти з виготовленням 
моделей взуття; колективні договори. 

У фонді відклалися документи з особового складу за 1918-1938 рр.: накази, 
списки, особові картки робітників і службовців. 

 
 
ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ШВЕЙНА ФАБРИКА  
ІМ. ВОЛОДАРСЬКОГО 
 
Ф. Р-80, 1639 од. зб., 1923-1930, 1944-1992 рр. Описи. 
 
Створена Подільським губернським комітетом біржі праці в 1927 р. – на базі 
швейної майстерні. На підставі постанови Раднаргоспу Подільського 
економічного  району  № 300  від  20.09.1965 р.  утворене   Вінницьке  
обласне виробниче швейне об’єднання ім. Володарського. У 1992 р. на базі го- 

 234



 235 

ловного  підприємства ВШО ім. Володарського  створена  Вінницька  
державна швейна фабрика ім. Володарського, яка перебувала у підпо-
рядкуванні Держкомітету України з легкої та текстильної промисловості. 
 
Накази, директиви, розпорядження Міністерства легкої промисло-

вості УРСР; п’ятирічні плани, плани виробництва, із собівартості, техпро-
мфінплани, плани з наукової організації праці; кошториси; штатні розпи-
си; річні бухгалтерські звіти. 

Документи науково-технічного товариства; прийняті рацпропозиції. 
У фонді відклалися справи швейної майстерні Комітету боротьби з 

безробіттям за 1923-1926 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО “ЛЮДМИЛА” 
 
Ф. Р-5571, 775 од. зб., 1944-2001рр. Описи. 
 
Створене 31 грудня 1949 р. на підставі постанови Президії Вінницької об-
лпромради № 36/57 як кооперативна артіль “Утильпром”. У 1960 р., у 
зв’язку з ліквідацією промислової кооперації, на підставі рішення Вінни-
цького облвиконкому від 20.10.1960  р. та наказу Вінницького облмісцев- 
прому від 31.10.1960 р., артіль “Утильпром” перейменована у ватно-галан-
терейну фабрику. До 1990 р. Вінницька шкіргалантерейна фабрика пере-
бувала у підпорядкуванні Київського виробничо-торговельного об’єднан-
ня  шкіргалантерейної  промисловості.  З 15.11.1991 р.,  згідно  з  наказом 
Держкомітету України легкої промисловості № 22 від 23.08.1991 р., фаб- 
рика реорганізована у Вінницьку державну виробничо-торговельну фірму  
“Людмила”. Згідно з указом Президента “Про кооперацію державних під-  
приємств” від 15.03.1993 р., наказом Держкомітету України легкої і тексти- 
льної промисловості від 18.03.1994 р. реорганізована у відкрите акціонерне 
товариство “Людмила”. 
У жовтні 2001 р., відповідно до п.1 ст.25 Закону України “Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та ухвали 
арбітражного суду Вінницької області від 26.06.2000 р. ВАТ ”Людмила” 
припинило свою діяльність. 
 
Постанови облпрофради; накази обласного управління місцевої 

промисловості; протоколи засідання правління облпромради, артілі “Ути-
льпром”. 

Виробничі плани, техпромфінплани; річні бухгалтерські звіти; акти 
ревізії фінансово-господарської діяльності. 

У фонді відклалися документи з особового складу; накази, особові 
картки, розрахункові відомості (за 1944-2001рр.). 
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МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ  
БАГАТОФАХОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ 
 
Ф. Р-1560, 369 од. зб., 1930-1935 рр. Описи. 
 
12-13 листопада 1932 р. відбувся перший з’їзд уповноважених  Текстильп-
ромсоюзу, на якому був прийнятий  статут  заснованого  Могилів-Поділь-
ського міжрайонного  текстильно-швейного  промсоюзу.  Об’єднував про-
мислові артілі: текстильні, художньої вишивки, трикотажні, швейні. За по-
становою Вінобпромради, з 15 липня 1933 р. – реорганізований у Міжнаро-
дний багатофаховий промсоюз. Об’єднував текстильні, художньої вишив-
ки, трикотажні, швейні, мотузяні, шкіряні, металеві, хімічні, харчові та ба-
гатофахові промислові кооперативні організації, здійснював  планове кері-
вництво діяльності. Ліквідований, згідно з постановою Укрпромради від  
29 травня 1935 р. 
 
Постанови РНК СРСР, Народного Комісаріату внутрішньої торгівлі 

СРСР ; обіжники Всеукраїнської кооперативної промислової ради та Мо-
гилів-Подільського міжрайонного текстильно-швейного промсоюзу; пос-
танови, протоколи засідань, кошториси промсоюзу та артілей, які входи-
ли у промсоюз. Плани роботи правління багатофахового союзу; вироб-
ничо-фінансові плани артілей; річні звіти, баланси. 

Акти обстежень артілей; договори на заготівлю і постачання сиро-
вини, збут готових виробів; акти перевірки якості продукції.  

У фонді відклалися документи Могилів-Подільського окрпромсою-
зу за 1937-1939 рр. 

 
 
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЦУКРОВОЇ ПРО-
МИСЛОВОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦУКРОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ РСФРР ТА УСРР (ПОДІЛЦУКОР) 
 
Ф. Р-613, 736 од. зб., 1917-1922 рр. Описи. 
 
Утворено 9 лютого 1920 р. відповідно до Декрету РНК УСРР від 6 травня 
1919 р. Об’єднувало і керувало діяльністю цукрових заводів, що знаходи-
лися на території Подільської, частково Київської, Одеської, Волинської 
губерній. Ліквідовано 6 березня 1922 р. у зв’язку з ліквідацією Головного 
управління. У фонді відклалися документи з особового складу (накази, за-
яви, посвідчення). 
 



Постанови, накази, обіжники, інструкції РНК УСРР, ВРНГ, Голо-
вного управління цукрової промисловості, Подільського районного 
управління з питань основної роботи; протоколи загальних зборів праців-
ників заводів. 

Плани та звіти з виробничої діяльності, кошториси витрат, штатні 
розписи, квартальні, місячні, двотижневі статистичні звіти про роботу 
цукрозаводів. 

Відомості про націоналізацію землі для цукрозаводів; листування з 
підприємствами та організаціями з питань основної роботи. 

 
 
КУЩОВІ УПРАВЛІННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ  
 
5 фондів, 1222 од. зб., 1920-1924 рр. Описи. 
 
Створені у 1922 р. Здійснювали керівництво та контроль за роботою цук-
рових заводів, що знаходилися на території відповідного куща. Ліквідовані 
у 1923 р. на підставі положення Президії правління Київського відділення 
цукротресту “Про ліквідацію кущових управлінь”.  
У фондах відклалися відомості заводів про кількість землі та стан буряко-
вих насаджень за 1920-1921 рр. 
 
Постанови РНК УСРР, НК праці та оборони; інструкції ВУЦВК та 

РНК УСРР; розпорядження та обіжники обласного управління Правобе-
режної України цукротресту РСФРР та УСРР. 

Хіміко-технічні звіти; звіти з виробництва та руху цукру; кошториси 
витрат заводських господарств. Акти обстеження заводів, ревізій наявно-
сті цукру; списки спеціалістів; листування з підприємствами та організа-
ціями з питань основної роботи. 

У фондах відклались документи з особового складу: накази, посвід-
чення, відомості нарахування заробітної плати. 

 
Десяте (Проскурів), ф. Р-59, 257 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Одинадцяте (Вінниця), ф. Р-55, 188 од. зб., 1921-1924 рр.; 
Дванадцяте (Могилів-Подільський), ф. Р-56, 157 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Тринадцяте (Шпиків), ф. Р-57, 165 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Чотирнадцяте (Гайсин), ф. Р-58, 455 од. зб., 1921-1923 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ІНСПЕКТУРА ДЕРЖАВНОГО ВСЕ-
СОЮЗНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
  
Ф. Р-568, 4957 од. зб., 1923-1953 рр. Описи. 
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Створена згідно з рішенням Президії Укрраднаргоспу від 7 березня 1923 р. 
як Подільське відділення об’єднання державної цукрової промисловості 
РСФРР та УСРР (“Цукротрест”). Керувало та контролювало роботу цукро-
вих заводів, виконання планових показників з виробництва цукру, фінан-
сування та матеріальне забезпечення підприємств цукрової промисловості. 
Відповідно до наказу Правління  “Союзцукор”  № 3 від 9 січня 1930 р. ре-
організовано в інспектуру. Складалася з інспекторів, які здійснювали ін-
спектування підприємств цукрової промисловості відповідної адміністра-
тивно-територіальної округи. Ліквідована у 1930 р. 
У фонді відклались документи з особового складу (накази, відомості, по-
свідчення). 
 
Декрети, постанови, накази, обіжники, інструкції, протоколи засі-

дань РНК УСРР ВРНГ, ВУЦВК, НК праці, НК оборони, Всеукраїнської 
центральної комісії з націоналізації земель, Подільського губвиконкому, 
Правління об’єднання державної цукрової промисловості, Всесоюзного 
об’єднання цукрової промисловості “Союзцукор”, Подільського відді-
лення та інспектури цукрової промисловості. 

Плани та звіти про діяльність цукрових комбінатів; кошториси та 
штатні розписи; річні бухгалтерські звіти. 

Відомості про рух насіння цукрового буряку; щоденні відомості про 
посів, збирання та переробку буряків; договори оренди; довідки про ви-
робництво цукру; акти обстеження цукрозаводів; інформаційні огляди 
про їх роботу; листування з підприємствами та організаціями з питань 
основної роботи. 

 
 
АСОЦІАЦІЯ “ВІННИЦЯЦУКОР” 
 
Ф. Р-4406, 10750 од. зб., 1931-2001 рр. Описи, каталог. 
 
Створена у 1931 р. як Вінницький цукротрест. У 1932 р. відбувся розподіл 
тресту на Вінницький цукротрест та Вінницький бурякотрест, які у 1937 р. 
знову були об’єднані в один. На підставі наказу Міністерства харчової 
промисловості УРСР № 63 від 27 лютого 1976 р. трест було перейменова-
но у виробничо-аграрне об’єднання цукрової промисловості. Відповідно 
до наказу Укрбурякоцукорагропрому № 6 від 4 лютого 1986 р. перейме-
новане у виробничо-аграрне об’єднання з виробництва, заготівлі та пере-
робки цукрового буряка. Згідно із законом УРСР від 13 травня 1991 р. 
“Про міністерства та інші центральні органи державного управління Укра-
їнської РСР”, відповідно до постанови PМ УРСР від 24 травня 1991 р. та 
рішення зборів уповноважених працівників трудових колективів заводів, 
бурякорадгоспів і організацій було створено об’єднання “Вінницяцукор”. 9 
березня 1992 р. на базі цукрових заводів, бурякорадгоспів та організацій 
була створена добровільна комерційно-господарська асоціація “Вінниця-
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Накази та рішення Мінхарчопрому; накази Укрголовбурякоцукорп-

рому; постанови обкому партії; накази керуючого, директора, генераль-
ного директора, голови асоціації; протоколи рад директорів, протоколи 
засідань профкому. 

Плани економічного та соціального розвитку; плани розвитку с/г, 
капітального будівництва; кошториси; штатні розписи; річні бухгалтерсь-
кі звіти; річні звіти тресту та підвідомчих підприємств; статистичні звіти 
про виконання плану, про використання сировини, про впровадження 
нової техніки, про збір врожаю. 

Інформації про роботу, з питань техніки безпеки; довідки про робо-
ту бурякорадгоспів; акти обстеження цукрових заводів та їх паспорти; 
журнали реєстрації наказів; листування з підприємствами та організація-
ми з питань основної діяльності. 

У фонді відклались документи з особового складу (накази, особові 
справи, відомості на виплату зарплати). 

 
 
ЦУКРОВІ ЗАВОДИ ТА КОМБІНАТИ 
 
37 фондів, 3880 од. зб., 1917-1941, 1944-1972 рр. Описи. 
 
Побудовані у дожовтневий період як приватні підприємства, відповідно до 
постанови РНК УСРР від 11 лютого 1919 р. “Про націоналізацію цукрової 
промисловості”, упродовж 1919-1920 рр. були націоналізовані. Керівницт- 
во заводами здійснювали ради заводоуправлінь та виконавчі колегії. 1923 р. 
у зв’язку з реорганізацією управлінь цукрової промисловості, на базі заво-
дів створювались комбінати, до яких, крім заводів, входили бурякорадгос-
пи та відгодівельні пункти. У 1931 р. заводи та комбінати увійшли до 
складу Вінницького цукротресту. Займалися переробкою цукрового буря-
ка на цукор. У фондах Гайсинського, Ободівського, Плисково-
Андрушівського, Соколівського, Спичинецького, Томашпільського, Шпи-
ківського, Юзефо-Миколаївського заводів відклалися головні, прибутково-
видаткові, інвентарні та касові книги, розпочаті діловодством приватних 
цукрових заводів у 1917-1918 рр. 
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цукор”, яка входила до концерну “Укрцукор” та підпорядковувалася 
Держкомітету України харчової промисловості. Відповідно до рішення 
зборів засновників у 1997 р. було змінено назву на обласну добровільну 
асоціацію “Вінницяцукор”. До складу асоціації входили підприємства та 
бурякорадгоспи, які займалася вирощуванням цукрового буряку та пере-
робкою його на цукор. Ліквідована з 18 червня 2001 р. відповідно до рі-
шення зборів уповноважених представників трудових колективів – засно-
вників асоціації (протокол від 12 червня 2001 р.). 
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Декрет і постанови ВУЦВК та РНК України, земельної комісії при 
ВУЦВК; розпорядження та обіжники Подільського районного управління 
та кущових управлінь цукрової промисловості Подільського та Умансь-
кого відділень цукротресту; розпорядження правління цукротресту; нака-
зи Мінхарчопрому УРСР, Вінницького цукротресту; протоколи засідань 
Київського районного та повітових з’їздів працівників цукрової промис-
ловості; протоколи засідань виробничих нарад та зборів працівників заво-
дів. 

Виробничо-фінансові плани заводів, бурякорадгоспів, відгодівель-
них пунктів; кошториси; штатні розписи; річні бухгалтерські звіти; виро-
бничо-технічні звіти; річні статистичні звіти з кадрових питань. 

Акти та відомості про збитки, завдані цукровій промисловості в ро-
ки громадянської війни; розрахунки економічної ефективності заводів; 
документи з техніки безпеки (інструкції, відомості); документи профко-
мів (протоколи, заяви); листування з підприємствами та організаціями з 
питань основної роботи. 

Барський, ф. Р-62, 173 од. зб., 1919-1922, 1944-1970 рр.; 
Бершадський, ф. Р-2055, 346 од. зб., 1917-1941, 1944-1970 рр.; 
Браїлівський, ф. Р-35, 174 од. зб., 1919-1924, 1944-1968 рр.; 
Бродецький, ф. Р-4087, 34 од. зб., 1920-1927 рр.; 
Вищеольчедаївський, ф. Р-2238, 4 од. зб., 1939-1941 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-2080, 155 од. зб., 1917-1935, 1944-1968 рр.; 
Гніванський, ф. Р-1169, 85 од. зб., 1923, 1944-1967 рр.; 
Гонорівський, ф. Р-5510, 102 од. зб., 1941, 1944-1967 рр.; 
Джуринський, ф. Р-4686, 24 од. зб., 1944-1952 рр.; 
Жданівський, ф. Р-60, 17 од. зб., 1919-1921, 1929-1930 рр.; 
Заливанщинський, ф. Р-3617, 11 од. зб., 1919-1922 рр.; 
Іллінецький, ф. Р-614, 158 од. зб., 1920-1926 рр.; 
Калинівський, ф. Р-54, 38 од. зб., 1919-1925 рр.; 
Капустянський, ф. Р-2023, 174 од. зб., 1920-1926 рр.; 
Кирнасівський, ф. Р-2081, 110 од. зб., 1919-1926 рр.; 
Ковалівський, ф. Р-45, 27 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Корделівський, ф. Р-44, 230 од. зб., 1919-1929, 1932, 1944-1969 рр.; 
Красносільський, ф. Р-2083, 28 од. зб., 1919-1924 рр.; 
Махаринецький, ф. Р-4088, 77 од. зб., 1919-1927, 1929, 1944-1968 рр.; 
Моївський, ф. Р-1547, 7 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Немирівський, ф. Р-5497, 109 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Новогребельський, ф. Р-4421, 5 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Ободівський, ф. Р-2045, 63 од. зб., 1918-1924 рр.; 
Плисково-Андрушівський, ф. Р-5024, 6 од. зб., 1917-1924 рр.; 
Соболівський, ф. Р-2082, 26 од. зб., 1920-1926 рр.; 
Соснівецький, ф. Р-5490, 267 од. зб., 1944-1971 рр.; 
Соколівський, ф. Р-2800, 38 од. зб., 1917, 1920-1925 рр.; 
Степанівський, ф. Р-628, 180 од. зб., 1919-1924, 1929, 1937-1941, 1944-1970 рр.; 
Ситківецький, ф. Р-4263, 18 од. зб., 1929, 1938-1947 рр.; 



Спичинецький, ф. Р-5657, 43 од. зб., 1917-1923рр.; 
Томашпільський, ф. Р-238, 82 од. зб., 1917-1925 рр.; 
Уладівський, ф. Р-52, 322 од. зб., 1919-1925, 1944-1970 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-5546, 137 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-3954, 148 од. зб., 1941, 1944-1972 рр.; 
Шпиківський, ф. Р-2027, 196 од. зб., 1917-1967 рр.; 
Юзефо-Миколаївський, ф. Р-3860, 154 од. зб., 1918-1928, 1933-1941, 1944-
1967 рр.; 
Ялтушківський, ф. Р-5615, 112 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА 
УКРАЇНСЬКОГО БОРОШНОМЕЛЬНОГО ТРЕСТУ 
(УКРМУТ) 
 
Ф. Р-12, 78 од. зб., 1922-1924 рр. Описи. 
 
Організована 7 березня 1922 р. відповідно до Положення “Про Українсь-
кий борошномельний трест” (УКРМУТ). Підпорядковувалась Київській 
районній конторі УКРМУТу. Здійснювала керівництво та контроль за ро-
ботою державних млинів. Ліквідована у 1923 р. відповідно до розпоря-
дження Київської райконтори від 5 серпня 1923 р. 
 
Декрет ВУЦВК та РНК України “про звільнення державних млинів 

від натуроплати за переробку зерна”; обіжники та інструкції НК продово-
льства УСРР та УКРМУТу; протоколи засідань Подільського губвикон-
кому. 

Річні бухгалтерські звіти. 
Доповіді про діяльність контори; акти обстеження млинів та ревізії 

контори; книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; листування 
з підприємствами та організаціями з питань основної діяльності. 

У фонді відклалися документи з особового складу за 1924 р.: накази, 
відомості, посвідчення. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ХЛІБОПЕКАР-
СЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВА ХЛІБО-
ПРОДУКТІВ УРСР 
 
Ф. Р-6069, 444 од. зб., 1976-1986 рр. Описи. 
  
Створене в 1976 році відповідно до наказу Міністерства харчової промис-
ловості УРСР від 28 травня 1976 р. № 187. Підпорядковувалось: Українсь-
кому промисловому об’єднанню хлібопекарської промисловості “Укрхлі-
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бпром”, з 1986 року – Міністерству хлібопродуктів УРСР. Здійснювало ке-
рівництво підприємствами, що входили до складу об’єднання, та забезпе-
чувало попит населення і народного господарства у відповідних видах 
продукції. 
 
Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, об’єднання хлі-

бопекарської промисловості “Укрхлібпром”; постанови, рішення Вінни-
цького обкому КП України, облвиконкому, обласного комітету народного 
контролю; протоколи конференцій, загальних зборів працівників; прото-
коли засідань дегустаційних комісій, товариських судів. 

Фінансові плани, техпромфінплани об’єднання та його підприємств; 
кошториси, штатні розписи об’єднання; річні бухгалтерські та статистич-
ні звіти; акти про нещасні випадки. 

Документи про підготовку кадрів, підвищення кваліфікації, прове-
дення конкурсів професійної майстерності (плани, звіти, інформації); до-
кументи про соцзмагання (накази, показники, інформації); документи 
профспілкового комітету (протоколи, кошториси, фінансові та статистич- 
ні звіти, колективні договори). 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
(УКРГОЛОВХЛІБ) 
 
Ф. Р-4876, 167 од. зб., 1944-1958 рр. Описи. 
 
Відновив діяльність 10 лютого 1944 р. як Вінницький обласний трест Го-
ловного управління хлібопекарської промисловості УРСР. Відповідно до 
постанови РМ УРСР від 13 січня 1955 р. трест був реорганізований у між-
обласний та об’єднував підприємства хлібопекарської промисловості Він-
ницької та Хмельницької областей. Керував та контролював роботу хлібо-
комбінатів, заводів та пекарень. Ліквідований у 1957 р. відповідно до пос-
танови РМ УРСР від 21 березня 1957 р. 
 
Накази, розпорядження, рішення та інструкції Мінхарчопрому та 

Укрголовхлібу, Вінницького облвиконкому та начальника тресту з питань 
основної діяльності; протоколи технічних нарад. 

Проекти виробничих планів, програм тресту та підвідомчих підпри-
ємств; штатні розписи; кошториси; звіти про нещасні випадки на вироб-
ництві, про встановлення нового обладнання; річні звіти підвідомчих під-
приємств; річні бухгалтерські звіти тресту та підвідомчих підприємств. 

Акти обстеження підприємств; акти та доповідні записки про ре-
зультати перевірки якості готової продукції; атестаційні листки інженер-



но-технічних робіт тресту та підприємств; листування з підприємствами 
та організаціями з питань основної діяльності. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЛИНАРСЬКИЙ ТРЕСТ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРО-
МИСЛОВОСТІ УРСР (СІЛЬБОРОШНО) 
 
Ф. Р-4419, 118 од. зб., 1944-1956 рр. Описи. 
 
Створений на підставі рішення облвиконкому № 434 від 22 липня 1944 р. 
Керував та контролював роботу 27 підприємств області, які займалися пе-
реробкою зерна та олійних культур. Ліквідований у 1956 р. відповідно до 
постанови РМ УРСР № 257 від 12 березня 1956 р. та рішення облвикон-
кому № 237 від 4 квітня 1956 р. 
 
Постанови, розпорядження РМ СРСР та УРСР; накази Мінхарчоп-

рому УРСР, Головного управління борошномельної промисловості УРСР, 
начальника тресту з питань основної роботи; протоколи засідань балан-
сових  комісій,  місцевого  комітету,  нарад  та  зборів  працівників 
млинів. 

Промислово-фінансові плани підвідомчих підприємств; проекти ви-
робничих планів; кошториси; штатні розписи; річні звіти тресту та підві-
домчих установ; проекти виробничих планів; фінансово-статистичні зві-
ти; бухгалтерські звіти тресту та підвідомчих підприємств. 

Акти ревізій підприємств; матеріали про відбудову млинів (огляди, 
акти, кошториси); листування з підприємствами та організаціями з питань 
основної роботи. 

 
 
МЛИНИ 
 
3 фонди, 109 од. зб., 1922-1934. Описи. 
 
Побудовані у дожовтневий період як приватні підприємства. Протягом 
1921-1922 рр. були частково націоналізовані. Відповідно до Постанови 
РНК УСРР № 371 від 12 липня 1921 р. “Про регулювання борошно-
мельної круп’яної промисловості” державні млини поділялися на 2 групи. 
Першу становили млини у великих містах та споживчих центрах, які за-
ймалися переробкою державного зерна. Другу – що здавалися в оренду ко-
оперативним організаціям, трудовим об’єднанням та приватним особам. 
Вінницький державний млин № 10/99 Українського хлібозаготівельного та 
борошномельного тресту (колишній Каліхмана) був націоналізований у 
1921 р. Чернівецький млин Могилів-Подільського районного союзу спо-

 243



живчих товариств був зданий райвиконкомом в оренду споживспілці на 
умовах, затверджених протоколом засідання спілки від 25 серпня 1928 р. 
 
Розпорядження, обіжники НК продовольства УСРР; постанови, обі-

жники Всесоюзного об’єднання та Всеукраїнської контори “Союзхліб”, 
президії міськради, УКРМУТу з питань основної діяльності; накази по 
Мартинівському млину; протоколи  засідань  Могилів-Подільської рай-
споживспілки; протоколи виробничих нарад працівників. 

Кошториси витрат; місячні, квартальні звіти млинів; річні звіти Він-
ницького млина; квартальні експлуатаційні звіти. 

Документи про ремонт млинів (огляди, кошториси); акти обстежен-
ня млинів, заготівлі зерна; відомості про відвантаження продукції; угоди 
на постачання продукції; зведені відомості якості зерна; книги реєстрації 
нещасних випадків; списки; листування з підприємствами та організація-
ми з питань основної роботи. 

У фонді Вінницького млина (Р-13) відклалися документи з особово-
го складу: накази, заяви, анкети. 

 
Вінницький державний млин № 10/99 Українського хлібозаготівельного та 
борошномельного тресту, ф. Р-13, 102 од. зб., 1922-1934 рр.; 
Мартинівський млин Всеукраїнського центрального торговельно-
виробничого управління, ф. Р-3914, 1 од. зб., 1924 р.; 
Чернівецький млин Могилів-Подільської районної спілки споживчих това-
риств, ф. Р-744, 6 од. зб., 1928-1930 рр. 
 
 
ГАРНІЗОННІ ХЛІБОПЕКАРНІ 
 
2 фонди, 165 од. зб., 1920-1928 рр. Описи. 
 
Вінницька хлібопекарня була реорганізована у гарнізонну відповідно до 
наказу Подільського губвійськкомату № 194 від 16 серпня 1920 р. Козятин-
ська хлібопекарня була відкрита 21 жовтня 1921 р., закрита 9 січня 1922 р. 
Підпорядковувались управлінням військово-продовольчого постачання 
відповідно Подільського та Київського губернських продовольчих коміте-
тів. Забезпечували хлібобулочними виробами частини Червоної армії. 
 
Накази управління військово-продовольчого постачання Подільсь-

кого губернського продовольчого комітету, директорів хлібопекарень з 
питань основної діяльності; протоколи засідань військово-торговельної 
комісії з питань ремонту Вінницької хлібопекарні. 

Звіти про обіг продукції. 
Акти прийому-передачі Вінницької хлібопекарні, обстеження сані-

тарного стану, якості продукції, якості борошна; угоди на постачання бо-
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рошна хлібопекарні та забезпечення військових частин хлібобулочними 
виробами; рапорти про виготовлення продукції; відомості про рух боро-
шна та палива; книги прибутків та видатків Вінницької хлібопекарні; спи-
ски військових частин, працівників Вінницької хлібопекарні; листування 
з установами та організаціями з питань основної діяльності. 

У фонді Вінницької хлібопекарні (Р-1828) відклались документи з 
особового складу: накази, заяви, анкети, відомості. 

 
Вінницька, ф. Р-1828, 163 од. зб., 1920-1928 рр.; 
Козятинська, ф. Р-4050, 2 од. зб., 1921-1922 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ "УКРГОЛОВПТАХО-
ПРОМ" МІНІСТЕРСТВА М’ЯСНОЇ ТА МОЛОЧНОЇ ПРО-
МИСЛОВОСТІ УРСР 
 
Ф. Р-740, 16 од. зб., 1936, 1940, 1944-1949 рр. Описи. 
 
Створений на підставі розпорядження РНК УРСР № 569 від 21 червня 
1944 р. та наказу НК м’ясної та молочної промисловості УРСР № 103 від 
24 червня 1944 р. Керував та контролював роботу птахокомбінатів та ра-
йонних заготівельних контор. Ліквідований 1 серпня 1952 р. відповідно до 
постанови РМ СРСР від 7 липня 1952 р. та наказу Міністерства м’ясної та 
молочної промисловості УРСР № 502 від 22 липня 1952 р. У фонді відкла-
лись зведений промислово-фінансовий план по області за 1936 р. та крес-
лення обладнання козятинського птахокомбінату за 1940 р. 
 
Директиви, накази НК м’ясо-молочної промисловості УРСР, Голо-

вного управління птахопрому УРСР, директора тресту. 
Промислово-фінансові плани; річні звіти. 
Картотека матеріальних, розрахункових та особових рахунків робіт-

ників та службовців тресту за 1945-1949 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ТРЕСТ М’ЯСНОЇ ТА ПТАХОПЕРЕРОБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ М’ЯСНОЇ 
ТА ПТАХОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТ-
ВА М’ЯСНОЇ ТА МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-5706, 139 од. зб., 1966-1970 рр. Описи. 
 
Створений  відповідно  до  постанови  РМ УРСР  № 1895  від  14  грудня  
1965 р. та наказу Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР  
№ 18 від 18 грудня 1965 р. До його складу   входили: Барський  та  Козя- 
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тинський  птахокомбінати;  Вінницький,  Гайсинський,  Тростянецький,  
Тульчинський м’ясокомбінати. Керував та контролював роботу підвідом- 
чих підприємств. Ліквідований у 1970 р. 
 
Накази, розпорядження Міністерства м’ясо-молочної промисловості 

УРСР; накази управляючого трестом; протоколи засідань профкому. 
Промислово-фінансові плани; проекти планів розвитку; плани та 

звіти з впровадження нової техніки; кошториси витрат; штатні розписи; 
річні бухгалтерські звіти; статистичні звіти; звіти про роботу з кадрами. 

Аналізи, відомості, довідки про нещасні випадки; інформації, ін-
струкції, відомості з питань впровадження раціоналізаторських пропози-
цій, з виконання соцзобов’язань, з експорту та імпорту продукції; колек-
тивні договори; листування з підприємствами та організаціями з питань 
постачання сировини та випуску продукції. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ М’ЯСНОЇ ПРО-
МИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАГРОПРОМУ 
 
Ф. Р-5862, 1272 од. зб., 1970-1987 рр. Описи, каталог. 
 
Створене 25 липня 1970 р. на базі Вінницького тресту м’ясної та птахопе-
реробної промисловості відповідно до постанови РМ УРСР від 26 червня 
1970 р. та наказу Міністерства м’ясної  та  молочної  промисловості  УРСР  
№ 224 від 3 липня 1970 р. як Вінницьке об’єднання м’ясної промислово-
сті. На підставі наказу Міністерства м’ясо-молочної промисловості УРСР 
від  26 січня 1975 р. та наказу об’єднання № 207 від  1 травня  1976 р., на 
його базі було створене виробниче об’єднання м’ясної промисловості.  До 
його складу входили м’ясокомбінати, відгодівельні  радгоспи т а  їх  відді- 
лення, а також профтехучилище Вінницького м’ясокомбінату.  
 
Накази Міністерства м’ясної та молочної промисловості, генераль-

ного директора з питань основної роботи. 
Плани роботи; плани з капітального будівництва, з розвитку та 

впровадження нової техніки; кошториси витрат; річні звіти об’єднання та 
підвідомчих установ; статистичні звіти; річні бухгалтерські звіти. 

Доповідні записки; інформації про виконання заходів щодо покра-
щення умов праці, виконання соцзобов’язань; документи про впрова-
дження у виробництво передових технологій (пропозиції, розрахунки, 
інформації, листування); документи профкому (протоколи, звіти). 
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Ф. Р-2415, 1815 од. зб., 1933-1937, 1940, 1944-1945, 1947-1985 рр. Описи. 
 
Побудований у 1929 р. Розпочав роботу 25 вересня 1930 р. Указом Прези-
дії ВР СРСР від 6 січня 1971 р. Нагороджений Орденом Жовтневої рево-
люції. Здійснював виробництво м’ясопродуктів. 
 
Накази, директиви НК м’ясної та молочної промисловості, Укрголо-

вптахопрому; постанови та накази Міністерства м’ясної та молочної про-
мисловості УРСР; накази директора м’ясокомбінату; протоколи виробни-
чих нарад та дегустаційних комісій. 

Промислово-фінансові плани; п’ятирічні плани економічного та со-
ціального розвитку; комплексні плани; кошториси; штатні розписи; річні 
звіти; річні фінансові звіти. 

Огляди виробничої діяльності; аналізи собівартості продукції; допо-
відні записки; акти ревізій фінансово-господарської діяльності, прийому 
цехів після реконструкції та санітарного стану; описи майна; колективні 
договори; документи профкому (протоколи, звіти). 

 
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ "УКРГОЛОВМ’ЯСО" 
 
Ф. Р-4252, 1 од. зб., 1939 р. Опис. 
 
Річний звіт комбінату про роботу за 1938 р. і матеріали до нього. 
 
 
УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-4420, 1283 од. зб., 1944-1985 рр. Описи. 
 
Утворене згідно з  рішенням  облвиконкому № 434 від 26 червня  1934 р.
як Вінницьке обласне управління  харчової  промисловості.  На підставі 
рішення облвиконкому № 414 від 5 квітня 1954 р. реорганізовано в управ-
ління промисловості продовольчих товарів, яке відповідно до постанови 
Ради Міністрів УРСР № 361 від 23 березня 1963 р. було ліквідовано. Згідно 
з рішенням облвиконкому № 722 від 22 грудня 1965 р. було утворено 
управління харчової промисловості Виконкому Вінницької обласної ради 

 247

ВІННИЦЬКИЙ ОРДЕНА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
М’ЯСОКОМБІНАТ ВІННИЦЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ  
М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 



народних депутатів. Підпорядковувалось облвиконкому та Міністерству 
харчової промисловості УРСР, з 1986р. – облагропрому. Здійснювало кері-
вництво та контроль за діяльністю підвідомчих підприємств (11 пиво-
безалкогольних заводів та заводів продовольчих товарів).  
 
Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, постанови, рі-

шення обкому КПУ та облвиконкому, накази начальника управління з 
основної діяльності, протоколи засідань рад директорів.  

П’ятирічні та річні плани, промислово-фінансові плани, плани з 
праці, використання виробничих потужностей; штатні розписи; коштори-
си; щорічні звіти управління та підвідомчих організацій, статистичні зві-
ти, річні бухгалтерські звіти; звіти про нещасні випадки.  

Документи з раціоналізаторства та винахідництва (рацпропозиції, 
розрахунки, інформації, довідки), з техніки безпеки праці (акти, інформа-
ції), про роботу науково-технічного товариства (плани, інформації, звіти); 
про виконання планів (інформації, довідки), про нагородження медаллю 
“Ветеран праці” (відомості, інформації, списки); довідки про роботу під-
приємств; документи профкому (протоколи засідань, плани робіт, колек-
тивні договори); листування з установами з питань основної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ХАРЧОВОЇ ПРОМИС-
ЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРОМИСЛОВИХ І ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
 
Ф. Р-5007, 28 од. зб., 1957-1959 рр. Описи. 
 
Утворений відповідно до рішення облвиконкому від 3 серпня 1957 р. на ба-
зі ліквідованих тресту пивоварної  промисловості  та тресту “Укрголов-
хліб”. Здійснював керівництво та контроль  за  роботою  підвідомчих  під-
приємств. Ліквідований у січні 1959 р.  
 
Рішення облради, накази управління промпродтоварів та тресту ха-

рчової промисловості з питань основної роботи; протоколи нарад співро-
бітників тресту, перевірки якості продукції. 

Річні плани та звіти, техніко-економічні звіти, річні звіти підпоряд-
кованих підприємств, річні бухгалтерські звіти. 

Документи з охорони праці та техніки безпеки (довідки, відомості, 
звіти); акти прийомки заводів після ремонту, ревізій тресту та підвідом-
чих підприємств; колективні договори підвідомчих підприємств; листу-
вання з підприємствами та організаціями з питань основної роботи. 
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ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТО-
РІЯ МІСЦЕВОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРПИВО-
МІСЦЕВПРОМУ ДЕРЖАВНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМІТЕТУ УРСР 
 
Ф. Р-5993, 100 од. зб., 1962-1987 рр. Описи. 
 
Утворена відповідно до постанови РНГ Вінницького економічного адміні-
стративного району № 405 від 18 грудня 1961р. як Центральна контроль-
но-виробнича лабораторія управління харчової промисловості Вінницько-
го раднаргоспу. Відповідно до розпорядження Раднаргоспу Подільського 
економічного району № 977 від 13 вересня 1963 р. утворювались філії ла-
бораторії – Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька. Здійснювала конт-
роль за виготовленням та якістю готової продукції. Ліквідована у 1987 р. на 
підставі наказу Держагропрому УРСР № 149 від 11 травня 1987 р. 
 
Накази завідуючого з основної діяльності; протоколи дегустаційних 

комісій.  
Плани роботи лабораторії; кошториси; штатні розписи; річні звіти, 

річні бухгалтерські звіти; статистичні звіти про виконання норм, про 
якість товарів, про чисельність працівників. 

Документи з атестації вин (протоколи, акти); документи профкому 
(протоколи загальних зборів та засідань); ліквідаційний баланс.  

У фонді відклались документи з особового складу (накази, відомості 
нарахування зарплати). 

 
 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВІННИЦЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" 
 
Ф. Р-1942, 832 од. зб., 1919-1922, 1931-1937, 1944-2007 рр. Описи. 
 
Заснований у 1899 р. власниками Раббетге та Гізеке. Націоналізований у 
січні 1920 року. Підпорядковувався Головному управлінню цукрової про-
мисловості УСРР, з 1931 р. – Головному управлінню цукрової промислово-
сті СРСР, з 1957 р. – РНГ Подільського економічного району, з 1965 р. – 
Вінницькому бурякоцукровому тресту, з 1967 р. – Республіканському 
об’єднанню з виготовлення, ремонту та наладки обладнання для цукрових 
заводів. Займався очищенням та сортуванням насіння цукрового буряку. 
18 грудня 1991 р. Вінницький насіннєвий завод зареєстрований виконко-
мом Староміської районної Ради народних депутатів за № 283 як Держав-
ний Вінницький насіннєвий завод з безпосереднім підпорядкуванням 
об’єднанню “Укрцукорреммаш”. У 1993 р., відповідно до протоколу № 2 
конференції орендарів  від 11 листопада 1993 р.,  став  орендним підприєм-
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ством Вінницький насіннєвий завод. Відповідно до рішення конференції 
орендарів Вінницького насіннєвого заводу від 24 березня 1995 р., протоко-
лу № 6 та рішення регіонального відділення фонду Державного майна 
України по Вінницькій області від 31 березня 1995 р. № 16-П на базі орен-
дного підприємства Вінницький насіннєвий завод створилося Відкрите ак-
ціонерне товариство “Вінницький насіннєвий завод”. 2 лютого 2006 р. По-
становою Господарського суду Вінницької області Відкрите акціонерне 
товариство “Вінницький насіннєвий завод” визнано банкрутом, 30 січня 
2007 р. – ліквідоване. 
 
Постанови, обіжники, інструкції Головцукру, НК харчопрому, міні-

стерства харчової промисловості; розпорядження РНГ; накази директора 
заводу з питань основної діяльності; протоколи адміністративно-
технічних нарад.  

Промислово-фінансові плани; п’ятирічні плани; комплексні плани з 
питань покращення умов праці; кошториси витрат; річні бухгалтерські 
звіти; статистичні звіти про виконання планів; звіт про роботу дитячого 
садка.  

Угоди на постачання насіння; відомості про кількість насіння, що 
постачається; документи про капітальне будівництво (акти, кошториси, 
доповіді), про раціоналізацію (пропозиції, розрахунки, довідки) заводу; 
акти нещасних випадків; документи завкому (протоколи засідань, довід-
ки); списки бурякорадгоспів; листування з підприємствами та організаці-
ями з питань основної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЄЖИРОВИЙ КОМБІНАТ ІМ. 60 – РІЧЧЯ 
РАДЯНСЬОЇ УКРАЇНИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО АГРОП-
РОМИСЛОВОСГО ОБ’ЄДНАННЯ З ВИРОБНИЦТВА, ТОР-
ГІВЛІ І ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНИХ ТА ЕФІРНИХ КУЛЬТУР 
"УКРОЛІЄЖИРАГРОПРОМ"   
 
Ф. Р-5700, 1396 од. зб., 1949-1986 рр. Описи. 
 
Будівництво комбінату було розпочато 1 грудня 1949 року відповідно до 
постанови РМ СРСР № 4177 від 8 жовтня 1949 року. Введення в експлуа-
тацію відбулося у 1954 році. До складу комбінату входили: олієекстрацій-
ний завод, гідрогенізаційний завод, миловарний завод, а також база збуту. 
Здійснював виробництво рослинної олії, сало-масло-маргаринової продук-
ції, гліцерину, фосфатидного концентрату, мила та ін. 
  
Накази Міністерства харчової промисловості, “Головжиролії” з пи-

тань будівництва комбінату; накази та розпорядження директора комбі-
нату з питань основної діяльності; протоколи засідань технічних рад. 



Плани виробництва та реалізації продукції; плани з праці та заробіт-
ної плати; техпромфінплани; плани впровадження нової техніки та про-
гресивної технології; кошториси; штатні розписи; річні звіти заводів; річ-
ні бухгалтерські звіти; статистичні звіти. 

Аналізи фінансової діяльності комбінату; акти прийому до експлуа-
тації; акти розслідування нещасних випадків; документи про впрова-
дження раціоналізаторських пропозицій (пропозиції, довідки); розрахун-
ки економічної ефективності від впровадження раціоналізаторських про-
позицій; положення про преміювання; документи профкому (протоколи, 
доповіді); листування з підприємствами та організаціями з питань основ-
ної діяльності. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТРЕСТ ХАРЧО-
ВОЇ ТА ТЕХНІЧНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИ-
ЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ 
 
Ф. Р-368, 155 од. зб., 1932-1934 рр. Описи. 
 
Створений відповідно до постанови РНК УРСР від 11 грудня 1932 р., нака-
зу НК постачання від 14 грудня 1932 року та постанови Вінницького обл-
виконкому від 29 січня 1933 року. До його складу входили: Кам’янець-
Подільська броварня, Кам’янець-Подільський мінеральний завод, Вінни-
цька броварня, Вінницький мінеральний завод, Тиврівська броварня, Бер-
дичівська кондитерська фабрика, Бердичівська макаронна фабрика та 19 
салотопок. Здійснював організацію діяльності та контроль за роботою під-
приємств підвідомчої мережі. Ліквідований у 1934 р. відповідно до наказів 
НК постачання № 21 від 1 січня 1934 р., № 41 від 19 січня 1934 р. та поста-
нови президії облвиконкому від 2 та 3 лютого 1934 р.  
 
Обіжники, постанови РНК УРСР, НК постачання, облвиконкому; накази 

управляючого трестом, обласного відділу постачання з питань основної роботи. 
П’ятирічні, квартальні плани; промислово-фінансові плани; місячні, 

квартальні звіти про виконання плану підвідомчими  підприємствами; 
технічні звіти; річні бухгалтерські звіти; звіти про роботу з кадрами. 

Доповідні записки про роботу підвідомчих підприємств; відомості, 
таблиці, розрахунки техніко-виробничих показників; акти прийому під-
приємств до експлуатації; заявки на постачання сировини; відомості про 
кількість працівників та їх утриманців; списки співробітників; листування 
з підприємствами та організаціями з питань основної діяльності. 
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ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ХЛІБОПРОДУКТІВ 
 
Ф. Р-700, 3065 од. зб., 1931-1935, 1944-1986 рр. Описи. 
 
Утворене в 1932 р. як Вінницька обласна контора Державного об’єднання за-
готівлі зернових, бобових, круп’яних і фуражних культур “Заготзерно”. У 
1957 р. реорганізоване у Вінницьке обласне управління хлібопродуктів. До 
мережі контори, а згодом управління, входили пункти заготівлі зерна і фура-
жу, елеватори, зернові склади, млини та інші супутні господарські установи. 
 
Накази, директиви та інструкції  Міністерства з аготівель  СРСР, Мі-

ністерства сільського господарства СРСР. Інструкції,  обіжники  Всеукра-
їнської контори “Заготзерно” з питань  заготівель  сільськогосподарської 
продукції, про реорганізацію  Вінницької  міжрайонної  контори  “Загот- 
зерно” в обласну. Протоколи виробничих нарад і засідань  комісій обла-
сної контори. Протоколи нарад кущових об’єднань і заготівельних  пунк-
тів. Накази начальника управління з основної діяльності. 

Статут всесоюзного об’єднання “Загтзерно” (1954 р.). Положення 
про раду директорів (1970 р.). 

Плани проведення хлібозаготівель по районах області (1932 р.). 
Плани контрактації посівів зернових культур по колгоспах та радгоспах 
області. Річні й місячні плани хлібоздачі. Плани господарської діяльності 
заготівельних пунктів. Річні й квартальні  бухгалтерські  звіти  контори 
та управління, заготівельних  пунктів,  реалізаційних баз, комбікормових 
заводів, комбінатів хлібопродуктів, млинів. 

Відомості про стан посівів і поставки зернових і технічних культур. 
Зведення про хід хлібозаготівель (1932 р.). Плани будівництва складів і 
заготівельних пунктів. Акти і відомості про збитки, завдані німецько-
фашистськими   загарбниками   господарству   заготівельних   пунктів 
(1944 р.). Матеріали з раціоналізації і винахідництва. Матеріали з охорони  
праці та техніки безпеки. 

Листування з військовими частинами про заготівлю фуражу; з база-
ми і заготівельними пунктами – про охорону складів (1932-1933 рр.). 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ХЛІБЗАВОД № 1 ВІННИЦЬ-
КОГО OБЛАСНОГО TРЕСТУ BСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-123, 16 од. зб., 1932-1934, 1937 рр. Описи. 
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Будівництво було розпочато у 1931 році, побудований у 1933 році. Здійс-
нював випічку борошняних виробів. З 1934 р. підпорядковувався Вінни-
цькому обласному тресту “Хлібопечення”. 
 
Обіжники, розпорядження постанови Всесоюзного та Всеукраїнсь-

кого об’єднань хлібопекарської промисловості, обіжники Вінницького 
обласного тресту “Хлібопечення”, накази директора заводу з питань ос-
новної діяльності. 

Річні баланси заводу, кошториси витрат. 
Паспорт та план заводу за 1937 р.; списки працівників заводу, лис-

тування з підприємствами та організаціями з питань основної діяльності. 
У фонді відклались документи з особового складу (табельні відомо-

сті, відомості на зарплату). 
 
 

 
Ф. Р-5345, 8 од. зб., 1923-1924 рр. Описи. 
 
Утворена у 1923 р. Через своїх уповноважених у районах з центрами у Він-
ниці, Проскурові, Могилеві-Подільському,  Кам’янці-Подільському,  Жме-
ринці здійснювала  заготівлю м’яса,  забій   худоби,  також  винаймання   
складів та ін. Ліквідована 15 серпня 1924 р. на підставі розпорядження
управління тресту “Укрм’ясохолодобійня” від 5 серпня 1924 р. № 136 .
 
Розпорядження, інструкції, протоколи засідань відділення з питань 

основної діяльності. 
Рапорти; акти обстеження та пояснювальна записка про роботу Він-

ницької м’ясобази; документи  про  боротьбу   з таємним  забоєм  худоби 
(протоколи, акти, рапорти,  листування),  листування  з  уповноваженими 
та організаціями з питань основної діяльності. 

У фонді відклались документи з особового складу (накази, посвід-
чення). 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА “ГУБСІЛЬ”  
ВСЕРОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО СОЛЕСИНДИКАТУ 
 
Ф. Р-5314, 24 од. зб., 1923-1924 рр. Описи. 
 
Створена у 1923 р. Здійснювала контроль за ринком солі в губернії шляхом 
продажу всіх її видів як з “коліс”, так і складів, що знаходились у Вінниці, 
Вапнярці, Проскурові, Барі. Ліквідована у 1924 р. 

 253

ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА  
ТРЕСТУ “УКРМ’ЯСОХОЛОДОБІЙНЯ” 



Накази правління Солесиндикату, Південної обласної контори; роз-
порядження управляючого губернською конторою. 

Доповідь про роботу губернської контори; акти обстеження складів; 
листування з підприємствами та організаціями з питань реалізації солі. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ  
БРОДИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-442, 749 од. зб., 1934-1938 рр. Описи. 
  
Створений відповідно до постанови президії Вінницького облвиконкому 
від 3 лютого 1934 р. До складу тресту входили: пивоварні та дріжджові за-
води, а також їх торговельна мережа. Здійснював організацію та контроль 
за діяльністю підвідомчих підприємств. Ліквідований у серпні 1938 р.  
 
Накази НК постачання, облвідділу харчової промисловості, облвід-

ділу постачання, управляючого трестом з питань основної діяльності.  
Зведені річні плани; промислово-фінансові плани; плани капіталь-

ного будівництва; річні звіти; кошториси витрат.  
Паспорти заводів; паспорти обладнання заводів; проекти, креслення 

обладнання; відомості про реалізацію продукції; акти обстеження, заявки 
на постачання сировини та забезпечення транспортом; списки стаханів-
ців; таблиці розрахунків виробленої продукції; листування з підприємст-
вами та організаціями з питань основної роботи.  

 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ СПИРТОВОЇ ПРО-
МИСЛОВОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ДЕРЖАВНИХ СПИРТОВИХ 
ЗАВОДІВ УКРАЇНИ (ПОДІЛРАУСПИРТ) 
 
Ф. Р-33, 225 од. зб., 1919-1924 рр. Описи. 
 
Створене у 1919 р. відповідно до постанови РНГ України від 4 березня 
1919 р. як Подільське районне управління винокурною промисловістю. 16 
серпня 1921 р. було злито з Губборошном та харчовим відділом губвикон-
кому під назвою “Губсільпром”. Відповідно до Постанови Президії РНГ 
від 4 лютого 1922 р. “Губсільпром” перейменовано у Подільське відділен-
ня спиртотресту. У зв’язку з реорганізацією Укрдержспиртотресту 30 січня 
1923 р. воно було реорганізоване у Подільське районне управління спир-
тової промисловості об’єднання державних спиртових заводів України. 
Здійснювало керівництво господарською, технічною та фінансовою діяль-
ністю підвідомчих установ винокурної та спиртової промисловості. Лікві-
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доване 10 січня 1924 р. згідно з постановою Укрдержсрпирту від 15 грудня 
1923 р.  
 
Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомзему; постанови, накази, 

обіжники та інструкції Головного управління винокурної промисловості 
України, Центроспирту, Спиртотресту України; протоколи засідань Пре-
зидії ВРНГ України та Подільського губвиконкому з питань основної 
роботи.  

Виробничі плани та звіти підзвітних підприємств; кошториси ви-
трат, фінансові звіти.  

Положення РНГ УСРР про спиртотрест України; доповіді та відо-
мості про діяльність управління та підвідомчих підприємств; угоди на 
продаж продукції; акти обстеження заводів, прийому заводів до експлуа-
тації; описи майна заводів; списки підприємств та працівників заводів. 

У фонді відклались документи з особового складу (накази, посвідчення). 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕР-
СТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 
 
Ф. Р-4268, 2587 од. зб., 1941, 1944-1959, 1964-1986 рр. Описи. 
 
Створене згідно з наказом НК постачання СРСР № 911 від 3 грудня 1932 р.
як  Вінницький  спиртовий  трест  Головного управління спиртової проми-
словості. Відновив діяльність 1 квітня 1944 р. На підставі наказу Вінниць-
кої РНГ № 8 від 13 січня 1959 р. трест був ліквідований. Відповідно до на-
казу Міністерства  харчової  промисловості  УРСР  від  25  грудня  1965 р.  
№ 237 був утворений Вінницький міжобласний трест, що об’єднував 25 
спиртових заводів Вінницької,  Хмельницької  та  Одеської  областей.  На  
підставі постанови РМ УРСР № 100 від 18 лютого 1976 р. та наказу Мі-
ністерства харчової промисловості УРСР № 63 від 27 лютого 1976 р. трест 
було ліквідовано та на його базі створено Вінницьке виробниче об’єднан-
ня спиртової промисловості. Здійснювало керівництво та  контроль з а  ро-
ботою підвідомчих підприємств. 
  
Постанови РНК СРСР, Головного управління спиртової промисло-

вості СРСР; накази, розпорядження Вінницького спиртотресту, Міністер-
ства харчової промисловості, Українського республіканського об’єднання 
спиртової, лікеро-горілчаної та дріжджової промисловості, Вінницького 
облвиконкому з питань основної діяльності; протоколи Рад директорів 
підвідомчих підприємств, засідань дегустаційних комісій. 
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Промислово-фінансові плани підприємств; плани роботи тресту та 
об’єднання; плани розвитку зон сировини; плани капітального будівницт-
ва підприємств; кошториси витрат; штатні розписи, річні звіти спиртотре-
сту, об’єднання та підвідомчих установ; статистичні звіти про виконання 
планів, покращення умов праці. 

Доповідні записки про роботу підвідомчих підприємств; пояснюва-
льні записки до звітів; акти обстеження підприємств; інформації про від-
новлення роботи заводів; відомості про впровадження винаходів та раці-
оналізаторських пропозицій; паспорти заводів; креслення; документи про 
виконання соцзобов’язань, про присвоєння звання “Кращий за професі-
єю”, “Краща бригада”; документи профкому (протоколи, доповіді); лис-
тування з підприємствами та організаціями з питань основної роботи. 

 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ КИЇВСЬКОГО РАЙОННОГО  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПИРТОВОЇ МОНОПОЛІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ СПИРТОВИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ В  
ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 
 
Ф. Р-2769, 5 од. зб., 1922-1925 рр. Опис. 
 
Акти обліку спирту при генеральній ревізії Вінницького 157-го 

винокурного заводу. Акти обкладання спирту акцизом. 
Листування з винокурними заводами з питань постачання сировини 

та ін. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТ-
ВАМИ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУ-
БЕРНСЬКОЇ РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-3616, 12 од. зб., 1920-1923 рр. Опис. 
 
Акти приймання спирту від винокурних заводів. 
Листування зі спиртзаводами про придбання обладнання; з Вінни-

цькою державною кондитерською фабрикою про продаж жита. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ  
СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ДЕРЖАВ-
НИХ СПИРТОВИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-33, 225 од. зб., 1919-1924 рр. Описи. 

 256



Створене за постановою РНК України від 4 травня 1919 р. Здійснювало 
керівництво всіма націоналізованими підприємствами винокурної промис-
ловості губернії. Ліквідоване в 1924 р. 
 
Постанови, накази, обіжники та інструкції Головного і Подільського 

районного управлінь спиртової промисловості України про організацію і 
хід виробництва на винокурних та спиртогорілчаних заводах, розвиток 
спиртової промисловості, складання звітів та кошторисів, розвиток вино-
градарства. 

Акти обстежень заводів. Доповіді та відомості про діяльність По-
дільського районного управління спиртової промисловості та підвідом-
чих йому підприємств. 

Листування з Головним Управлінням спиртової промисловості 
України, губернською радою народного господарства, винокурними та 
спиртогорілчаними заводами з питань забезпечення заводів сировиною та 
устаткуванням, охорони, укомплектування заводів кадрами, фінан-
сування та ін. 

 
 
ДЕРЖАВНІ ВИНОКУРНІ, СПИРТОВІ ТА  
СПИРТОВО-ГОРІЛЧАНІ ЗАВОДИ 
 
6 фондів, 931 од. зб., 1921-1934 рр. Описи. 
 
Націоналізовані згідно з постановою ВРНГ України від 05.02.1919 р. 
Виготовляли спирт, горілку та інші вироби спиртової промисловості. 

 
Протоколи виробничих нарад при завкомах заводів, загальних 

зборів робітників і службовців з питань виробництва та збуту продук-
ції, ремонту обладнання, постачання сировини та охорони заводів. 

Річні й квартальні плани та звіти заводів. 
Відомості про виконання виробничих планів. Колективні умови. 
Листування з Українським та Подільським районним управлін-

нями спиртової промисловості про заготівлю сировини, якість вироб-
леної продукції, встановлення цін на вино і спирт, про фінансування та 
інші організаційно-господарські питання. 
 

Бершадський, ф. Р-1064, 56 од. зб., 1921-1929 рр.; 
Вінницький, ф. Р-1160, 372 од. зб., 1921-1934, 1944-1967 рр.; 
Ладижинський, ф. Р-1937, 244 од. зб., 1926-1974 рр.; 
Мартинівський, ф. Р-66, 131 од. зб., 1922-1928 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-723, 22 од. зб., 1926-1931, 1940 рр.; 
Пчільнянський, ф. Р-1165, 6 од. зб., 1927-1934 рр. 
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ВІННИЦЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД КИЇВСЬКОГО  
МІЖОБЛАСНОГО ПИВОВАРНОГО ТРЕСТУ 
 
Ф. Р-1159, 55 од. зб., 1926-1941, 1944-1949 рр. Описи. 
 
Побудований у 1886 р. як приватне підприємство. Відповідно до постано-
ви РНГ України від 5 лютого 1919 р. був націоналізований. У 1926 р. роз-
почав роботу після капітального ремонту у складі Вінницького харчового 
тресту. З 1 жовтня 1930 р. виведений зі складу харчотресту та переданий у 
підпорядкування міськраді.  У 1934-1938 рр. підпорядковувався  Вінниць-
кому бродильному тресту, у 1938-1947 рр. – Вінницькому обласному 
управлінню харчової промисловості, з 1947 р. – Київському міжобласному 
пивоварному тресту. Здійснював випуск пивоварної продукції. 
 
Накази, обіжники НК постачання, НК торгівлі, Укрбродоб’єднання; 

накази, постанови міськради, накази директора облбродтресту, директора 
заводу; інструкції облхарчопрому; протоколи виробничих та технічних 
нарад, конфліктної комісії. 

Промислово-фінансові плани на 1929-1930 рр., 1948-1949 рр., квар-
тальні плани, штатні розписи, річні звіти, річні бухгалтерські звіти. 

Угоди на постачання продукції, колективні угоди, акти обстеження 
заводу, відомості про виконання планів, довідки, списки працівників, ма-
газинів, що належать заводу, листування з установами та організаціями з 
питань основної роботи. 

У фонді відклались документи з особового складу за 1930 р. (накази, 
рапорти, заяви). 

 
 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВІННИЦЬКИЙ ПИВЗАВОД" 
 
Ф. Р-6123, 399 од. зб., 1976 -2006 рр. Описи. 
 
Утворене в 1976 р. як Вінницьке виробниче об’єднання пиво-
безалкогольної промисловості. До складу об’єднання входили: Вінницький 
пивзавод – головне підприємство; Мурованокуриловецький завод мінера-
льної води; Бершадський пивзавод; Брацлавський пивзавод; Тиврівський 
пивзавод; Чернятинський пивзавод. Згідно з наказом Вінницького ВО пи-
во-безалкогольної промисловості від 29.03.1993 р. № 9 Вінницьке ВО пи-
во-безалкогольної промисловості було ліквідоване, а державне підприємс-
тво “Вінницький пивзавод” було перетворене в орендне підприємство. На-
казом Регіонального відділення Фонду державного майна України у Він-
ницькій області від 3.07.1995 р. № 539 орендне підприємство “Вінницький 
пивзавод” було перетворене у ВАТ “Вінницький пивзавод”. 18.01.2006 р. 
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на загальних зборах акціонерів ВАТ “Вінницький пивзавод” прийнято рі-
шення про припинення діяльності підприємства. 
 
Накази промислового об’єднання “Укрпивопром”. Накази генера-

льного директора Вінницького ВО пиво-безалкогольної промисловості з 
основної діяльності. Накази голови правління ВАТ “Вінницький пивза-
вод” з основної діяльності.  

Протоколи засідань президії профкому спільно з адміністрацією 
об’єднання. Протоколи дисциплінарних комісій Вінницького пивзаводу. 
Протоколи загальних зборів орендарів та засідання ради орендарів. Про-
токоли засідань спостережної ради, правління ВАТ “Вінницький пивза-
вод”. 

Статут виробничого об’єднання (1991 р.). статут орендного підпри-
ємства "Вінницький пивзавод" (1992 р.). Документи про приватизацію 
орендного підприємства  “Вінницький пивзавод” (1995-1998 рр.).  Реєст-
ри власників іменних цінних паперів ВАТ “Вінницький пивзавод”. 

Виробничі плани об’єднання і підзвітних підприємств. П’ятирічні 
перспективні та річні плани впровадження наукової організації праці в 
об’єднанні. Зведені і річні статистичні звіти про виробничо-господарську 
діяльність, зведені річні бухгалтерські звіти про використання сировини і 
матеріалів. 

Приписи з техніки безпеки на підприємствах об’єднання. Докумен-
ти з атестації робочих місць ВАТ “Вінницький пивзавод”. Відомості, ін-
формації про стан охорони праці і техніки безпеки на підприємствах 
об’єднання. Акт інвентаризації майна орендного підприємства “Вінниць-
кий пивзавод” (1995 р.).  

 
 
ХАРЧОВИЙ КОМБІНАТ ПОДІЛЬСЬКОГО  
ГУБЕРНСЬКОГО МІСЦЕВГОСПУ 
 
Ф. Р-2834, 23 од. зб., 1923-1925 рр. Описи. 
 
З 1 жовтня 1923 р. комбінат перейшов на новий статут, за яким до його 
складу входили макаронна фабрика, олієзавод і млин. Підпорядковувався 
Подільській губернській РНГ. З 16 лютого 1924 р. – промисловому відділу 
губернського місцевгоспу. У травні 1925 р. припинив діяльність у зв’язку з 
ліквідацією губмісцевгоспу. Займався виготовленням макаронних виробів, 
переробкою зерна та олійних культур. 
 
Обіжники, накази ВРНГ, НК праці; постанови ВУЦВК та РНГ 

України, губернської РНГ та губмісцевгоспу. 
Виробнича програма на 1924 р., кошториси витрат. 
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Огляди роботи комбінату; відомості про роботу; правила внутріш-
нього розпорядку; списки робітників та службовців; журнали реєстрації 
вхідної та вихідної кореспонденції; листування з установами та організа-
ціями з питань основної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МИЛО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 
НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ПОСТАЧАННЯ УСРР 
 
Ф. Р-3003, 45 од. зб., 1933-1934 рр. Описи, каталог. 
 
Створений відповідно до постанови Президії Вінницького облвиконкому 
№ 80 від 1 лютого 1934 р. Здійснював організацію та контроль за діяльніс-
тю підприємств галузі. До його складу входили миловарний завод та 37 са-
лотопок. 
У фонді відклались документи заводоуправління технічно-жирової проми-
словості за 1933 р. 
 
Постанови, обіжники, директиви НК постачання; інструкції, обіж-

ники, розпорядження Вінницького “Харчотресту”; постанови облвикон-
кому; накази директора комбінату з питань основної діяльності. 

Річні промислово-фінансові плани; квартальні фінансові плани; ко-
шториси; річні звіти; звіти про реалізацію продукції. 

Рапорти про роботу заводоуправління та салотопок; торговельні 
угоди; акти прийому-передачі салотопок; кон’юнктурні зведення про ви-
роблення продукції; списки працівників комбінату та підвідомчих під-
приємств; листування з підприємствами та організаціями з питань основ-
ної роботи. 

У фонді  відклались документи з  особового  складу  “Вінхарчотех-
жиртресту” та комбінату (накази, особові справи, відомості  на  виплату 
зарплати). 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ТРЕСТ МАСЛОСИРОРОБНОЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ “МАСЛОСИРПРОМ” УПРАВЛІННЯ М’ЯСНОЇ І МО-
ЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РАДНАРГОСПУ ПОДІЛЬСЬ-
КОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 
 
Ф. Р-5478, 1282 од. зб., 1938, 1944-1963 рр. Описи. 
 
Утворений у 1932 р. як Вінницький маслотрест. У післявоєнний період 
відновив діяльність 20 березня 1944 р. і підпорядковувався Укрго-
ловм’ясосирпрому Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР. 

 260



У 1957-1962 рр. – управлінню м’ясо-молочної промисловості Раднаргоспу 
Вінницького економічного району. У 1963-1964 рр. – Раднаргоспу Поділь-
ського економічного району. Здійснював керівництво і контроль за діяль-
ністю підвідомчих підприємств. До складу тресту входило 6 маслосироро-
бних заводів та 22 маслоробних, Вінницька маслосирбаза, механічні майс-
терні. Ліквідований відповідно до постанови РНГ Подільського економіч-
ного району № 72 від 2 березня 1964 р. у зв’язку з утворенням Вінницького 
виробничого молочного об’єднання. 
У фонді відклались видаткові ордери, рахунки на здійснення ремонтних 
робіт механічної майстерні Вінницького маслотресту за 1938 p. 
 
Директиви, накази, інструкції Міністерства м’ясо-молочної промис-

ловості УРСР, тресту “Головмаслосирпром”, накази та розпорядження 
Вінницького тресту та уповноваженого Міністерства заготівлі; протоколи 
технічних нарад, протоколи засідань жиро-балансової комісії. 

Плани виробництва та товарообігу, місячні та квартальні плани, річ-
ні промислово-фінансові плани; кошториси; штатні розписи; зведені річні 
та бухгалтерські звіти тресту; зведені річні, квартальні та місячні звіти 
заводів; річні звіти про роботу лабораторії. 

Аналізи виконання основних показників; норми вироблення проду-
кції; доповіді, інформації про готовність заводів до переробки продукції 
та хід заготівлі; акти прийомки завершеного будівництва, перевірки якос-
ті продукції; інформації про виконання колективних договорів; відомості 
про вивчення стійкості масла; огляди роботи основних лабораторій трес-
ту; документи профкому (протоколи, плани, доповіді); листування з під-
приємствами та організаціями з питань основної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ МОЛОЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВА М’ЯСНОЇ І МОЛОЧ-
НОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 
 
Ф. Р-5479, 2453 од. зб., 1963-1985 рр. Описи. 
 
Створено на підставі постанови РНГ Подільського економічного району від  
2 березня 1964 р. № 72 на базі Вінницького міського  молокозаводу. Від-
повідно до постанови РМ УРСР № 403 від 22 червня 1967 р. на його базі 
утворено обласне управління молочної промисловості. Згідно з наказом 
Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР № 355 від 13 серпня 
1976 р. реорганізовано у  виробниче  об’єднання   молочної промисловості. 
Об’єднувало маслосирзаводи, заводи знежиреного молока, маслосирбази, 
механічні майстерні, що здійснювали переробку молока та випуск молоч-
ної продукції.  
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Накази, постанови Міністерства м’ясної та молочної промисловості; 
рішення, розпорядження облвиконкому; накази начальника управління, 
директора об’єднання; протоколи виробничих нарад, засідань рад дирек-
торів. 

Плани виробництва продукції, п’ятирічні плани, техпромфінплани, 
кошториси; штатні розписи; річні звіти об’єднання та підприємств; звіти з 
впровадження нової техніки, раціоналізації та винахідництва; статистичні 
звіти. 

Паспорти санітарного стану підприємств; огляди, аналізи роботи 
об’єднання; довідки, інформації про виконання планів, виконання колек-
тивних договорів; колективні договори; акти введення в експлуатацію; 
документи про нагородження знаком “Переможець соцзмагання” (поста-
нови, списки, характеристики), присвоєння звання “Кращий за професі-
єю” (постанови, списки, характеристики); документи про проведення ре-
спубліканських та обласних соцзмагань (постанови, інформації, показни-
ки, довідки); документи профкому (протоколи, плани, звіти); листування з 
підприємствами та організаціями з питань основної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ OБЛАСНЕ BИРОБНИЧЕ AГРАРНО-
ПРОМИСЛОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ "ВІННИЦЯПЛОДООВОЧГОСП" МІНІСТЕРСТВА 
ПЛОДООВОЧЕВОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 
 
Ф. Р-5780, 1985 од. зб., 1965-1985 рр. Описи. 
 
Створено згідно з наказом Міністерства харчової промисловості УРСР від   
4 квітня 1966 р. № 331 як  Вінницьке  виробниче  об’єднання  консервної 
промисловості. Відповідно до наказу Мінхарчопрому УРСР № 84 від 26 
березня 1974 р. перейменоване в аграрно-промислове об’єднання консерв-
ної промисловості. На підставі постанови РМ УРСР від 9 грудня 1975 р. на 
його базі було створене аграрно-виробниче об’єднання консервної проми-
словості.  Згідно  з  наказом  Мінхарчопрому УРСР  від  27 лютого 1976 р.
№ 63 утворено виробничо-аграрне об’єднання консервної  промисловості, 
на базі якого за наказом Мінхарчопрому УРСР № 83 від 15 травня 1981 р. 
створено обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання плодоовоче-
вої продукції “Вінницяплодоовочгосп”. До його складу входило 8 консер-
вних заводів: Барський,  Гайсинський,  Могилів-Подільський,  Поповець-
кий, Тульчинський, Ямпільський, Шершнянський,  Вінницький, а  також
11  радгоспів.  Займалося  вирощуванням,  заготівлею  та  переробкою  с/г 
продукції. Ліквідовано відповідно до постанови облвиконкому № 541 від 
25 грудня 1985 р. 
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Накази, розпорядження Міністерства харчової промисловості УРСР, 
Міністерства плодоовочевого господарства УРСР; постанови, рішення 
облвиконкому; накази, розпорядження начальника об’єднання; протоколи 
засідань рад директорів. 

Проекти п’ятирічних планів на 1965-1974 рр.; техпромфінплани; 
плани та звіти із собівартості продукції, будівництва, асигнування, вироб-
ництва продукції; кошториси; штатні розписи; річні зведені звіти підпри-
ємств; річні статистичні звіти об’єднання; річні бухгалтерські звіти. 

Колективні договори; довідки про виконання основних показників, 
про роботу з кадрами, виконання соцзобов’язань, участь у республікансь-
ких ярмарках; баланси виробничих потужностей підприємств; аналізи 
хіміко-технологічних показників; протоколи дегустаційних нарад; рішен-
ня, пропозиції, карти атестації готової продукції; представлення, вироб-
ничі та службові характеристики, анкети, автобіографії, довідки спеціалі-
стів, що виїжджають за кордон за 1966-1973 рр.; документи профкому 
(протоколи, плани, доповіді). 

 
 
ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОГО ВИРОБНИ-
ЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-2683, 252 од. зб., 1939, 1944-1966 рр. Опис. 
 
Створене в 1928 р. як кооперативне підприємництво з виробництва сухо-
фруктів. Підпорядковувалось: до 1945 р. – “Укрпромплодоовочтресту” НК 
харчової промисловості УРСР, з 1945 р. по 1956 р. – Головному управлін-
ню плодоконсервної промисловості “Укрголовконсерв”, з 1957 р. – управ-
лінню харчової промисловості Вінницького раднаргоспу, з 1965 р., відпо-
відно до постанови РМ УРСР від 4 грудня 1965 р., – Головному управлінню 
консервної овочесушильної і харчоконцентратної промисловості “Укрго-
ловконсерв”. Займалося виробництвом плодоовочевих консервів, сухо-
фруктів, харчових концентратів. 
 
Накази, розпорядження Головного управління харчової промисло-

вості УРСР, Подільського раднаргоспу, обласного управління харчової 
промисловості; накази по Вінницькому консервному комбінату; протоко-
ли виробничих нарад, загальних зборів працівників підприємства, засі-
дань комісії з трудових конфліктів. 

Плани і звіти, річні статистичні та бухгалтерські звіти. 
Листування з Головним управлінням харчової промисловості УРСР 

з питань закупки сільськогосподарської сировини. 
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ВІННИЦЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ КОНСЕРВНИЙ ТРЕСТ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНСЕРВНОЇ  
ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР. 
 
Ф. Р- 5002, 56 од. зб., 1955-1957 рр. Опис.  
  
Створений в 1956 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 282 
від 27 лютого 1956 р. Підпорядковувався Головному Управлінню консерв-
ної промисловості УРСР. Здійснював керівництво та контроль за роботою 
підприємств консервної промисловості, що розташовувались на території 
Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Київської, Рівнен-
ської, Хмельницької областей. Ліквідований в  1957 р. відповідно до роз-
порядження  РНГ  Вінницького  економічного   адміністративного  району 
№  51 від 31 липня 1957 р. 

 
Розпорядження Головного  Управління  консервної промисловості; 

Ради Народного господарства Вінницького економічного району; накази 
по Вінницькому міжобласному консервному тресту. 

Виробничі плани, квартальні та річні звіти підприємств тресту.  
Листування з консервними заводами стосовно їхньої фінансової дія-

льності.  
 
 
ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА  
"УКРГОЛОВКОНДИТЕР" 
 
Ф. Р-5572, 571 од. зб., 1944-1974 рр. Описи. 
 
Утворена у 1924 р. шляхом об’єднання трьох кондитерських фабрик. Від-
повідно до постанови облвиконкому № 434 від 22 липня 1944 р. поновила 
свою роботу. Статут фабрики був затверджений постановою облвикон-
кому № 435 від 24 липня 1944 р. Підпорядковувалась обласному управлін-
ню харчової промисловості, з 1948 р. – “Укрголовкондитеру”, з 1957 р. – 
управлінню харчової промисловості Вінницької РНГ, з 1963 р. – управлін-
ню харчової промисловості Подільської РНГ, з 1966 р. – “Укрголовконди-
теру”. Займалася випуском кондитерських виробів. 
 
Накази, розпорядження НК харчової промисловості, Мінхарчопро-

му, Укрголовкондитеру, облуправління харчової промисловості; накази 
директора; рішення обласної та міської рад; протоколи виробничо-
технічних нарад. 
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У фонді відклались відомості про чисельність та зарплату персоналу кон-
сервних заводів за 1955 р. 



Промислово-фінансові плани; штатні розписи; кошториси витрат, 
виробничо-технічні звіти, річні бухгалтерські звіти; звіти з техніки безпе-
ки; статистичні звіти з кадрових питань. 

Статути фабрики; документи з капітального будівництва та ремонту 
цехів (рішення, плани, списки, кошториси), інвентарні описи майна; рецеп-
тури на продукцію, що випускається; документи про роботу науково-
технічного товариства з раціоналізації та винахідництва (постанови, нака-
зи, протоколи, пропозиції, звіти); акти про нещасні випадки, документаль-
них ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності; документи 
про обмін досвідом, впровадження передових методів праці (накази, бюле-
тені, акти, розрахункові таблиці, довідки); інформації з техніки безпеки. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОНТОРИ “ГОЛОВМ’ЯСОМОЛ- 
ЗБУТ” МІНІСТЕРСТВА М’ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ  
ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 
 
Ф. Р-3378, 23 од. зб. 1944-1948 рр. Описи. 
 
Відновила діяльність у травні 1944 року відповідно до наказу НК м’ясної і 
молочної промисловості СРСР № 390 від 28 квітня 1944 р. Підпорядкову-
валась Українській республіканській конторі “Головм’ясомолзбут” НК 
м’ясної і молочної промисловості СРСР, а з 1946 р. – Міністерства м’ясної 
і  молочної промисловості СРСР. Займалась постачанням населення облас- 
ті  м’ясо-молочною  продукцією,  її  збутом  і  відправкою  в  промислові  
центри СРСР. Ліквідована в жовтні 1949 р. відповідно до наказу Мініс- 
терства м’ясо-молочної промисловості УРСР № 682 від 18 вересня 1949 р. 
 
Накази, розпорядження, oбіжники, інструкції НК м’ясної і молочної 

промисловості СРСР, Міністерства м’ясо-молочної промисловості УРСР, 
Української республіканської контори “Головм’ясомолзбут”, Вінницької 
обласної  контори. 

Протоколи засідань інвентаризаційної комісії; фінансові  звіти Він-
ницької обласної контори. 

Довідки, акти ревізій контори. Листування з “Укрго-
ловм’ясомолзбутом” щодо фінансово-господарської діяльності. 

 
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА 1-А ДЕРЖАВНА  
ТЮТЮНОВА ФАБРИКА 
 
Ф. Р-724, 18 од. зб. 1927-1930 рр. Опис. 
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Організована в 1927 році Могилів-Подільським окружним комітетом 
боротьби з безробіттям. Підпорядковувалась Могилів-Подільській ін-
спектурі праці при окружному виконавчому комітеті та окружному ко-
мітету боротьби з безробіттям. Займалась виробництвом тютюнових 
виробів. Ліквідована в 1930 році у зв’язку банкрутством підприємства. 

 
Постанови Могилів-Подільського окрвиконкому; інструкції 

окружного комітету боротьби з безробіттям про порядок прийому на 
роботу, оплату праці, навчання підлітків. 

Доповідні записки тютюнової  фабрики   стосовно фінансово-гос-
подарської діяльності; положення про членство юридичних осіб в 
Українському товаристві Червоного Хреста; акти обстежень фабрики, 
списки працівників; листування з підприємствами та організаціями сто-
совно закупки сировини, збуту готової продукції, сплати боргів. 
 
 

МІСЦЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ПОЛІГРАФІЯ 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ ВІДДІЛ МІСЦЕВОЇ ПРОМИ-
СЛОВОСТІ ПРИ ВІННИЦЬКОМУ ОКРУЖНОМУ ВИКО-
НАВЧОМУ КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬ-
КИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 
Ф. Р-1301, 457 од. зб., 1923-1929 рр. Описи. 
 
Створений при окрвиконкомі відповідно до постанови Уряду України 
від 12 жовтня 1924 року. Здійснював керівництво та контроль діяльніс-
тю державних підприємств місцевої промисловості та торгівлі, а також 
нагляд за діяльністю приватної, кустарної, кооперативної промисловос-
ті. У віданні відділу знаходились млини; пивоварні, оцтові, цукрові, де-
ревообробні, цвяхові, цегельні, чавунно-ливарні, шкіряні, миловарні за-
води; тютюнові, сірникові та взуттєві фабрики; каменоломні. Ліквідо-
ваний у 1930 р. 

  
Накази ВРНГ, розпорядження ВУЦВК, НК праці та оборони; 

обіжники, накази начальника відділу, протоколи виробничих та техніч-
них нарад відділу, протоколи засідань Президії Вінницького окрвикон-
кому з питань місцевого господарства. 

Плани роботи відділу, плани розвитку підприємств місцевої про-
мисловості, плани з раціоналізації; кошториси; звіти підприємств. 

Статути підприємств та акти їх обстеження; доповіді РСІ про ро-
боту кустарів; колективні договори; відомості про роботу підвідомчих 
підприємств; листування з підприємствами та організаціями з питань 
роботи підприємств місцевої промисловості. 
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У фонді відклались документи з особового складу (накази, особові 
справи). 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВОЇ ПРОМИ-
СЛОВОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБ-
ЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ  
 
Ф. Р-666, 2673 од. зб., 1934-1937, 1945-1988 рр. Описи. 
 
Утворене в жовтні 1934 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 7 вересня 
1934 р. Керувало виробничо-господарською, фінансовою діяльністю та бу-
дівництвом підвідомчих підприємств. У різний час управлінню підпоряд-
ковувались: Вінницьке виробниче об’єднання “Металіст”, Виробниче 
об’єднання “Подолянка”, Вінницька фабрика фарб, Барська фабрика госп-
побуттоварів, Бершадський завод металовиробів, Гайсинський завод оцин-
кованого посуду, Жмеринська текстильна галантерейна фабрика, Могилів-
Подільська фабрика побутової хімії, Тульчинський металоштампувальний 
завод, Гайсинський деревообробний завод, Тиврівський завод пластикових 
виробів, Тростянецький та Чечельницький райпромкомбінати, Вінницька 
райбудконтора. 
 
Накази Міністерства місцевої промисловості УРСР; постанови, обі-

жники, накази та інструкції Вінницького окрвиконкому, Вінницького об-
ласного управління місцевої промисловості з питань основної діяльності; 
протоколи засідань рад директорів; протоколи нарад відповідальних пра-
цівників, технічних та художніх рад. 

Техпромфінплани підвідомчих підприємств; плани впровадження 
нової техніки та постачання продукції; річні квартальні плани, звіти 
управління та підвідомчих установ; зведені звіти про виконання норм 
вироблення та стану нормування продукції; статистичні звіти про кіль-
кість промислових артілей в області та роботу підприємств місцевої про-
мисловості. 

Документи з проведення конкурсів та оглядів з раціоналізації та ви-
нахідництва (накази, постанови, показники, звіти); документи про наго-
родження працівників урядовими нагородами (накази, постанови, подан-
ня, характеристики, списки); документи про роботу з кадрами (відомості, 
довідки); документи профкому; акти обстеження підприємств, перевірки 
умов праці, про нещасні випадки; інформації про роботу підприємств; 
документи з проведення конкурсів та оглядів з раціоналізації та винахід-
ництва; документи про нагородження працівників урядовими нагорода-
ми; документи про роботу з кадрами; документи профкому; листування з 
підприємствами та організаціями з питань основної діяльності. 
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ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ДРУКАРНЯ  
 
Ф. Р-67, 24 од. зб., 1924-1929 рр. Опис.  
 
Реорганізована з націоналізованої приватної друкарні в грудні 1920 р.  

 
Постанови, обіжники, накази та інструкції Української ради на-

родного господарства та Подільського губернського виконкому (1922-
1924 рр.) про вдосконалення друкарської справи, охорону праці 
робітників та звітність.  

Фінансові плани та кошториси на ремонт приміщень друкарні.  
Договори з редакціями газет та іншими державними установами 

про виконання поліграфічних замовлень.  
Листування з Вінницьким окружним комітетом КП(б)У, окруж-

ними інспектурами народної освіти та соціального забезпечення про 
проведення соціального страхування, дострокове виконання 
поліграфічних замовлень, фінансування і звітність.  
 
 

ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПОДІЛЛЯ
"ПОДІЛЛЯДРУК" ПОДІЛЬСКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ  
РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА  
 
Ф. Р-198, 36 од. зб., 1921-1924 рр. Опис. 

 
27 жовтня 1920 р. був створений поліграфічний відділ Подільської гу-
бернської ради народного господарства. 21 лютого 1922 р. його 
реорганізовано у поліграфічно-паперовий трест Поділля, а в жовтні 
1922 р. – в поліграфічне об'єднання Поділля "Поділлядрук". Здійснюва-   
ло керівництво діяльністю друкарень губернії. Ліквідоване в січні 1924 р.  

 
Обіжники, накази, інструкції та положення Подільської губерн-

ської ради народного господарства (1921-1923 рр.), поліграфічного 
відділу (1921-1922 рр.), поліграфічно-паперового тресту (1922 р.) та 
поліграфічного об'єднання Поділля (1922-1923 рр.) про націоналізацію, 
відбудову та експлуатацію підприємств поліграфічної промисловості.  

Протоколи засідань президії Подільської губернської ради на-
родного господарства (1922-1923 рр.) про поліпшення роботи полігра-
фічного тресту Поділля та окремих друкарень, охорону праці робітни-
ків тощо.  

Квартальні та місячні звіти поліграфічного відділу (1921-1922 
рр.), поліграфічно-паперового тресту Поділля (1922 р.), поліграфічного 
об'єднання Поділля (1923 р.) та окремих друкарень. 
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Відомості про стан поліграфічної промисловості в дореволюцій-
ний час та в перші роки радянської влади на Поділлі. 

Орендні договори та акти обстежень друкарень. 
Листування з Центральним паперовим трестом і друкарнями про 

забезпечення папером, удосконалення знарядь праці та звітність. 
 
 
ФАБРИКА № 10 ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ГЕОДЕЗІЇ І 
КАРТОГРАФІЇ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР 
 
Ф. Р-5941, 506 од. зб., 1965-1986 рр. Описи. 
 
Будівництво фабрики було розпочато у 1965 р. відповідно до постанови 
РМ СРСР № 840-352 від 8 жовтня 1964 р. Введена у дію 2 січня 1973 р. 
відповідно до наказу Головного управління геодезії і картографії при РМ 
СРСР № 2 від 3 січня 1973 р. Займалася випуском карт та атласів. 
 
Накази, постанови, протоколи засідань Головного управління геоде-

зії та картографії; накази директора фабрики; протоколи засідань техніч-
ної ради; протоколи засідань робочої ради. 

Техпромфінплани; тематичні плани; плани з праці та зарплати; ком-
плексні плани покращення умов праці; кошториси та штатні розписи; 
річні звіти; статистичні звіти; річні бухгалтерські звіти. 

Довідки; акти комплексних перевірок виробничої та фінансової дія-
льності; інформації про виконання планових показників, про роботу з 
кадрами, розвиток та впровадження нової техніки; книги реєстрації неща-
сних випадків; документи (протоколи зборів, плани, звіти, довідки) про 
роботу Науково-технічного гірничого товариства; документи профкому 
(протоколи, плани, звіти); листування з установами та організаціями з 
питань основної роботи. 

 
 
ВИРОБНИЧО-ХУДОЖНЄ ОБ’ЄДНАННЯ “ВІННИЧАНКА” 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ  
ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ УРСР 
 
Ф. Р-5043, 313 од. зб., 1944-1973 рр. Описи. 
 
Відновила діяльність у 1946 р. відповідно до постанови  Вінницької  між-
обласної художньої  промислової  спілки  від  25 квітня 1946 р.  як  Вінни-
цька кооперативно-промислова артіль “Художекспорт”. Відповідно до по-
станови РМ УРСР № 1698 від 11 жовтня 1960 р. – перейменована у Вінни-
цьку фабрику художніх виробів “Художекспорт”. На підставі наказу Голо-
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вного управління  місцевої  промисловості  та  побутового  обслуговування 
№ 57 від 1 квітня 1961 р.  перейменована  у  фабрику  художніх  виробів  
ім. Т.Г. Шевченка. 1 лютого 1974 р., згідно з наказом  Міністерства  місце-
вої промисловості УРСР № 19 від 29 січня 1974 р.,  перейменована  у  ви-
робниче  об’єднання  “Вінничанка”.  Підпорядковувалась  Республікан- 
ському промисловому об’єднанню  народних  художніх  промислів  УРСР. 
Займалася  виготовленням  декоративної  продукції.   У фонді  відклались 
річні звіти артілі “Червона вишивальниця” (м. Немирів) за 1944-1945рр. 
 
Постанови Президії Вінницького міжобласного худпромсоюзу; на-

кази Міністерства місцевої промисловості, Головного управління худож-
ніх промислів УРСР; рішення обласного та міського виконкомів; накази, 
розпорядження директора фабрики; протоколи засідань членів правління, 
кваліфікаційних та атестаційних комісій, фабзавкому. 

Техпромфінплани; плани з праці; кошториси; штатні розписи; річні 
звіти; звіти про чисельність та склад спеціалістів, про реалізацію продук-
ції, про впровадження раціоналізаторських пропозицій; статистичні звіти 
про виконання планових показників. 

Акти про інвентаризацію; паспорти артілей; колективні договори; 
інформації про виконання соцзобов’язань; документи про проходження 
практики (характеристики, програми, графіки); заяви на раціоналізатор-
ські пропозиції; документи про роботу з кадрами (списки, листування), 
про впровадження раціоналізаторських пропозицій (пропозиції, розраху-
нки), про присвоєння звання “Майстер-художник вищого класу”, “Майс-
тер-художник першого класу” (картки, нагородні листки, характеристи-
ки), профспілки (протоколи, плани, доповіді). 

 
 
БУДІВНИЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО  
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ  
ДЕРЖАВНИХ СПОРУД 
 
Ф. Р-1034, 193 од. зб., 1919-1922 рр. Опис. 
 
Утворений згідно з постановою РНК України від 28.05.1919 р. Здійснював 
керівництво будівництвом на території губернії. Займався складанням бу-
дівельних програм, затверджував плани та проекти будівельних робіт. Лік-
відований у 1922 р. 
 
Постанови, обіжники і розпорядження Подільського губернського 

комітету державних споруд та губернської ради народного господарства 
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про організацію та хід будівельних робіт у губернії, затвердження будіве-
льних проектів і складання кошторисів. 

Копії протоколів засідань колегії Українського комітету державних 
споруд з питань розподілу кредитів та будівельних матеріалів, комплек-
тування губернських комітетів кадрами. 

Матеріали про ліквідацію комітетів державних споруд. 
Листування з Головним та Українським комітетами державних спо-

руд, губернським раднаргоспом, відділом праці, повітовими відділами 
держспоруд та народного господарства про ремонт і будівництво держав-
них установ, мостів, шляхів, про ціни на будівельні матеріали, розподіл 
робочої сили, затвердження кошторисів та фінансування. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА З ВИРОБНИЦТВА 
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  ВСЕ-
УКРАЇНСЬКОГО ЖИТЛОВО-КООПЕРАТИВНОГО 
BИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
 
Ф. Р-250, 24 од. зб., 1931-1934 рр. Опис. 
 
Постанови Української економічної наради, Всесоюзної Ради жит-

лової кооперації. Протоколи загальних зборів робітників піщаних 
кар’єрів. Протоколи технічних нарад Гринецького вапнякового заводу. 

Листування з Рихтецьким алебастровим заводом у справі нарядів і 
відвантаження алебастpу на будови; з вапняковими заводами – про вигото-
влення вапна для Вінбудтресту. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ТРЕСТ “ПОДІЛЬСЬКЗА-
ЛІЗОБЕТОН” ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ГОЛОВНОГО УПРАВ-
ЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА В ПОДІЛЬСЬКОМУ ЕКОНОМІЧ-
НОМУ РАЙОНІ 
 
Ф. Р-5081, 138 од. зб., 1965-1967 рр. Описи. 
 
Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 21 липня 
1965 р. та наказу Міністерства будівництва УРСР від 20 серпня 1965 р. 
Підпорядковувався головному управлінню з будівництва в Подільському 
економічному районі “Головподільськбуду”. Здійснював організацію і ке-
рівництво підприємствами з виготовлення збірних залізобетонних виробів 
та конструкцій. Ліквідований відповідно до наказу Міністерства промис-
лового будівництва УРСР від 28 квітня 1967 р.  
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Накази, розпорядження, директивні вказівки тресту та “Головпо-
дільськбуду”; протоколи засідання колегії “Головподільськбуду”, вироб-
ничих нарад з директорами підприємств тресту. 

Плани та звіти організаційно-технічних заходів промислових підпри-
ємств, розвитку та впровадження нової техніки і передової технології на під-
приємствах тресту; техпромфінплани підвідомчих підприємств; плани та 
звіти промислових підприємств тресту про виконання планів з випуску вало-
вої продукції; кошториси адміністративно-управлінських витрат та штатні 
розписи; річні бухгалтерські звіти промислових підприємств та зведені трес-
ту. Акти приймання промислових підприємств у підпорядкування тресту. 

У фонді відклалися документи з особового складу (накази, відомос-
ті нарахування зарплати, списки, особові картки з обліку кадрів). 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ТРЕСТ, 
ЦЕГЕЛЬНІ ЗАВОДИ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-20, 312 од. зб., 1925-1930 рр. Описи. 

 
Обіжники та накази ВРНГ, розпорядження Вінницького окрвикон-

кому. Протоколи технічних нарад. 
Промислово-фінансові плани і виробничі програми. Річні бухгал-

терські звіти заводів. Умови з постачальниками і підрядниками. 
Листування з цегельними заводами з адміністративно-господарських та 

фінансових питань. 
 
 
СЕРБИНІВСЬКИЙ ВАПНЯКОВИЙ ЗАВОД ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ  
МАТЕРІАЛІВ 
 
Ф. Р-1306, 24 од. зб., 1932-1934 рр. Описи. 
 
Директиви, вказівки НК важкої промисловості, Вінницької обласної 

контори житлово-будівельних матеріалів. Обіжники, розпорядження Він-
ницького обласного управління народногосподарського обліку та інспек-
ції праці. 

Протоколи технічних і виробничих нарад і загальних зборів робіт-
ників і службовців заводу. 

Звіти про роботу заводу. 
Заявки на видачу і перевезення вапна. Акти приймання будівельних 

матеріалів, перевірки їх якості. Інвентарний опис майна заводу. 
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ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНОГО 
БРАКЕРАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МІНЕРАЛЬНО-
ГО ПОХОДЖЕННЯ 
 
Ф. Р-665, 28 од. зб., 1931-1935 рр. Опис. 
 
Розпорядження районного інспектора по Вінницькій області браке-

рам пунктів з питань визначення якості, приймання і відвантаження буді-
вельних матеріалів. 

Звіти про роботу. Зведення бракерів пунктів  про  приймання  і  від-
вантаження будівельних матеріалів. 

Приймально-навантажувальні акти Гніванського кар’єроуправління 
на відправку будівельних матеріалів для комендатури Кремля. 

Листування з Центральною конторою контролю Держбракеражу з 
адміністративних, господарських і фінансових питань. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 
Ф. Р-967, 145 од. зб., 1931-1935 рр. Описи. 
 
Утворене в 1932 р. Здійснювало контроль за дотриманням технічних стан-
дартів та вимог охорони праці й техніки безпеки на будівництві. У фонді 
відклалися документи Вінницької міжрайонної дільниці державного буді-
вельного контролю за 1931 р. 
 
Постанови, обіжники РНК УСРР, НК комунального господарства і 

Державної планової комісії УСРР. Накази Вінницької міжрайонної та 
обласної інспектур державного будівельного контролю з основної діяль-
ності. Протоколи технічних нарад при Вінницькому обласному управлін-
ні держбудконтролю. 

Річні звіти про роботу. 
Акти обстеження  будівельних  робіт.  Матеріали  про  будівництво 

корпусу  інфекційної  лікарні  в  м. Славуті,  Вінницької  паротурбінної 
електростанції; обласної бібліотеки ім. Тімірязєва. Проекти і кошторис на
будівництво Вінницької швейної фабрики. 

Списки співробітників обласного управління державного контролю. 
Листування з дільничними інспекторами держбудконтролю про хід 

будівельних робіт. 
 
 

 273



ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МІЖРАЙОННИЙ ТРЕСТ ПРО-
МИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЕРЖАВНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Ф. Р-19, 222 од. зб., 1929-1931 рр. Описи. 
Створений 1 жовтня 1930 р. Здійснював технічне керівництво цегельними 
та алебастровими заводами, вапняковими і гранітними розробками та ін-
шими підприємствами будівельних матеріалів. Ліквідований у червні 
1931 р. У фонді є документальні матеріали, розпочаті Вінницьким цегель-
ним трестом у 1929 р. 
Постанови, накази та обіжники Державного республіканського об'-

єднання і Вінницького міжрайонного тресту промисловості будівельних 
матеріалів про організацію виробництва, порядок постачання установам 
та підприємствам будівельних матеріалів, охорону підприємств, органі-
зацію бюро винахідництва, про планування, звітність та будівництво но-
вих заводів. 

Протоколи засідань правління тресту, виробничих нарад співробіт-
ників тресту та заводоуправлінь з питань складання промислово-
фінансових планів, виконання виробничих програм, підвищення якості 
виробленої продукції, забезпечення заводів сировиною, розгортання соц-
змагання та ударництва. 

Матеріали про організацію тресту: накази, положення, протоколи, 
листування (1930 р.). 

Листування з Державним республіканським об'єднанням промисло-
вості будівельних матеріалів та заводоуправліннями про хід виробництва 
на підприємствах тресту, запровадження нових методів праці, укомплек-
тування кадрами, про боротьбу з браком у виробництві, про фінансуван-
ня та інші адміністративно-господарські питання. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ "ГО-
ЛОВЦЕНТРОПРОМБУДУ" МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛО-
ВОГО БУДІВНИЦТВА УРСР 
 
Ф. Р-637, 319 од. зб.; 1931-1934, 1944-1967 рр. Описи. 
 
Створений в 1932 р. згідно з постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 4 липня 
1928 р. про державні промислові трести УРСР. Організовував та виконував 
будівельні роботи в області. Ліквідований 22 вересня 1933 р. Відновив ро-
боту в 1944 р. як Вінницький обласний будівельно-монтажний трест НК 
житлово-цивільного будівництва УРСР. З 1963 р. – Вінницький будівель-
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но-монтажний трест "Головцентропромбуду" Міністерства промислового 
будівництва УРСР. 
У фонді відклалися документальні матеріали, розпочаті 7 районною буді-
вельною конторою м. Вінниці в 1931 р., та матеріали ліквідкому за 1934 р. 

 
Постанови, накази та обіжники Вінницького обласного виконавчого 

комітету та будівельного тресту про планування будівельних робіт в об-
ласті, скликання першого обласного з'їзду Рад, про заходи протипожеж-
ної охорони на будівельних об'єктах. 

Протоколи технічно-виробничих нарад, загальних зборів робітників 
і службовців тресту та будівельних об'єктів з питань підготовки до буді-
вельного сезону, постачання будівельних матеріалів, складання коштори-
сів, фінансування та звітності. 

Матеріали про будівництво Вінницької паротурбінної електростан-
ції, будинку-пам'ятника М. М. Коцюбинському, хлібозаводу, житлових 
будинків та інших об'єктів (протоколи, кошториси, плани, листування). 

Матеріали ліквідаційної комісії тресту (постанови, накази, протоко-
ли, акти, листування). 

Відомості про виконання планів будівельних робіт та раціоналіза-
торські пропозиції. 

Статут обласного будівельного тресту. 
Акти обстежень будівельних об'єктів. 
Листування з районними будівельними конторами про хід будівель-

них робіт, про соцзмагання, укладання колективних договорів, набір ро-
бочої сили тощо. 

 
 
УПРАВЛІННЯ ОКРУЖНИХ ІНЖЕНЕРІВ 
 
2 фонди, 78 од. зб., 1926-1930 рр. Описи. 
Утворені 14 листопада 1924 р. Окружні інженери давали висновки на тех-
нічні проекти, наглядали за додержанням технічних правил будівництва, 
зберігали проекти будинків і споруд, приймали закінчені об'єкти. Ліквідо-
вані в 1930 р. 
 
Копії протоколів засідань Всеукраїнського комітету сприяння житло-

вому і комунальному будівництву про уніфікацію типів житлових будинків 
(1927 р.), про підготовку до будівельного сезону (1928 р.); протоколи за-
сідань Вінницької окружної технічної ради з розпланування міста Вінниці, 
про затвердження проектів державних і приватних будівель (1927 р.). 

Матеріали (проекти, кошториси) будівництва в м. Вінниці м'ясного 
холодильного комбінату (1928 р.), розширення водогінної мережі (1929 р.); 
будівництва будинку відділення державного банку, паротурбінної електро-
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станції (1929-1930 рр.), ковальського цеху на чавуноливарному заводі 
"Молот" (1930 р.), кінотеатру (нині ім. М. Коцюбинського); матеріали комі- 
сії для розгляду проектів будівництва бібліотеки в пам'ять М. Коцюбин- 
ського (1930 р.); матеріали про капітальний ремонт  та розширення  Ситко-
вецького цукрового заводу, про будівництво маслозаводу у с. Івчі Літин- 
ського   району   (1930 р.)   та   електростанцій   у   м. Липівці  (1928 р.)  і  
м. Хмільнику (1929 р.). 

Кошториси й описи робіт з будівництва і ремонту  заводів, е лектро-
станцій, лікарень, кінотеатрів та клубів, шляхів, мостів, адміністративних 
та житлових будинків у м. Вінниці та Вінницькому округу. Акти обстежень 
споруд, приймання об'єктів після закінчення будівництва. 

Плани  та  проекти  електрифікації  Вінницького округу  на  1926- 
1931 рр., Вінницької сірникової  фабрики  (1921 р.),  пам'ятника  і  склепу 
М. І. Пирогова в с. Шереметці  (1929 р.),  кондитерської  фабрики  харчо- 
тресту (1929 р.), заводів, фабрик та гідроелектростанцій, культурно-освіт-
ніх, адміністративно-господарських та житлових будинків. 

Листування з Вищим технічно-будівельним комітетом при НКВС 
УРСР з питань будівництва комунальної лазні в м. Вінниці, будівництва 
житлових будинків підприємствами та установами. 
 

Вінницького, ф. Р-968, 64 од. зб., 1926-1930 рр.;  
Могилів-Подільського, ф. Р-3873, 14 од. зб., 1927-1930 рр. 
 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНТОРИ ДЕР-
ЖАВНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З БУДІВНИЦТ-
ВА, ОБЛАДНАННЯ І РЕМОНТУ МЛИНІВ, ЕЛЕВАТОРІВ, 
ОЛІЙНИЦЬ, ХЛІБЗАВОДІВ 
 
Ф. Р-507, 5 од. зб., 1928-1930 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань правління Всеукраїнської контори державного 

акціонерного товариства з будівництва, обладнання і ремонту млинів, 
елеваторів, олійниць, хлібзаводів. 

Акти випробування машин. 
Листування з Всеукраїнською конторою з питань постачання облад-

нання, фінансування та ін. 
 
 

 
Ф. Р-708, 576 од. зб., 1931-1935 рр. Опис. 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА ЖИТЛОВО-
БУДІВЕЛЬНОЇ І ЖИТЛОВО-ОРЕНДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 



Створена 8 березня 1932 р. Керувала діяльністю житлово-орендних та бу-
дівельних житлових кооперативів в області. Ліквідована 17 серпня 1935 р. 
за постановою ВУЦВК та РНК УРСР від 16 липня 1935 р. 
У фонді є документальні матеріали, розпочаті Вінницькою міською спіл-
кою житлової кооперації у 1931 р. 
 
Постанови та інструкції Вінницького обласного виконкому, Вінни-

цької обласної спілки житлової кооперації про механізацію будівельних 
робіт, про збільшення виробництва будівельних матеріалів і порядок фі-
нансування житлового будівництва. 

Протоколи президії Вінницького обласного виконкому, правління 
Вінницької обласної спілки житлової кооперації та її місцевого комітету, 
технічних нарад районних будівельних контор про виробництво вогне-
тривких матеріалів, стан будівельних робіт на окремих об'єктах, економію 
коштів і поліпшення якості робіт з ремонту та будівництва помешкань. 

Річні, квартальні й місячні звіти Вінницької обласної та районних 
спілок житлової кооперації. 

Зведені баланси Вінницької обласної спілки житлової кооперації. 
Відомості про хід будівельних робіт в області, про виконання соціа-

лістичних зобов'язань та економію коштів. Умови та видаткові коштори-
си на виконання різних будівельних робіт. 

Листування з Центральною спілкою житлової кооперації УРСР, Ха-
рківською обласною спілкою житлової кооперації, Вінницькою обласною 
радою профспілок та міськими правліннями житлової кооперації про по-
стачання будівельних матеріалів, хід соціалістичного змагання, звітність 
та підготовку кадрів. 

 
 
БУДІВЕЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
58 фондів; 15143 од. зб.; 1921-1936, 1939-2004 рр. Описи. 
 
Вінницьке міжрайонне технічне будівельне бюро Українського союзу буря-

кових та сільськогосподарських товариств, ф. Р-158, 61 од. зб., 1930-1931 рр.; 
Вінницький обласний державний трест комунального будівництва, 

ф. Р-500, 63 од. зб., 1933-1934 рр.; 
Вінницьке управління будівництва житлових будинків, ф. Р-481, 36 од. зб., 

1933-1936 рр.; 
Виконавець робіт Державного тресту проектування та будівництва капіта-

льних промислових та торговельних споруд в с. Глухівцях Махнівського району, 
ф. Р-2258, 22 од. зб., 1930-1932 рр.; 

Подільське відділення Всеукраїнської будівельної контори "Укрбуд",  
ф. Р-3300, 188 од. зб., 1921-1926 рр.; 

 277



 278 

7-а районна будівельна контора Українського державного об’єднання бу-
дівельної промисловості, ф. Р-3007, 25 од. зб., 1926-1932 рр.; 

Вінницька районна державна будівельна контора, ф. Р-1902, 7 од. зб., 
1930 р.; 

Тульчинська районна державна будівельна контора, ф. Р-1903, 64 од. зб., 
1926-1930 рр.; 

Жмеринська районна дільниця Вінницького обласного управління держа-
вного будівельного контролю, ф. Р-3870, 133 од. зб., 1932-1934 рр.; 

Гайсинська районна дільниця Вінницького обласного управління держав-
ного будівельного контролю, ф. Р-3871, 75 од. зб., 1931-1934 рр.; 

Вінницька районна дільниця Вінницького обласного управління держав-
ного будівельного контролю, ф. Р-3872, 224 од. зб., 1932-1934 рр.; 

Тульчинська дільниця Вінницького обласного управління державного бу-
дівельного контролю, ф. Р-3102, 30 од. зб., 30 од. зб., 1932-1934 рр.; 

Могилів-Подільська дільниця Вінницького обласного управління держав-
ного будівельного контролю, ф. Р-3280, 128 од. зб., 1929-1934 рр.; 

Вінницьке будівельно-монтажне управління союзного тресту з будівниц-
тва і монтажу підприємств олієжирової та парфумної промисловості "Олієжир-
буд", ф. Р-2835, 198 од. зб., 1948-1960 рр.; 

Вінницьке обласне управління справ сільського і колгоспного будівництва 
при виконкомі Вінницької обласної ради депутатів трудящих, ф. Р-3940, 130 од. 
зб., 1945-1958 рр.; 

Уповноважений головного управління з постачання та збуту Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР, ф. Р-4293, 18 од. зб., 1953-1958 рр.; 

Вінницька обласна будівельно-монтажна контора Головного управління 
водного господарства при Раді Міністрів УРСР, ф. Р-4499, 539 од. зб., 1939, 
1944-1959 рр.; 

Вінницька обласна будівельно-монтажна контора “Сільелектробуду”, мі-
жрайонні будівельно-монтажні контори і відділки, ф. Р-4511, 1234 од. зб., 1944-
1959 рр.; 

Ольгопільський районний дорожній відділ виконавчого комітету Ольго-
пільської районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4591, 5 од. зб., 1944-1946 рр.; 

Вінницьке будівельно-монтажне управління № 3 Головного управління з 
будівництва й монтажу підприємств хімічної промисловості "Головхімпромбу-
ду", ф. Р-4771, 45 од. зб., 1944-1950 рр.; 

Вінницьке будівельно-монтажне управління № 7 Українського будівель-
но-монтажного тресту "Заготпродбуд", ф. Р-4833, 17 од. зб., 1954-1956 рр.; 

Будівельно-монтажне управління № 1 раднаргоспу Вінницького еконо-
мічного адмінрайону, ф. Р-4885, 84 од. зб., 1945-1956 рр.; 

Вінницька спеціалізована будівельно-монтажна дільниця № 2 Українсько-
го державного республіканського спеціалізованого будівельно-монтажного трес-
ту "Укргіргазбуд", ф. Р-4899, 42 од. зб., 1955-1958 рр.; 
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Вінницьке міжобласне спеціалізоване будівельно-монтажне управління 
№ 10 Українського державного спеціалізованого будівельно-монтажного  
тресту "Укрсантехмонтаж", ф. Р-4901, 69 од. зб., 1954-1957 рр.; 

Будівельно-монтажне управління радіофікації Вінницької обласної дирек-
ції радіотрансляційної мережі, ф. Р-4962, 151 од. зб., 1947-1958 рр.; 

Вінницька спеціалізована будівельно-монтажна дільниця № 1 
"Укргідрориббуду" Міністерства рибного господарства УРСР, 
ф. Р-4967, 15 од. зб., 1956-1958 рр.; 

Вінницьке будівельно-монтажне управління СМУ-3 Вінницького 
раднаргоспу, ф. Р-4975, 138 од. зб., 1954-1959 рр.; 

Вінницький трест комплектування будівництва Міністерства ха-
рчової промисловості УРСР, ф. Р-5078, 71 од. зб., 1961-1967 рр.; 

Територіальне головне управління з будівництва “Головподіль-
ськбуд”, ф. Р-5079, 868 од. зб., 1943, 1949-1967 рр.; 

Вінницький трест “Подільськбудмеханізація” територіального 
управління з будівництва в Подільському економічному районі "Го-
ловподільськбуду", ф. Р-5080, 115 од. зб., 1964-1967 рр.; 

Навчально-курсовий комбінат територіального головного управ-
ління по будівництву в Подільському економічному районі “Головпо-
дільськбуду”, ф. Р-5083, 52 од. зб., 1964-1967 рр.; 

Вінницька нормативно-дослідна станція Головного управління 
центру Міністерства промислового будівництва УРСР, ф. Р-5095, 185 
од. зб., 1963-1968 рр.; 

Спеціалізоване управління механізації будівництва "Подільськ-
будмеханізація" Літинської районної ради депутатів трудящих, 
ф. Р-5108, 74 од. зб., 1960-1966 рр.; 

Вінницьке управління виробничо-технологічної комплектації 
"Головпівденьпромбуд" Мінпромбуду УРСР, ф. Р-5170, 47 од. зб., 
1963-1968 рр.; 

Дорожній відділ виконавчого комітету Чернівецької районної 
ради депутатів трудящих, ф. Р-5233, 7 од. зб., 1956-1962 рр.; 

Вінницький навчально-курсовий комбінат Міністерства промис-
лового будівництва УРСР, ф. Р-5260, 47 од. зб., 1969-1971 рр.; 

Управління будівництва Ладижинської ГРЕС тресту "Південно-
енергобуд", ф. Р-5344, 268 од. зб., 1967-1972 рр.; 

Вінницьке обласне міжколгоспне об’єднання з будівництва 
Українського міжколгоспного об’єднання з будівництва (“Облміж-
колгоспбуд”), ф. Р-5376, 1657 од. зб., 1958-1982 рр.; 

Вінницьке обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів 
Республіканського промислового об’єднання "Укрстінматеріали" Мі-
ністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, ф. Р-5452, 
1739 од. зб., 1944-2004 рр.; 
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Управління капітального будівництва виконавчого комітету Він-
ницької обласної ради народних депутатів, ф. Р-5486, 242 од. зб., 
1963-1987 рр.; 

Трест “Вінсільбуд” Головцентросільбуду Міністерства сільсько-
го будівництва УРСР, ф. Р-5514, 1569 од. зб., 1964-1985 рр.; 

Будівельно-монтажний трест “Вінницяпромбуд” Міністерства промис-
лового будівництва УРСР, ф. Р-5518, 1168 од. зб., 1965-1987 рр.; 

Трест “Подільськпроммонтаж” Головхімпроммонтажу Міністер-
ства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, ф. Р-5645, 
1185 од. зб., 1964-1980 рр.; 

Вінницька філія державного проектного інституту “Гіпрогрома-
дянпромбуд”, ф. Р-5713, 404 од. зб., 1945-1985 рр.; 

Калинівська міжколгоспна будівельна організація (міжколгоспбуд) 
Вінницького облміжколгоспбуду, ф. Р-5726, 55 од. зб., 1958-1973 рр.; 

Барська районна міжколгоспна будівельна організація “Райміж-
колгоспбуд” Вінницького облміжколгоспбуду,  ф. Р-5795, 47 од. зб., 
1957-1969 рр.; 

Теплицька міжколгоспна будівельна організація Вінницького 
облміжколгоспбуду, ф. Р-5857, 25 од. зб., 1957-1971 рр.; 

Козятинська міжколгоспна будівельна організація Вінницького 
облміжколгоспбуду, ф. Р-5876, 22 од. зб., 1958-1970 рр.; 

Будівельно-монтажний трест “Вінницяводбуд” Головного меліо-
ративного будівництва Міністерства меліорації і водного господарства 
УРСР, ф. Р-6008, 742 од. зб., 1974-1988 рр.; 

Вінницька дільниця “Рембудмонтаж”, ф. Р-6099, 131 од. зб., 
1967-1990 рр.; 

Управління капітального будівництва Вінницького міськвикон-
кому, ф. Р-6130, 322 од. зб., 1958-1991 рр.; 

Державне кооперативно-виробниче об’єднання “Західелева-
тор-агроспецбуд”, ф. Р-6145, 331 од. зб., 1979-1998 рр. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ  
КООПЕРАТИВНИЙ КОМІТЕТ 
 
Ф. Р-3413, 2000 од. зб., 1919-1925 рр. Опис. 
 
Створений згідно з положенням РНК України від 06.06.1921 р.
Здійснював керівництво та контроль  за  діяльністю  всіх  коопе-
ративних організацій губернії. Ліквідований 15 квітня 1925 р. У 
фонді є документальні матеріали, розпочаті трудовими сіль-
ськогосподарськими та кооперативними артілями в 1919-1920 рр. 



Постанови, обіжники та розпорядження Головного і губернського 
кооперативних комітетів, губернського виконавчого комітету про реєст-
рацію кооперативних кустарно-промислових та сільськогосподарських 
товариств, трудових артілей та розгортання їх діяльності. 

Протоколи засідань реєстраційних комісій Головного і губернського 
кооперативних комітетів, правління губкооператкому, загальних зборів 
членів товариств та артілей з питань реєстрації статутів, виборів правлінь 
кооперативних організацій, кооперативного страхування та звітності 
(1922-1924 рр.). 

Звіти і доповіді губкооператкому. (1923 р.). 
Відомості про кількість кооперативних товариств у губернії (1924 р.). 
Статути, прибутково-видаткові кошториси та акти обстежень тру-

дових артілей. 
Листування з Головним кооперативним комітетом, районними спіл-

ками споживчих кооперативних товариств і трудовими артілями про ор-
ганізацію роботи товариств та артілей, кооперативне страхування, за-
твердження кошторисів, про забезпечення товариств та артілей необхід-
ним устаткуванням, інвентарем тощо. 

 
ОКРУЖНІ КОМІТЕТИ І СПІЛКИ  
КООПЕРАТИВНИХ ТОВАРИСТВ 
 
7 фондів, 1314 од. зб., 1922-1939 рр. Описи. 
 
Створені згідно з декретом РНК РСФСР "Про єдині робітничо-селянські 
товариства споживачів" від 20 березня 1919 року. Об'єднували і керували 
діяльністю споживчих товариств, координували питання заготівлі та пере-
робки сільськогосподарської і промислової продукції, розподілу товарів 
між споживчими товариствами. Підпорядковувались Головному коопера-
тивному комітету при Раднаркомі УСРР. Припинили свою діяльність у 
1932 році зі створенням Вінницької області. Функції окрспоживспілок бу-
ли передані районним спілкам споживчих товариств. Могилів-Подільська 
окружна спілка промислової кооперації функціонувала у 1935-1937 рр. 
у складі Могилів-Подільського прикордонного округу. 
 
Обіжники, директиви, постанови, накази, інструкції ВУЦВК, Радна-

ркому, Головного кооперативного комітету при Раднаркомі, Всесоюзної і 
Всеукраїнської рад промислової кооперації, губернського, окружних і 
районних виконкомів з організаційних питань. Протоколи засідань Голо-
вного кооперативного комітету при Раднаркомі, Могилів-Подільського 
окружного кооперативного комітету, засідань правління, загальних зборів 
товариств, виробничих нарад, конференцій, зльотів. Статути спілок, коо-
перативних товариств, артілей. Виробничо-господарські плани і звіти про 
роботу окрпромспілок. Договори промспілок з різними організаціями; 
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доповідні записки про роботу артілей; акти ревізійних комісій. Списки, 
заяви, анкети, посвідчення керівників і співробітників промислових спі-
лок; артілей, промоб'єднань. Листування окрпромспілок з організаціями 
вищого рівня і кооперативними товариствами про реєстрацію, прибутки, 
з виробничих питань. 

 
Вінницький окружний кооперативний комітет, ф. Р-934, 555 од. зб., 1922-

1929 рр.; 
Вінницька окружна спілка житлово-орендних і будівельних кооперативів, 

ф. Р-110, 260 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Могилів-Подільський окружний кооперативний комітет, ф. Р-699, 31 од. 

зб., 1924-1930 рр.; 
Могилів-Подільська окружна спілка житлово-орендних і будівельних коо-

перативів, ф. Р-107, І6 од. зб., 1929-1930 рр.; 
Могилів-Подільська окружна спілка промислової кооперації, ф. Р-1590, 

417 од. зб., 1932-1939 рр.; 
Тульчинський окружний кооперативний комітет, ф. Р-3391, 19 од. зб., 

1923-1928 рр.; 
Тульчинська окружна спілка кустарно-промислових кооперативів, 

ф. Р-3518, 16 од. зб., 1927-1930 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА КООПЕРАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ КООПЕРАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
 
Ф. Р-3948, 763 од. зб., 1944-1953 рр. Описи. 
 
Вінницька обласна спілка кооперації інвалідів розпочала свою роботу в 
1944 році. Вона організовувала і координувала роботу кооперативних арті-
лей інвалідів. Була підзвітна Українській кооперативній спілці інвалідів 
(Укоопінспілка). Згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 8 травня 
1953 року № 1227 кооперація інвалідів була об'єднана з промисловою і лі-
сопромисловою кооперацією і, відповідно, припинила свою роботу облас-
на спілка кооперації інвалідів. 

 
Постанови і директиви Президії Укоопінради і облкоопінспілки з 

питань планування й обліку. Протоколи загальних зборів і засідань прав-
ління артілі. Річні промплани, бухгалтерські та статистичні звіти артілі, 
штатні розписи. Особові справи керівного складу артілей і матеріально-
відповідальних осіб облкоопінспілки. Особові рахунки і відомості нара-
хування заробітної плати. Листування облкоопінспілки з Укоопінрадою і 
артілями з фінансових і кадрових питань, про закупівлю сільськогоспо-
дарської продукції та ін. 
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КООПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ОБ’ЄДНАННЯ,  
ТОВАРИСТВА, АРТІЛІ 

13 фондів, 124 од. зб., 1923-1934 рр. Описи. 

Гайсинське інвалідно-кооперативне виробничо-збутове товариство "Від-
родження", ф. Р-3629, 7 од. зб., 1932 р.; 

Вінницька продуктивно-кооперативна артіль "Серп і молот", ф. Р-2510, 18 
од. зб., 1927-1934 рр.; 

Вінницьке 2-е виробничо-збутове товариство інвалідів харчової промисло-
вості, ф. Р-659, 6 од. зб., 1929-1930 рр.; 

Вінницьке продуктивно-кооперативне збутове товариство інвалідів ім. 
10-річчя Жовтня, ф. Р-526, 10 од. зб., 1927-1929 рр.; 

Вінницька трудова артіль інвалідів експедиційно-транспортного промислу 
"Перемога", ф. Р-534, 7 од. зб., 1925-1928 рр.; 

Вінницька продуктивно-кооперативна артіль "Комбікорм", ф. Р-647, 9 од. 
зб., 1931-1934 рр.; 

Вінницьке виробничо-збутове кооперативне товариство інвалідів "Коопе-
ратор", ф. Р-646, 17 од. зб., 1928-1933 рр.; 

Вінницьке продуктивно-кооперативне товариство інвалідів "В єднанні си-
ла", ф. Р-126, 14 од. зб., 1926-1928 рр.; 

Вінницька продуктивно-кооперативна артіль кондитерів і булочників 
"Кустар", ф. Р-125, 6 од. зб., 1929-1930 рр.; 

Вінницька продуктивно-кооперативна артіль "Червоний пекар", ф. Р-124, 
27 од. зб., 1927-1930 рр.; 

Гайсинське окружне кооперативно-виробниче об’єднання інвалідів при 
Гайсинській окружній інспектурі соціального забезпечення, ф. Р-756, 30 од. зб., 
1924-1925 рр. 

8. ОРГАНІЗАЦІЇ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА,
ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ 

ВІННИЦЬКЕ ОКРУЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ШЛЯХОВОГО БУДІВЕЛЬНОГО ТРЕСТУ 

Ф. Р-624, 157 од. зб., 1926-1932 рр. Опис. 

Постанови, інструкції НК праці УСРР, обіжники Укршляхбудтресту 
з питань будівництва шляхів, охорони праці. Обіжники Українського 
управління місцевого транспорту про складання перспективних планів 
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Вінницька продуктивно-кооперативна артіль з виробництва зельтерсь-
кої води і сиропів "Власна праця", ф. Р-127, 3 од. зб., 1929-1930 рр.; 



будівництва безколійних доріг. Протоколи технічних нарад при Вінниць-
кій філії Укршляхбудтресту. 

П’ятирічні плани будівництва доріг на 1928-1932 рр. по Вінницько-
му, Могилів-Подільському і Уманському округах. Звіти про заготівлю 
каміння в кар’єрах. 

Покілометрові відомості стану шляхового полотна у Вінницькому 
окрузі. Відомості економічного обстеження шосейних доріг Вінницького 
та Могилів-Подільського округів. Відомості про виконання робіт на буді-
вництві дороги Качанівка–Семки Жданівського цукрокомбінату; мосту в 
с. Приборівці Турбівського району; мосту через р. Буг при с. Уладівці; 
перегону Ободівка–Чечельник у с. Жабокричка за 1931 р. Документи 
про українізацію апарату Вінницької філії Укршляхбудтресту. Відомості 
про роботу Проскурівського шляхового відділу. Списки кам’яних і піща-
них кар’єрів. Карта Південно-Західної залізниці (1932 р.). 

Листування з Укршляхбудтрестом про вишукувальні роботи та про-
ектування будівництва доріг; з Вінницькою міською радою, начальником 
гарнізону міста – про надання допомоги та сприяння в будівництві 
п’ятничанського мосту через р. Буг. Листування з цукровими комбіната-
ми про будівництво під’їзних шляхів.  

 
 

 
Ф. Р-16, 823 од. зб., 1926-1930 рр. Описи. 
 
Справи про виїзд громадян за кордон. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ ШОСЕЙНИХ ШЛЯХІВ 
УКРАЇНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ШОСЕЙНИХ ШЛЯХІВ 
 
Ф. Р-3957, 144 од. зб., 1944-1954 рр. Описи. 
 
Накази по обласному управлінню. Протоколи виробничо-технічних 

нарад з організації ремонту доріг. Книги наказів шляхово-
експлуатаційних дільниць. 

Перспективні, річні й квартальні плани з ремонту шляхів. Річні, ква-
ртальні, місячні звіти про виконання планів ремонтних робіт, про чисель-
ність і рух кадрів. 

Технічна документація на виконані роботи з ремонту шляхів. Акти 
весняного й осіннього оглядів шляхів. 
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ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТ-
ВА РОСІЙСЬКО-КАНАДСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПА-
САЖИРСЬКОГО АГЕНТСТВА 



Списки особового складу обласного управління, шляхово-
експлуатаційних дільниць. 

 
 
ОКРЕМИЙ ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ  
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ШОСЕЙНИХ ШЛЯХІВ 
 
Ф. Р-2680, 20 од. зб., 1921-1923 рр. Опис. 
 
Накази й обіжники Управління Південно-Західних шосейних шляхів, 

Подільського губвиконкому з питань будівництва і ремонту шляхів. 
Матеріали про будівництво мостів у м. Яневі, с. Рогізній. Договір з 

Брацлавським райвиконкомом про будівництво порома на р. Буг. 
Списки особового складу будівельних бригад. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВІДДІЛ  
МІСЦЕВОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Ф. Р-2418, 5 од. зб., 1922-1925 рр. Опис. 
 
Перелік найважливіших мостів через р. Буг і кошториси на їх ре-

монт. Кошториси на ремонт мосту і льодорізів у м. Тиврові. 
Листування з шляхово-мостовим загоном про ремонт мостів і льо-

дорізів. 
 
 
ШЛЯХОВІ ВІДДІЛИ 
 
4 фонди, 122 од. зб., 1923-1931 рр. Описи. 
 
Постанови, обіжники, накази ЦВК і РНК СРСР, Подільського губ-

виконкому, окружних виконкомів Поділля з питань шляхового будівниц-
тва, використання автомобільного транспорту, про участь громадян у бу-
дівництві шляхів. 

Відомості про хід будівельних та ремонтних робіт на дорогах держав-
ного значення. Акти обстеження шляхів. Кошториси на будівництво шляхів. 
Акти комісій про приймання виконаних будівельних та ремонтних робіт. 

Листування з Головним управлінням шосейних і ґрунтових шляхів 
про виконання кошторисів шляхового будівництва, про використання на 
будівництві засуджених осіб. 

 
Подільський губернський, ф. Р-1197, 13 од. зб., 1923-1924 рр.; 
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Окружні: 
Вінницький, ф. Р-735, 66 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-737, 23 од. зб., 1929-1931 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-738, 20 од. зб., 1929-1930 рр. 
 
 
ХІ ПОДІЛЬСЬКА ШОСЕЙНО-ШЛЯХОВА ДІЛЬНИЦЯ УКРА-
ЇНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Ф. Р-734, 563 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Розпорядження Українського управління місцевого транспорту 

про дороги місцевого значення. Постанови Вінницького окрвиконкому 
про утримання шосейних доріг. 

Річні технічні звіти з шляхового будівництва по округах Поділля. 
Річні фінансові звіти. 

Документи про доставку гранітного каменю з кар’єрів. Відомості 
про ремонт шосейних і ґрунтових доріг, хід будівництва шосейних 
шляхів. Матеріали про обстеження шляхів і шляхових споруд, про по-
жежну охорону мостів. Списки доріг місцевого значення. Кошториси 
на будівництво шосейних шляхів. 

Листування з начальниками дільниць про доставку вантажів, 
здійснення робіт, фінансування. 

 
 
БАРСЬКА РАЙОННА МІЖКОЛГОСПНА ДОРОЖНЬО-
БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖКОЛГОСПШЛЯХБУД" 
ВІННИЦЬКОГО ТРЕСТУ "ОБЛМІЖКОЛГОСПШЛЯХБУД" 
 
Ф. Р-5796, 59 од. зб., 1965-1969 рр. Описи. 
 
Створена 30 серпня 1965 р. зборами уповноважених колгоспів Барсь-
кого району. Виконувала будівництво місцевих внутрішньогосподар-
ських шляхів у колгоспах; проводила роботи з благоустрою сіл; нада-
вала допомогу колгоспам в будівництві шляхів власними силами. 
 
Постанови, накази Облміжколгоспшляхбуду та рішення райвиконкому. 
Будпромфінплани; плани та звіти будівельно-монтажних робіт і вво-

ду об’єктів в експлуатацію; річні бухгалтерські звіти; плани та звіти з впро-
вадження нової техніки.  

Інформації з надходжень раціоналізаторських пропозицій; техніко-
економічні показники будівельно-монтажних робіт; договори та акти вве-
дення об’єктів в експлуатацію. 
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УПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ 
ТА ТРАМВАЙНО-АВТОБУСНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-10, 871 од. зб., 1922-1940 рр. Описи. 
 
У 1922 р. в м. Вінниці створено трест "Елтрамвод", який об'єднував 
центральну міську електростанцію, підприємства міського водогону та 
трамвая. У 1932 р. трест реорганізований в управління міських елект-
ропідпіриємств і в міське трамвайно-автобусне управління. 26 лютого 
1934 р. трамвайно-автобусне господарство об'єднано з міськими елект-
ростанціями в електротрамвайне управління. Керувало роботою місь-
ких електростанцій, автобусного парку та трамвая. Ліквідоване в серп-
ні 1939 р. 
 
Протоколи засідань Подільського губернського і окружних вико-

нкомів, відділів місцевого господарства, міськради, управління будів-
ництва гідроелектростанцій та управління будівництва паротурбінної 
електростанції про виробничі й фінансові плани міських електропід-
приємств (1926-1927 рр.). Протоколи наради промислових підприємств 
міста про їх участь у фінансуванні будівництва паротурбінної електро-
станції (1931 р.), протоколи технічних нарад про стан будівництва еле-
ктростанцій. 

Протоколи наради інженерно-технічних працівників міських від-
ділів комунального господарства з питань раціоналізації в комуналь-
ному господарстві (1929 р.). 

П'ятирічні плани  електрифікації міста (1927-1931 рр.), розвитку 
автобусного руху в м. Вінниці та міжміських електромереж. 

Плани і звіти міських електропідприємств, план створення Він-
ницької районної електростанції. 

Протоколи дослідження ґрунту на ділянці будівництва паротур-
бінної електростанції, протоколи про склад води артезіанських кри-
ниць суперфосфатного  заводу,  про  гідрогеологічні  дослідження  
р. Південний Буг на ділянці Стрижавка–Сабарів. 

Матеріали раціоналізаторських пропозицій (1931-1932рр.). 
Кошториси на будівництво фільтрувальної станції міського во-

догону. 
Історичний нарис про будівництво електростанцій, трамвая та 

водогону в м. Вінниці. 
Листування з губернським та окружним виконавчими комітетами 

та їх відділами про розширення лінії міського трамвая, водогінної 
мережі, про підвищення продуктивності праці, про соціалістичне зма-
гання, підготовку кадрів та поліпшення побуту робітників і службов-
ців, про боротьбу з повіддю. 
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МІСЬКІ СТАНЦІЇ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
 
2 фонди, 37 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Обіжники Управління Південно-Західної залізниці про перевезення 

вантажів, з адміністративних та фінансових питань. 
Акти перевірок розвантаження вагонів, передачі і відправки вантажів. 
Особові справи працівників станцій. 
 
Вінницька, ф. Р-607, 15 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-609, 22 од. зб., 1928-1930 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ  
ВІДДІЛ НАРОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 
Ф. Р-3827, 57 од. зб., 1920-1923 рр. Опис. 
Обіжники управління Південно-Західного округу зв’язку, Київсько-

го округу зв’язку, накази відділу з основної діяльності. 
Звіти про діяльність технічного відділу. 
Акти обстеження поштово-телеграфних контор і відділень зв’язку 

Подільської губернії. Відомості про роботу Вінницької радіостанції. Спи-
ски особового складу установ зв’язку.  

Листування з поштово-телеграфними конторами та відділеннями 
зв’язку з питань діяльності.  

Особові справи співробітників. 
 
 
ЛИПОВЕЦЬКЕ ПОВІТОВЕ ТЕЛЕГРАФНЕ УПРАВЛІННЯ 
КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВІДДІЛУ ЗВ’ЯЗКУ 
 
Ф. Р-3636, 28 од. зб., 1921-1923 рр. Опис. 
 
Акти ревізій Липовецької телеграфної мережі. Списки співробітни-

ків. 
Листування з Київським губернським відділом зв’язку про розши-

рення телефонних мереж, їх експлуатацію та ремонт пошкоджень. 
 
 

 
Ф. Р-5392, 3707 од. зб., 1943-1996 рр. Описи. 
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ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ "ВІННИЦЯТЕЛЕКОМ" 



Управління зв’язку відновило свою діяльність у 1944 році (документи дово-
єнного періоду організації не збереглись). Завдання – обслуговування насе-
лення телефонним, поштовим та радіозв’язком. У підпорядкуванні міські, ра-
йонні, сільські відділення зв’язку та перевезення пошти. 
У 1943-1966 рр. мало назву Вінницьке обласне управління зв’язку. До ство-
рення міністерств у 1944 році підпорядковувалось Народному комісаріату 
зв’язку УРСР. Наказом Міністра зв’язку УРСР № 135 від 30 травня 1966 року 
перейменовано у Вінницьке обласне виробничо-технічне управління зв’язку. 
На підставі наказу Міністерства зв’язку України № 418 від 16 листопада 1991 
року перейменовано у Вінницьке виробниче об’єднання “Вінницязв’язок”, 
рішенням Ленінського райвиконкому № 406 від 17.11.1993 р. – у Вінницьке 
обласне підприємство зв’язку “Вінницязв’язок”. На виконання Постанови Ко-
легії Міністерства зв’язку України ним видано наказ “Про реформу організа-
ційної структури Вінницького обласного підприємства зв’язку № 169 від 21 
листопада 1994 року, внаслідок чого утворились Вінницьке обласне підпри-
ємство електрозв’язку – ОПЕЗ “Вінницятелеком” та Вінницьке обласне під-
приємство поштового зв’язку ОППЗ “Вінницяпошта”. 
 
Директиви, постанови, накази, рішення Міністерств зв’язку СРСР, 

УРСР, України, начальника управління, генерального директора з питань 
організаційної роботи; адміністративно-господарської діяльності; впрова-
дження наукової організації праці; контролю за роботою підзвітних орга-
нізацій; нагородження працівників. 

Протоколи, рішення обласного Комітету профспілки працівників 
зв’язку, кущових виробничих нарад. 

Статут підприємства 1994-1997 рр. 
Довідки про стан охорони праці й техніки безпеки; раціоналізацію та 

винахідництво; комплексні перевірки роботи підвідомчих установ. 
Характеристики зразково показових відділень зв’язку. Плани роботи, 

інформації, акти, звіти з питань основної діяльності, про роботу мережі під-
приємств зв’язку області; впровадження наукової організації праці, піль- 
гової телефонізації; нещасні випадки на виробництві та ін. 

Листування з Міністерством зв’язку стосовно міжнародних відправ-
лень; з питань будівництва мережі телефонного зв’язку в сільській місцевос-
ті; підготовки до обслуговування інтуристів під час “Олімпіади-80” та ін. 

 
 
ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ДОЧІРНЬОЇ  
КОМПАНІЇ "ГАЗ УКРАЇНИ" 
 
Ф. Р-6134, 35 од. зб., 1999–2002 рр. Описи. 
 
Накази директора філії з основної діяльності.  
Річні баланси. Ліквідаційний баланс. 
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Документи з особового складу. 
 
 

ФОНДИ ТРАНСПОРТНИХ, ШЛЯХОЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ТА 
ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
29 фондів; 7777 од. зб., 1938-2000 рр. Описи. 

 
Вінницька автомобільна база Вінницької обласної контори “Укрторгпло-

доовочтрест”, ф. Р-4299, 155 од. зб., 1945-1952 рр.; 
Вінницький обласний автомобільний транспортний трест Міністерства ав-

томобільного транспорту і шосейних доріг, ф. Р-4355, 477 од. зб., 1944-1965 рр.; 
Вінницький автотрест Головного управління автотранспорту “Союззагот-

транс”, ф. Р-4882, 73 од. зб., 1938-1955 рр.; 
Вінницький виробничий автомобільний трест Головного транспортного 

управління Міністерства будівництва УРСР, ф. Р-5241, 268 од. зб., 1963-1971 рр.; 
Вінницьке обласне управління автомобільного транспорту Міністерства 

автомобільного транспорту УРСР, ф. Р-5664, 904 од. зб., 1966-1980 рр.; 
Вінницький об’єднаний авіазагін Українського територіального управлін-

ня цивільного повітряного флоту, ф. Р-5940, 54 од. зб., 1949-1992 рр.; 
Вінницьке обласне виробниче об’єднання вантажного автотранспорту 

10100, ф. Р-6058, 724 од. зб., 1978-1986 рр.; 
Вінницьке обласне виробниче об’єднання пасажирського автотранспорту 

“Вінницяпасавтотранс” 30100, ф. Р-6059, 512 од. зб., 1978-1986 рр.; 
Вінницьке акціонерне товариство “Сервісний центр “Автоперевезення”, 

ф. Р-6136, 99 од. зб., 1985-2000 рр.; 
Дирекція автомобільних доріг, що будуються у Вінницькій області, 

ф. Р-6137, 214 од. зб., 1974-2000 рр. 
Вінницький обласний відділ шосейних доріг Українського управління 

шосейних доріг, ф. Р-3957, 144 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Станіславчицької районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4414, 19 од. зб., 1944-
1956 рр.; 

Копайгородський районний відділ автомобільного транспорту і шосейних 
доріг, ф. Р-4496, 40 од. зб., 1944-1958 рр.; 

Шляхобудівельний район № 3 Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних доріг УРСР “Ушосдор”, ф. Р-4507, 78 од. зб., 1952-1957 рр.; 

Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Джулинської районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4678, 2 од. зб., 1944-1950 рр.; 

Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Вороновицької районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4744, 15 од. зб., 1944-
1958 рр.; 

Вінницьке обласне виробниче об’єднання будівництва, ремонту та експлуа-
тації автомобільних доріг “Облавтодор”, ф. Р-4965, 1490 од. зб., 1944-1988 рр.; 

Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 
Вінницької районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4977, 44 од. зб., 1944-1967 рр.; 
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Калинівський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних 
доріг, ф. Р-5026, 36 од. зб., 1944-1970 рр.; 

Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого ко-
мітету Могилів-Подільської районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5060, 38 
од. зб., 1944-1971 рр.; 

Дорожній відділ виконавчого комітету Яришівської районної ради депу-
татів трудящих, ф. Р-5061, 17 од. зб., 1944-1958 рр.; 

Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого коміте-
ту Жмеринської районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5096, 16 од. зб., 1945-
1969 рр.; 

Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого коміте-
ту Літинської районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5102, 14 од. зб., 1944-
1962 рр.; 

Вінницький обласний міжколгоспний шляхобудівельний трест “Облмі-
жколгоспшляхбуд” Українського міжколгоспного об’єднання з будівництва,  
ф. Р-5663, 1437 од. зб., 1965-1981 рр.; 

Барське управління “Міжколгоспшляхбуд”, ф. Р-5796, 59 од. зб., 1965-
1969 рр.; 

Відділ будівництва та експлуатації автомобільних доріг виконавчого ко-
мітету Теплицької районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5858, 32 од. зб., 
1944-1970 рр.; 

Відділ будівництва та експлуатації автомобільних доріг виконавчого ко-
мітету Тростянецької районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5949, 26 од. зб., 
1944-1974 рр.; 

Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого коміте-
ту Ободівської районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5950, 4 од. зб., 1947-
1958 рр.; 

Вінницький трест з будівництва і реконструкції автомобільних доріг і 
споруд “Вінницяшляхбуд” Головшляхбуду Міністерства будівництва і експлу-
атації автомобільних доріг УРСР, ф. Р-5970, 786 од. зб., 1969-1981 рр.; 
 
 
 

 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО КО-
МІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВО-
НОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-40, 1585 од. зб., 1919-1925 рр. Опис. 
 
Створений відповідно до постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. 
За постановою ВУЦВК від 3 січня 1923 р. реорганізований в губернсь-
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9. УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА СІЛЬ-
СЬКОГО, ЛІСОВОГО ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 



ке земельне управління, а в 1924 р. – знову в земельний відділ губви-
конкому. Керував та здійснював контроль за роботою земельних орга-
нів губернії. Займався обліком і націоналізацією земель, землеустроєм, 
організацією сільськогосподарських артілей, меліоративними робота-
ми, лісонасадженням, охороною лісів та ін. Ліквідований 25 липня 
1925 року. 

 
Постанови, oбіжники, інструкції Народного Комісаріату земель-

них справ УСРР; постанови, накази, обіжники Подільського губвикон-
кому, технічної колегії відділу землеробства та тваринництва, агроно-
мічних нарад з питань колективізації, розвитку тваринництва, садівни-
цтва і виноградарства, землеустрою. 

Річні та піврічні плани та звіти губернського, окружних і повіто-
вих земельних відділів, судземкомісій та агрорайонів губернії; ветери-
нарні звіти по округах. 

Документи про переселення землеробського населення та реева-
куацію голодобіженців (oбіжники, інструкції, протоколи, звіти, спис-
ки, листування); документи про організацію сільськогосподарських 
артілей по округах губернії (протоколи, інструкції, акти, листування). 

У фонді відклалися документи з особового складу (накази, анке-
ти, особові справи, посвідчення, списки, відомості на видачу зарплати). 
 
 

ПОВІТОВІ ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧИХ КО-
МІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНО-
АРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
9 фондів; 880 од. зб., 1919-1923 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. 
як земельні відділи повітових виконкомів. У 1923 р. реорганізовані в 
земельні управління. Ліквідовані за постановою РНК УСРР від 16 бе-
резня 1923 року. 

 
Постанови, розпорядження, oбіжники РНК УСРР, Наркомзему 

УСРР і Подільського губернського земельного відділу; протоколи засі-
дань губернської комісії з націоналізації земель, агрономічних нарад, 
засідань повітових земельних відділів. 

Місячні звіти і доповіді про діяльність волосних та повітових 
земвідділів. Матеріали про землевпорядкування (протоколи, схематич-
ні карти, відомості, анкети); про розкуркулення (обіжники та інструк-
ції, протоколи, акти, листування). 

У фондах відклалися документи з особового складу (накази, за-
яви, відомості на зарплату). 
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Брацлавське, ф. Р-2829, 88 од.зб., 1919-1922 рр.; 
Вінницьке, ф. Р-38, 151 од.зб., 1919-1923 рр.; 
Гайсинське, ф. Р-2630, 169 од.зб., 1920-1923 рр.; 
Жмеринське, ф. Р-37, 54 од.зб., 1919-1923 рр.; 
Липовецьке, ф. Р-2807, 236 од.зб., 1920-1922 рр.; 
Літинське, ф. Р-36, 62 од.зб., 1919-1923 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-4225, 3 од.зб., 1919-1920 рр.; 
Ольгопільське, ф. Р-778, 80 од.зб., 1919, 1922 рр.; 
Ямпільське, ф. Р-2830, 37 од.зб., 1920-1922 рр. 

 
 

ОКРУЖНІ ЗЕМЕЛЬНІ ВІДДІЛИ ВИКОНАВЧИХ  
КОМІТЕТІВ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
4 фонди, 2211 од. зб., 1920-1930 рр. Описи, каталог. 
 
Створені, відповідно до постанови ВУЦВК від 9 травня 1923 р., як зе-
мельні управління окрвиконкомів. У 1924 р. реорганізовані  у  земельні 
відділи. Керували та здійснювали контроль за роботою земельних ор-
ганів на території округу. Ліквідовані у зв'язку з ліквідацією округів: 
Гайсинський – у  1925 р.,  інші – у 1930 році.  У  фондах   відклалися 
документальні матеріали, розпочаті повітовими земельними відділа-
ми, за 1920-1922 рр. 

 
Обіжники, розпорядження та інструкції Народного Комісаріату 

земельних справ УСРР; постанови, обіжники та інструкції Подільсько-
го земельного відділу; протоколи засідань президій та пленумів губе-
рнського, окружних та районних виконкомів, нарад окружних земель-
них відділів. 

Річні й піврічні плани та звіти окружних і районних земельних 
відділів. 

Документи про меліорацію, організацію МТС та стан тваринниц-
тва (постанови, обіжники, інструкції, протоколи, статути меліоратив-
них товариств); статистичні відомості про землеустрій та землекорис-
тування. 

У фондах відклалися документи з особового складу (заяви, по-
свідчення, списки, особові справи). 

 
Вінницький, ф. Р-39, 1765 од. зб., 1921-1930 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-3018, 179 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-435, 72 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-34, 195 од. зб., 1923-1930 рр. 

 293



ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ БЮРО З  
НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛІ НА ПОДІЛЛІ 
 
Ф. Р-2954, 1 од. зб., 1923-1924 рр. Опис. 
 
Створене відповідно до постанови Наркомзему та Промбюро ВРНГ на 
Україні від 18 квітня 1920 року. Займалося націоналізацією земель для 
промислових та господарських цілей. Ліквідовано у 1925 р. у зв'язку з 
ліквідацією губернії. 
 
Протоколи засідання комісії з оцінки садків, що виводять з лісних дач 

Бритавського лісництва; акти ревізій і листування з власниками садків. 
 
 
КОМІСІЇ З НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛІ ДЛЯ ЦУКРОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ (О.А.Ф.) 
 
11-а районна комісія, 17-а районна комісія, 18-а районна комісія, 19-а 
районна комісія 21-а районна комісія, 22-а районна комісія, 23-я ра-
йонна комісія, 25-а районна комісія. 
 
Ф. Р-3563, 102 од. зб., 1920-1925 рр. Описи. 
 
Утворювались згідно з постановою Наркомзему України та Промбюро ВРНГ 
від 18 квітня 1920 р. Займалися націоналізацією земель для промислових, нау-
ково-дослідних та господарських цілей. Підпорядковувались Центральній 
Українській комісії з націоналізації землі. Ліквідовані відповідно до постанови 
ВУЦВК та РНК УСРР від 29 вересня 1926 р. 
 
Обіжники, інструкції Правобережного бюро Всеукраїнської 

центральної комісії з націоналізації земель; декрет ВЦВК та РНК УСРР 
“Про націоналізацію земель для цукрової промисловості України”; 
протоколи засідань райкомісій з питань основної роботи. 

Звіти райкомісій. Доповіді про діяльність райкомісій; анкети, за-
яви, довідки з питань націоналізації земель для цукрових заводів, рад-
госпів, винокурень, лісництв; листування з установами та організація-
ми з питань основної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВИКО-
НАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
Ф. Р-3471, 48 од. зб., 1928-1933, 1944-1946 рр. Описи. 
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Обіжники РНК УСРР, НК земельних справ, постачання, фінансів 
УСРР з питань проведення посівних кампаній та колективізації сільського 
господарства. Протоколи засідань Економнаради УСРР, президії Вінни-
цького облвиконкому та посівкому при Вінницькій міській раді. 

Плани проведення посівних та хлібозаготівельних кампаній 
 у Вінницькому районі. Річні звіти з ветеринарії. 

Відомості про стан колективізації сільського господарства по Він-
ницькому району, стан контрактації та підготовки до посіву цукрових 
буряків на 1931 р. Зведення про хід посівних кампаній. 

Листування з Наркомземом УСРР і сільрадами про посів озимого 
рапсу, проведення посівних та хлібозбиральних кампаній. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-3375, 8276 од. зб., 1932-1938, 1940, 1941, 1944-1985 рр. Описи, 
каталог. 
 
Створене в лютому 1932 р. як земельний відділ Вінницького облвикон-
кому. Відповідно  до  указу  Президії  Верховної  Ради  СРСР,  у  лютому  
1947 р. разом з відділом технічних культур та відділом тваринни-  
цтва об’єднаний в обласне управління сільського господарства облвикон- 
кому. Підпорядковувалось Міністерству сільського господарства  УРСР. 
Відповідно до наказу облуправління № 154 від 19.04.1962 р. реорганізо- 
ване у Вінницьке обласне управління виробництва  і  заготівлі  сільсько-
господарських продуктів. У зв’язку з об’єднанням Міністерства виробни-
цтва і заготівлі сільськогосподарських продуктів та Міністерства сільсь-
кого господарства в  квітні 1965 р.  реорганізоване  у  Вінницьке  обласне 
управління сільського господарства. Ліквідоване відповідно до постанови 
ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1985 року. 
 
Постанови Народного Комісаріату земельних справ УРСР; директи-

ви, накази Міністерств земельних справ СРСР та УРСР, Міністерства 
сільського господарства УРСР; накази начальника управління; постанови, 
рішення та розпорядження обкому КПУ та облвиконкому; протоколи 
комісії з відведення земель, Ради обласного агропромислового 
об’єднання, технічної ради. 

Плани розвитку сільського господарства області, впровадження на-
уково-технічних досягнень у сільськогосподарське виробництво; план 
міжнародних науково-технічних зв’язків із зарубіжними країнами; плани 
заходів з покращення охорони та використання малих рік, розташованих
у басейнах Чорного та Азовського морів.  Зведені та  річні  статистичні 
звіти; звіти про наявність та розподіл земельного фонду за категоріями, 
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землекористувачами та угіддями; агрономічні звіти з вирощування цукро-
вих буряків, ярових та озимих культур; кошториси, штатні розписи. 

Аналіз рівня темпів зростання інтенсивності сільськогосподарського
виробництва по районах та природно-кліматичних підзонах. 

 
 
РАЙОННІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ІНСПЕКЦІЇ ТА ВИРОБНИЧІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
 
68 фондів, 21651 од. зб., 1931-1941, 1944-1992 рр. Описи. 
 
Утворені в 1923 р. як районні земельні управління. У 1924 р. реорганізо-
вані в районні земельні відділи, були структурною частиною райвикон-
комів. Керували та контролювали розвиток господарств у районі, займали-
ся землевпорядкуванням та організацією сільськогосподарських артілей. 
Рішенням облвиконкому № 384 від 24 березня 1947 р. земельні відділи пе-
ретворені на відділи сільського господарства райвиконкомів. З червня 
1953 р., згідно з постановою Ради Міністрів № 1096 від 30 травня 1953 р. 
та рішенням обласної Ради від 13 червня 1953 р., реорганізовані в управ-
ління сільського господарства та заготівель. Ліквідовані у  1954 р. на під-
ставі постанови Ради Міністрів СРСР від 7 грудня 1953 р.; функції агро-
номічного, зоотехнічного і ветеринарного обслуговування колгоспів по-
кладались на МТС. У травні  1958 р. створені районні інспекції сільсько-
го господарства. З 15 квітня 1962 р. перетворені на районні територіальні 
колгоспно-радгоспні управління. В березні 1965 р., на підставі постанови 
ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 1 березня 1965 р., реорганізовані в 
районні виробничі управління сільського господарства. У 1970 р., згідно з 
постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1969 р., 
перетворені на районні управління сільського господарства. Підпорядко-
вувалися виконкомам районних рад та Вінницькому обласному управлін- 
ню сільського господарства.  Ліквідовані  згідно з   постановою  ЦК КПУ  
та Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 р. 

 
Розпорядження, накази обласного, районних земельних відділів; по-

станови, рішення, розпорядження обкому КПУ, облвиконкому, обласного 
управління сільського господарства; накази начальників управлінь з ос-
новної діяльності; протоколи засідань правлінь колгоспів; нарад техніч-
них та ветеринарних працівників, агрономічних нарад. 

П’ятирічні, річні плани розвитку сільського господарства; виробни-
чо-фінансові плани та основні показники виробничо-фінансових планів 
колгоспів; річні фінансові звіти управлінь, річні звіти з агротехніки, про 
стан тваринництва; зведені річні звіти колгоспів. 
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Державні земельні книги еєстрації земель; акти на довічне корис-
тування землею; документи перевірок господарсько-фінансової діяльнос-
ті колгоспів та радгоспів. 

 
Управління сільського господарства: 
Барське, ф. Р-5367, 674 од. зб., 1945-1992 рр.; 
Бершадське, ф. Р-5505, 560 од. зб., 1948-1951, 1953, 1970-1985 рр.; 
Вінницьке, ф. Р-502, 1126 од. зб., 1938-1941, 1944-1953, 1970-1985 рр.; 
Гайсинське, ф. Р-5910, 539 од. зб., 1970-1985 рр.; 
Джулинське, ф. Р-5504, 144 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Жмеринське, ф. Р-5372, 716 од. зб., 1944-1985  рр.; 
Іллінецьке, ф. Р-5981, 388 од. зб., 1944-1953, 1970-1983 рр.; 
Калинівське, ф. Р-2256, 1662 од. зб., 1931-1937, 1944-1985 рр.; 
Козятинське, ф. Р-5591, 464 од. зб., 1944-1953, 1970-1985 рр.; 
Комсомольське, ф. Р-5592, 27 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Копайгородське, ф. Р-5375, 19 од. зб., 1949-1954 рр.; 
Крижопільське, ф. Р-5990, 367 од. зб., 1946, 1947, 1952, 1953, 1970-1985 рр.; 
Липовецьке, ф. Р-4275, 663 од. зб., 1938-1940, 1944-1953, 1970-1985 рр.; 
Літинське, ф. Р-5556, 608 од. зб., 1944-1953, 1970-1985 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-5484, 913 од. зб., 1944-1953, 1970-1986 рр.; 
Мурованокуриловецьке, ф. Р-3734, 450 од. зб., 1933-1985 рр.; 
Немирівське, ф. Р-5354, 674 од. зб., 1944-1985 рр.; 
Ободівське, ф. Р-5696, 40 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Ольгопільське, ф. Р-4583, 93 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Оратівське, ф. Р-6063, 222 од. зб., 1946-1953, 1979-1985 рр.; 
Піщанське, ф. Р-6004, 504 од. зб., 1944-1953, 1970-1985 рр.; 
Плисківське, ф. Р-4121, 96 од. зб., 1931-1932, 1944-1953 рр.; 
Погребищенське, ф. Р-4115, 782 од. зб., 1931-1941, 1944-1985 рр.; 
Самгородоцьке, ф. Р-5593, 24 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Теплицьке, ф. Р-5634, 354 од. зб., 1945-1946, 1949-1984 рр.; 
Тиврівське, ф. Р-5704, 226 од. зб., 1944-1985 рр.; 
Томашпільське, ф. Р-5361, 1125 од. зб., 1944-1953, 1958-1962, 1967-1985 рр.; 
Тростянецьке, ф. Р-5697, 533 од. зб., 1944-1953, 1970-1985 рр.; 
Тульчинське, ф. Р-5381, 1898 од. зб., 1935-1936, 1939-1940, 1944-1953, 
1958-1985 рр.; 
Хмільницьке, ф. Р-4113, 402 од. зб., 1932-1933, 1945-1980 рр.; 
Чечельницьке, ф. Р-5547, 494 од. зб., 1944-1952, 1970-1985 рр.; 
Шаргородське, ф. Р-5377, 761 од. зб., 1936-1941, 1944-1962, 1965-1985 рр.; 
Шпиківське, ф. Р-5380, 191 од. зб., 1936, 1939, 1944-1953, 1958-1962 рр.; 
Ямпільське, ф. Р-6002, 501 од. зб., 1970-1985 рр. 
 
Інспекції сільського господарства: 
Бершадська, ф. Р-5506, 24 од. зб., 1958-1961 рр.; 
Брацлавська, ф. Р-5355, 63 од. зб., 1944-1962 рр.; 
Вінницька, ф. Р-5973, 34 од. зб., 1957-1961 рр.; 
Вороновицька, ф. Р-4557, 333 од. зб., 1944-1959 рр.; 
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Козятинська, ф. Р-5588, 10 од. зб., 1959-1961 рр.; 
Комсомольська, ф. Р-5589, 25 од. зб., 1959-1961 рр.; 
Літинська, ф. Р-5557, 76 од. зб., 1958-1961 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-5483, 17 од. зб., 1958-1961 рр.; 
Піщанська, ф. Р- 6005, 41 од. зб., 1958-1961 рр.; 
Плисківська, ф. Р-5735, 3 од. зб., 1958-1960 рр.; 
Погребищенська, ф. Р-5734, 11 од. зб., 1958-1961 рр.; 
Ситковецька, ф. Р-5356, 55 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Станіславчицька, ф. Р-4609, 37 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Теплицька, ф. Р-5632, 10 од. зб., 1958-1961 рр.; 
Тиврівська, ф. Р-5702, 5 од. зб., 1958-1961 рр.; 
Тростянецька, ф. Р-5695, 15 од. зб., 1958-1961 рр.; 
Турбівська, ф. Р-4490, 55 од. зб., 1944-1953, 1958-1959 рр.; 
Уланівська, ф. Р-5373, 74 од. зб., 1944-1962 рр. 
 
Виробничі управління сільського господарства: 
Бершадське, ф. Р-5507, 249 од. зб., 1962-1969 рр.; 
Вінницьке, ф. Р-5517, 345 од. зб., 1964-1969 рр.; 
Гайсинське, ф. Р-5603, 163 од. зб., 1962-1969 рр.; 
Іллінецьке, ф. Р-5982, 56 од. зб., 1965-1969 рр.; 
Козятинське, ф. Р-5590, 144 од. зб., 1962-1969 рр.; 
Крижопільське, ф. Р-5991, 68 од. зб., 1962-1969 рр.; 
Літинське, ф. Р-5558, 128 од. зб., 1967-1969 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-5485, 332 од. зб., 1962-1969 рр.; 
Мурованокуриловецьке, ф. Р-5842, 120 од. зб., 1966-1969 рр.; 
Піщанське, ф. Р-6006, 85 од. зб., 1966-1969 рр.; 
Погребищенське, ф. Р-5733, 376 од. зб., 1962-1969 рр.; 
Теплицьке, ф. Р-5633, 64 од. зб., 1966-1969 рр.; 
Тиврівське, ф. Р-5703, 108 од. зб., 1965-1969 рр.; 
Тростянецьке, ф. Р-5694, 150 од. зб., 1965-1969 рр.; 
Чечельницьке, ф. Р-5548, 49 од. зб., 1967-1969 рр.; 
Ямпільське, ф. Р-6001, 86 од. зб., 1961-1969 рр. 
 
 
РАДА АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-6135, 53 од. зб., 1987-1990 рр. Опис. 
 
Звіти про роботу ветеринарної служби по районах області. 
 
 
РАЙОННІ АГРОПРОМИСЛОВІ ОБ’ЄДНАННЯ (РАПО) 
 
14 фондів, 1619 од. зб., 1986-1991 рр. Описи. 
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Створені відповідно до указу Президії Верховної Ради УРСР від 23 листо-
пада 1985 р. “Про зміни в системі органів управління агропромисловим 
комплексом УРСР” та постанови Ради Міністрів України № 429 від 10 
грудня 1985 року. Підпорядковувались Вінницькому обласному агропро-
мисловому об’єднанню та відповідній районній Раді. Ліквідовані 1 лютого 
1992 р., відповідно до постанови Кабінету Міністрів УРСР від 24 травня 
1991 р. та наказу Мінсільгоспу України від 29 липня 1991 року. 
 
Накази голів РАПО з основної діяльності; протоколи засідань Ради, 

районних зборів представників колгоспів; положення про Барське агро-
промислове об’єднання. 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспів та 
радгоспів, річні плани розвитку агропромислового комплексу районів; 
зведені  основні  показники  виробничо-фінансових  планів;   річні звіти 
РАПО про рекультивацію земель; наявність і розподіл земельного фонду  
за категоріями земель, землекористуванням та  угіддями;  річні  звіти  про 
державні заготівлі сільськогосподарських культур і  продуктів  тварин- 
ництва в системі РАПО; звіти та довідки з  якості  сільськогосподарської  
продукції; кошториси та штатні розписи РАПО та колгоспів. 

 
Барське, ф. Р-6078, 142 од. зб., 1986-1991 рр.; 
Бершадське, ф. Р-6076, 76 од. зб., 1986-1988 рр.; 
Крижопільське, ф. Р-6090, 115 од. зб., 1986-1991 рр.; 
Липовецьке, ф. Р-6073, 80 од. зб., 1986-1987 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-6097, 214 од. зб., 1986-1988 рр.; 
Мурованокуриловецьке, ф. Р-6127, 175 од. зб., 1986-1991 рр.; 
Немирівське, ф. Р-6094, 59 од. зб., 1986-1988 рр.; 
Оратівське, ф. Р-6105, 166 од. зб., 1986-1991 рр.; 
Піщанське, ф. Р-6125,  117 од. зб., 1986-1991 рр.; 
Томашпільське, ф. Р-6095, 122 од. зб., 1986-1988 рр.; 
Тростянецьке, ф. Р-6096, 67 од. зб., 1986-1988 рр.; 
Чечельницьке, ф. Р-6093, 153 од. зб., 1986-1991 рр.; 
Шаргородське, ф. Р-6108, 77 од. зб., 1986-1989 рр.; 
Ямпільське, ф. Р-6084, 56 од. зб., 1986-1988 рр. 
 
 
ОКРУЖНІ СОЮЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
КОЛЕКТИВІВ 
 
2 фонди, 247 од. зб., 1927-1930 рр. Описи. 
 
Створені в 1927 р. як окружні колгоспні  секції. З 1 липня 1929 р. реорга-
нізовані в окружні союзи сільськогосподарських колективів (“Окрколгос-
псоюзи”). Об’єднували сільськогосподарські колективи та здійснювали їх 
організаційно-агрономічне обслуговування; складали плани розвитку ко-
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лективних господарств. Ліквідовані в 1930 році у зв’язку з територіально-
адміністративною реформою. 

 
Постанови, oбіжники Народного Комісаріату внутрішніх справ 

УСРР, Укрколгоспсоюзу та Окрколгоспсоюзів; обіжники та інструкції 
Укрколгоспсоюзу та Укрсільбанку; протоколи Могилів-Подільського 
окрвиконкому, правління окрколгоспсоюзу; протоколи колгоспсоюзів, 
окружних комітетів незаможних селян, агроінструкторських нарад. 

Річні плани окружних колгоспних секцій; виробничі плани сільсь-
когосподарських колективів; плани колективізації сільського господарст-
ва Вінницького округу, житлового будівництва в колгоспах Могилів-
Подільського округу; статистичні звіти; кошториси. 

Бюджет Вінницького округу; статут Могилів-Подільського окркол-
госпсоюзу; акти обстежень окружних колгоспних секцій; акти ревізій 
колгоспів; відомості про діяльність сільськогосподарських артілей; відо-
мості про продаж зернових культур колгоспами Вінницького округу. 

У фондах відклалися документи з особового складу (заяви, посвід-
чення, відомості на зарплату, списки). 

 
Вінницький, ф. Р-130, 173 од. зб., 1927-1930 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-315, 74 од. зб., 1928-1930 рр. 
 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ТОВАРИСТВА З ВІДБУДОВИ ТА  
ЗМІЦНЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
“СЕЛО-ДОПОМОГА” НА ПОДІЛЛІ 
 
Ф. Р-503, 21 од. зб., 1921-1923 рр. Описи. 
 
Товариство з відбудови та зміцнення сільського господарства “Село-
допомога” створено відповідно до рішення  об’єднаного засідання Прези-
дії ВУЦВК та Раднаркому від 11 квітня 1922 р. Подільська контора това-
риства “Село-допомога” організована 17 травня 1922 р. Уповноважений 
товариства займався збиранням коштів; контролем за організаціями та 
установами, які взаємодіяли з товариством; вивченням стану сільського 
господарства губернії, його потреб та можливостей відбудови й зміцнення. 
Посада уповноваженого ліквідована в березні 1923 року. У фонді відкла-
лися документи Летичівського повітземвідділу за 1921 рік. 

 
Постанови Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету, 

Подільського губвиконкому; обіжники, розпорядження, положення, ін-
струкції Подільського губземвідділу; протоколи засідань української еко-
номради і товариства “Село-допомога”. 
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Доповіді про діяльність товариства “Село-допомога”, розвиток сіль-
ського господарства, городництва; зведення реалізації посівного матеріалу з 
держфонду по Подільській губернії. Акти ревізій товариства. 

Листування з Кам’янецьким повітовим земельним відділом, Вінниць-
кою дослідною станцією про посівні матеріали; з Подільським губземвідді-
лом та Київським обласним бюро з адміністративно-господарських питань. 
 
 

УПОВНОВАЖЕНИЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МЕЛІО-
РАТИВНО-БУДІВЕЛЬНОЇ КОНТОРИ ПО ВІННИЦЬКОМУ ТА 
ПРОСКУРІВСЬКОМУ ОКРУГАХ 
 
Ф. Р-3888, 34 од. зб., 1924-1926 рр. Опис. 
 
Українська державна меліоративно-будівельна контора заснована постано-
вою Колегії НКЗС УСРР від 7 березня 1924 року. З серпня 1924 р. розпочав 
роботу уповноважений Укрдержмеліоконтори по Подільській губернії. Від-
повідно до наказу Української державної меліоративно-будівельної контори 
від 18 січня 1926 р. у Вінниці створено адміністративно-господарську оди-
ницю – уповноважений з безпосереднім підпорядкуванням Головній кон-
торі. У підпорядкуванні Вінницького уповноваженого знаходилися Вінни-
цький, Проскурівський та Тульчинський округи. Організація Вінницького 
уповноваженого займалася улаштуванням нових та ремонтом старих коло-
дязів, міських водопроводів; зрошенням та осушенням земель; будівницт-
вом гребель і ставків для сільськогосподарських та промислових цілей. Лік-
відований 1 квітня 1926 р., згідно з розпорядженням Головної контори Укр-
держмеліобуду від 28 березня 1926 року. 
 
Обіжники, розпорядження, накази Української державної меліорати-

вно-будівельної контори; накази уповноваженого Київської філії Укрдерж-
меліобуду. 

Технічні звіти про будівельні роботи у Вінницькому і Проскурівсь-
кому округах; плани робіт з меліорації; виконавчі кошториси Вінницького 
уповноваженого Укрдержмеліобуду; кошторис на укріплення ярів у 
Кам’янецькій окрузі за 1926 р. 

Відомості про виконання меліоративних робіт; листування з Укрдер-
жмеліобудом про проведення меліоративно-будівельних робіт. 
 
 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ВІДДІЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВСЕСОЮЗНОГО 
ЦЕНТРУ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ СТАНЦІЙ 
 
Ф. Р-103, 1083 од. зб., 1931-1934 рр. Описи. 
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Створений 15 лютого 1932 року. Здійснював керівництво та контроль 
за діяльністю машинно-тракторних станцій. Ліквідований у 1934 р. 
відповідно до постанови НКЗС УСРР від 28 квітня 1934 року. У фонді 
зберігаються паспорти колгоспів, заведені у 1931 році. 

 
Постанови Народного Комісаріату земельних справ СРСР; обіж-

ники, розпорядження “Укрбуряктрактора”; протоколи засідань прав-
ління “Облбуряктрактор”, міжрайонних нарад МТС, загальних зборів 
співробітників. 

Виробничо-фінансові плани МТС області; плани весняної посів-
ної кампанії по МТС області. 

Документи про роботу МТС області (відомості, плани, звіти, ін-
формації, листування); акти техінспекторів на обстеження районних 
МТС; документи про експорт плодоовочевої та ягідної продукції (роз-
порядження, відомості, листування). 

У фонді відклалися документи з особового складу (особові лист-
ки, анкети, особові справи працівників МТС). 
 
 

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЦЕНТРУ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ СТАНЦІЙ 
 
Ф. Р-2254, 6 од. зб., 1931-1933 рр. Опис. 

 
Постанови РНК СРСР про збір насіннєвого фонду. 
Відомості про надходження насіннєвого фонду по Вінницькій 

області. 
Листування з машинно-тракторними  станціями  про  здачу кол-

сгопами натуроплати, з кадрових питань. 
 
 

МАШИННО-ТРАКТОРНІ СТАНЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(О.А.Ф.) 
 
Багринівська, Бершадська, Вапнярська, Вендичанська, Вороновицька, 
Гайсинська, Гранівська, Джулинська, Джуринська, Калинівська, Комсо-
мольська, Кіблицька, Лісничанська, Могилів-Подільська, Мурованоку-
риловецька, Ольгопільська, Плисківська, Сербинівська, Соколецька, 
Степанівська, Теплицька, Турбівська, Устянська, Чечельницька, Яро-
шівська. 
 
Ф. Р-3653, 295 од. зб., 1936-1941, 1944-1959 рр. Опис. 
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Організовані згідно з постановою Ради Праці та Оборони від 3 червня 1929 
року. Займалися організаційним та виробничо-технічним обслуговуванням 
колгоспів. З січня 1954 р., у зв’язку з ліквідацією районних управлінь сільсь-
кого господарства і заготовок, функції МТС були значно розширені. На них 
було покладено агрономічне, зоотехнічне і ветеринарне обслуговування кол-
госпів. У червні 1958 р. МТС припинили свою діяльність, відповідно до по-
станови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1958 року. 

 
Накази Народних Комісаріатів земельних справ СРСР та УРСР, 

облземвідділу; накази та інструкції Міністерства сільського господарс-
тва СРСР, Міністерства фінансів СРСР; протоколи засідань ради МТС, 
загальних зборів робітників та службовців; накази директорів. 

Виробничо-фінансові плани, річні бухгалтерські, агрономічні 
звіти, статистичні звіти; кошториси, штатні розписи. 

Документи про стан рибальства та птахівництва в колгоспах (на-
кази, звіти, акти, листування); матеріали про збиток, завданий Браїлів-
ській, Вапнярській, Ярошівській МТС німецько-фашистськими загарб-
никами.  
 
 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТРЕСТ  
СВИНАРСЬКИХ РАДГОСПІВ 

 
Ф. Р-957, 1195 од. зб., 1932-1935. Описи. 
 
Створений згідно з постановою РНК СРСР від 3 листопада 1931 року. 
Об’єднував свинарські радгоспи на території області, здійснював керівництво 
та контроль за їх виробничо-господарською діяльністю. Ліквідований за по-
становою ЦВК і РНК СРСР від 28 листопада 1935 р. 

 
Постанови, накази Народного Комісаріату земельних справ 

УРСР, Вінницького обласного тресту “Свиновод”; протоколи засідань 
дирекції Всесоюзного об’єднання “Свиновод”, зоотехнічно-
ветеринарних конференцій тресту, нарад директорів радгоспів. 

Зведення про стан тресту; відомості про землеустрій радгоспів; 
листування з Народними Комісаріатами зернових і тваринницьких рад-
госпів СРСР та УСРР, Головним і Всеукраїнським управліннями сви-
норадгоспів та радгоспами про створення кормової бази, боротьбу із 
захворюванням, облік тварин, фінансування. 
 
 

БЕССАРАБСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА  
КОМУНА ІМ. КОТОВСЬКОГО 
 
Ф. Р-3586, 26 од. зб., 1925-1928 рр. Опис. 
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Організована 2 серпня 1924 року демобілізованими червоноармійцями кор-
пусу Г.І. Котовського в м-ку Ободівка Тульчинського округу. Займалася 
вирощуванням, заготівлею і продажем продукції сільського господарства.  
В 1934 р. реорганізована у сільськогосподарську артіль ім. Г.І. Котовського. 
 
Постанови Тульчинського окрфінвідділу; протоколи загальних збо-

рів комунарів, ради комуни. 
Плани фінансування та відомості про кредити. Акти ревізійної комі-

сії; заяви громадян про вступ до комуни, списки членів комуни; листування 
з Центральною Радою товариства бессарабців, 2-м кавалерійським корпу-
сом, Ободівським райвиконкомом, Тульчинським кредитсоюзом, Ободів-
ським цукровим заводом з адміністративно-господарських питань. 

 
 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ АРТІЛІ (КОЛГОСПИ)  
 
468 фондів, 11946 од. зб., 1923-1941, 1944-1977 рр. Описи, каталог. 
 
Перші колективні господарства на Поділлі почали організовуватися на поч.
1920-х рр. Згодом виникли три основні форми кооперативного об’єднання 
селян: сільськогосподарська комуна,  товариство  для  спільного  обробітку 
землі й сільськогосподарська артіль. У період здійснення  державою  наси-
льницької суцільної колективізації  (1930-1933 рр.)  всі  сільськогосподар-
ські комуни і товариства для спільного  обробітку  землі  реорганізувалися 
в сільськогосподарські артілі. 
 
Обіжники та розпорядження Вінницької та Могилів-Подільської 

Укрколгоспсекції, райземвідділів і райколгоспспілок; протоколи та поста-
нови Вінницької міськради, зборів уповноважених колгоспів, загальних 
зборів колгоспників, засідання правління. 

Виробничі плани та звіти; прибутково-видаткові книги колгоспів. 
Книги обліку трудоднів, вироблених колгоспниками. 

Заяви про вступ до колгоспу. Акти на конфіскацію майна. 
Листування з райземвідділами про проведення сільськогосподарської 

кампанії та культурно-масову роботу. 
 
Барського району: 
Ім. Щорса, с. Гайове, ф. Р-5616, 69 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Ім. Леніна, с. Гармаки, ф. Р-5617, 39 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Іванівці, ф. Р-5619, 52 од. зб., 1944-1968 рр.; 
"Нове життя", с. Комарівці, ф. Р-5618, 41 од. зб., 1944-1951, 1953-1968 рр.; 
Ім. Котовського, с. Лука-Барська, ф. Р-5368, 61 од. зб., 1951-1969 рр. 
 
Бершадського району: 
Ім. Леніна, с. Війтівка, ф. Р-3020, 23 од. зб., 1931-1941 рр.; 
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Ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Шляхова, ф. Р-4817, 90 од. зб., 1944-1973 рр. 
 
Вінницького району: 
"Незаможник", с. Біскупка, ф. Р-1955, 3 од. зб., 1930-1932 рр.; 
"Червона перемога", с. Бохоники, ф. Р-1943, 51 од. зб., 1923-1935 рр.; 
"День свята врожаю", с. Великі Хутори, ф. Р-1961, 3 од. зб., 1930-1931 рр.; 
Ім. Можайського, с. Вороновиця, ф. Р-4827, 42 од. зб., 1944-1967 рр.; 
"Сталінець", с. Гавришівка, ф. Р-1958, 3 од. зб., 1930-1932 рр.; 
"Нове життя", с. Дубове, ф. Р-1963, 2 од. зб., 1931-1932 рр.; 
"Відвага", с. Зарванці, ф. Р-1935, 59 од. зб., 1925-1936 рр.; 
"Переможець", с. Іванівка, ф. Р-458, 124 од. зб., 1930-1933, 1944-1967 рр.; 
"Червона перемога", с. Ільківка, ф. Р-1954, 3 од. зб., 1931-1932 рр.; 
"Переможець", с. Ільківка, ф. Р-1959, 2 од. зб., 1929-1930 рр.; 
"Червоний робітник", с. Ільківка, ф. Р-1960, 2 од. зб., 1927 р.; 
"Нове життя", с. Кайдачиха, ф. Р-1962, 2 од. зб., 1929-1931 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Комарів, ф. Р-1964, 2 од. зб., 1931 р.; 
Ім. Будьонного, с. Ксаверівка, ф. Р-1991, 13 од. зб., 1930-1933 рр.; 
"Пам’яті Ілліча", с. Лиса Гора, ф. Р-1957, 98 од. зб., 1930-1935 рр.; 
"Важкий гарматник", с. Лука-Мелешківська, ф. Р-1966, 3 од. зб., 1930-1931 рр.; 
"Горянське життя", с. Лука-Мелешківська, ф. Р-1967, 3 од. зб., 1924-1927 рр.; 
Ім. Фабріціуса, с. Майдан, ф. Р-5336, 1 од. зб., 1939-1948 рр.; 
"Червоний бойовик", с. Майдан-Чапельський, ф. Р-1929, 10 од. зб., 1930-1934 рр.; 
Ім. Леніна, с. Малі Крушлинці, ф. Р-1934, 65 од. зб., 1930-1934 рр.; 
Ім. Кірова, с. Мізяківські Хутори, ф. Р-1945, 103 од. зб., 1926-1934, 1944-
1967 рр.; 
"Перемога", с. Парпурівці, ф. Р-1936, 23 од. зб., 1929-1933 рр.; 
"Спільна праця", с. Переорки, ф. Р-1992, 22 од. зб., 1930-1932 рр.; 
Ім. 1 Травня, с. Писарівка, ф. Р-1952, 67 од. зб., 1930-1935 рр.; 
"Хвиля революції", с. Сабарів, ф. Р-109, 20 од. зб., 1930-1932 рр.; 
Ім. Петровського, с. Селище, ф. Р-1948, 79 од. зб., 1930-1934 рр.; 
"Шлях до соціалізму", с. Слобода-Дашковецька, ф. Р-1947, 71 од. зб., 1930-
1935, 1939-1948 рр.; 
"Перемога", с. Соловіївка, ф. Р-1983, 12 од. зб., 1925-1933 рр.; 
"Ленінський шлях", с. Сосонка, ф. Р-1924, 9 од. зб., 1929-1931 рр.; 
"Україна", с. Стадниця, ф. Р-5379, 40 од. зб., 1944-1947, 1950-1967 рр.; 
"Мир", с. Степанівка, ф. Р-5575, 46 од. зб., 1946, 1947, 1949, 1951-1967 рр.; 
"Червона Стрижавка", с. Стрижавка, ф. Р-1980, 10 од. зб., 1930-1931 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Телепеньки, ф. Р-1944, 47 од. зб., 1930-1933 рр.; 
"Червоний борець", с. Хижинці, ф. Р-1933, 36 од. зб., 1929-1933 рр.; 
"Ленінський заповіт", с. Хмельова, ф. Р-1953, 27 од. зб., 1931-1933 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Цвіжин, Р-1981, 21 од. зб., 1930-1932 рр.; 
"Червона перемога", с. Черленків, ф. Р-1990, 7 од. зб., 1930 р.; 
Ім. Шевченка, хутір Шевченка, ф. Р-1965, 3 од. зб., 1928-1930 рр.; 
"Шлях Леніна", с. Шереметка, ф. Р-1946, 16 од. зб., 1930-1932 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Широка Гребля, ф. Р-1982, 13 од. зб., 1930-1932 рр.; 
Ім. Блюхера, с. Юзвин, ф. Р-1979, 26 од. зб., 1930-1932 рр.; 
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Ім. Таранюка, с. Юрківці, ф. Р-1925, 36 од. зб., 1930-1935 рр.; 
"13-річчя Жовтня", с. Якушинці, ф. Р-1939, 47 од. зб., 1930-1935 рр. 
 
Вороновицького району: 
"3-й вирішальний", с. Байраківка, ф. Р-4761, 12 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. 13-річчя Жовтня, с. Воловодівка, ф. Р-4798, 1 од. зб., 1949 р.; 
"40-річчя Жовтня", с. Воловодівка, ф. Р-4794, 4 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Кірова, с. Воловодівка, ф. Р-4795, 2 од. зб., 1945-1950 рр.; 
"Правда", с. Глинянець, ф. Р-4758, 14 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"Ударник", с. Дубовчик-Маслівка, ф. Р-4764, 25 од. зб., 1944-1951 рр.; 
"Колос", с. Кудлаї, ф. Р-4810, 6 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"13-річчя Жовтня»" с. Лука, ф. Р-4757, 10 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Третя п’ятирічка", с. Никифорівці, ф. Р-4762, 11 од. зб., 1944-1948 рр.; 
"Комунар", с. Обідне, ф. Р-4763, 18 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Обідне, ф. Р-4766, 1 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"13-річчя Жовтня", с. Потуш, ф. Р-4844, 10 од. зб., 1947-1950 рр.; 
"Ленінський прапор", с. Шендерів, ф. Р-4815, 5 од. зб., 1944-1950 рр. 
 
Гайсинського району: 
Ім. Жданова, с. Жерденівка, ф. Р-4503, 1 од. зб., 1946-1947 рр.; 
"Більшовик", с. Краснопілка, ф. Р-5605, 70 од. зб., 1945-1968 рр.; 
Ім. Леніна, с. Куна, ф. Р-5607, 50 од. зб., 1950-1968 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Кунка, ф. Р-5606, 63 од. зб., 1946-1959, 1961-1968 рр.; 
Ім. Леніна, с. Носківці, ф. Р-5608, 40 од. зб., 1945, 1947-1968 рр. 
 
Джулинського району: 
Ім. Ворошилова, с. Березівка, ф. Р-4538, 5 од. зб., 1944-1955 рр.; 
"Більшовик", с. Вікнина, ф. Р-4533, 3 од. зб., 1946-1949 рр.; 
Ім. Молотова, с. Вікнина, ф. Р-4535, 14 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Комінтерну, с. Вікнина, ф. Р-4548, 3 од. зб., 1945-1947 рр.; 
"Більшовик", с. Джулинка, ф. Р-4517, 73 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Джулинка, ф. Р-4525, 39 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Хрущова, с. Дяківка, ф. Р-4512, 1 од. зб., 1950 р.; 
"Перемога", с. Дяківка, ф. Р-4536, 20 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Комінтерн", с. Дяківка, ф. Р-4554, 17 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"12-річчя Жовтня", с. Красносілка, ф. Р- 4539, 6 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Шевченка, с. М’якохід, ф. Р-4792, 7 од. зб., 1944-1946 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Нижній Ташлик, ф. Р-4860, 2 од. зб., 1948-1950 рр.; 
"Червона зірка", с. Нижній Ташлик, ф. Р-4861, 7 од. зб., 1944-1945, 1948 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Раківка, ф. Р-4528, 10 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Серединка, ф. Р-4529, 9 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Серединка, ф. Р-4543, 6 од. зб., 1944-1955 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Ставки, ф. Р-4537, 24 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Ставки, ф. Р-4858, 3 од. зб., 1946, 1948 рр.; 
Ім. Котовського, с. Теофілівка, ф. Р-4522, 68 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Тирлівка, ф. Р-4550, 10 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Кірова, с. Тирлівка, ф. Р-4857, 24 од. зб., 1944-1959 рр.; 
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"Ударник", с. Хмарівка, ф. Р-4540, 12 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Третя п’ятирічка", с. Червона Гребля, ф. Р-4527, 2 од. зб., 1945 р.; 
Ім. Сталіна, с. Червоне, ф. Р-4524, 1 од. зб., 1948 р.; 
"Ударник", с. Червоне, ф. Р-4541, 3 од. зб., 1946, 1948 рр.; 
"Більшовик", с. Чернятка, ф. Р-4526, 30 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Кагановича, с. Шляхова, Р-4523, 5 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Політвідділ", с. Шляхова, ф. Р-4531, 12 од. зб., 1944-1950 рр. 
 
Джуринського району: 
"Вільна праця", с. Деребчин, ф. Р-4688, 17 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Активіст", с. Деребчин, ф. Р-4691, 20 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Деребчин, ф. Р-4816, 25 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Ім. Молотова, с. Деребчин, ф. Р-4824, 14 од. зб., 1945-1950 рр.; 
Ім. Петровського, с. Деребчин, ф. Р-4846, 8 од. зб., 1947-1950 рр.; 
"Червоний факел", с. Довжок, ф. Р-4687, 20 од. зб., 1933-1950 рр.; 
"Нове життя", с. Довжок, ф. Р-4689, 7 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Покутине, ф. Р-4682, 15 од. зб., 1944-1953 рр.; 
Ім. Кагановича, с. Політанки, ф. Р-4710, 20 од. зб., 1944-1954 рр.; 
"Зоря", с. Політанки, ф. Р-4741, 18 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Шлях соціалізму", с. Попелівка, ф. Р-4847, 7 од. зб., 1946-1948 рр.; 
"Комунар", с. Попелівка, ф. Р-4848, 1 од. зб., 1950 р.;  
"Культурний хлібороб", с. Рекечинці, ф. Р-4807, 7 од. зб., 1944-1951 рр.; 
"Друг робітника", с. Сапіжанка, ф. Р-4825, 19 од. зб., 1944-1951 рр.; 
"Соцгосподар»" с. Стрільники, ф. Р-4823, 5 од. зб., 1946-1948 рр.; 
"Червона зірка", с. Хоменки, ф. Р-4821, 5 од. зб., 1944-1950 рр. 
 
Жмеринського району: 
"Червона зірка", с. Гута-Мовчанська, ф. Р-4630, 10 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Ім. Другої п’ятирічки, с. Демидівка, ф. Р-5772, 6 од. зб., 1945-1950 рр.; 
Ім. Калініна, с. Дубова, ф. Р-5578, 33 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Кірова, с. Жуківці, ф. Р-5082, 48 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Котовського, с. Кам'яногірка, ф. Р-5749, 17 од. зб., 1959-1970 рр.; 
Ім. Жданова, с. Кам'яногірка, ф. Р-5767, 16 од. зб., 1951-1958 рр.; 
Ім. Жданова, с. Кармалюкове, ф. Р-5752, 23 од. зб., 1956-1970 рр.; 
"Росія", с. Кацмазів, ф. Р-5747, 44 од. зб., 1951-1970 рр.; 
"Шлях Леніна", с. Коростівці, ф. Р-5779, 20 од. зб., 1944-1954 рр.; 
"Червоний партизан", с. Курилівці, ф. Р-5741, 14 од. зб., 1960-1970 рр.; 
"Перемога", с. Леляки, ф. Р-5350, 34 од. зб., 1946-1970 рр.; 
Ім. Леніна, с. Лука-Мовчанська, ф. Р-4631, 12 од. зб., 1944-1951, 1953-1959 рр.; 
"Нове життя", с. Людавка, ф. Р-5770, 15 од. зб., 1945-1955 рр.; 
Ім. Червоних партизан, с. Мала Жмеринка, ф. Р-5778, 32 од. зб., 1949-1965 рр.; 
Ім. Леніна, с. Мовчани, ф. Р-4362, 44 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Орджонікідзе, с. Могилівка, ф. Р-5753, 67 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Молотова, с. Могилівка, ф. Р-5781, 14 од. зб., 1945-1957 рр.; 
Ім. Калініна, с. Носківці, ф. Р-4633, 17 од. зб., 1951-1963 рр.; 
Ім. Леніна, с. Носківці, ф. Р-4386, 52 од. зб., 1944-1970 рр.; 
"Радянський господар", с. Олексіївка, ф. Р-4378, 30 од. зб., 1944-1958 рр.; 
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"За соціалістичну перемогу", с. Потоки, ф. Р-5774, 7 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Потоки, ф. Р-5776, 11 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Ленінський шлях", с. Потоки, ф. Р-5577, 69 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Ім. Дзержинського, с. Почапинці, ф. Р-5742, 28 од. зб., 1944-1946, 1948-
1956, 1959-1970 рр.; 
Ім. Петровського, с. Рижавка, ф. Р-5775, 19 од. зб., 1945-1958 рр.; 
Ім. Дзержинського, с. Рів, ф. Р-5744, 8 од. зб., 1963-1970 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Северинівка, ф. Р-5746, 40 од. зб., 1945-1955, 1958-1970 рр.; 
Ім. Дімітрова, с. Сербинівка, ф. Р-5745, 30 од. зб., 1944-1970 рр.; 
"Червоний шлях", с. Слобода-Межирівська, ф. Р-5783, 36 од. зб., 1944-
1969 рр.; 
Ім. Мічуріна, с. Станіславчик, ф. Р-5766, 16 од. зб., 1951-1958 рр.; 
Ім. Петровського, с. Станіславчик, ф. Р-4390, 32 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. ХХІ партз’їзду, с. Станіславчик, ф. Р-5748, 25 од. зб., 1959-1969 рр.; 
Ім. 1 Травня, с. Стодульці, ф. Р-5743, 15 од. зб., 1945-1970 рр.; 
"Нове життя", с. Сьомаки, ф. Р-5784, 28 од. зб., 1944-1955, 1957-1958 рр.; 
"Розвиток", с. Тарасівка, ф. Р-4361, 53 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. 12-річчя РСЧА, с. Тартак, ф. Р-5782, 34 од. зб., 1944-1946, 1948-1958 рр.; 
Ім. Свердлова, с. Телелинці, ф. Р-5754, 19 од. зб., 1953-1969 рр.; 
Ім. ХХІІ з’їзду, с. Чернятин, ф. Р-5579, 27 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Калініна, с. Щучинці, ф. Р-5777, 4 од. зб., 1950-1958 рр. 
 
Калинівського району: 
Ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Дружелюбівка, ф. Р-5360, 155 од. зб., 1944-1970 рр.; 
"Мічурінець", с. Кіровка, ф. Р-5677, 124 од. зб., 1944-1973 рр.; 
"Червоний Жовтень", с. Лемешівка, ф. Р-5678, 94 од. зб., 1948-1974 рр.; 
Ім. ХVІІ партз’їзду, с. Польова Лисіївка, ф. Р-5039, 1 од. зб., 1950 р. 
 
Козятинського району: 
Ім. Леніна, с. Миколаївка, ф. Р-5584, 51 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. ХХ з’їзду КПРС, с. Непедівка, ф. Р-5583, 34 од. зб., 1945-1970 рр. 
 
Копайгородського району: 
Ім. Шевченка, с. Горай, ф. Р-5643, 39 од. зб., 1944-1958 рр.; 
 
Крижопільського району: 
"Третій вирішальний", с. Голубече, ф. Р-5670, 63 од. зб., 1944-1970 рр.; 
"Комунар", с. Голубече, ф. Р-5671, 19 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Калініна, с. Жабокрич, ф. Р-5341, 1 од. зб., 1940 р.; 
Ім. 40-річчя Жовтня, с. Зеленянка, ф. Р-5669, 35 од. зб., 1944-1960 рр.; 
Ім. К. Маркса, с. Красносілка, ф. Р-5668, 63 од. зб., 1944-1970 рр.; 
"Червоний Жовтень", с. Крижопіль, ф. Р-4036, 4 од. зб., 1944 р.; 
"Заповіт Ілліча", с. Петрушівка, ф. Р-5342, 11 од. зб., 1930-1940 рр.; 
"Інтернаціонал", с. Радянське, ф. Р-5672, 15 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Нове життя", с. Радянське, ф. Р-5673, 23 од. зб., 1944-1957 рр. 
 
Липовецького району: 
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Ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Лукашівка, ф. Р-5883, 71 од. зб., 1945-1970 рр.; 
Ім. К. Маркса, с. Росоша, ф. Р-5884, 78 од. зб., 1944-1947, 1949-1970 рр. 
 
Літинського району: 
Ім. Кірова, с. Горбівці, ф. Р-5717, 66 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
Могилів-Подільського району: 
Ім. 40-річчя Жовтня, с. Бабчинці, ф. Р-5797, 81 од. зб., 1944-1976 рр.; 
"Шлях до комунізму", с. Бабчинці, ф. Р-5798, 52 од. зб., 1946-1976 рр.; 
"Червоний сівач", с. Волохи, з 1947 р.- с. Балки, ф. Р-5230, 15 од. зб., 
1944-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Бандишівка, ф. Р-5425, 99 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ім. Молотова, с. Бандишівка, ф. Р-5799, 13 од. зб., 1946-1950 рр.; 
Ім. Дзержинського, с. Березівка, ф. Р-5429, 69 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Біляни, ф. Р-5801, 69 од. зб., 1945-1975 рр.; 
"Росія", с. Борівка, ф. Р-5800, 58 од. зб., 1946-1973 рр.; 
Ім. Свердлова, с. Борщівці, ф. Р-5214, 74 од. зб., 1945-1975 рр.; 
"Зоря комунізму", с. Бронниця, ф. Р-5463, 37 од. зб., 1944-1969 рр.; 
"Нове життя", с. Вендичани, ф. Р-5223, 6 од. зб., 1940, 1944-1950 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Вендичани, ф. Р-5226, 24 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. 17-річчя РСЧА, с. Вендичани, ф. Р-5227, 15 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Червоний Жовтень", с. Вендичани, ф. Р-5804, 85 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ім. ХХІ з’їзду КПРС, с. Вила-Ярузькі, ф. Р-5805, 91 од. зб., 1944-1973 рр.; 
Ім. Кірова, с. Воєводчинці, ф. Р-5194, 33 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. Кірова, с. Володіївці, ф. Р-5802, 63 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ім. Леніна, с. Гонтівка, ф. Р-5431, 76 од. зб., 1946-1975 рр.; 
Ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Грабарівка, ф. Р-5427, 39 од. зб., 1944-1947, 1949-
1958, 1962-1973 рр.; 
"1 Травня", с. Григорівка, ф. Р-5207, 24 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. Хрущова, с. Грушка, ф. Р-5807, 76 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ім. Котовського, с. Жеребилівка, ф. Р-5808, 84 од. зб., 1944-1976 рр.; 
"Перемога", с. Івонівка, ф. Р-5217, 32 од. зб., 1944-1958 рр.; 
"КІМ", с. Карпівка, ф. Р-5450, 13 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Козлів, ф. Р-5440, 14 од. зб., 1949-1958 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Кошова, ф. Р-5215, 65 од. зб., 1944-1975 рр.; 
"Реввоенсовет", с. Коси, ф. Р-5229, 60 од. зб., 1944-1973 рр.; 
"Хлібороб", с. Коштуля, ф. Р-5450, 13 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Крупської, с. Кремінне, ф. Р-5811, 46 од. зб., 1944-1958, 1963-1974 рр.; 
Ім. Петровського, с. Кричанівка, ф. Р-5771, 15 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Ватутіна, с. Кричанівка, ф. Р-5810, 88 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ім. Б. Хмельницького, с. Кукавка, ф. Р-5426, 116 од. зб., 1944-1977 рр.; 
"Перемога", с. Липчани, ф. Р-5448, 39 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. Калініна, с. Лозова, ф. Р-5812, 46 од. зб., 1944-1958, 1961-1976 рр.; 
"Україна", с. Мазурівка, ф. Р-5814, 88 од. зб., 1945-1973 рр.; 
"Сталінський шлях", с. Матеївка, ф. Р-5232, 5 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. КПРС, с. Мервинці, ф. Р-5773, 37 од. зб., 1947-1956, 1963-1973 рр.; 
"Комінтерн", м. Могилів-Подільський, ф. Р-5435, 11 од. зб., 1944-1950 рр.; 
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Ім. Сталіна, м. Могилів-Подільський, ф. Р-5441, 21 од. зб., 1945-1957, 1959 рр.; 
Ім. Першого Травня, с. Моївка, ф. Р-5813, 40 од. зб., 1946-1975 рр.; 
Ім. Калініна, с. Немія, ф. Р-5442, 19 од. зб., 1944-1952, 1955-1956,  
1959-1960 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Озаринці, ф. Р-5334, 17 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Щорса, с. Озаринці, ф. Р-5815, 95 од. зб., 1944-1975 рр.; 
"Ленінський комсомол", с. Оленівка, ф. Р-5205, 13 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. К. Маркса, с. Пеленівка, ф. Р-5817, 58 од. зб., 1944-1957, 1961-1973 рр.; 
"Червона хвиля", с. Пилипи, ф. Р-5211, 19 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Калініна, с. Пилипи, ф. Р-5816, 81 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ім. 20-річчя Жовтня, с. Садки, ф. Р-5447, 22 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. Чкалова, с. Садківці, ф. Р-5228, 51 од. зб., 1944-1958, 1963-1976 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Садова, ф. Р-5200, 19 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. Комінтерну, с. Саїнка, ф. Р-5818, 85 од. зб., 1944-1976 рр.; 
Ім. К. Маркса, с. Серебринці, ф. Р-5825, 84 од. зб., 1944-1975 рр.; 
"Україна", с. Серебрія, ф. Р-5820, 54 од. зб., 1944-1974 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Сказинці, ф. Р-5201, 75 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ім. Буденного, с. Сказинці, ф. Р-5225, 2 од. зб., 1945-1950 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Сліди, ф. Р-5224, 31 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Кірова, с. Сліди, ф. Р-5823, 109 од. зб., 1944-1976 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Слобода-Шлишковецька, ф. Р-5451, 10 од. зб., 1949-1958 рр.; 
Ім. Чапаєва, с. Сокіл, ф. Р-5824, 54 од. зб., 1944-1976 рр.; 
"Прогрес", с. Суботівка, ф. Р-5822, 81 од. зб., 1944-1959, 1961-1975 рр.; 
Ім. Петровського, с. Сугаки, ф. Р-5218, 23 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Дружба", с. Сугаки, ф. Р-5821, 109 од. зб., 1944-1975 рр.; 
"П’ятирічка", с. Тропова, ф. Р-5204, 14 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Червона зірка", с. Тропова, ф. Р-5430, 56 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Ілліча, с. Хоньківці, ф. Р-5826, 88 од. зб., 1944-1976 рр.; 
Ім. Горького, с. Чернівці, ф. Р-5827, 91 од. зб., 1946-1975 рр.; 
Ім. Леніна, с. Шишківці, ф. Р-5231, 54 од. зб., 1944-1976 рр.; 
"Росія", с. Яришів, ф. Р-5428, 79 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Молотова, с. Яруга, ф. Р-5203, 17 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. Леніна, с. Яруга, ф. Р-5759, 59 од. зб., 1944-1975 рр.; 
Ім. Чапаєва, с. Яструбна, ф. Р-5454, 42 од. зб., 1944-1958 рр. 
 
Мурованокуриловецького району: 
Ім. Калініна, с. Перекоринці, ф. Р-5641, 3 од. зб., 1946, 1948-1958 рр.; 
"Більшовик", с. Погоріла, ф. Р-5639, 19 од. зб., 1944-1958 рр.; 
"Вперед до комунізму", с. Рівне, ф. Р-5640, 71 од. зб., 1944-1970 рр.; 
"Більшовик", с. Роздолівка, ф. Р-5638, 47 од. зб., 1946-1969 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Степанки, ф. Р-5642, 70 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Ім. ДПУ, с. Татариски, ф. Р-3621, 2 од. зб., 1931-1932 рр.; 
"Серп та молот", с. Татариски, ф. Р-3622, 2 од. зб., 1931-1932 рр. 
 
Немирівського району: 
Ім. Леніна, с. Боблів, ф. Р-4233, 6 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"Пам’яті Леніна", с. Воробіївка, ф. Р-4161, 7 од. зб., 1937-1938, 1944-1947 рр.; 
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Ім. Ворошилова, с. Головеньки, ф. Р-4595, 6 од. зб., 1945-1949 рр.; 
Ім. Калініна, с. Данилки, ф. Р-4234, 7 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"Росія", с. Ковалівка, ф. Р-5357, 61 од. зб., 1944-1970 рр.; 
"Ударник", с. Мухівці, ф. Р-4594, 14 од. зб., 1944-1948 рр.; 
"За соціалізм", с. Озеро, ф. Р-4235, 5 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"Нова перебудова", с. Селевинці, ф. Р-4160, 10 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Горького, с. Селище, ф. Р-2410, 1 од. зб., 1939-1940 рр.; 
"Хлібна фабрика", с. Сорокотяжинці, ф. Р-4596, 16 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Шолудьки, ф. Р-4111, 7 од. зб., 1944-1947 рр. 
 
Ольгопільського району: 
"Ленінська іскра", с. Берізки-Чечельницькі, ф. Р-4558, 19 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Берізки-Чечельницькі, ф. Р-4575, 11 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"17 партз’їзду", с. Волова, ф. Р-4572, 9 од. зб., 1945-1950 рр.; 
"Перемога", с. Волова, ф. Р-4577, 13 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Енгельса, с. Волова, ф. Р-4579, 10 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"1 Травня", с. Демидівка, ф. Р-4562, 12 од. зб., 1946-1950 рр.; 
"3-й вирішальний", с. Демівка, ф. Р-4573, 9 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Будьонного, с. Демівка, ф. Р-4584, 7 од. зб., 1944-1946 рр.; 
"8 Березня", с. Демівка, ф. Р-4590, 10 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Любомирка, ф. Р-4578, 10 од. зб., 1944-1951 рр.; 
"Працівник", с. Ольгопіль, ф. Р-4569, 7 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Червона зірка", с. Рогізка, ф. Р-4559, 14 од. зб., 1945-1950 рр.; 
"Жовтнева перемога", с. Рогізка, ф. Р-4568, 16 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Четвертий завершальний", с. Рогізка, ф. Р-4574, 14 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"Червоний господар", с. Стратіївка, ф. Р-4567, 9 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Вільний шлях", с. Стратіївка, ф. Р-4676, 11 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Котовського, с. Стратіївка, ф. Р-4677, 14 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Спільна праця", с. Стратіївка, ф. Р-4585, 19 од. зб., 1944-1950 рр. 
 
Піщанського району: 
Ім. 7-го з’їзду Рад, с. Студена, ф. Р-3952, 7 од. зб., 1937-1941 рр. 
 
Плисківського району: 
"9 Січня", с. Андрушівка, ф. Р-4148, 4 од. зб., 1944-1946 рр.; 
"Зоря", с. Андрушівка, ф. Р-4151, 2 од. зб., 1945 р.; 
Ім. Кагановича, с. Барташівка, ф. Р-4167, 3 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"Переможець", с. Богданівка, ф. Р-4150, 2 од. зб., 1944-1945 рр.; 
Ім. Леніна, с. Буденівка, ф. Р-4184, 5 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Васильківці, ф. Р-4145, 2 од. зб., 1945-1947 рр.; 
"Новий шлях", с. Вербівка, ф. Р-4147, 22 од. зб., 1945-1954, 1956 рр.; 
Ім. Чкалова, с. Ганнівка, ф. Р-4152, 11 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Дзюньків, ф. Р-4142, 4 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"17 з’їзд ВКП(б)", с. Дзюньків, ф. Р-4173, 9 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"Нове життя", с. Довгалівка, ф. Р-4177, 9 од. зб., 1945-1947 рр.; 
"Ленінська правда", с. Довжок, ф. Р-4183, 8 од. зб., 1944-1947 рр.; 
"Перемога", с. Закриниччя, ф. Р-4186, 19 од. зб., 1944-1950 рр.; 
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"Ленінський шлях", с. Збаржівка, ф. Р-4182, 5 од. зб., 1944-1947 рр. 
Ім. Сталіна, с. Кожанка, ф. Р-4185, 7 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Люлинці, ф. Р-4143, 5 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Будьонного, с. Млинки, ф. Р-4146, 4 од. зб., 1944-1946 рр.; 
"Добробут", с. Наказне, ф. Р-4178, 4 од. зб., 1944-1948 рр.; 
"Червоний господар", с. Обозівка, ф. Р-4168, 1 од. зб.,  1947 р.; 
Ім. Ворошилова, с. Очеретня, ф. Р-4144, 2 од. зб., 1945-1947 рр.; 
"2-га п’ятирічка", с. Очеретня, ф. Р-4171, 4 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Очеретня, ф. Р-4174, 3 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Очитків, ф. Р-4170, 10 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Паріївка, ф. Р-4169, 1 од. зб., 1947 р.; 
Ім. Леніна, с. Плисків, ф. Р-4153, 4 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Плисків, ф. Р-4172, 4 од. зб., 1945-1947 рр.; 
"Соціалістична перемога" с. Розкопане, ф. Р-4166, 3 од. зб., 1944-1948 рр.; 
"Червоний маяк", с. Скоморошки, ф. Р-4176, 8 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Спичинці, ф. Р-4179, 6 од. зб., 1945-1947 рр.; 
"Молодий господар", с. Травневе, ф. Р-4149, 3 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Ім. Молотова, с. Чернявка, ф. Р-4175, 4 од. зб., 1945-1947 рр.; 
Ім. Леніна, с. Човновиця, ф. Р-4180, 4 од. зб., 1944-1947 рр. 
 
Погребищенського району: 
"Комунар", с. Скала, ф. Р-4181, 64 од. зб., 1944-1975 рр. 
 
Теплицького району: 
"Політвідділ", с. Важне, ф. Р-5538, 12 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"ХТЗ", с. Карабелівка, ф. Р-5535, 16 од. зб., 1945-1948, 1950-1958 рр.; 
Ім. Свердлова, с. Марківка, ф. Р-5534, 22 од. зб., 1944, 1947-1958 рр.; 
"Червоний прапор", с. Метанівка, ф. Р-5323, 1 од. зб., 1937 р.; 
Ім. Шевченка, с. Петрашівка, ф. Р-5324, 1 од. зб., 1941 р.; 
"Комунар", с. Погоріла, ф. Р-5539, 80 од. зб., 1945-1947, 1950-1970 рр.; 
"Україна", с. Росоша, ф. Р-5631, 54 од. зб., 1945-1947, 1949, 1951, 1956-
1969 рр.; 
"3-й рік п’ятирічки", с. Степанівка, ф. Р-5536, 9 од. зб., 1944-1945, 1947, 
1949 рр.; 
Ім. Леніна, с. Степанівка, ф. Р-5537, 61 од. зб., 1944, 1948-1970 рр.; 
Ім. ХХ з’їзду КПРС, с. Теплик, ф. Р-5630, 34 од. зб., 1951-1970 рр. 
 
Станіславчицького району: 
"Комунар", с. Будьки, ф. Р-4357, 10 од. зб., 1944-1952 рр.; 
"Червоний робітник", с. Будьки, ф. Р-4380, 28 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Новий сівач", с. Вознівці, ф. Р-4636, 4 од. зб., 1945-1947 рр.; 
"Прогрес", с. Дзялів, ф. Р-4440, 1 од. зб., 1946 р.; 
"Плугатар", с. Кам’яногірка, ф. Р-4381, 19 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Прогрес", с. Кам’яногірка, ф. Р-4382, 29 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Молотова, с. Кацмазів, ф. Р-3953, 49 од. зб., 1940-1950 рр.; 
"Нове життя", с. Кацмазів, ф. Р-4383, 13 од. зб., 1945-1950 рр.; 
"Перебудова", с. Кудіївці, ф. Р-4384, 20 од. зб., 1944-1950 рр.; 
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Ім. Чапаєва, с. Мовчани, ф. Р-4359, 7 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Будьонного, с. Носківці, ф. Р-4385, 15 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. К. Лібкнехта, с. Носківці, ф. Р-4429, 16 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Носківці, ф. Р-4632, 9 од. зб., 1944-1946 рр.; 
"Інтернаціонал", с. Олександрівка, ф. Р-4435, 21 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Чкалова, с. Олександрівка, ф. Р-4379, 14 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Спільна нива", с. Слобода-Носковецька, ф. Р-4387, 10 од. зб., 1944-1952 рр.; 
"Більшовик", с. Станіславчик, ф. Р-4360, 17 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"1 Травня", с. Станіславчик, ф. Р-4388, 9 од. зб., 1944-1948 рр.; 
"Червоний прапор", с. Станіславчик, ф. Р-4389, 7 од. зб., 1944-1948 рр.; 
Ім. Будьонного, с. Тарасівка, ф. Р-4391, 9 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Перемога", с. Тарасівка, ф. Р-4392, 15 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Тарасівка, ф. Р-4393, 8 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Новий побут", с. Телелинці, ф. Р-4358, 8 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"13-річчя Жовтня", с. Телелинці, ф. Р-4394, 5 од. зб., 1944-1949 рр. 
 
Томашпільського району: 
"Прогрес", с. Антопіль, ф. Р-4029, 3 од. зб., 1944 р.; 
Ім. Молотова, с. Біла, ф. Р-3999, 4 од. зб., 1944 р.; 
"Перемога", с. Вапнярка, ф. Р-4030, 5 од. зб., 1944 р.; 
"Паризька комуна", с. Велика Русава, ф. Р-4031, 4 од. зб., 1944 р.; 
"Прогрес", с. Велика Русава, ф. Р-4032, 5 од. зб., 1944 р.; 
"Праця", с. Вила, ф. Р-3654, 50 од. зб., 1927-1941, 1952-1958, 1961-1967 рр.; 
"13-річчя Жовтня", с. Головорусава, ф. Р-4033, 6 од. зб., 1944 р.; 
Ім. Ілліча, с. Горишківка, ф. Р-4034, 12 од. зб., 1944 р.; 
Ім. Димитрова, с. Жолоби, ф. Р-4035, 6 од. зб., 1944 р.; 
"Перемога", с. Забіляни, ф. Р-4045, 4 од. зб., 1944 р.; 
Ім. Комінтерну, с. Липівка, ф. Р-5383, 18 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"13-річчя Жовтня", с. Мала Русава, ф. Р-4038, 4 од. зб., 1944 р.; 
Ім. Калініна, с. Мала Русава, ф. Р-4037, 8 од. зб., 1944 р.; 
"Боротьба", с. Марківка, ф. Р-4039, 6 од. зб., 1944 р.; 
Ім. Ворошилова, с. Нетребівка, ф. Р-4025, 3 од. зб., 1944 р.; 
Ім. Будьонного, с. Нетребівка, ф. Р-4040, 3 од. зб., 1944 р.; 
"Червоне поле", с. Олександрівка, ф. Р-4027, 4 од. зб., 1944 р.; 
"Жовтень", с. Стіна, ф. Р-4042, 2 од. зб., 1944 р.; 
"Дніпробуд", с. Стіна, ф. Р-4046, 2 од. зб., 1944 р.; 
"7 з’їзд Рад", с. Стіна, ф. Р-4047, 2 од. зб., 1944 р.; 
"Більшовик", с. Яланець, ф. Р-4026, 3 од. зб., 1944 р. 
 
Тростянецького району: 
"ХТЗ», с. Глибочок, ф. Р-5689, 2 од. зб., 1944-1945, 1949 рр.; 
"Зоря комунізму", с. Глибочок, ф. Р-5690, 33 од. зб., 1949-1968 рр.; 
"Росія», с. Ладижин, ф. Р-5692, 53 од. зб., 1944-1968 рр.; 
Ім. Леніна, с. Ладижин, ф. Р-5693, 22 од. зб., 1944-1958 рр.; 
"40-річчя Жовтня", с. Лукашівка, ф. Р-5691, 22 од. зб., 1944-1959 рр.; 
"Правда", с. Мала Стратіївка, ф. Р-5337, 1 од. зб., 1940 р.; 
Ім. Кірова, с. Нова Ободівка, ф. Р-5338, 1 од. зб., 1940 р.; 
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"Прогрес", с. Скибинці, ф. Р-5688, 38 од. зб., 1944-1963 рр.; 
Ім. Молотова, с. Четвертинівка, ф. Р-5339, 2 од. зб., 1940-1941 рр. 
 
Тульчинського району: 
"Перемога", с. Даньківка, ф. Р-5646, 74 од. зб., 1944, 1946-1952, 1954-1959, 
1961-1975 рр.; 
Ім. ХХІІІ з’їзду КПРС, с. Петрашівка, ф. Р-5648, 91 од. зб., 1944-1970 рр.; 
Ім. Леніна, с. Печера, ф. Р-5647, 105 од. зб., 1944-1959, 1962-1975 рр.; 
Ім. Крупської, с. Станіславка, ф. Р-4041, 3 од. зб., 1944 р.; 
"Паризька комуна", с. Тиманівка, ф. Р-5382, 10 од. зб., 1945-1950 рр.; 
Ім. Суворова, с. Тиманівка, ф. Р-5384, 154 од. зб., 1944-1967 рр. 
 
Хмільницького району: 
Ім. Сталіна, с. Кожухів, ф. Р-5340, 5 од. зб., 1937-1941 рр.; 
"Дружба", с. Уланів, ф. Р-5374, 149 од. зб., 1944-1973 рр. 
 
Чернівецького району 
Ім. Сталіна, с. Бабчинці, ф. Р-5438, 14 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Бабчинці, ф. Р-5455, 3 од. зб., 1947-1950 рр.; 
"Зоря соціалізму", с. Бабчинці, ф. Р-5456, 8 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Березівка, ф. Р-5208, 10 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Березівка, ф. Р-5213, 9 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Петровського, с. Березівка, ф. Р-5216, 17 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Соцперемога", с. Березівка, ф. Р-5220, 9 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Перше Травня", с. Біляни, ф. Р-5445, 9 од. зб., 1944-1945, 1948-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Біляни, ф. Р-5457, 10 од. зб., 1946-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Борівка, ф. Р-5803, 43 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Борівка, ф. Р-5806, 5 од. зб., 1945, 1947-1950 рр.; 
"Перемога", с. Борівка, ф. Р-5809, 7 од. зб., 1944-1945 рр.; 
Ім. Петровського, с. Борівка, ф. Р-5819, 18 од. зб., 1945, 1947-1956 рр.; 
"Ленінський шлях", с. Володіївці, ф. Р-5434, 6 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Гонтівка, ф. Р-5195, 6 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Куйбишева, с. Гоцулівка, ф. Р-5437, 11 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"7 Жовтня", с. Гоцулівка, ф. Р-5449, 10 од. зб., 1945-1950 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Йосипівка, ф. Р-5193, 10 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Ленінський шлях", с. Лужок, ф. Р-5212, 14 од. зб., 1946-1957 рр.; 
"Заповіт Ілліча", с. Мазурівка, ф. Р-5436, 25 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Ім. Димитрова, с. Мазурівка, ф. Р-5439, 5 од. зб., 1945-1950 рр.; 
"Серп та молот", с. Мазурівка, ф. Р-5453, 5 од. зб., 1946, 1948-1950 рр.; 
"2-га п’ятирічка", с. Мервинці, ф. Р-5444, 16 од. зб., 1945-1950 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Новомикільське, ф. Р-5469, 8 од. зб., 1954-1958 рр.; 
Ім. Кагановича, с. Саїнка, ф. Р-5760, 17 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Червоний Жовтень", с. Серби, ф. Р-5198, 7 од. зб., 1946-1950 рр.; 
Ім. Будьонного, с. Скалопіль, ф. Р-5191, 10 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Сокіл, ф. Р-5209, 11 од. зб., 1946-1950 рр.; 
"Червоний промінь", с. Тростянець, ф. Р-4849, 4 од. зб., 1944-1945 рр.; 
"Іскра", с. Шендерівка, ф. Р-5197, 5 од. зб., 1945, 1948, 1950-1958 рр.; 
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Ім. Петровського, с. Шендерівка, ф. Р-5199, 13 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Кірова, с. Хрінівка, ф. Р-5459, 7 од. зб., 1949-1950 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Юзине, ф. Р-5193, 10 од. зб., 1944-1950 рр. 
 
Шаргородського району: 
"Ленінський шлях", с. Будне, ф. Р-4649, 4 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Нове життя", с. Будне, ф. Р-4666, 7 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Петровського, с. Гибалівка, ф. Р-4654, 9 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Будьонного, с. Гибалівка, ф. Р-4657, 3 од. зб., 1945-1947 рр.; 
"Спільна праця", с. Гибалівка, ф. Р-4658, 9 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Жданова, с. Жданове, ф. Р-5378, 47 од. зб., 1944-1959, 1961-1967 рр.; 
Ім. Суворова, с. Зведенівка, ф. Р-5621, 95 од. зб., 1944-1969 рр.; 
Ім. Леніна, с. Калинівка, ф. Р-4671, 9 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Комунар", с. Клекотина, ф. Р-4650, 12 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Леніна, с. Клекотина, ф. Р-4655, 11 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Червоний прапор", с. Козлівка, ф. Р-4651, 8 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Комінтерн", с. Конатківці, ф. Р-4660, 11 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Більшовик", с. Конишів, ф. Р-2425, 3 од. зб., 1929 р.; 
Ім. Шевченка, с. Копистирин, ф. Р-4653, 12 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Копистирин, ф. Р-4664, 7 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Шевченка, с. Лозова, ф. Р-4656, 11 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Прогрес", с. Лозова, ф. Р-4667, 10 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Лозова, ф. Р-4668, 5 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Леніна, с. Михайлівка, ф. Р-4659, 5 од. зб., 1944-1948 рр.; 
"Червоний плугатар", с. Пасинки, ф. Р-4665, 3 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Червона зірка", с. Пасинки, ф. Р-4670, 4 од. зб., 1944-1949 рр.; 
"Незаможник", с. Пеньківка, ф. Р-725, 48 од. зб., 1923-1928, 1944-1949 рр.; 
"Червоний орач", с. Пеньківка, ф. Р-4156, 12 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Леніна, с. Пеньківка, ф. Р-4663, 9 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Плебанівка, ф. Р-4669, 14 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Молотова, с. Слобода-Шаргородська, ф. Р-4661, 7 од. зб., 1945-1949 рр.; 
Ім. Куйбишева, с. Слобода-Шаргородська, ф. Р-4672, 3 од. зб., 1946-1947 рр.; 
"Праця", с. Теклівка, ф. Р-4652, 5 од. зб., 1944-1950 рр.; 
"Перемога", с. Федорівка, ф. Р-4673, 7 од. зб., 1944-1948 рр.; 
"Прогрес", с. Хоменки, ф. Р-4822, 69 од. зб., 1944-1967 рр.; 
"Червоний орач", м. Шаргород, ф. Р-4662, 8 од. зб., 1944-1949 рр.; 
Ім. Ворошилова, с. Юхимівка, ф. Р-4237, 3 од. зб., 1944-1947 рр. 
 
Шпиківського району: 
"Вільна праця", с. Зведенівка, ф. Р-5622, 12 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Молотова, с. Печера, ф. Р-5649, 18 од. зб., 1944-1952 рр. 
 
Юзвинського району: 
"Червона зірка", с. Зарванці, ф. Р-949, 14 од. зб., 1924-1927 рр. 
 
Ямпільського району: 
"Передовик", с. Довжок, ф. Р-5365, 70 од. зб., 1944-1967 рр.; 



"Дружба", с. Качківка, ф. Р-5366, 83 од. зб., 1944-1967 рр.; 
"Більшовик", с. Клембівка, ф. Р-5363, 41 од. зб., 1944-1966 рр.; 
"Червоний Жовтень", с. Северинівка, ф. Р-1235, 9 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Тростянець, ф. Р-5362, 59 од. зб., 1944-1965 рр.; 
Ім. Леніна, с. Цекинівка, ф. Р-5364, 100 од. зб., 1944-1968 рр. 
 
Яришівського району: 
"8 Березня", с. Бернашівка, ф. Р-5196, 44 од. зб., 1944-1958 рр.; 
"40-річчя Жовтня", с. Іракліївка, ф. Р-5443, 12 од. зб., 1944, 1946, 1955-
1958 рр.; 
Ім. Сталіна, с. Лядова, ф. Р-5202, 43 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Ім. Куйбишева, с. Нишівці, ф. Р-5644, 35 од. зб., 1944-1950, 1952-1958 рр.; 
Ім. ХVІІІ з’їзду партії, с. Слобода-Яришівська, ф. Р-5458, 16 од. зб., 1944-
1950 рр.; 
Ім. Петровського, с. Хоньківці, ф. Р-5221, 11 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Ім. Молотова, с. Юрківці, ф. Р-5210, 21 од. зб., 1944-1956 рр.; 
Ім. ХVІІ з’їзду партії, с. Яришів, ф. Р-5219, 12 од. зб., 1944-1950 рр. 
 
 
ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (ТСОЗи) 
 
2 фонди, 27 од. зб., 1923-1929 рр. Описи. 
 
Утворювалися в середині 1920-х рр. як первинні колективні господарства. 
Після завершення суцільної колективізації у 1930-1933 рр. товариства  
спільного обробітку землі реорганізувалися у сільськогосподарські артілі. 

 
Протоколи загальних зборів товариств; плани, схеми розташування 

земель; статути; відомості про наявність земель та майна по товариствах; 
списки членів товариств; листування про розподіл земель. 

 
Товариства спільного обробітку землі с. Луки-Мелешківської Вінницько-

го р-ну (О.А.Ф.), ф. Р-1968, 24 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Товариство спільного обробітку землі “Червоний піонер” с. Гавришівка, 

Вінницького р-ну, ф. Р-1956, 3 од. зб., 1927-1928 рр. 
 
 
СОЮЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КРЕДИТНИХ ТА 
ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВНИХ ТОВАРИСТВ 
 
14 фондів, 3835 од. зб., 1919-1932 рр. Описи, каталог. 
 
Союзи виробничих кооперативних товариств організовані згідно з поста-
новою ВУЦВК і РНК України від 26 жовтня 1921 р., а союзи кредитних 
кооперативних товариств – відповідно до постанови ВУЦВК від 05.04. 
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1922 р. Об’єднували універсальні та спеціалізовані сільськогосподарські 
виробничі й кредитні кооперативні товариства та колгоспи в  межах  окру- 
гів  і  районів.   Здійснювали   господарче   та   організаційно-агрономічне 
обслуговування  товариств. Ліквідовані: Погребищенський  союз  коопе- 
ративних сільськогосподарських товариств у вересні  1927 р.,  решта – у
1929-1930 рр. У фонді Р-137 відклалися документи Вінницького районно-
го сільськогосподарського союзу “Господарсоюз” за 1919-1920 рр. 

 
Обіжники, постанови, накази та інструкції республіканських галу-

зевих і окружних союзів сільськогосподарської кооперації та окружних 
виконавчих комітетів; протоколи засідань уповноважених та правлінь 
сільськогосподарських кредитних і виробничих кооперативних товариств 
та їх окружних союзів. 

Річні, квартальні й місячні плани та звіти окружних, районних сою-
зів сільськогосподарських кредитних та виробничих товариств, окремих 
товариств та колгоспів. 

Статути республіканських і окружних галузевих союзів сільського-
сподарської кооперації. Акти обстежень товариств та колгоспів. Договори 
з цукрозаводами і торговельними організаціями про контрактацію цукро-
вих буряків, насіння, меду. 

Листування з республіканськими галузевими союзами сільськогос-
подарської кооперації, сільськими товариствами і колгоспами, районними 
та окружними виконавчими комітетами про забезпечення товариств ма-
шинами та іншими товарами, планування, звітність, передові методи ве-
дення землеробства. 

 
Вінницький союз сільськогосподарських кредитно-кооперативних това-

риств, ф. Р-137, 1637 од. зб., 1919-1932 рр.; 
Вінницький окружний союз садово-городньо-виноградно-пасічницької 

кооперації, ф. Р-136, 230 од. зб., 1927-1930 рр.; 
Вінницький окружний союз яєчно-птахівничої кооперації, ф. Р-132, 74 од. 

зб., 1928-1930 рр.; 
Вінницький окружний союз бурякових виробничих кущів та районних 

спілок колгоспів, ф. Р-131, 684 од. зб., 1927-1930 рр.; 
Вінницький районний союз колективних господарств, ф. Р-135, 250 од. зб., 

1922-1932 рр.; 
Козятинська районна спілка сільськогосподарських виробничих коопера-

тивів, ф. Р-3679, 16 од. зб., 1930-1931 рр.; 
Могилів-Подільський союз кооперативних бурякових сільськогосподарсь-

ких товариств та колгоспів, ф. Р-1171, 25 од. зб., 1928-1930 рр.; 
Могилів-Подільський окружний союз сільськогосподарських та кредитно-

кооперативних товариств, ф. Р-1887, 18 од. зб., 1925-1928 рр.; 
Могилів-Подільський окружний союз молочно-тваринницької кооперації, 

ф. Р-1121, 186 од. зб., 1929-1930 рр.; 
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Плисківське районне об’єднання сільськогосподарських колективів, ф. Р-
3360, 41 од. зб., 1930-1932 рр.; 

Погребищенський союз кооперативних сільськогосподарських товариств і 
колгоспів, ф. Р-2127,  94 од. зб., 1925-1927 рр.; 

Подільський союз молочно-тваринницької кооперації, ф. Р-89, 467 од. зб., 
1926-1930 рр.; 

Тульчинський окружний союз бурякових і сільськогосподарських това-
риств та колгоспів, ф. Р-121, 104 од. зб., 1929-1930 рр.; 

Тульчинський окружний сільськогосподарський кредитно-кооперативний 
союз, ф. Р-486, 9 од. зб., 1928-1930 рр. 

 
 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КРЕДИТНІ ТА ВИРОБНИЧІ 
КООПЕРАТИВНІ ТОВАРИСТВА 
 
19 фондів, 535 од. зб., 1922-1923 рр. Описи. 
 
Виробничі кооперативні товариства організовані згідно з постановою 
ВУЦВК і РНК України від 26 жовтня 1921 р., а кредитні кооперативні то-
вариства – відповідно до постанови ВУЦВК від 5 квітня 1922 р. Були пер-
вісною формою колективного господарювання, підготовляли селян до 
об’єднання в колгоспи. Припинили діяльність у 1931-1933 рр. у зв’язку з 
суцільною колективізацією. 

 
Постанови Подільського губернського товариства сільськогосподар-

ського кредиту, окружних союзів сільськогосподарських кредитних і виро-
бничих кооперативних товариств; протоколи загальних зборів членів та 
засідань правлінь сільськогосподарських кредитних і виробничих коопера-
тивних товариств, правлінь окружних союзів сільськогосподарської коопе-
рації, районних технічних нарад з питань заснування товариств, розподілу 
кредитів між членами товариств, застосування агротехніки та ін. 

Річні, квартальні й місячні плани та звіти товариств. 
Відомості про кількість, місцезнаходження та діяльність кредитних 

та виробничих кооперативних товариств, їх статути. 
Листування з окружними союзами сільськогосподарських кредит-

них і виробничих кооперативних товариств, районними, окружними ви-
конкомами, Подільським товариством с/г кредиту з питань заготівлі хліба 
і м’яса, страхування кооперативного майна, будівництва та ін. 

 
Барське районне сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство, 

ф. Р-1255, 6 од. зб., 1929-1931 рр.; 
Барське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство “Хлібо-

робська спілка”, ф. Р-3553, 70 од. зб., 1924-1930 рр.; 
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Великокісницьке сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство 
(Ямпільський р-н), ф. Р-1239, 17 од. зб., 1926-1929 рр.; 

Вінницьке кооперативне молочно-тваринницьке товариство “Відроджен-
ня”, ф. Р-535, 76 од. зб., 1925-1926 рр.; 

Вінницьке окружне кооперативне насіннєве товариство, ф. Р-129, 184 од. 
зб., 1925-1930 рр.; 

Гонорівське бурякове сільськогосподарське кооперативне товариство 
(Піщанський р-н), ф. Р-3526, 2 од. зб., 1928-1929 рр.; 

Дзигівське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство “Від-
родження” (Ямпільський р-н), ф. Р-1237, 36 од. зб., 1926-1930 рр.; 

Забузьке сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство “Гос-
подар” (Брацлавський р-н), ф. Р-1173, 12 од. зб., 1922-1927 рр.; 

Івчанське кооперативне меліоративне товариство (Літинський р-н), 
ф. Р-2796, 10 од.зб., 1926-1930 рр.; 

Клембівське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство 
“Зоря” (Ямпільський р-н), ф. Р-1240, 27 од. зб., 1923-1930 рр.; 

Конищинське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство 
“Надія” (Ялтушківський р-н), ф. Р-493, 15 од. зб., 1928-1929 рр.; 

Маньківське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство 
“Єднання”, ф. Р-3608, 1 од. зб., 1927-1928 рр.; 

Матейківське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство 
“Вигода” (Барський р-н), ф. Р-3662, 10 од. зб., 1927-1929 рр.; 

Миколаївське молочно-тваринницьке кооперативне товариство (Козятин-
ський р-н), ф. Р-4094, 12 од. зб., 1927-1928 рр.; 

Михайлівське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство 
“10-ї роковини Жовтня” (Ямпільський р-н), ф. Р-2808, 5 од. зб., 1928-1930 рр.; 

Пузирецьке сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство,  
ф. Р-4980, 4 од. зб., 1924 р.; 

Ялтушківське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство 
“Селянська спілка”, ф. Р-3618, 18 од. зб., 1926-1929 рр.; 

Ямпільське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство 
“Дністро”, ф. Р-1213, 13 од. зб., 1928-1931 рр.; 

Янківське садово-городньо-насінницьке товариство “Радянський садів-
ник” (Вінницький р-н), ф. Р-632, 17 од. зб., 1926-1933 рр. 

 
 
РАДГОСПИ 
 
7 фондів, 707 од. зб., 1930-1935, 1944-1973 рр. Описи. 
 
Перші радгоспи створені у 1920-х роках,  відповідно   до положення Наркома-
ту земельних справ УСРР від 1 квітня 1920 р. У 1926 р в м. Могилів-
Подільський був створений радгосп “Острівки”, з 1931 р. – “КІМ”, який займа-
вся культивуванням виноградників. У 1930 р. в с. Радянському Літинського ра-
йону організований радгосп ім. Сталіна, з 1962 р. племрадгосп “Україна”. За-
ймався вирощуванням племмолодняку  свиней.  Згідно  з  постановою ЦК КП 



України та Ради Міністрів УРСР від 16 березня 1960 р., ряд колгоспів були пе-
ретворені у радгоспи. У 1962 р. в с. Пултівці Жмеринського району був створе-
ний радгосп з вирощування елітного насіння, зернових та хмелю – “Червоний”. 
У 1969 р. в с. Бронниця  Могилів-Подільського  району  створений радгосп 
“Зоря комунізму”, головним спрямуванням якого було садівництво. У фонді 
Жигалівське радянське господарство Всеукраїнського галузевого об’єднання 
транспортного та складсько-тарного господарства (Р-3504) відклалися докуме-
нти з особового складу (відомості на одержання заробітної плати, табелі праці 
поденних робітників, списки робітників та службовців). 

 
Постанови, рішення, накази Міністерства сільського господарства 

УРСР, харчової промисловості УРСР,  Вінницького облвиконкому; нака-
зи та вказівки облуправління сільського господарства, Вінницької дослід-
ної станції. 

Перспективні, виробничо-фінансові плани, плани капітального бу-
дівництва; зведені плани розвитку сільського господарства; кошториси 
адміністративно-господарських витрат, штатні розписи; річні звіти, агро-
номічні звіти. 

Акти ревізій виробничо-фінансової діяльності радгоспів; соціаліс-
тичні зобов’язання; книги обліку насіння; колективні договори; заяви ро-
бітників та службовців радгоспів. 

 
Жмеринський р-н: 
Ім. 50-річчя Великого Жовтня, с. Олександрівка, ф. Р-5750, 124 од. зб., 
1944-1968 рр.; 
“Червоний”, с. Пултівці, ф. Р-5751, 76 од. зб., 1962-1969 рр. 
 
Калинівський р-н: 
Жигалівський, с. Жигалівка, ф. Р-3504, 41 од. зб., 1930-1935 рр. 
 
Літинський р-н: 
Племрадгосп “Україна”, с. Радянське, ф. Р-5387, 140 од. зб., 1944-1968 рр. 
 
Могилів-Подільський р-н: 
“Зоря комунізму”, с. Бронниця, ф. Р-5765, 73 од. зб., 1969-1973 рр.; 
Ім. Леніна, с. Козлів, ф. Р-5768, 98 од. зб., 1959-1971 рр.; 
“КІМ”, м. Могилів-Подільський, ф. Р-5769, 155 од. зб., 1948, 1950, 1952-
1972 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ТРЕСТУ БОРОТЬБИ З ШКІДНИКАМИ СІЛЬСЬКОГО ТА 
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-161, 199 од. зб., 1931-1935 рр. Опис. 
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Створена відповідно до постанови Української Економічної Наради від 17 
червня 1932 р. та  постанови  Вінницького  облвиконкому  від  11.10.1932 р.
Підпорядковувалась  Всеукраїнському  тресту  боротьби  з  шкідниками 
сільського та лісового господарства. Знаходилась у м. Немирові. Займалася 
плануванням, контролем та безпосередньо оперативно-знищувальними ро-
ботами боротьби з шкідниками в сільських та лісових господарствах облас-
ті. Ліквідована відповідно до постанови НКЗС УСРР від 28 квітня 1934 р. та 
наказу Вінницького обласного земельного управління від 5 травня 1934 р. 
У фонді відклалися документи Всеукраїнської контори боротьби з шкідни-
ками сільського та лісового господарства за 1931 рік. 
 
Постанови, рішення, накази, обіжники та інструкції Народного Комі-

саріату земельних справ СРСР та УСРР, Всесоюзного об’єднання та Все-
українського тресту боротьби з шкідниками; накази, розпорядження  обла-
сної контори; інструкції Українського науково-дослідного інституту; про-
токоли нарад спеціалістів  обласної контори. 

Фінансові звіти  обласної контори; звіти про роботу міжрайонних 
контор боротьби з шкідниками; квартальні фінансові звіти по міжрайонних 
конторах. 

Акти та баланси ліквідкому обласної контори боротьби з шкідника-
ми. Заключні баланси обласної контори та міжрайонних станцій боротьби з 
шкідниками. Декадні зведення про хімічну боротьбу з шкідниками по Він-
ницькій станції. 

Відомості про наявність і потреби отруйних речовин та боротьбу з 
шкідниками по міжрайонних станціях; листування з Всесоюзним трестом 
боротьби з шкідниками та міжрайонними станціями  з фінансових і адміні-
стративно-господарських питань. 

У фонді відклалися документи з особового складу (особові рахунки 
працівників станції, відомості на виплату заробітної плати, списки праців-
ників міжрайонних станцій). 

 
 
МІЖРАЙОННІ СТАНЦІЇ БОРОТЬБИ З ШКІДНИКАМИ 
СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
2 фонди, 103 од. зб., 1930-1934 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови Української Економічної Наради від 10 
лютого 1930 р. та рішення Вінницького окрвиконкому від 14 серпня   
1930 р. Підпорядковувалися Українському державному тресту боротьби з 
шкідниками сільського господарства, з 1932 р. – Вінницькій обласній кон-
торі тресту боротьби з шкідниками сільського та лісового господарства. За-
ймалися складанням оперативних планів, забезпеченням їх виконання та 
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проведенням безпосередніх заходів боротьби зі шкідниками в господарст-
вах районів, які вони обслуговували. Ліквідовані відповідно до постанови 
НКЗС УСРР від 28 квітня 1934 р. 

 
Положення про станції; постанови, накази, розпорядження Народ-

ного Комісаріату земельних справ УСРР, Всеукраїнського тресту бороть-
би з шкідниками; директивні вказівки Вінницької обласної контори. 

Виробничі плани Вінницької міжрайонної станції; таблиці плану 
боротьби з шкідниками; кошториси Вінницької міжрайонної станції. 

Відомості про проведення робіт з боротьби зі шкідниками; угоди 
станцій боротьби зі шкідниками з колгоспами та місцевими організаціями 
на проведення оперативних робіт; листування з ВРНГ УСРР, Всеукраїн-
ським об’єднанням, обласною конторою  з питань боротьби зі шкідника-
ми сільського господарства. 

У фонді Вінницької міжрайонної станції боротьби з шкідниками 
відклалися документи з особового складу (відомості на виплату заробіт-
ної плати). 

 
Вінницька, ф. Р-2087, 98 од. зб., 1930-1934 рр.; 
Калинівська, ф. Р-2086, 5 од. зб., 1932-1933 рр.  
 
 

 
Ф. Р-3288, 544 од. зб., 1931-1932, 1944-1987 рр. Описи, каталог. 
 

 
Обіжники, розпорядження, протоколи об’єднання Укрбджолопро-

дукт; накази Міністерства сільського господарства УРСР, Вінницького 
облуправління сільського господарства, Вінницького облвиконкому; про-
токоли кущових нарад пасічників колгоспів і радгоспів Вінницької облас-
ті. 

Перспективні, виробничо-фінансові плани, річні звіти, кошториси. 
Інформації про розвиток бджільництва в господарствах області. 
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Створена 7 березня 1932 року. Підпорядкована галузевому об’єднанню 
Укрбджолопродукт. Займалася заготівлею, контрактацією переробки та 
збуту продукції бджільництва. Ліквідована 1 липня 1932 р., згідно з поста-
новою Ради праці та оборони СРСР від 6 червня 1932 р. Відновила діяль-
ність в березні 1944 р. Знаходилась у підпорядкуванні Республіканської 
контори бджільництва Міністерства сільського господарства УРСР.  
З 1985 р. – Управління бджільництва Держагропрому УРСР. 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА БДЖІЛЬНИЦТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОНТОРИ  
БДЖІЛЬНИЦТВА 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН МІ-
НІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 
 
Ф. Р-5400, 222 од. зб., 1961-1985 рр. Описи. 
 
Створена на підставі постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 28 
лютого 1961 р. та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 
12 квітня 1961 р. Знаходилась у підпорядкуванні Міністерства сільського 
господарства УРСР. Займалася розробкою заходів боротьби з шкідниками 
та хворобами сільськогосподарських рослин, керівництвом діяльності ра-
йонних станцій захисту рослин. 
 
Рішення облвиконкому; накази обласного управління сільського го-

сподарства. 
Річні плани боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподар-

ських рослин, річні фінансові звіти, кошториси, штатні розписи; річні 
звіти про заходи із захисту рослин; статистичні звіти про чисельність і 
склад спеціалістів. 

Документи про застосування біологічного методу боротьби з шкід-
никами сільськогосподарських рослин у біолабораторіях області (плани, 
рішення, довідки, інформації); огляди розповсюдження головних шкідни-
ків і хвороб сільськогосподарських культур та прогнози появи їх у Вінни-
цькій області на наступний рік. 

Інформації та листування з Міністерством сільського господарства 
УРСР про проведену роботу із захисту сільськогосподарських рослин від 
шкідників, хвороб, бур’янів. 

 
 
МІЖРАЙОННІ ДЕРЖАВНІ ІНСПЕКЦІЇ  
З ВИЗНАЧЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ 
 
5 фондів, 226 од. зб., 1947-1954 рр. Описи. 
 
Створені згідно із постановою Ради Міністрів СРСР від 11 березня 1947 р. 
Займалися визначенням врожайності, обліком посівних площ і сортових 
посівів у колгоспах та радгоспах, на присадибних ділянках. Контролювали 
виконання колгоспами та радгоспами державних завдань з підвищення 
врожайності. Підпорядковувались Головній держінспекції з визначення 
врожайності при Раді Міністрів СРСР. Ліквідовані згідно з постановою 
Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1954 року. 

 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Головної держінспек-

ції з визначення врожайності, обліку посівних площ і сортових посівів. 



Звіти, доповідні записки з визначення врожайності сільськогос-
подарських культур; матеріали про врожайність сільгоспкультур (пла-
нова врожайність і розряди врожайності зернових культур). 

Акти, доповідні записки та матеріали з перевірки стану озимих 
посівів перед і після зимування в колгоспах Могилів-Подільського, 
Гайсинського міжрайонів; листування з Головдержінспекцією з питань 
визначення врожайності. 

У фонді відклалися документи з особового складу (особові спра-
ви, анкети, автобіографії, відомості на видачу заробітної плати). 
 

Вінницька, ф. Р-3968, 106 од. зб., 1947-1954 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-3990, 32 од. зб., 1947-1953 рр.; 
Козятинська, ф. Р-3987, 33 од. зб., 1947-1954 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-3989, 39 од. зб., 1947-1954 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-3988, 16 од. зб., 1047-1953 рр. 

 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА НАСІННЄВА ІНСПЕКЦІЯ 
ДЕРЖАВНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМІТЕТУ УРСР 

 
Ф. Р-3869, 1167 од. зб., 1944-1992 рр. Описи, каталог. 

 
Створена  у  лютому  1932 р. В січні 1935 р. реорганізована в обласну 
контрольно-насіннєву лабораторію. Відповідно до постанови РНК СРСР 
від 24 лютого 1945 р. лабораторія була об’єднана з карантинною інспек-
цією і на їх базі організована обласна державна інспекція з насіннєвого 
контролю і карантину сільськогосподарських рослин. З 27.08.1947 р.,
відповідно до наказу  Головного управління   зернових і  олійних  куль-
тур Міністерства  сільського господарства  УРСР,  від'єдналась  в окре-
му установу – обласну контрольно-насіннєву лабораторію Міністерства 
сільського господарства СРСР. З 10 квітня 1948 р., згідно з постановою 
Ради Міністрів СРСР  від 1 березня 1948 р.,  реорганізована в обласну 
державну інспекцію з  якості  насіння. З червня 1953 р. входила до обла-
сного управління сільського господарства та заготівлі на правах відділу 
та мала назву обласної  контрольно-насіннєвої  лабораторії.  З 1961 р. 
виведена в самостійну одиницю. Відповідно до постанови Ради Мініст-
рів УРСР від 1 грудня 1965 р. – обласна контрольно-насіннєва лаборато-
рія реорганізована в обласну державну насіннєву інспекцію, з підпоряд-
куванням Республіканській державній насіннєвій інспекції Міністерства 
сільського господарства УРСР. З 1985 р. підпорядковувалася Державно-
му агропромисловому комітету УРСР. 

 
Накази, директивні вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, 

Центральної і Республіканської контрольно-насіннєвих лабораторій; постанови 
облвиконкому; протоколи виробничих нарад начальників районних держінспекцій. 
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Плани, річні звіти обласної і районних контрольно-насіннєвих ла-
бораторій, насіннєвих інспекцій. 

Матеріали про участь у виставках досягнень народного господарст-
ва СРСР (протоколи, постанови, характеристики). 

Інформації та листування з Міністерством сільського господарства 
УРСР, Центральною та Республіканською контрольно-насіннєвими лабо-
раторіями з питань насіннєвого контролю. 

 
 

 
Ф. Р-4808, 2078 од. зб., 1938-1940, 1944-1989 рр. Описи, каталог. 
 
Створена відповідно до постанови РНК СРСР від 29 червня 1937 р. Підпо-
рядковувалася Державній комісії з сортовипробування сільськогосподар-
ських культур при Міністерстві сільського господарства СРСР, з 1986 р. – 
Держагропрому УРСР. Займалася організацією виробничих робіт інспек-
тури та  сортодільниць, проведенням сортовипробування сільськогоспо-
дарських культур та агротехнічних дослідів на сортодільницях області. 

 
Директиви, розпорядження, інструкції держкомісії із сортовипробу-

вання сільськогосподарських культур; рішення облвиконкому; протоколи 
засідань ради з сортовипробування, обласних агронарад; протоколи засі-
дань обласної комісії з розгляду та внесення змін у сортове районування 
сільськогосподарських культур по області. 

Зведені річні плани із сортовипробування, агротехнічних дослідів; 
річні звіти обласної інспектури, підвідомчих дільниць із сортовипробу-
вання сільськогосподарських культур; метеорологічні звіти сортоділь-
ниць; кошториси, штатні розписи. 

Головні показники досліджуваних сортів на сортодільницях області; 
листування з держкомісією із сортовипробування сільськогосподарських 
культур, лабораторіями та сортодільницями з питань сортовипробування. 

 
 
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН  
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-4969, 513 од. зб., 1946-1990 рр. Опис. 
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ІНСПЕКТУРА ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З СОРТОВИПРОБУ-
ВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ВІН-
НИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З СОРТОВИ-
ПРОБУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 
ПРИ МІНІСТРЕСТВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР 



Створена у 1944 р. як обласна державна інспекція з карантину сільського-
сподарських рослин. З лютого 1945 р. об’єднана з  обласною  контрольно-
насіннєвою лабораторією, на їх базі організована обласна державна інспе-
кція з насіннєвого контролю і карантину сільськогосподарських рослин. У 
серпні 1947 р. відокремилась   у самостійну  організацію – Держінспекцію 
з карантину сільськогосподарських рослин, підпорядковану Міністерству 
сільського господарства УРСР. З  грудня 1962 р.  перейменована у держін-
спекцію з карантину рослин у Вінницькій області. Здійснювала державну 
систему карантинних заходів з охорони території області від занесення та 
розповсюдження особливо небезпечних шкідників і хвороб сільськогос-
подарських рослин. 

 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Головної і рес-

публіканської інспекцій; постанови, накази обласного управління сільсь-
кого господарства; рішення облвиконкому і райвиконкомів; протоколи 
виробничих нарад інспекції. 

Річні плани та звіти інспекції; річні фінансові звіти; кошториси, 
штатні розписи. 

Документи про боротьбу із захворюваннями і шкідниками сільсько-
господарських рослин (інформації, акти, листування); карантинні серти-
фікати на вивіз продукції за кордон; карантинні донесення на ввіз імпорт-
ної продукції; акти карантинного нагляду з перевірки виконання госпо-
дарствами та організаціями постанов і карантинних правил. 

 
 

 
Ф. Р-100, 419 од. зб., 1921, 1944-1970 рр. Описи. 
 
Організована у 1888 р. при Уладівському цукровому заводі. Займалася се-
лекцією  насіння  цукрових  буряків. З 1921 р. входила  до сортово-
селекційного відділу Головцукру Народного Комісаріату харчової проми-
словості. Відповідно до наказу Наркомату технічних культур СРСР від 29 
грудня 1945 р., станція підпорядкована сортово-насіннєвому тресту “Сор-
тнасіннятрест” Головцукру Наркомату технічних культур СРСР. З 1959 р., 
відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 11 березня 1959 р. – 
підпорядкована Всесоюзному науково-дослідному інституту цукрових 
буряків Міністерства сільського господарства СРСР. Займалася селекцією 
нових високопродуктивних сортів насіння цукрових буряків, зернових 
культур, гороху, багатолітніх трав; розробкою нових ефективних заходів 
боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин. 
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УЛАДОВО-ЛЮЛИНЕЦЬКА ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНА 
СТАНЦІЯ ВСЕСОЮЗНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 
ІНСТИТУТУ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ МІНІСТЕРСТВА 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР 



Постанови, накази, обіжники, директиви та інструкції Наркоматів 
харчової промисловості та технічних культур СРСР, Цукротресту, Сорт-
насінтресту, Вінницького облвиконкому, Калинівського райвиконкому; 
протоколи засідань наукової ради станції. 

Перспективні плани; плани розвитку селекційної станції; річні ви-
робничо-фінансові плани; тематичні, плани науково-дослідних робіт, 
плани впровадження наукових досягнень та передового досвіду у вироб-
ництво; кошториси; штатні розписи; річні бухгалтерські звіти; звіти про 
результати науково-дослідних робіт. 

Проект осушення заболочених земель на 1962 рік; наукові статті з 
питань боротьби з шкідниками, селекції багатолітніх трав та ін.; колекти-
вні договори. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ  
"ЕЛІТА" ДЕРЖАГРОПРОМКОМІТЕТУ УРСР 
 
Ф. Р-101, 2169 од. зб., 1922-1927, 1944-1986 рр. Описи, каталог. 
 
Створене у 1896 р. як Немерчанське насіннєве господарство. Знаходилося 
в с. Немерче Могилівського повіту. Займалося виробництвом насіння цук-
рового буряку. У 1921 р. на базі цього господарства створена Немерчансь-
ка селекційна станція, підпорядкована Головцукру. У 1935 р. постановою 
РНК СРСР реорганізована у Вінницьку обласну сільськогосподарську 
дослідну станцію. В 1940 р., у зв’язку з організацією державних селекцій-
них станцій, перейменована у Немерчанську державну селекційну станцію 
та підпорядкована Головному сортовому управлінню НКЗС СРСР. Відпо-
відно до постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 14.02.1956 р. –
реорганізована  у  Вінницьку  державну  сільськогосподарську   дослідну 
станцію, підпорядковану Головному управлінню науки Міністерства сіль-
ського господарства УРСР. У 1960 р. – переведена в с.Агрономічне Він-
ницького району. Займалася розробкою засобів підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур, збільшення продуктивності тваринництва; 
організацією сорто-насіннєвої та племінної роботи в колгоспах та радгос-
пах області. У 1985 р., відповідно до наказу Міністерства сільського гос-
подарства УРСР від 9 серпня 1985 р., перейменована у Вінницьке науково-
виробниче об’єднання “Еліта”, підпорядковане Головному управлінню 
науково-технічного прогресу в галузях АПК при Держагропромі УРСР. 
 
Накази, розпорядження, інструкції та методичні вказівки Головного 

сортового управління селекції НКЗС СРСР  та УРСР; накази та розпоря-
дження Міністерства сільського господарства УРСР, обласного управлін-
ня сільського господарства; статут Вінницької державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції; постанови президії Академії сільськогосподар-
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ських наук УРСР; рішення облвиконкому; протоколи засідань наукової 
ради станції. 

Зведені виробничо-фінансові плани; плани впровадження досягнень 
науки та передового досвіду в сільськогосподарському виробництві; те-
матичні плани дослідних і селекційних робіт; плани підвідомчих госпо-
дарств; плани заходів з покращення родючості земель та ефективного 
використання угідь підвідомчих господарств; зведені основні показники 
плану розвитку сільського господарства; річні звіти про результати нау-
ково-дослідних робіт з агротехніки, насінництва, тваринництва, економі-
ки, захисту рослин, рільництва; річні звіти про результати реалізації еліт-
ного насіння; агрономічні звіти; зведені відомості результатів сортови-
пробування цукрових буряків та висадків, зернових культур. 

Документи з роботи первинної організації товариства “Знання” 
(протоколи, плани, списки, довідки). Доповідь про стан і перспективи 
розвитку садівництва в області; рекомендації, довідки про впровадження 
науки та передового досвіду роботи в сільськогосподарське виробництво 
області. Відомості про розвиток тваринництва, виробництва та здачу 
державі продукції тваринництва господарствами дослідної станції, Доку-
менти про науково-дослідну роботу з районного сортовипробування 
(польові книги, паспорти дослідів, акти, таблиці обліку цукрового буряку 
по дільницях). 

У фонді відклалися документи з особового складу за 1924-1927 
рр. (особові справи працівників, особові рахунки, списки службовців дос-
лідної станції). 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА ЗОНАЛЬНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ САДІВ-
НИЦТВА УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІН-
СТИТУТУ САДІВНИЦТВА 
 
Ф. Р-5737, 247 од. зб., 1969-1985 рр. Описи, каталог. 
 
Організована відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 травня 
1969 р. та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 21 трав-
ня 1969 р. як Подільська зональна дослідна станція садівництва. В липні 
1978 р. перейменована у Подільську дослідну  станцію  садівництва.  Під-
порядковувалася Науково-виробничому плодорозсадному об’єднанню Го-
ловплодвінпрому УРСР. Займалася удосконаленням та розробкою техно-
логії вирощування посадкового матеріалу, проведенням робіт із  селекції  
й сортовивчення плодових та ягідних культур, наданням методичної до-
помоги у впровадженні досягнень науки і техніки,  передового  досвіду  в 
колгоспах та радгоспах. 

 



Постанови Ради Міністрів УРСР; накази Міністерства сільського 
господарства СРСР; рішення та постанови облвиконкому; накази Науко-
во-виробничого плодорозсадного об’єднання Головплодвинпрому УРСР; 
протоколи засідань науково-технічної ради. 

Плани розвитку сільського господарства, економічного і соціального 
розвитку станції; виробничо-фінансові плани; тематичні плани науково-
дослідної роботи; річні звіти з основної діяльності, науково-дослідної роботи. 

Довідки про результати перевірок виконання тематичних планів на-
уково-дослідних робіт; акти впровадження досягнень науки, нової техніки 
і передового досвіду; колективні договори. 

 
 
СЕЛЕКЦІЙНІ СТАНЦІЇ 
 
2 фонди, 11 од. зб., 1921-1925 рр. Описи. 
 
Акти перевірок роботи Кальницької селекційної станції. Описання 

Іллінецької селекційної станції і стану дослідної справи на ній. Списки 
особового складу. Відомості про надходження та вибуття зерна. 

 
Іллінецька, ф. Р-1097, 9 од. зб., 1921-1927 рр.; 
Кальницька, ф. Р-3519, 2 од. зб., 1921 р. 
 
 
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ВОВНИ 
 
Ф. Р-6126, 74 од. зб., 1977-2001 рр. Описи. 
 
Утворена як Вінницька зональна лабораторія  вовни  відповідно д о  нака-
зу Міністерства  сільського господарства СРСР від 12.04.1976 р. та Мініс-
терства сільського господарства УРСР від 3.11.1976 р. № 361, для надання 
допомоги колгоспам і радгоспам у проведенні заходів з визначення якості 
вовни. У 1984 р. реорганізована в Українську республіканську лабораторію 
вовни з безпосереднім підпорядкуванням Головному управлінню тварин-
ництва і птахівництва Міністерства сільського господарства УРСР. Відпо-
відно до наказу Міністерства сільського господарства і продовольства 
України від 13.10.1992 р. № 110 перейменована в Українську державну ла-
бораторію вовни з безпосереднім підпорядкуванням Міністерству сільсь-
кого господарства і продовольства України. 
 
Положення про Республіканську лабораторію вовни (1984, 1988, 

1991 рр.). Статути Вінницької зональної лабораторії вовни (1977, 1979 
рр.), Української державної лабораторії вовни (1997 р.). 

Річні плани роботи лабораторії вовни. Річні бухгалтерські звіти. 
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Аналітичні відомості про якість і ціну вовни, яку продано державі в 
1990-1992 рр. колгоспами і радгоспами. Документи про ліквідацію лабо-
раторії. 

Кошториси витрат та штатні розписи. Документи з особового складу. 
 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ УКРАЇНСЬКОГО ТРЕСТУ  
РАДЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ПОДІЛЛІ 
 
Ф. Р-4229, 5 од. зб., 1922-1923 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань планової комісії при Подільському губернсько-

му земельному управлінні. 
Справа про діяльність Чернятинського і Верхівського кущів тресту. 

Головна книга контори уповноваженого. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КОЛГОСПНИХ, ТОВА-
РНИХ ТА ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ (ОБЛКОЛГОСПФЕРМИ) 
 
Ф. Р-1999, 104 од. зб., 1932-1934 рр. Опис. 
 
Створене відповідно до наказу Обласного земельного управління від 16 
грудня 1932 р. Підпорядковувалось Управлінню колгоспних товарних та 
тваринницьких ферм “Укрколгоспферма” та обласному земельному 
управлінню. Здійснювало керівництво та контроль над колгоспфермами у 
вирощуванні високоякісних племінних порід великої рогатої худоби, сви-
ней, овець, кіз. Ліквідоване 8 травня 1934 р. відповідно до постанови 
НКЗС УСРР від 28 квітня 1934 р. 

 
Накази, oбіжники Вінницького обласного земельного управління; 

директиви облколгоспферми; протоколи виробничих нарад; протоколи 
засідань ліквідаційної комісії. 

Плани роботи на 1934 р., річні баланси та звіти; оборотні відомості; 
ліквідаційні баланси райколгоспферм. Акти передачі майна райколгосп-
ферм; листування з райколгоспфермами з господарських та фінансових 
питань. 

У фонді відклалися документи з особового складу (накази, відомос-
ті на виплату зарплати, списки працівників). 
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Ф. Р-247, 34 од. зб., 1932-1933 рр. Опис. 
 
Постанови НК постачання УСРР, Вінницького облвиконкому йобі-

жники "Укрколгоспцентру" про заготівлю картоплі, плодів та ягід. Ін-
струкції про заготівлю насіння городини і баштанних культур. 

Плани посівів буряків по районах, реалізації садово-городніх продуктів. 
Торговельні договори. 
Листування з районними конторами й інспекторами про агрономіч- 

ні заходи на ягідникіх і в садах. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА УПОВНОВАЖЕНОГО 
ІНКУБАТОРНО-ПТАХІВНИЧОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-249, 266 од. зб., 1932-1934 рр. Опис. 
 
Створенa 15 березня 1932 р. як обласна контора уповноваженого інкуба-
торно-птахівничого центру. Підпорядковувалась Управлінню птахівницт-
ва та інкубації НКЗС УСРР. Займалася вирощуванням свійської  птиці  та 
реалізацією продуктів птахівництва.  1933 р. реорганізована  у  Вінницьке 
обласне об’єднання інкубаторних станцій. Ліквідованa у 1934 р. відповід-
но до постанови НКЗС УСРР від 28 квітня 1934 р. 

 
Директиви, розпорядження, oбіжники Управління птахівництва та 

інкубації УСРР; накази обласної контори; протоколи технічних нарад 
працівників облконтори. 

Річні плани та звіти; статистичні відомості про здачу птахопродуктів. 
Акти обстежень інкубаторних станцій; листування з Управлінням 

птахівництва та інкубації УСРР з питань організації інкубаторних стан-
цій, фінансування, боротьби із захворюванням курчат, здачі продукції 
птахівництва. 

 
 
БЕРШАДСЬКА PАЙОННА CПІЛКА CІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКИХ TА KРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНИХ TОВА-
РИСТВ 
 
Ф. Р-3546, 6 од. зб., 1919-1925 рр. Опис. 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА САДОВО-
ВИНОГРАДНО-ЯГІДНОГО І ГОРОДНЬОГО                        
ЦЕНТРУ КОЛГОСПІВ 



Створена 13 листопада 1921 р. зборами уповноважених сільськогосподар-
ських кооперативів Ольгопільщини, відповідно до постанови ВУЦВК та 
РНК України від 26 жовтня 1921 р. Об’єднувала сільськогосподарські ко-
оперативні товариства, здійснювала господарське та організаційно-
агрономічне обслуговування товариств. Ліквідована у 1925 р. 
У фонді відклалися документи сільськогосподарських кооперативних то-
вариств за 1919-1921 рр. 
 
Протоколи з’їзду уповноважених сільськогосподарських товариств; 

протоколи засідань правління та загальних зборів кооперативних това-
риств; статути сільськогосподарських товариств. 

Звіти про роботу. 
Акти обстежень товариств; списки членів сільськогосподарських 

товариств. 
 
 
ВІДДІЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАТИВНОЇ СПІЛКИ 
 
3 фонди, 207 од. зб., 1921-1925 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК України від 26 жовтня 
1921 р. Надавали допомогу в отриманні кредитів кооперативним товарис-
твам, здійснювали господарське, інформативне та агрономічне обслугову-
вання сільськогосподарських товариств. Ліквідовані у 1925 р. 

 
Постанови, обіжники ВУЦВК та РНК, Всеукраїнської спілки сіль-

ськогосподарської кооперації; накази Подільського губвиконкому, пові-
тових виконкомів; oбіжники, розпорядження губернського земельного 
управління, Вінницького районного кооперативного союзу; статути сіль-
ськогосподарських кооперативних товариств; протоколи загальних зборів 
сільськогосподарських товариств. 

Акти обстежень кооперативних товариств; листування з Подільсь-
ким губернським та Вінницьким районним союзами сільськогосподарсь-
ких кооперативних товариств, райвиконкомами, кооперативними товари-
ствами з питань землекористування, садівництва, городництва. 

 
Жмеринське, ф. Р-326, 39 од. зб., 1921-1924 рр.; 
Немирівське, ф. Р-2545, 14 од. зб., 1921-1925 рр.; 
Хмільницьке, ф. Р-106, 154 од. зб., 1921-1924 рр. 
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КОНТОРИ БЕРДИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАТИВНОЇ СПІЛКИ 
 
2 фонди, 73 од. зб., 1921-1925 рр. Описи. 
 
Створені згідно з постановою ВУЦВК  і  РНК України  від  26.10.1921 р.
р. Здійснювали господарське та організаційно-агрономічне обслуговуван-
ня кооперативних сільськогосподарських товариств. Ліквідовані у 1925 р. 

 

Звіти Липовецької контори, оборотні відомості матеріалів, продук-
тів. Акти обстеження Кам’янецького господарства; списки фундаторів 
сільськогосподарських товариств та пайщиків; листування з Правлінням 
Бердичівського “Господарсоюзу”, сільськогосподарськими товариствами 
з організаційно-господарських питань. 

 
Козятинська, ф. Р-2463, 23 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Липовецька, ф. Р-2820, 50 од. зб., 1920-1925 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА РАЙОННА КОНТОРА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
СОЮЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ 
 
Ф. Р-114, 16 од. зб., 1929-1932 рр. Опис. 
 
Створена, відповідно до постанови ВУЦВК і РНК України від 26 жовтня 
1921 р. як кооперативний союз сільськогосподарських виробничих това-
риств. З 1931 р. – Вінницька районна контора Всеукраїнського союзу сіль-
ськогосподарської кооперації. Здійснювала інформативне, господарське та 
агрономічне обслуговування сільськогосподарських товариств. Ліквідова-
на у 1932 р. 

 
Розпорядження РНК, Наркомату постачання, земельних справ 

УСРР; розпорядження, oбіжники, інструкції Укрсількоопцентру, Всеук-
раїнського союзу “Добробут”; накази районної контори; протоколи прав-
ління Вінкоопсоюзу. 

Річні фінансові плани, плани заготівлі сировини; кошториси; баланси. 
Листування з Укркоопцентром, райкоопсоюзами, підприємствами, 

сільськими радами з питань виконання планів заготівлі продуктів, розве-
дення олійних культур, кооперування м’ясомолочних продуктів. 
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Постанови Економічної Наради УСРР; обіжники, інструкції Всеук-
раїнського сільськогосподарського союзу; протоколи, витяги з протоколів 
засідань контор. 
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ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ З ВИРОБНИЦТВА, 
ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБУТУ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР І 
КАРТОПЛІ “СОРТНАСІННЯОВОЧ” УКРАЇНСЬКОГО РЕС-
ПУБЛІКАНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “УКРСОРТНАСІННЯО-
ВОЧ” 
 
Ф. Р-5999, 74 од. зб., 1965-1983 рр. Опис. 
 
Організоване згідно з наказом Українського республіканського об’єднання 
“Сортнасінняовоч” від 10 липня 1964 р. Підпорядковувалось Українсько-
му республіканському об’єднанню “Сортнасінняовоч”. Займалося заготів-
лею та реалізацією овочевих культур, сортової картоплі. 

 
Рішення, накази Українського республіканського об’єднання “Сор-

тнасінняовоч”; протоколи виробничих нарад і засідань балансової комісії 
обласного об’єднання. 

Виробничо-фінансові плани, плани та звіти роздрібного товарообігу 
об’єднання та підвідомчої сітки; кошториси; зведені річні бухгалтерські 
звіти; звіти з агровиробничої діяльності; статистичні звіти про чисель-
ність та склад спеціалістів. 

Документи про проведення комплексної ревізії виробничо-
фінансової діяльності об’єднання (накази, акти, довідки). 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ВИРОБНИЧО-АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ САДІ-
ВНИЦТВА І ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ “ВІННИЦЯ-
РАДГОСПВИНПРОМ” ГОЛОВПЛОДВИНПРОМУ УРСР 
 
Ф. Р-5736, 1298 од. зб., 1959-1985 рр. Описи. 
 
Утворене відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 14 
березня 1969 р. як Вінницький спеціалізований трест плодово-ягідних 
радгоспів. Підпорядковувався Міністерству радгоспів УРСР, з вересня 
1972 р. – Головному управлінню Ради Міністрів УРСР із садівництва, ви-
ноградарства та виноробної промисловості. В січні 1983 р., на підставі ро-
зпорядження Ради Міністрів УРСР та наказу Головплодвинпрому УРСР 
від 12 січня 1983 р., реорганізований у Вінницьке виробничо-аграрне 
об’єднання із садівництва та виноробної промисловості “Вінницярадгосп-
винпром”. У січні 1986 р. реорганізований  в  обласнеа  аграрно-про-
мислове об’єднання “Облплодоовоч”. 
У фонді відклалися документи радгоспів області (плани та звіти) за 1959-
1968 рр. 

 



Накази Міністерства радгоспів УРСР, Головплодвинпрому УРСР; 
постанови, рішення, розпорядження облвиконкому; накази з основної 
діяльності об’єднання. 

Відомості радгоспів об’єднання про реалізацію сільськогосподарсь-
кої продукції,  колективні договори радгоспів області. 

 
 
ВІННИЦЬКА КООПЕРАТИВНО-ДЕРЖАВНА СПІЛКА ІЗ 
САДІВНИЦТВА ТА ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
“ВІННИЦЯСАДВИНПРОМ” 
 
Ф. Р-6133, 286 од. зб., 1986-1992 рр. Опис. 
 
Створене відповідно до рішення Вінницького облвиконкому від 2 січня 
1986 р. як обласне агропромислове об’єднання “Облплодоовочпром”.  
Підпорядковувалось Вінницькому обласному агропромисловому комітету. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1989 р., на 
установчих зборах уповноважених представників радгосів, колгоспів, під-
приємств та організацій реорганізована у Вінницьку обласну кооператив-
но-державну спілку агропромислових плодоовочевих об’єднань області. 
На підставі наказу Держагропрому УРСР від 25 грудня 1990 р., на устано-
вчих зборах уповноважених представників радгоспів і підприємств облас-
ті, в 1991 р. реорганізована у Вінницьку кооперативно-державну спілку із 
садівництва та виноробної промисловості “Вінницясадвинпром”. Входила 
в систему Держагропрому України, підпорядковувалась асоціації Укрсад-
винпрому та раді представників – засновників спілки. 

 
Накази генерального директора з основної діяльності; протоколи за-

сідань ради директорів, ради спілки, установчих зборів, балансової комісії. 
Виробничо-фінансові плани, плани розвитку науки і техніки на 

промислових підприємствах облспілки; річні бухгалтерські звіти; зведені 
та річні статистичні звіти про виконання планів. 

Акти комплексних ревізій виробничо-фінансової діяльності радгоспів. 
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Зведені виробничо-фінансові плани тресту та окремо по радгоспах; 
плани економічного та соціального розвитку радгоспів області, впрова-
дження досягнень науково-технічного прогресу; кошториси, штатні роз-
писи;  зведені річні   бухгалтерські  звіти  тресту;  бухгалтерські звіти рад-
госпів області; статистичні звіти. 
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ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ АГ-
РОХІМІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОС-
ПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 
ВИРОБНИЧО-НАУКОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
“УКРСІЛЬГОСПХІМІЯ”  
 
Ф. Р-6017, 392 од. зб., 1979-1988 рр. Опис. 
 
Створене відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 11 
вересня 1979 р. Підпорядковувалось Українському республіканському ви-
робничо-науковому об’єднанню “Укрсільгоспхімія”. Здійснювало агрохі-
мічне обслуговування організацій сільського господарства, контролювало 
виробничу та фінансово-господарську діяльність районних об’єднань 
“Сільгоспхімія”. 

 
Накази та розпорядження Міністерства сільського господарства 

УРСР та республіканського об’єднання “Укрсільгоспхімія”; накази голо-
ви обласного об’єднання з основної діяльності; постанови та протоколи 
техніко-економічної ради об’єднання. 

Виробничо-фінансові плани об’єднання та підвідомчої мережі; зве-
дені плани агрохімічного обслуговування районів; кошториси, штатні 
розписи об’єднання і підвідомчої мережі; річні бухгалтерські звіти облас-
ного та районних об’єднань; статистичні звіти. 

Документи про організацію винахідницької та раціоналізаторської 
роботи (дані, інформації, довідки); документи з підвищення родючості 
грунтів у колгоспах і радгоспах (плани, інформації, відомості); колективні 
договори районних об’єднань. 

 
 
ВІДДІЛИ З БУДІВНИЦТВА В КОЛГОСПАХ  
ПРИ РАЙВИКОНКОМАХ 
 
7 фондів, 360 од. зб., 1945-1958 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови РНК УРСР та ЦК КПУ від 27 квітня 
1945 р. та постанови Вінницького облвиконкому від 26 травня 1945 р. У 
червні 1953 р. введені до складу  районних  управлінь  сільського  госпо-
дарства і заготівель як будівельні відділи управління сільського господар-
ства і заготівель. У зв’язку з ліквідацією районних управлінь сільського 
господарства і заготівель, у грудні 1953 р. реорганізовані   у відділи  з  бу-
дівництва в колгоспах, в складі райвиконкомів. Підпорядковувались рай-
виконкомам та обласному управлінню з будівництва в колгоспах. Ліквідо-
вані відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 10 жовт-
ня 1958 р.  



Постанови, рішення облвиконкому та райвиконкомів; накази та ди-
рективні вказівки обласного управління з будівництва в колгоспах. 

Плани сільського та колгоспного будівництва; кошториси, штатні 
розписи; звіти про хід будівництва виробничих об’єктів та приміщень 
культурно-побутового призначення; місячні фінансові звіти про виконан-
ня кошторису в місцевих бюджетах. 

 
Джуринський, ф. Р-4711, 117 од. зб., 1947-1958 рр.; 
Копайгородський, ф. Р-5369, 11 од. зб., 1945-1946, 1949-1955, 1957-1958 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-4560, 36 од. зб., 1945-1954 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-4450, 21 од. зб., 1945-1957 рр.; 
Теплицький, ф. Р-5830, 11 од. зб., 1946-1958 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-5563, 101 од. зб., 1945-1958 рр.; 
Турбівський, ф. Р-4491, 63 од. зб., 1945-1958 рр. 
 
 

 
Ф. Р-5421, 5 од. зб., 1946, 1952, 1956 рр. Опис. 

 
Організована в травні 1944 р. Підпорядковувалась Вінницькому обласно-
му тресту міжрайонних майстерень капітального ремонту, з 1953 р. – Він-
ницькому обласному управлінню ремонтних підприємств. Обслуговувала 
колгоспи і радгоспи Могилів-Подільського району з капітального ремонту 
сільгосптехніки. Ліквідована у травні 1958 р. 

 
Річні плани фінансування; плани ремонту; річні звіти. 

 
 

ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО 
ДЕРЖАВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВО-
СТІ (СОЮЗПРОМКОРМ) 

 
Ф. Р-83, 101 од. зб., 1931-1932 рр. Опис. 

 
Створена відповідно до постанови Ради Праці та Оборони від 16 березня 
1931 р. Підпорядковувалася Всеукраїнській конторі Всесоюзно- 
го об’єднання “Союзпромкорм”. Поширювала діяльність на Вінницький  
та Проскурівський райони. Займалася заготівлею, переробкою, 
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ВЕНДИЧАНСЬКА МІЖРАЙОННА МАЙСТЕРНЯ КАПІ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Акти державних і відомчих комісій з приймання та здачі в експлуа-
тацію закінчених об’єктів будівництва; листування з колгоспами та сіль-
радами з питань будівництва. 



 
Постанови Наркомату постачання СРСР, Раднаркому УСРР; обіж-

ники правління “Союзпромкорм”; накази, обіжники, розпорядження, ін-
струкції Всеукраїнської контори; протоколи оперативних нарад міжрай-
контори. 

Плани заготівлі та перевозу фуражу; кошториси; балансові звіти; 
звіти Вінницького та Проскурівського комбікормових заводів та матеріа-
ли до них;  матеріали до річного звіту з відпуску фуражу. 

Листування з Всеукраїнською конторою “Союзпромкорм” з адміні-
стративно-господарських питань, з комбікормовими заводами про поста-
чання комбікорму. 

У фонді відклалися документи з особового складу (відомості з ви-
дачі зарплатні, особові справи співробітників, списки співробітників та 
статистичні матеріали з особового складу пунктів заготівлі сіна). 

 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА СТАНЦІЯ З ПЛЕМІН-
НОЇ РОБОТИ ТА ШТУЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-5391, 299 од. зб., 1958-1980 рр. Описи. 
 
Утворена відповідно до наказів Міністерства сільського господарства 
УРСР від 5 квітня 1958 р. та Вінницького обласного управління сільського 
господарства від 25 серпня 1958 р. як державна станція з племінної робо-
ти та штучного запліднення сільськогосподарських тварин. Згідно з нака-
зом Вінницького обласного управління сільського господарства від 3 квіт-
ня 1961 р. реорганізована в обласну державну станцію  з  племінної  робо-
ти та штучного запліднення сільськогосподарських тварин. Підпорядкову-
валась Міністерству сільського господарства УРСР. 

 
Накази та розпорядження Міністерства сільського господарства та 

облуправління сільського господарства; накази по станції. 
Виробничо-фінансові плани; зведені плани племінної роботи; плани 

племінної роботи по колгоспах Вінницького району; річні бухгалтерські 
звіти; виробничо-зоотехнічні звіти районних станцій зі штучного заплід-
нення сільськогосподарських тварин. 

Зведені матеріали про стан тваринництва в районах області; паспор-
ти на пункти штучного запліднення; кормові раціони для племінних би-
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зберіганням та розподіленням фуражу; здійснювала постачання кормів 
споживачам, які підлягали централізованому постачанню. Ліквідована в 
серпні 1932 р. 



ків-плідників; листування з Міністерством сільського господарства 
УРСР, облвиконкомом та племстанціями з питань племінної роботи. 
 
 

ВІННИЦЬКИЙ ГАРНІЗОННИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛАЗАРЕТ 
 
Ф. Р-1766, 31 од. зб., 1920-1923 рр. Опис. 
 
Створений відповідно до наказу Подільської губернської військової ре-
монтної комісії від 30 липня 1920 р. Проводив амбулаторне лікування та 
підковування коней. Розформований відповідно до телеграми начальни-
ка штабу командуючого військами Укркриму від 2 лютого 1923 р. 

 
Накази та oбіжники командувача Збройними силами України і 

Криму та уповноваженого реввійськради республіки; накази по гарнізону 
м. Вінниці; протоколи загальних зборів червоноармійців лазарету.  

Місячні звіти з продовольчого та фуражного постачання. 
Доповіді про діяльність лазарету; акти огляду коней; місячні відо-

мості про захворювання, смертність та рух коней. 
У фонді відклалися документи з особового складу (списки команд-

ного складу, співробітників лазарету; посвідчення; відомості на видачу 
зарплати). 
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВЕТЕРИНАРНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМІТЕТУ 
 
Ф. Р-5996, 776 од. зб., 1944-1991 рр. Описи. 
 
Відновила діяльність у березні 1944 р. Підпорядковувалась Вінницько-
му обласному управлінню сільського господарства. Проводила діагно-
стичні випробування, організовувала заходи з попередження та лікві-
дації хвороб тварин, вивчала ветеринарно-санітарний стан господарств 
та населених пунктів. 

 
Постанови, накази, вказівки, інструкції Міністерства сільського гос-

подарства, облвиконкому, обласного управління сільського господарства за 
1944-1946 рр.; протоколи виробничих і зональних нарад обласної та міжра-
йонних ветеринарно-бактеріологічних лабораторій. 

Річні протиелізоотичні плани районів зони обслуговування облас-
ної лабораторії; річні плани та звіти про роботу обласної та міжрайонних 
ветеринарних лабораторій; плани проведення діагностичних та інших вете- 
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ринарно-санітарних заходів у господарствах, що оздоровлюються від за-
хворювань сільськогосподарських тварин. 

Акти обстеження районів і окремих господарств; зведені відомості 
про спалахи інфекційних захворювань, виявлених у результаті діагности-
чних досліджень; листування з Міністерством сільського господарства, 
Всесоюзним та Українським інститутами експериментальної ветеринарії, 
міжрайонними ветлабораторіями з питань профілактики та боротьби із 
захворюваннями свійських тварин та птахів. 

 
 
КОЗЯТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОО-
ПЕРАТИВНОГО ТОВАРИСТВА ЗІ ЗБУТУ ТА ЕКСПОРТУ 
ПРОДУКТІВ ПТАХІВНИЦТВА 
 
Ф. Р-2221, 7 од. зб., 1929-1930 рр. Опис. 
 
Розпочав роботу у 1928 р. Входив до системи Бердичівських окружних 
установ птахівничої кооперації. Займався вмрощуванням птиці та заготів-
лею продуктів птахівництва; поширенням необхідних знань з птахівниц- 
тва серед сільського населення. З 20 січня 1930 р.  реорганізований  у Ко-
зятинську міжрайонну кооптахспілку. 

 
Обіжники управління Укркоопптаху; протоколи засідань Бердичів-

ського окрвиконкому, правління Козятинської міжрайкоопспілки. 
Оперативні плани заготівлі; звітні відомості. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ІНКУБАЦІЙНО-
ПТАХІВНИЧИХ СТАНЦІЙ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УРСР 
 
Ф. Р-4680, 130 од. зб., 1944-1959 рр. Опис. 
 
Організована в січні 1940 р., згідно з розпорядженням Раднаргоспу УРСР 
та наказом  НКЗС УРСР.  Підпорядковувалась  НКЗС УРСР,  з  1946 р. – 
республіканській конторі інкубаційно-птахівничих станцій при Міністер-
стві сільського  господарства  УРСР.  З  січня 1959 р.  підпорядковувалась 
обласному управлінню сільського господарства.  Займалася  плануванням 
роботи та контролем за  виробництвом  продукції  інкубаційно-птахівничи- 
ми станціями, організацією зоотехнічних  робіт  з  обслуговування  птахів-
ництва в колгоспах області. Ліквідована відповідно до  рішення  Вінни- 
цького облвиконкому від 20 січня 1960 р.  та  наказу   облуправління  сіль-
ського господарства від 15 лютого 1960 р. 

 



Директиви, накази, розпорядження Наркомзему УРСР та облви-
конкому за 1944-1946 рр.; протоколи виробничих нарад облконтори. 

Виробничо-фінансові плани облконтори та інкубаторних станцій; 
річні плани інкубації яєць та розвитку птахівництва; кошториси, штат-
ні розписи; річні звіти-баланси інкубаторних станцій області. 

Технічні паспорти інкубаторних станцій. 
У  фонді  відклалися  документи  з  особового  складу  за 1957-

1959 рр. (накази, відомості на видачу зарплати). 
 
 

ВІННИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ З ШОВКІВНИЦТВА 
 
Ф. Р-4675, 472 од. зб., 1944-1998 рр. Опис, каталог. 
 
Організоване у 1937 р. як обласна контора з шовківництва.  Підпорядкову-
валася Наркомату земельних справ  СРСР, з 1944 р. – Наркомату текстиль-
ної промисловості СРСР. У 1946 р. перейменована  у  Вінницький  держав-
ний трест з шовківництва “Облшовктрест”, підпорядкований Управлінню 
шовківництва Міністерства сільського господарства УРСР. Займався орга-
нізацією виробництва шовкових коконів у колгоспах і радгоспах області, їх 
первинною обробкою; організацією кормової бази шовковичних насаджень 
на території області. Відповідно до наказу Держагропрому УРСР від 30 січ-
ня 1986 р. та обласного агропромислового комітету від 27 лютого 1986 р., 
реорганізований у Вінницьке аграрно-промислове об’єднання з шовківниц-
тва. Підпорядковувався обласному агропромисловому комітету та Управ-
лінню з шовківництва при Держагропромі УРСР, з 1991 р. – Раді агропро-
мислових формувань Вінницької області, з 1992 р. – Управлінню сільського 
господарства і продовольства Вінницької облдержадміністрації. У 1994 р., 
згідно з наказом Управління сільського господарства і продовольства Він-
ницької облдержадміністрації № 63 від 25 травня 1994 р. та  розпорядже-
нням представника Президента у Вінницькому районі № 196 від 10 червня 
1994 р. перейменоване у Вінницьке державне об’єднання з шовківництва. 
Ліквідоване 4 червня 1998 р. 

 
Накази та інструкції Народного Комісаріату текстильної промисло-

вості (1944-1945 рр.); накази, інструкції  Управління шовківництва Мініс-
терства техкультур УРСР (1946 р.); статут об’єднання; накази директора з 
основної діяльності; протоколи засідань уповноважених представників та 
Ради директорів. 

Річні плани з шовківництва; річні плани та звіти із заготівлі коконів та 
реалізації грени; штатні розписи; виробничо-фінансові звіти про фінансово-
господарську діяльність тресту та держлісорозсадників; статистичні звіти. 

Листування з конторою “Укршовк”, підвідомчими організаціями, ра-
йонними агрономами про розвиток шовківництва.  
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У фонді відклалися документи з особового складу (накази з осо-
бового складу, відомості про нарахування заробітної плати, особові 
справи звільнених). 
 
 

ВІННИЦЬКИЙ РИБНИЙ ТРЕСТ  
ВІННИЦЬКОГО РАДНАРГОСПУ 
 
Ф. Р-4974, 476 од. зб., 1944-1959 рр. Описи. 
 
Створений у 1932 р., згідно з постановою РНК СРСР від 14 грудня 1931 р., 
як міжобласний рибний трест. До складу тресту входили рибгоспи Вінни-
цької та Кам’янець-Подільської (з 1937 р.) областей. Підпорядковувався 
Народному Комісаріату рибної промисловості УРСР, з 1946 р. – Міністер-
ству рибної промисловості УРСР.  З 1954 р.  підпорядковувався  Міністер-
ству сільського господарства УРСР. Відповідно до наказу Міністерства 
сільського господарства УРСР від 28 грудня  1958 р.  реорганізований  у 
два трести рибного господарства: Кам’янець-Подільської  та  Вінницької
областей.  Підпорядковувався  Управлінню  рибного  господарства  при
Міністерстві сільського господарства УРСР. 

 
Накази Міністерства рибної промисловості УРСР, Республікан-

ського управління рибного господарства, рибтресту; протоколи техні-
чних нарад. 

Промфінплани  тресту  та  рибгоспів;  річні  звіти  тресту  та під-
відомчих рибгоспів. 

Документи з рацпропозицій та винахідництва; листування з Мі-
ністерством рибної промисловості, Укрголоврибгоспом, науково-
дослідним інститутом рибного господарства, підвідомчими рибгоспа-
ми з питань розведення риби. 
 
 

ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ОХОРОНИ ТА 
ВІДТВОРЕННЯ РИБНИХ ЗАПАСІВ І РЕГУЛЮВАННЯ  
РИБОЛОВСТВА 

 
Ф. Р-5471, 225 од. зб., 1959-1986 рр. Описи, каталог. 

 
Створена згідно з наказом Управління  “Укррибвода”  від 09.06.1959 р. 
Займалася охороною та поновленням  рибних   запасів, контролем  за 
роботою очисних споруджень промислових і комунальних підпри-
ємств. Обслуговувала рибогосподарські водойми Вінницької та Хме-
льницької областей. Підпорядковувалась Республіканському управлін-
ню “Укррибвода” при Раді Міністрів УРСР. 
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Накази “Укррибвода”; рішення та розпорядження обласного та район-
них виконавчих комітетів; накази по держрибінспекції; протоколи виробни-
чих нарад, обліку порушників правил рибальства. 

Річні плани рибальсько-меліоративних робіт та матеріали про їх вико-
нання; плани іхтіологічних спостережень; звіти держінспекції. 

Документи іхтіологічних спостережень (акти контрольних виловів, доку-
менти про умови та строки розмноження риб); акти перевірок роботи інспекції. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МИ-
СЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ВІННИЦЬКОМУ 
ОБЛАСНОМУ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ РАДИ ДЕПУ-
ТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
Ф. Р-3866, 51 од. зб., 1946-1952 рр. Опис. 
 
Організоване відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 
1946 р. Підпорядковувалось Головному управлінню у справах мисливсько-
го господарства при Раді Міністрів УРСР. Здійснювало контроль за робо-
тою мисливських і заготівельних організацій із заготівлі хутра та розвитком 
мисливської фауни. Ліквідоване 4 липня 1953 р., відповідно до постанови 
Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1953 р. 
 
Директивні вказівки Головмисливуправління, Вінницького облвикон-

кому; постанови, розпорядження облуправління, протоколи про порушення 
правил і строків мисливства та рибальства. 

Місячні, оперативні, фінансові звіти. 
Зведення, повідомлення з питань винищення вовків; акти про пору-

шення правил і строків мисливства; судові позови та листування з питань 
штрафування порушників, сплати премій мисливцям за винищення вовків. 

У фонді відклалися документи з особового складу (відомості на вида-
чу заробітної плати, картотека особових рахунків робітників та службовців). 

 
 
ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА КООПЕРАТИВНА  
СПІЛКА МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК 
 
Ф. Р-2641, 41 од. зб., 1930-1932 рр. Опис. 
 
Обіжники і розпорядження Всеукраїнської кооперативної спілки 

мисливських і рибальських колективів. Протоколи засідань комісії з 
чистки рядів мисливців. Протоколи загальних зборів і засідань прав-
лінь районних товариств, зборів мисливських колективів. 
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Договори на контрактацію кролячих шкурок. Колективні договори 
на поставку сировини, дичини, риби, хутра та ін. Списки членів спілки, 
громадян, у яких вилучено зброю. 

Листування з секцією собаківництва про розведення та реєстрацію 
мисливських собак; з установами і членами спілки – про ліквідацію спілки. 

 
 
РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНІ СТАНЦІЇ 
 
3 фонди, 11 од. зб., 1958-1960 рр. Описи. 
 
Організовані відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР 
від 23 травня 1958 р. на базі ліквідованих МТС. Підпорядковувались об-
ласному управлінню сільського господарства. Здійснювали ремонт сільсь-
когосподарської техніки. Ліквідовані відповідно до постанови ЦК КПУ та 
Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1961 р. 
Протоколи засідань робітничого комітету Гайсинської РТС. 
Перспективний план розвитку сільського господарства на 1960 р.; 

плани виробництва. 
Колективні договори Вендичанської та Гайсинської РТС. 
 
Бершадська, ф. Р-5898, 3 од. зб., 1960 р.; 
Вендичанська, ф. Р-5419, 5 од. зб., 1958-1960 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-5599, 3 од. зб., 1958-1960 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ З ВИ-
РОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УРСР З ВИ-
РОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-5370, 2694 од. зб., 1944-1986 рр. Описи, каталог. 
 
Створене у 1940 р., відповідно до постанови РНК УРСР та ЦК КП(б)У від 
31 грудня 1939 р., як обласна контора “Сільгосппостачання”. Згідно з на-
казом Міністерства сільського господарства і заготівлі УРСР від 9 червня 
1953 р. перейменоване у Вінницьке обласне управління матеріально-
технічного постачання “Облсільгосппостач”. Відповідно до наказу Мініс-
терства сільського господарства УРСР від 26 березня 1959 р. та облуправ-
ління сільського господарства від 24 квітня 1959 р. реорганізоване в об-
ласне управління матеріально-технічного постачання та ремонтно-
технічних станцій. Відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів 
УРСР від 28 лютого 1961 р., на базі управління та ліквідованої бази “Укр-



головавтотракторозбут” - організоване обласне об’єднання “Сільгосптех-
ніка”. Підпорядковувалось Українському республіканському об’єднанню 
“Сільгосптехніка”. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР 
від 20 липня 1978 р. реорганізоване у Вінницьке обласне виробниче 
об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства. 
Підпорядковувалось Державному комітету УРСР з виробничо-технічного 
забезпечення сільського господарства (Держкомсільгосптехніка). Ліквідо-
ване відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 22 гру-
дня 1985 р. 

 
Статут обласної контори “Сільгосппостачання”; накази та розпоря-

дження Української республіканської контори “Сільгосппостачання” 
(1944-1945 рр.), голови об’єднання з основної діяльності. 

Торгово-фінансові плани, плани постачання і реалізації товарів обла-
сної контори; виробничо-торгово-фінансові плани об’єднання та райвідді-
лень; плани матеріально-технічного постачання облоб’єднання та підвідо-
мчих райвідділень; річні бухгалтерські звіти об’єднання та райвідділень. 

Аналізи виробничо-постачальної і фінансової діяльності райвідді-
лень; колективні договори обласної  бази і  проектного   бюро “Сільгосп-
техніки”; виробничо-технічні паспорти ферм колгоспів області. 

 
 
РАЙОННІ ОБ’ЄДНАННЯ “СІЛЬГОСПТЕХНІКА” 
 
16 фондів, 422 од. зб., 1959-1974 рр. Описи. 
 
Створені в березні 1961 р. на базі ремонтно-технічних станцій, згідно з 
постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1961 р. Підпо-
рядковувались обласному об’єднанню “Сільгосптехніка”. Займалися по-
стачанням сільськогосподарської техніки, запасних частин, мінеральних 
добрив та інших матеріально-технічних цінностей; обслуговуванням  ма-
шинно-тракторного парку колгоспів і радгоспів по районах. 

 
Накази керуючого об’єднанням “Сільгосптехніка”; протоколи з ра-

ціоналізації та винахідництва. 
Виробничо-фінансові плани; плани з раціоналізації та винахідництва; 

кошториси; штатні розписи; річні бухгалтерські звіти; статистичні звіти. 
Документи з раціоналізації і винахідництва (акти, довідки); колек-

тивні договори райвідділів. 
 
Барське, ф. Р-5794, 2 од. зб., 1968-1970 рр.; 
Бершадське, ф. Р-5888, 34 од. зб., 1961-1973 рр.; 
Гайсинське, ф. Р-5600, 32 од. зб., 1961-1974 рр.; 
Жмеринське, ф. Р-5576, 19 од. зб., 1961-1973 рр.; 
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Калинівське, ф. Р-5730, 36 од. зб., 1961-1970 рр.; 
Козятинське, ф. Р-5961, 33 од. зб., 1969-1974 рр.; 
Липовецьке, ф. Р-5968, 33 од. зб., 1961-1974 рр.; 
Літинське, ф. Р-5718, 21 од. зб., 1962-1973 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-5409, 42 од. зб., 1961-1972 рр.; 
Мурованокуриловецьке, ф. Р-5840, 12 од. зб., 1959, 1961-1973 рр.; 
Немирівське, ф. Р-5924, 7 од. зб., 1966-1973 рр.; 
Теплицьке, ф. Р-5861, 8 од. зб., 1959-1971 рр.; 
Томашпільське, ф. Р-5929, 36 од. зб., 1961-1974 рр.; 
Тростянецьке, ф. Р-5955, 31 од. зб., 1961-1974 рр.; 
Хмільницьке, ф. Р-5938, 53 од. зб., 1961-1973 рр.; 
Чечельницьке, ф. Р-5886, 23 од. зб., 1962-1974 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ТРЕСТ “ПОДІЛЬСЬКБУДМЕХАНІЗАЦІЯ” 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА В 
ПОДІЛЬСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ 
 
Ф. Р-5080, 115 од. зб., 1964-1967 рр. Описи. 
 
Організований відповідно до наказу начальника територіального головно-
го управління з будівництва в Подільському економічному районі, від 1 
грудня 1964 р. Знаходився у безпосередньому підпорядкуванні “Головпо-
дільськбуду”. Займався впровадженням засобів комплексної механізації, 
організацією технічної експлуатації будівельних машин, виконанням ме-
ханізованих робіт на будівельних майданчиках. Ліквідований відповідно 
до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 квітня 1967 р. та наказу 
Міністерства промислового будівництва УРСР від 29 квітня 1967 р. 

 
Статут тресту; накази та розпорядження по тресту “Подільськбуд-

механізація”; протоколи технічних нарад тресту. 
Будфінплани підвідомчих управлінь; плани механізованих і будіве-

льно-монтажних робіт тресту та його управлінь; плани та звіти про пра-
цю, зниження собівартості по тресту та його управліннях; зведені річні 
бухгалтерські звіти тресту та річні звіти підвідомчих управлінь; коштори-
си, штатні розписи тресту. 

Документи з впровадження нової техніки, раціоналізації, винахід-
ництва (плани, звіти, листування); виробничі характеристики та списки 
передовиків тресту.  

У фонді відклалися документи з особового складу (накази, особові 
рахунки, особові справи та картки звільнених робітників і службовців, 
відомості на видачу зарплати). 

 
 



ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ ПРИ 
ПОДІЛЬСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ ВІДДІЛІ 
 
Ф. Р-15, 993 од. зб., 1919-1925 рр. Описи. 
 
Створене відповідно до наказу Наркомзему УСРР від 26 січня 1922 р. на 
базі лісового підвідділу губернського земельного відділу. Підпорядкову-
валось губернському земельному відділу. Керувало роботою лісництв гу-
бернії з охорони лісів,  деревонасаджень  та  лісозаготівлі.  Ліквідоване 
1 серпня 1925 р. згідно з розпорядженням Всеукраїнського центрально-
го управління лісами. У  фонді  відклалися  документи  лісного  підвідділу 
губернського земельного відділу за 1919-1921 рр. 

 
Декрети, постанови, oбіжники РНК, Наркомату земельних справ та 

Наркомату внутрішніх справ УСРР; oбіжники, накази, інструкції ВУПЛу 
та Подільського гублісоуправління; протоколи засідань комісії з націона-
лізації земель на Правобережжі, нарад гублісоуправління, лісництв. 

Плани та звіти про роботу губернського лісоуправління та лісництв. 
Акти обстежень гублісоуправління, лісництв; угоди про здачу в 

оренду лісних ділянок; листування з Всеукраїнським управлінням лісами, 
лісництвами з питань  націоналізації  лісових  фондів,  боротьби  із  само-
вільною порубкою лісу тощо. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОКРУЖНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ 
 
Ф. Р-65, 569 од. зб., 1924-1929 рр. Опис. 
 

 
Постанови, обіжники ВУЦВК та РНК УСРР, Народних Комісаріатів 

земельних справ, фінансів УСРР; накази, oбіжники, інструкції Всеукраїн-
ського управління лісами, Подільського губернського та Вінницького 
окружного лісоуправлінь; протоколи з’їздів уповноважених з лісових 
справ, технічних нарад лісництв; протоколи засідань комісій з розподі-
лення лісових дільниць, охорони та збереження лісів. 
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Створене 10 липня 1925 р. відповідно до наказу губернського управління 
лісами як окружна інспектура лісів. З 1 травня 1927 р., відповідно до роз-
порядження Всеукраїнського управління лісами від 26 квітня  1927 р.,  ре-
організована в окружне управління лісами. Ліквідоване 1 вересня  1929 р. 
згідно з розпорядженням Всеукраїнського управління лісами. У фонді від-
клалися документи лісників Вінницького,  П'ятничанського,  Турбівсько-
го дільничних лісництв за 1924 р. 



Господарські плани лісокультур; прибутково-видаткові кошториси 
лісництв; річні звіти про стан лісів Вінницької округи та їх діяльність. 

Акти ревізій лісництв; відомості про облік площ господарств у лісо-
вих дачах та стан лісовоземлевлаштувань держлісофондів округу; листу-
вання з Всеукраїнським центральним управлінням лісами та лісництвами 
Вінницької округи про розмежування держлісофонду; з райвиконкомом і 
нарсудом про порушення лісового закону по Вінницькому лісництву. 

У фонді відклалися документи з особового складу (заяви, особові 
рахунки службовців, особові справи, списки). 

 
  
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ТРЕСТУ 
 
Ф. Р-30, 367 од. зб., 1925-1930 рр. Описи. 
 
Утворене  1 жовтня 1925 р.,  згідно  з  наказом  Всеукраїнського управ-
ління лісами, як  Подільська  районна  контора. З 1 жовтня 1929 р. 
об’єднана з Вінницьким окружним лісовим управлінням у Подільське ра-
йонне відділення Всеукраїнського державного лісогосподарського тресту. 
Керувало лісозаготівельними роботами та торговельною діяльністю ліс-
ництв. Ліквідоване 1 серпня 1930 р., відповідно до наказу Наркомату зе-
мельних справ УСРР від 28 травня 1930 р. 

 
Постанови, oбіжники, інструкції Ради праці та оборони, Наркомату 

зовнішньої та внутрішньої торгівлі СРСР, Наркомзему УСРР; накази, 
oбіжники, інструкції Всеукраїнського управління лісами, райконтори; 
протоколи виробничих та технічних нарад. 

Виробничі, фінансові, оперативні плани та звіти районної контори 
та лісництв. 

Акти обстежень лісництв та райконтори, деревообробних заводів; 
листування з Всеукраїнським управлінням лісами та лісництвами з адмі-
ністративних та фінансових питань. 

У фонді відклалися документи з особового складу за 1925-1928 рр. 
(відомості на видачу заробітної плати, особові справи, списки співробіт-
ників лісництв). 

 
 

 
Ф. Р-3945, 3941 од. зб.,  1941 р. 1944-1991 рр. Описи, каталог. 
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ВІННИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ВІННИЦЯЛІС” 



 
Постанови РНК УРСР, рішення і накази Головного управління лісо-

охорони і лісонасаджень при Раді Міністрів УРСР, накази Міністерств 
лісового господарства СРСР і УРСР, виконкому Вінницької обласної Ра-
ди народних депутатів, накази обласного управління лісового господарст-
ва та лісозаготівель. 

Статут лісооб’єднання від 24 листопада 1988 р.; протоколи облас-
них нарад працівників лісового господарства, засідань технічної ради.  

Річні плани розвитку лісового господарства області, лісогосподар-
ських робіт, з  наукової  організації  праці,  з  капітального  будівництва, 
техпромфінплани управління і лісгоспзагів; технічні проекти по залісен-
ню ярів та балок (1950-1952 рр.); кошториси витрат і штатні розписи 
управління й лісгоспзагів; річні бухгалтерські звіти управління та лісгосп-
загів; звіти про обслідування бересклету по лісгоспзагах (1940 р.); річні 
статистичні звіти про охорону та відновлення лісів, виконання плану лі-
сокультурних робіт, впровадження нової техніки. 
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Вінницьке територіальне управління лісоохорони і лісонасаджень створе-
не відповідно до постанови РНК СРСР від 3 квітня 1940 р. Підпорядкову-
валось Головному управлінню лісоохорони та лісонасаджень. Згідно з ука-
зом Президії Верховної Ради СРСР від 4 квітня 1947 р. була ліквідована
Головлісохорона, а разом з нею  територіальні  управління  лісоохорони
і  лісонасаджень.  Замість  Вінницького  територіального   управління   лі-
соохорони і лісонасаджень створено обласне управління лісового госпо-
дарства. Підпорядковувалось Міністерству лісового господарства УРСР. У 
1953 р. у зв’язку з укрупненням міністерств Міністерство лісового госпо-
дарства було реорганізовано й увійшло до складу Міністерства сільського 
господарства і заготівель, а Вінницьке обласне управління лісового госпо-
дарства увійшло до складу Вінницького обласного управління сільського 
господарства і заготівель. Відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міні-
стрів України від 6 жовтня 1959 р.  № 1551 створене Головне управління 
лісового господарства і заготівель. З 6 жовтня 1959 р. іменувалося Вінни-
цьким обласним управлінням лісового господарства і лісозаготівель. Під-
порядковувалося новоутвореному  Головному управлінню. З 1967 р. під-
порядковується новоствореному Міністерству лісового господарства 
УРСР. З 1 жовтня 1988 р. відповідно до наказу Міністерства лісового гос-
подарства УРСР від 27 липня 1988 р. № 147 Вінницьке обласне управління 
лісового господарства і лісозаготівель ліквідоване і на його базі створене 
Вінницьке обласне виробниче лісогосподарське об’єднання “Вінницяліс”. 
Наказом Міністерства лісового господарства УРСР  від  31 жовтня  1991 р.  
№ 133 Вінницьке обласне виробниче об’єднання “Вінницяліс” ліквідова- 
не і на його базі створене Вінницьке державне  лісогосподарське  об’єд- 
нання   “Вінницяліс”.  Здійснювало  загальне  керівництво  лісгоспзагами, 
плануванням їх роботи, затвердженням звітів, охороною лісів, доглядом 
за ними, плановими вирубками, заготівлею та реалізацією лісоматеріалів. 



Санітарні огляди лісів області; акти  обстежень  ведення лісового 
господарства,  впровадження заходів з наукової організації праці  в ліс-
госпзагах; колективні договори лісгоспзагів; інформації, довідки про стан 
ведення лісового господарства; документи про проведення лісопаталогіч-
них обстежень, обліку лісового фонду, капітальне будівництво, відведен-
ня земельних ділянок, мисливське господарство; документи про роботу з 
кадрами; документи науково-технічного товариства. 

Листування з лісгоспзагами з питань обліку лісового фонду, охоро-
ни лісу, відведення лісових ділянок організаціям, лісокористування, роз-
поділу лісопродукції тощо. 

Документи профспілкової організації (протоколи загальних та звіт-
но-виборних зборів, засідань місцевкому, профкому, фінансові та статис-
тичні звіти). 

 
 
ІНСПЕКТОРИ ЛІСІВ 
 
2 фонди, 21 од. зб., 1922 р., 1926-1927 рр. Описи. 
 
Призначались з 1 травня 1922 р. відповідно до постанови 3-го з’їзду лісни-
чих Подільської губернії та розпорядження Народного комісаріату  земе-
льних справ від 26 січня 1922 р. № 150 на базі ліспідвідділів повітових зе-
мельних відділів. Підпорядковувались Подільському губернському управ-
лінню лісами. У зв’язку з реорганізацією повітів в округи відповідно до 
постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про адміністративно-
територіальний поділ Подільської губернії”, замість посади повітових ін-
спекторів лісів, були введенні окружні. Ліквідовані  на  початку 1927 р.  
у зв’язку з організацією окружних лісових управлінь. До посадових функ- 
цій інспекторів лісів входило:  безпосередній  нагляд  за  станом  лісового  
майна та лісового господарства в лісництвах, керівництво  технічним  пер-
соналом лісництв, ревізія лісництв, нагляд за лісовими  заготівлями,  які 
проводились у лісництвах, виконанням планів робіт. 

 
Накази, обіжники Подлісгубуправління, господарські плани ліс-

ництв, звіти про діяльність інспектора та лісничих, відомості про бороть-
бу з шкідниками лісу, лісокультурні та лісомеліоративні роботи, лісові 
пожежі, особовий склад, послужні списки. 

Листування з Подгублісуправлінням, лісництвами про відведення лі-
сосік по лісництвах, заготівлю та відпуск лісоматеріалів, кадрові питання. 

 
Інспектор лісів Брацлавського повіту, ф. Р-2953, 18 од. зб., 1922 р.; 
Інспектор лісів Тульчинського округу, ф. Р-3514, 3 од. зб., 1926-1927 рр. 
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ВІННИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО ЛІСОВОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Ф. Р-2735, 63 од. зб., 1923-1930 рр. Описи. 
 
Організоване у 1920 р. З 1925 р. – збільшене лісництво, з 1926 р. – Вінни- 
цьке лісництво № 65. До 1925 р. підпорядковувалось  Подільському  гу-
бернському  управлінню  лісами;  з 1925 р. – Вінницькому  окружному  
лісовому управлінню. Займалось наглядом за лісовим фондом, охоро-
ною, насадженням та розробкою лісу.  У  підпорядкуванні  знаходились  
Вінницьке,  Гніванське,   Михайлівське,   Пеньківське,   П’ятничанське,  
Стрижавське, Турбівське, Якушинецьке дільничні лісництва. 

 
Обіжники та розпорядження Подільського губернського лісового 

управління про охорону лісу, ведення лісового господарства, лісорозроб-
ки. Накази по лісництву; протоколи засідань комісії по охороні лісів; акти 
обстежень лісництв та лісових дач. Схеми ділянок лісу, дач, урочищ. Ві-
домості про особовий склад лісництв. 

Листування з Всеукраїнським управлінням лісами,  Подільським 
губернським лісовим управлінням, окружним інспектором лісів, лісницт-
вами, органами ДПУ з питань нагляду за лісовим фондом, його охорони, 
продажу лісу, відпуску лісоматеріалів, відбору деревини для авіабудівни-
цтва, озброєння лісників, з кадрових питань. 

 
 
ЛІСНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.) 
 
Брацлавське, Гайсинське, Гніванське, Дашівське, Жабокрицьке, Журавлів-
ське, Кирнасівське, Куняно-Райгородське, Ладижинське, Мурованокурило-
вецьке, Немирівсько-Вороновицьке, Пеньківське, Піщанське, Печерське, 
Плисківське, Погребищенське, П’ятничанське, Стрижавське, Тиманівське, 
Тростянецьке, Тульчинське, Турбівське, Устянське, Шпиківське 
 
Ф. Р-2200, 703 од. зб., 1918-1929 рр., 1940 р. Описи. 
 
Діяли до 1919 р. як структурна ланка державного управління лісами, після 
встановлення комуністичного режиму відновили діяльність восени 1920 р.
Займалися охороною, насадженням та розробкою лісу. У фонді відклали-  
ся обіжники уряду УНР  та місцевих органів влади  за  1918-1919 рр. з  пи- 
тань охорони та використання лісового фонду. 

 
Постанови, розпорядження, накази, обіжники Всеукраїнського 

центрального управління лісами, Подільського губернського та повітових 
земельних відділів, Подільського губернського й окружних лісових 



Річні господарські плани лісництв, плани, креслення, описи ліс-
ництв та лісових ділянок; звіти, доповіді про роботу та стан лісництв, ста-
тистичні звіти. 

Акти передачі та ревізії лісництв, обстежень лісового фонду; відо-
мості про створення держлісфонду, роботу лісництв, охорону лісу, від-
пуск фондового лісу, лісоматеріалів, про будівництво та ремонт примі-
щень; документи окружних, повітових та районних з’їздів лісничих. 

Листування з виконавчими комітетами, Подільським губернським 
управлінням лісами, земельними відділами про охорону лісів, їх викорис-
тання, дотримання правил мисливства, з кадрових питань. 

У фонді відклались документи з особового складу (списки праців-
ників, особові справи, відомості на виплату зарплати). 

 
 

ЛІСОВІ ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
3 фонди, 1384 од. зб., 1926-1940 рр., 1944-1988 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови РНК СРСР від 26 квітня 1938 р. № 142. 
Підрозділяються на лісництва. Підпорядковувались Київському територіаль-
ному управлінню лісоохорони та лісонасаджень. З 3 квітня 1940 р. – ново-
утвореному Вінницькому територіальному управлінню лісоохорони та лісо-
насаджень, з 4 квітня 1947 р. – Вінницькому обласному управлінню лісового 
господарства і лісозаготівлі. Здійснюють  безпосереднє  управління  лісовим 
господарством: насадженням лісу, доглядом за ним, охороною. З 1960 р. лісо-
ві господарства  займаються заготівлею та реалізацією лісоматеріалів. 

 
Рішення Вінницького облвиконкому, Міністерства лісового госпо-

дарства, Вінницького облуправління лісового господарства і лісозаготів-
лі; протоколи засідань технічної ради, виробничих та технічних нарад.  

Плани лісонасаджень та звіти лісових дач Янівського (Іванівського) 
лісництва (1926-1929 рр.); штатні розписи, кошториси витрат; річні бух-
галтерські звіти, річні статистичні звіти про лісопорушення, лісові поже-
жі, очистки лісосік, з промислової діяльності, праці та зарплати. 

Паспорти постійного лісонасіннєвого відділення Могилів-
Подільського лісгоспзагу; проекти лісових насаджень; акти ревізій ліс-
ництв, обліку лісового фонду та санітарні огляди лісів; доповіді директо- 

 352

управлінь про націоналізацію земель, охорону лісів, ведення лісового го-
сподарства, відпуск фондового лісу, підбір кадрів; накази по лісництвах; 
протоколи нарад лісничих, технічних нарад при лісництвах, нарад із зем-
левпорядкування, засідань сільських комісій з охорони лісів, засідань ко-
місій з реорганізації лісового фонду (1925, 1926 роки), інвентаризації ліс-
ництв, робіткомів. 



рів про виробничо-господарську діяльність; списки нагороджених, виро-
бничі характеристики; документи про лісокультурні насадження, заготів-
лю лісу, реалізацію лісопродукції, охорону лісів від пожеж, наукову орга-
нізацію праці, капітальнe будівництвo, відведення та відпуск лісу лісо-
січного фонду, облік колгоспних лісів; книги обліку лісових культур Мо-
гилів-Подільського лісгоспзагу. 

Листування з питань охорони лісу, розвитку тваринництва, бджіль-
ництва. 

 
Вінницьке лісове господарство Вінницького обласного управління лісово-

го господарства і лісозаготівель, ф. Р-5004, 452 од. зб., 1937, 1944-1958 рр.; 
Іванівське лісове господарство Вінницького обласного управління лісово-

го господарства і лісозаготівель, ф. Р-4945, 597 од. зб., 1926-1940, 1944-1958 рр.; 
Могилів-Подільське лісове господарство Вінницького  обласного  управ-

ління   лісового  господарства  і  лісозаготівель,  ф. Р-5432,  544 од. зб.,  1944-
1988рр. 

 
 

 
Ф. Р-5397, 335 од. зб., 1935 р., 1959-1987 рр. Описи. 
 

 
Постанови, накази Міністерства сільського господарства УРСР, 

Української академії сільськогосподарських наук, Українського науково-
дослідного інституту лісового господарства і агромеліорації ім. 
Г.Н. Висоцького; статути станції; протоколи засідань науково-методичної 
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ВІННИЦЬКА ЛІСОВА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ УКРАЇНСЬКО-
ГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЛІСОВОГО ГО-
СПОДАРСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ 

Організована відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 4 квітня 
1959 р. № 485 та наказу Українського науково-дослідного інституту лісо-
вого господарства і агролісомеліорації від 05.08.1959 р. № 159.  Основни-
ми завданнями станції були: вивчення питань підвищення  продуктивнос-
ті лісів з широким впровадженням швидкорослих деревних порід; прове-
дення досліджень з питань ведення лісового господарства Правобережно-
го лісостепу України і здійснення розробок нових ефективних способів і 
технології лісовідродження і лісовирощування на землях держлісфонду 
й   удосконалення   існуючих   способів   боротьби  з   ерозією грунтів, 
способів виведення, відбору й розмноження найбільш цінних форм і сор-
тів деревинних порід, рекомендацій щодо закінчених науково-дослідних 
робіт  та  участь у їх впровадженні.  У  фонді  відклалась  справа  “Корот-
кий попередній звіт з теми 29/1 “Підбір найбільш ефективних туземних 
порід і екзотиків та техніка введення їх у лісове господарство” за 1935 р. 
дібровної дослідної станції, яка діяла у Вінниці з 1930 р. по 1941 р. 



ради. Тематичні плани науково-дослідних робіт, плани організаційних та 
інженерно-економічних заходів; кошториси витрат, штатні розписи; звіти 
про наукову та господарську  діяльність,  наукові  звіти  за  темами,  річні 
бухгалтерські звіти. 

Документи про виконання науково-дослідних робіт, тематичних 
планів, пропаганду передового досвіду в лісовому господарстві; друкова-
ні видання (статті, буклети, плакати). 

Документи профспілкової організації (протоколи загальних, звітно-
виборних зборів, засідань профспілкового комітету). 

 
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  
ЛІСОРОЗСАДНИК 
 
Ф. Р-5222, 132 од. зб., 1946-1965 рр. Описи. 
 
Створений  відповідно до наказу Народного комісаріату земельних справ 
СРСР від 1 квітня 1946 р. Підпорядковувався Вінницькій міжобласній ко-
нторі “Агроліснасіння”, з 3 жовтня 1953 р. – Одеському відділенню Украї-
нського тресту ”Держлісрозсадник” Міністерства сільського господарства 
СРСР, з 1958 р. – Київському тресту радгоспів Міністерства сільського го-
сподарства УРСР, з 1962 р. – Могилів-Подільському колгоспно-
радгоспному управлінню. 
До 1955 р.  лісорозсадник вирощував саджанці дерев для  закладки  лісо- 
смуг і засадження  ярів та балок на  території  Вінницької  області,  пізні- 
ше – саджанці плодових  і  ягідних  дерев  та кущів  для  закладки   садів 
та ягідників в колгоспах і радгоспах Вінницької області. 

 
Постанови, накази, рішення керівних організацій; кошториси, штат-

ні розписи, виробничо-фінансові плани, річні бухгалтерські звіти, листу-
вання з питань заготівлі насіння, його зберігання, реалізації, вирощування 
та догляду за саджанцями. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ МЕ-
ЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА МІНІСТЕРСТВА 
МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 
 
Ф. Р-5262, 687 од. зб., 1954-1988 рр. Описи, каталог. 
 
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 08.05.1954 р. та ріше-
ння Вінницького облвиконкому від 27.08.1954 р., з  Облсільгоспуправлі-
ння було виокремлене обласне управління водного господарства (Обл- 
водгосп). Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 18.12.1965 р. та 
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рішенням облвиконкому від 06.01.1966 р., перейменоване в  обласне 
управління меліорації та водного господарства. Підпорядковувалось 
Міністерству меліорації і водного господарства УРСР та облвикон-
кому. Відповідно до постанови Ради Міністрів  УРСР  від  08.09.1977 р.
реорганізоване в обласне виробниче  управління меліорації та водного
господарства. Здійснювало контроль  за використанням  та  охороною
водоймищ, забезпечувало розвиток меліорації земель та водогоспода-
рського будівництва області. Ліквідоване згідно з  наказом  Міністер-
ства меліорації і водного господарства від 11.07.1988 р. 

 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерст-

ва меліорації і водного господарства УРСР; рішення та розпорядження 
облвиконкому; накази начальника управління; протоколи засідань тех-
нічних рад. 

Плани з фінансування; кошториси; штатні розписи; річні звіти з 
основної діяльності, звіти про будівництво ставків у колгоспах області, 
статистичні звіти. 

Акти прийому в експлуатацію завершених будівництвом ставків; 
інформації та листування з Міністерством меліорації та водного госпо-
дарства УРСР, радгоспами і колгоспами з питань зрошування земель, 
будівництва ставків у Вінницькій області. 
 
 

ВІННИЦЬКЕ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТА-
ЦІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ З МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА “ВІННИЦЯМЕЛІОВОДГОСП” 

 
Ф. Р-6132, 84 од. зб., 1988-1991. Опис. 

 
Створене 16 серпня 1988 р., відповідно до наказу Міністерства меліо-
рації і водного господарства  від 11 липня 1988 р., на базі будівельно-
монтажного тресту “Вінницяводбуд” і Вінницького обласного вироб-
ничого управління меліорації і водного господарства. Підпорядковува-
лось Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, з 15 листо-
пада 1991 р. – Державному комітету України із водного господарства. 
Забезпечувало розвиток водного господарства, меліорації земель та во-
догосподарського будівництва в області; здійснювало комплекс робіт з 
експлуатації меліоративних систем, протиповеневих водогосподарсь-
ких споруд та інших об’єктів, з використання і регулювання водних ре-
сурсів, забезпечення водою потреб населення, галузей економіки обла-
сті. 

 
Статут об’єднання “Вінницямеліоводгосп”; накази та розпоря-

дження керівника з основної діяльності. 
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Плани та звіти об’єднання і підвідомчої мережі; кошториси, шта-
тні розписи. Аналізи виробничо-господарської діяльності управлінь 
меліоративних систем. 
 
 

УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПУАТАЦІЇ МАЛИХ РІК 
ПРИ ВІННИЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ  
МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Ф. Р-5831, 46 од. зб., 1971-1977 рр. Опис. 
 
Створене 1 лютого 1971 р., відповідно до наказу Міністерства меліорації і вод-
ного господарства УРСР від 27 квітня 1970 р. Підпорядковувалось обласному 
управлінню меліорації і водного господарства. Займалося регулюванням вод-
них ресурсів рік області; плануванням раціонального розміщення нових техні-
чних споруд на ріках та контролем за їх експлуатацією; здійсненням технічної 
допомоги міжколгоспним радам з меліорації малих лік. Ліквідоване згідно з 
постановою Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1977 р. та наказу Міністерства 
меліорації і водного господарства УРСР від 20 грудня 1977 р. 

 
Постанови, накази Міністерства водного господарства УРСР; рішен-

ня та розпорядження облвиконкому; протоколи засідань технічних рад. 
Перспективний план з використання водних ресурсів, охорони малих 

рік; річні плани та звіти; кошториси, штатні розписи. 
Листування з Міністерством водного господарства УРСР з питань 

водогосподарського будівництва та осушення земель. 
 

 
ПІВДЕННОБУЗЬКЕ БАСЕЙНОВЕ  
ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
 
Ф. Р-5851, 766 од. зб., 1961-1996 рр. Описи, каталог. 
 
Створене в травні 1961 р., згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 10 
грудня 1960 р., як державна водна інспекція Південнобузького басейну з 
центром у м. Первомайськ Миколаївської області. Відповідно до розпоря-
дження Ради Міністрів УРСР від 3 січня 1964 р., центр управління інспекції 
перенесений у  м. Вінницю.  Підпорядковувалась  Міністерству меліорації і 
водного господарства УРСР. Займалася охороною та раціональним вико-
ристанням водних ресурсів; контролем за санітарним станом підземних і 
наземних вод, за виконанням водоохоронних заходів з попередження за-
бруднень рік Південнобузького басейну. Відповідно до наказу Мініс-
терства меліорації і  водного  господарства  УРСР від 16 серпня 1979 р. 
перейменована у Південнобузьке  басейнове  управління  з  регулювання 
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використання та охорони вод. У 1989 р., відповідно до наказу Міністерст-
ва меліорації  і водного  господарства УРСР від 15 грудня 1988 р., реорга-
нізоване у Південно-Бузьке басейнове водогосподарське об’єднання, до 
складу якого увійшло Управління експлуатації малих водоймищ.  

 
Накази, розпорядження Міністерства меліорації і водного господар-

ства УРСР; постанови і рішення Ради народного господарства Подільсь-
кого економічного району, Вінницького, Хмельницького, Миколаївського 
обласних і міських виконавчих комітетів. 

Плани та звіти роботи інспекції та управління; кошториси, штатні 
розписи. 

Інформації про стан будівництва водоохоронних споруд; документи 
про санітарний стан р. Південний Буг та заходи з покращення якості води, 
що подається населенню м. Вінниці (заходи, довідки, листування); листу-
вання з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР, управ-
лінням сільського господарства, промисловими підприємствами з питань 
охорони та раціонального використання водних ресурсів Вінницької об-
ласті. 

 
 
 
10. УСТАНОВИ НАРОДНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. 
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ІНСПЕКТУРА НАРОДНОЇ 
ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВЧО-
ГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕР-
ВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-254, 1255 спр., 1919-1925 рр. Описи, каталог. 

 
Організована 18 березня 1919 року як відділ народної освіти Подільського 
губернського ревкому. З липня 1921 року – відділ освіти губернського ви-
конкому. В листопаді 1923 року реорганізований в інспектуру народної 
освіти. Підпорядковувалась народному комісаріату освіти УСРР. Ліквідо-
вана 10 червня 1925 року в зв’язку з реформою територіально-
адміністративного поділу України. Основні функції: організація загально-
освітніх шкіл і закладів соціального виховання, професійного виховання, 
політико-просвітницьких, культурно-мистецьких; керівництво їх роботою, 
підготовка працівників середньої і нижчої кваліфікації, ліквідація непись-
менності, антирелігійна пропаганда, боротьба з дитячою безпритульністю 
та злочинністю; проведення протиепідемічних заходів; керівництво уста-
новами культури, науки та мистецтва, організація охорони пам’ятників 
культури і природи. 
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Обіжники, інструкції Народного комісаріату освіти УСРР, губерн-
ської інспектури наросвіти. Постанови і розпорядження губревкому, губ-
виконкому, повітових виконкомів, відділів наросвіти та окружних інспек-
тур  про  створення  навчальних  закладів,  забезпечення  приміщеннями  
шкіл,   політико-освітніх,  освітньо-виховних  закладів,  їх  фінансування, 
роботу серед  національних меншин, боротьбу з безпритульністю, ліквіда- 
цію  неграмотності, про охорону пам’яток мистецтва і  старовини,  збере-
ження архівних документів. 

Положення про створення при губернському ревкомі губернського 
відділу народної освіти (1920 р. – оп. 1, спр.1). 

Акти обстеження навчальних закладів, установ культури. 
Плани роботи, доповіді та звіти губернського та повітових відділів, 

інспектур  наросвіти,  шкіл,  навчальних  і  культурно-освітніх  закладів, 
дитячих установ, сельклубів, пунктів ліквідації неписьменності. 

Відомості про стан і роботу шкіл, професійних, трудових шкіл, тех-
нікумів, інститутів, виховних закладів, установ культури і мистецтва. Ві-
домості про створення шкіл у м. Вінниці (1922 р.), про діяльність сільбу-
дів (1924 р.), про стан архівної справи в Подільському обласному архіві, 
м. Вінниця на 10 серпня 1920 р. (оп.1, спр.15), про утворення та діяльність 
краєзнавчого музею (1923 р., оп.1, спр.645). Інформація про українське 
товариство шкільної освіти (1920 р., оп.1, спр.722). 

Листування з Наркомом народної освіти, губернським і повітовими 
відділами,  окружними інспектурами, школами, навчальними і вихов- 
ними закладами, культурно-мистецькими установами з  навчальних, по-
літико-освітніх і фінансово-господарських питань.  

 
 
ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 
6 фондів, 843 од. зб., 1919-1923 рр. Описи. 

 
Створені за постановою РНК України від 8 лютого 1919 року. Здійснювали 
керівництво справою народної освіти в повітах. Ліквідовані в 1923 році. 
У фонді Р-841 містяться документи за 1883-1919 рр. (особові справи вчи-
телів), у фонді Р-3677 – за 1918 р. 
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Протоколи губернських і повітових з’їздів учителів, засідань колегій 
відділів наросвіти, нарад працівників наросвіти, засідань комісії з україні-
зації радянського апарату та шкіл про підвищення кваліфікації працівни-
ків наросвіти, покращення освітньої роботи з ліквідації неписьменності, у 
справах неповнолітніх, роботу серед нацменшин. Накази по відділах.  



Постанови, обіжники, інструкції та накази Подільського губернського 
і повітових відділів народної освіти про організацію шкільної справи в по-
вітах, влаштування шкіл для нацменшин та ліквідацію неписьменності. 

Протоколи засідань волосних ревкомів (1920 р.), учительських 
з’їздів та конференцій, V з’їзду Рад Вінницького повіту (1922 р.), засідань 
педагогічних рад шкіл та дитячих будинків про підготовку шкіл до навча-
льного року, планування та методику викладання, про політосвітню робо-
ту на селі. 

Річні, квартальні й місячні плани та звіти Вінницького повітового 
виконкому (1922 р.), повітових відділів народної освіти, шкіл, дитячих 
будинків і клубів. 

Відомості про стан і кількість освітніх та культурно-освітніх закла-
дів у повітах. Акти обстежень повітових відділів народної освіти, шкіл, 
клубів та бібліотек. 

Листування з Народним комісаріатом освіти УРСР, губернським і 
волосним виконкомами, з школами і клубами про забезпечення примі-
щеннями і паливом, про допомогу дітям. 

У фондах відклалися документи з особового складу (накази, заяви, 
посвідчення, особові справи вчителів, списки, анкети). 

 
Брацлавський, ф. Р-794, 99 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Вінницький, ф. Р-353, 90 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-841, 222 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Липовецький, ф. Р-3677, 199 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-2638, 63 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-837, 170 од. зб. 1919-1923 рр.  
 
 
ОКРУЖНІ ІНСПЕКТУРИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 
4 фонди, 5571 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 

 
Створені за постановою ВУЦВК від 9 травня 1923 р. Керували справою на-
родної освіти та культосвітньою роботою в округах. Ліквідовані: Гайсинська 
в 1925 р., інші – в 1930 р. У фонді Р-842 містяться документальні матеріали, 
розпочаті Гайсинським повітовим відділом народної освіти в 1920-1922 рр., 
а також особові справи за 1873-1919 рр. У фонді Р-256 відклались докумен-
ти про діяльність В.Д. Отамановського, С.С. Смеречинського, В.П. Тарного-
родського, Є.Є. Алетіяно-Попівського, Т.П. Блажчука (Огневика), М.А. Га-
льчевської, О.С.Андрєєва, О.А. Бодунгена, С.І. Килимника, П.С. Крижанів-
ського, М.Ф. Нарушевича, В.І. Сільвестрова. 
 
Постанови, обіжники, інструкції та накази Подільського губернсь-

кого (1923-1925 рр.) і окружних відділів та інспектур народної освіти, 

 359



окружних комісій допомоги дітям, про організацію єдиних трудових і 
професійних шкіл і технікумів, про навчальні плани, програми та методи-
ку викладання в навчальних закладах, про загальне навчання, ліквідацію 
неписьменності, забезпечення шкіл наочним приладдям і боротьбу з ди-
тячою безпритульністю; протоколи засідань  педагогічних рад  навчаль-
них закладів про увічнення пам’яті М.М. Коцюбинського, про охорону  
праці вчителів, поліпшення навчального процесу тощо. 

Річні, квартальні й місячні плани та звіти шкіл, середніх та вищих 
навчальних закладів, дитячих  будинків і пунктів  ліквідації  неписьмен-
ності по Вінницькому округу; п’ятирічний план (1927-1932 рр.)  розвит-
ку народної освіти у Вінницькому окрузі. 

Відомості про роботу шкіл, сільбудів, хат-читалень і пунктів лікві-
дації неписьменності, про зростання мережі шкіл, кінотеатрів, театрів, 
бібліотек і парків; акти обстежень дитячих колоній, садків, шкіл, бібліо-
тек та пунктів ліквідації неписьменності. 

Листування з Народним комісаріатом освіти УРСР і районними від-
ділами народної освіти, з школами, дитячими будинками про роботу 
культурно-освітніх установ, перепідготовку вчителів і ліквідацію непись-
менності. 

У фондах відклалися документи з особового складу (особові справи 
вчителів, анкети, заяви, посвідчення, списки, листування, накази). 

 
Вінницька, ф. Р-256, 4002 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-842, 210 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-1023, 27 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-847, 1332 од. зб., 1922-1930 рр. 

 
      
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА  
“ГЕТЬ НЕПИСЬМЕННІСТЬ” 
 
Ф. Р-479, 123 од. зб., 1929-1934 рр. Опис. 

 
Створений як філія Всеукраїнського товариства для допомоги органам 
освіти у боротьбі з неписьменністю “Геть неписьменність” у 1923 р. Нада-
вав допомогу органам освіти у ліквідації неписьменності та малописьмен-
ності шляхом залучення до роботи громадських сил і коштів, відкриття 
шкіл лікнепу та ін. Діяльність товариства була припинена в 1936 році в 
зв’язку з ліквідацією неписьменності. 

 
Протоколи засідань обласного та районних комітетів Товариства. 
Фінансові звіти райкомів. 
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Листування обкому товариства з Центральним комітетом, райкома-
ми Товариства з питань основної діяльності 

Документи з особового складу. 
У фонді відклалися документи Вінницького окружного товариства 

"Геть неписьменність" за 1929-1930 рр. 
 
 
ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-4897, 6204 од. зб., 1936-1937 рр., 1944-1990 рр. Описи. 

 

       
Накази Міністерства освіти УРСР, рішення Вінницького обласного 

виконавчого комітету, накази та розпорядження Вінницького обласного 
відділу народної освіти, рішення колегії облвно, матеріали перевірок 
шкіл районів; протоколи засідань ради з народної освіти; матеріали кущо-
вих нарад директорів шкіл області; протоколи засідань медико-
педагогічних комісій. 

Зведені й річні статистичні звіти початкових, восьмирічних та серед-
ніх шкіл області;  звіти  про стан навчально-виховної роботи в Нестервар- 
ській допоміжній школі-інтернаті. 
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Створений у 1932 р. в зв’язку з утворенням Вінницької області. В липні 
1941 року припинив свою діяльність. Відновив роботу в 1944 році після 
звільнення області. Постановою Вінницької обласної ради депутатів тру-
дящих від 7 січня 1963 року обласний відділ народної освіти був поділений 
на 2 відділи – сільський та промисловий, які проіснували до 1964 р. На 
підставі постанови сесії виконкому Вінницької обласної ради депутатів 
трудящих від 4 грудня 1964 р. “Про створення єдиного обласного відділу 
народної освіти” Вінницький обласний відділ народної освіти відновив 
свою діяльність. Наказами Міністерства народної освіти УРСР від 16 сер-
пня 1988 р., від 5 серпня 1988 р., відповідно до постанови Ради Міністрів 
УРСР від 22 липня 1988 р. № 184 “Про організацію управління загальною 
середньою освітою в Українській РСР”, відділ народної освіти Вінницько-
го облвиконкому та управління професійно-технічної освіти були ліквідо-
вані. На базі ліквідованих установ було створено управління народної осві-
ти Вінницького облвиконкому. Управління народної освіти Вінницького 
облвиконкому здійснювало керівництво та контроль за роботою районних 
та міських відділів народної освіти, інституту вдосконалення кваліфікації 
вчителів, Барського та Вінницького педагогічних училищ, дитячих будин-
ків, шкіл, дошкільних навчальних закладів, професійно-технічних училищ, 
будинку культури вчителів. 



Матеріали про ліквідацію неписьменності серед дорослого населен-
ня віком 16-49 років у районах області (1963-1964 рр.); матеріали про лік-
відацію безпритульності серед неповнолітніх; документи про представ-
лення до присвоєння звання Заслуженого вчителя школи УРСР; докумен-
ти про стан викладання, якість знань учнів з української мови та літерату-
ри (1980-1983 рр.); матеріали про створення в області організаційно-
педагогічних умов для переходу на навчання дітей з шести років (1986 р.); 
документи про Всесоюзний з’їзд вчителів (1987, 1988 рр.); комплексна 
цільова програма “Школа” з удосконалення діяльності освітніх установ 
області на 1988-2006 рр. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО  
ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ (КОЛЕКЦІЯ) 
 
Ф. Р-6040, 272 од. зб., 1960-1993 рр. Описи. 

 
Створене 27 квітня 1960 р. на обласній конференції. Відділення – доброві-
льна громадська організація, об’єднує за професійними інтересами праців-
ників навчальних і виховних закладів, органів освіти, ветеранів педагогіч-
ної праці, батьків, студентів педагогічних закладів, виробничі колективи. 
Основні завдання – допомога органам народної освіти в здійсненні вихо-
вання молоді, сприяння розробці теоретичних проблем педагогіки, допо-
мога  у вирішенні актуальних питань зі зміцнення зв'язків школи  з  жит-
тям і подальшим розвитком народної освіти. 

 
Накази заступника голови відділення; протоколи звітно-виборних 

конференцій, пленумів, засідань президії ради; плани роботи обласних 
науково-методичних секцій, районних, міських відділень педтовариств; 
програми обласних педагогічних читань; звіти, довідки, інформації, ві-
домості про роботу ради обласного відділення; районних відділень; мето-
дичні рекомендації.  

Кошториси; штатні розписи; статистичні, фінансові звіти.  
 

 
РАЙОННІ ВІДДІЛИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 
32 фонди, 12955 од. зб., 1931-1933, 1944-1997 рр. Описи. 

 
Утворені згідно з постановою ВУЦВК від 20 травня 1931 р. Oсновні функ-
ції: керівництво і контроль за роботою шкіл, дошкільних і позашкільних 
закладів  у  районах  області.  У фонді Р-3793  відклалися  документи  за 
1924 р. 
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Рішення та розпорядження райвиконкомів, райвідділів народної 
освіти, переписка з райвиконкомами і сільрадами з питань культурно-
масової роботи, матеріали обстеження шкіл. 

Накази завідуючих райвно з основної діяльності, протоколи вироб-
ничих нарад працівників відділів, протоколи засідань методичної ради, 
матеріали про роботу шкіл. Кошториси витрат, плани роботи райвно, пе-
рспективні плани, зведені статистичні звіти, річні звіти шкіл, інформації, 
довідки, доповідні, матеріали вчительських конференцій та семінарів. 

Протоколи засідань та плани роботи місцевих комітетів, протоколи 
загальних зборів членів профспілки. 

У фондах містяться документи з особового складу (списки вчителів, 
матеріали про нагородження, заяви, скарги, довідки). 

 
Барський, ф. Р-5612, 938 од. зб., 1944-1992 рр.; 
Бершадський, ф. Р-5890, 1047 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Вінницький, ф. Р-5012, 763 од. зб., 1944-1990 рр.; 
Вороновицький, ф. Р-4549, 200 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-5526, 332 од. зб., 1949-1987 рр.; 
Джулинський, ф. Р-4509, 114 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Джуринський, ф. Р-4505, 111 од. зб., 1946-1959 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-4907, 356 од. зб., 1944-1978 рр.; 
Іллінецький, ф. Р-6041, 648 од. зб., 1944-1962, 1964-1985 рр.; 
Калинівський, ф. Р-5099, 754 од. зб., 1944-1987 рр.; 
Крижопільський, ф. Р-5667, 524 од. зб., 1944-1991 рр.; 
Липовецький, ф. Р-6009, 230 од. зб., 1945-1948, 1951-1952, 1955-1987 рр.; 
Літинський, ф. Р-5098, 472 од. зб., 1944-1962, 1966-1989 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-5415, 552 од. зб., 1958-1987 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-5965, 499 од. зб., 1948-1949, 1956-1962, 
1966-1991 рр.; 
Немирівський, ф. Р-5833, 410 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-5870, 40 од. зб., 1944-1950 рр.;  
Оратівський, ф. Р-6042, 183 од. зб., 1944-1962, 1979-1989 рр.; 
Піщанський, ф. Р-6014, 418 од. зб., 1944, 1946-1991 рр.; 
Плисківський, ф. Р-3793, 77 од. зб., 1931-1933, 1944-1949, 1951-1952, 1954-
1962 рр.; 
Погребищенський, ф. Р-5709, 637 од. зб., 1947-1987 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-4415, 92 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Теплицький, ф. Р-6057, 152 од. зб., 1958-1997 рр.; 
Тиврівський, ф. Р-5903, 142 од. зб., 1964-1974 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-5928, 434 од. зб., 1945-1962, 1966-1986 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-5958, 424 од. зб., 1944, 1952-1953, 1955, 1957, 1959-
1962, 1964-1988 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-6016, 812 од. зб., 1944-1992 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-3794, 217 од. зб., 1932, 1944-1980 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-5867, 389 од. зб., 1944-1958, 1966-1991 рр.; 
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Шаргородський, ф. Р-5489, 497 од. зб., 1944-1989 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-5511, 486 од. зб., 1946-1989 рр.; 
Яришівський, ф. Р-5062, 5 од. зб., 1956-1958 рр. 
 
 
МІСЬКІ ТА РАЙОННІ В М. ВІННИЦІ  
ВІДДІЛИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 
6 фондів, 4998 од. зб., 1944-1992 рр. Описи. 
 
Організовані згідно з Постановою ВУЦВК від 20 травня 1931 р. для керів-
ництва і контролю за роботою шкіл, дитячих садків, будинків та інших по-
зашкільних дитячих установ. Документи довоєнного періоду не збереглися. 
До фонду Р-4300 приєднано документи вінницьких: російської 7-річної 
школи №18 (1945-1955 рр.), середньої школи робітничої молоді №23 
(1949-1952 рр.), середньої вечірньої школи робітничої молоді №16 (1946-
1951 рр.) та середньої жіночої школи №5 (1944-1945 рр.) 

 
Постанови, накази і розпорядження обласного і міських відділів на-

родної освіти та виконавчих комітетів про культурно-масову та виховну 
роботу серед учнів, підготовку та проведення екзаменів, про оздоровчу 
кампанію, підготовку до нового навчального року, проведення нарад і 
конференцій учителів, про забезпечення шкіл кадрами, підручниками, 
наочним приладдям, про роботу шкіл робітничої молоді, дитячих садків 
та будинків, про боротьбу з безпритульністю, про патронування, опіку та 
усиновлення, про звітність та фінансування шкіл.  

Плани та звіти міських  відділів  народної  освіти,  шкіл  та  дитячих 
садків.  Матеріали   учительських   конференцій   (доповіді,  протоколи, 
листування); відомості про рух учнів по школах, акти обстежень шкіл. 

Листування з обласним відділом народної освіти, міськими радами і 
школами з питань розгортання фізкультурно-спортивної роботи, худож-
ньої самодіяльності, організації літнього відпочинку дітей, роботи шкіль-
них бібліотек, організації методичної роботи в школах, комплектування 
шкіл кадрами, успішності та відвідування. 

У фондах відклалися документи з особового складу (матеріали про 
роботу з кадрами, про нагородження, накази, заяви, списки та ін.) 

 
Міські: 
Вінницький, ф. Р-4300, 2112 од. зб., 1944-1983 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-5683, 521 од. зб., 1947-1985 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-6036, 120 од. зб., 1980-1983 рр. 
 
Районні у м. Вінниці: 
Замостянський, ф. Р-6080, 708 од. зб., 1972-1992 рр.; 
Ленінський, ф. Р-6072, 695 од. зб., 1972-1992 рр.; 



Староміський, ф. Р-6101, 842 од. зб., 1971-1992 рр. 
 

 
ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ІМ. ЛЕНІНА 
НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР 
 
Ф. Р-1941, 52 од. зб., 1920-1924 рр. Описи. 

 
Розпочав діяльність 20 серпня 1920 року. Складався з гуманітарного, фізи-
ко-математичного та природничо-географічного факультетів. Готував спе-
ціалістів для народної освіти (дошкільної, шкільної та позакласної робо-
ти). Ліквідований 15 січня 1924 року. 

 
Статут інституту. Інструкції та обіжники Головного та губернського 

комітетів профосвіти про порядок проходження педагогічної практики, 
представлення дипломних робіт, видачу посвідчень (дипломів) про закін-
чення інституту. 

Постанови про науково-дослідні установи. Накази по інституту, 
протоколи педагогічної pади. Списки співробітників інституту. Програма 
роботи 1-го Всеукраїнського з’їзду етнографів у м. Києві. Звіти студентів 
про педагогічну практику. Накази по інституту (1921-1922 рр.). Навчальні 
плани та програми (1920-1924 рр.). Річні звіти інституту (1922-1924 рр.) 
Списки військовозобов’язаних викладачів та студентів ( 1920-1921 рр.). 

 
   
ВІННИЦЬКИЙ ВЕЧІРНІЙ РОБІТНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИ-
ЇВСЬКОГО ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 
 
Ф. Р-1176, 119 од. зб., 1930-1936 рр. Описи. 

 
Робітничий факультет з 4-річним строком  навчання  був  організований  у 
м. Вінниці 13.06.1930 р. згідно з  Постановою  ЦК ВКП(б)  від  04.04.1930 р. 
Вінницький   робітничий   факультет   ставив  головним   своїм завданням 
підготовку працівників для виробництва. До навчальних програм входили 
загальноосвітні дисципліни: математика, фізика, хімія, природознавство, 
українська та російська мови, суспільствознавство, креслення та ін. 

 
Листування з Наркомосвітою про відкриття курсів для підготовки 

до вступу у вуз, плани лекцій. Відомості з особового складу. Листування з 
Київським хіміко-технологічним інститутом, протоколи засідання при-
ймальної комісії. Протоколи засідань педагогічних нарад. Листування з 
Вінницьким райвійськкоматом з питань призову. Звіти викладачів про 
виконання навчальних планів 1931-1932рр. Журнали успішності студен- 
тів. Підсумки залікових сесій. Особові справи студентів за 1932-1935 рр.  
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ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ 
КАДРІВ НАРКОМАТУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 
 
Ф. Р-1042, 228 од. зб., 1932-1940 рр. Описи. 
 

 

       
 
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ 
ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ НАРОДНОМУ 
КОМІСАРІАТІ ТОРГІВЛІ (ФОП). 
 
Ф. Р-3361, 35 од. зб., 1938-1940 рр. Описи. 

 
Утворене згідно з постановою Наркомторгу УРСР від 05.01.1938 р. Го- 
тувало спеціалістів усіх галузей господарювання, зокрема торгівлі. 

     

Накази, розпорядження, навчальні програми, протоколи  методич-
них нарад, плани, інструкції з  питань  організації  навчального  процесу, 
бухгалтерські звіти, заяви про вступ, листування. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ВЧИТЕЛІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УРСР 
 
Ф. Р-4903, 976 од. зб., 1944-1984 рр. Описи. 
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Розпочало свою діяльність 1 грудня 1932 року під назвою Вінницький фа-
культет особливого призначення Народного комісаріату харчової промис-
ловості УСРР. Займалося поширенням економічних та технічних знань се-
ред керівного складу народного господарства. В 1939 році реорганізоване 
у Вінницьке відділення Київського інституту підвищення кваліфікації ке-
рівних господарських кадрів Народного комісаріату харчової промислово-
сті УРСР. Припинило свою діяльність у 1940 р. 

Інформаційні листи Наркомату харчової промисловості УРСР, нака-
зи, директиви факультету особливого призначення, протоколи засідань 
професорсько-викладацького складу і циклових комісій, відомості про 
слухачів, річні звіти, переписка з установами і підприємствами про вступ 
керівних працівників слухачами факультету. У фонді містяться докумен-
ти з особового складу (заяви анкетного характеру лекторів факультету, 
списки слухачів та відповідальних працівників, індивідуальні плани, залі-
кові листи і відомості успішності, опитувальні листи, облікові картки). 

Загальне положення про ФОП Наркомвнутторгівлі УРСР. 



Відновив свою роботу 5 травня 1944 року. Підзвітний Міністерству освіти 
України. Завдання інституту полягає у підвищенні кваліфікації вчителів та 
працівників системи народної освіти. 

     
Накази Міністерства освіти УРСР і обласного відділу народної освіти. 
Методичні розробки і методичні листи з предметів викладання; до-

повідні записки про стан навчально-виховної роботи в дошкільних уста-
новах та школах області; плани роботи інституту, навчальні плани та про-
грами курсів і семінарів з підвищення кваліфікації вчителів; матеріали 
про вивчення та обмін досвідом роботи; звіти про проведення олімпіад; 
матеріали перевірки викладання та якості знань учнів. 

Протоколи засідань місцевого комітету профспілки інституту та зві-
тно-виборчих профспілкових зборів; звіти про роботу та плани профспіл-
кової організації. 

У фонді містяться документи з особового складу.  
 
 
ВІННИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УРСР 
 
Ф. Р-3822, 2514 од. зб., 1938, 1944-1986 рр. Описи. 

 
У листопаді 1921 року в м. Вінниці почали працювати фармацевтичні курси, 
які згодом були реорганізовані у фармацевтичний інститут. В 1931 році на 
базі фармацевтичного інституту був відкритий Вінницький заочний медич-
ний інститут. Офіційно як кадровий, державний медичний інститут затвер-
джено 4 жовтня 1934 року. Підпорядкований Міністерству охорони здоров’я 
УРСР. Постановою Ради Міністрів УРСР №1514 від 8 вересня 1960 року ін-
ституту було присвоєно ім’я М.І. Пирогова. В інституті діяли такі факульте-
ти: педіатричний, лікувальний, підготовчий факультет для іноземних грома-
дян та інститут підвищення кваліфікації лікарів (розташований у м. Хмель-
ницькому). Основні завдання вузу: підготовка висококваліфікованих лікарів 
з глибокими теоретичними і необхідними практичними знаннями, прове-
дення науково-дослідної роботи, підвищення кваліфікації лікарів, підготовка 
висококваліфікованих спеціалістів для іноземних держав. 

 
Накази Міністерства охорони здоров’я. Накази ректора по учбовій 

частині та основній діяльності. Протоколи засідань ректорату, вченої 
ради інституту та факультетів. Протоколи засідань методичних комісій. 
Протоколи засідань Державних екзаменаційних комісій. 

Перспективні п’ятирічні плани розвитку інституту, кафедр інституту. 
Автореферати дисертацій. Звіти про наукову діяльність викладачів 

інституту. 
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ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  
ІНСТИТУТ ІМ. М. ОСТРОВСЬКОГО 
           
Ф. Р-5050, 4172 од. зб., 1944-1988 рр. Описи. 
 

 
Постанови, накази, рішення Міністерства освіти УРСР та Міністерс-

тва вищої та середньої освіти УРСР. Постанови та рішення виконкому об-
ласної Ради народних депутатів. Листування з Міністерством освіти СРСР 
та УРСР. 

Розпорядження ректора інституту. Протоколи засідань Ради інститу-
ту, протоколи засідань державної екзаменаційної комісії, протоколи засі-
дань кафедр, плани роботи інституту, деканатів та кафедр, звіти про робо-
ту факультетів та кафедр, документи про роботу студентських наукових 
гуртків, інформації про науково-дослідну роботу інституту.  

Річні бухгалтерські звіти, кошториси, плани з праці. 
Протоколи засідань місцевого комітету та загальних зборів профспі-

лки; кошториси та фінансові звіти, протоколи звітно-виборчих профспіл-
кових зборів. 

Матеріали обласних та республіканських студентських спартакіад, 
постанови правління спортклубу, документи особисто-командної першо-
сті інституту з різних видів спорту. 

Документи про роботу студентського наукового товариства. 
У фонді містяться документи з особового складу (штатні формуляри 

професорсько-викладацького складу, документи про роботу з кадрами, 
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Розпочав діяльність з 1 липня 1912 року як учительський інститут. На його 
базі в 1920 році відкрито Вінницький інститут народної освіти з фізико-
математичним, історико-філологічним та природознавчим відділами. На 
початку 1924 року інститут було переведено до Кам’янець-Подільського, а 
у Вінниці педагогічні кадри почав готувати педагогічний технікум. На базі 
останнього на підставі постанови РНК УРСР 11 серпня 1930 року було 
відкрито Вінницький інститут соціального виховання з 3-річним терміном 
навчання. В 1934-1935 навчальному році на базі інституту соцвиховання 
створено Вінницький державний педагогічний інститут з 4-річним термі-
ном навчання і 4 факультетами. В 1935 році був відкритий учительський 
інститут, який мав ті ж факультети, що і педагогічний. Діяв педінститут з 
1934 по 1936 р. У 1936 році його було реорганізовано в 2-річний учитель-
ський інститут. 4 квітня 1937 року інституту було присвоєно ім’я 
М.Островського. В 1938 році учительський інститут після 2-річного існу-
вання був реорганізований у 4-річний педагогічний  інститут,  при  якому 
як відділ залишився учительський інститут з 2-річним терміном  навчан-
ня. Після війни інститут відновив свою роботу з 1 жовтня  1944 р. 1  верес-
ресня 1952 року на підставі наказу Міністерства освіти УРСР від 27 жовт-
ня 1951 року №1048 та постанови Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 
1951 р. №1048 було закрито учительський інститут при педінституті. 



 
 
ВІННИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-5371, 1742 од. зб., 1960-1994 рр. Описи. 

 
Створений 10 липня 1960 року як Вінницький загальнотехнічний факуль-
тет Київського технологічного інституту харчової промисловості. В жовтні 
1964 року переданий Київському політехнічному інституту. В січні 1966 
року факультет перетворено у філіал КПІ. Постановою Ради Міністрів 
СРСР від 24 вересня 1973 року №701 на базі філіалу КПІ з 1 січня 1974 ро-
ку організовано Вінницький політехнічний інститут. 
 
Накази, постанови, рішення колегії та інструктивні листи Міністерс-

тва вищої та середньої спеціальної освіти СРСР та УРСР. Накази ректора 
з основної діяльності, протоколи засідань ректорату. 

Документи про затвердження вчених звань, протоколи засідань 
Державної екзаменаційної комісії, авторські свідоцтва на винаходи та  
відкриття, протоколи засідань та плани роботи кафедр, протоколи науко-
во-технічної ради. Статистичні річні звіти, річні навчальні плани факуль-
тетів, протоколи засідань вченої ради. 

Протоколи засідань та річні фінансові звіти профкому. 
Контрольні екземпляри газети “За інженерні кадри”. 
        
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ  
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
        
Ф. Р-4767, 2099 од. зб., 1944-1988 рр. Описи. 
 
Організоване в квітні 1944 року як Вінницьке обласне управління трудо-
вих резервів на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 2 жовтня 
1940 року про створення Державних трудових резервів. У кінці 1953 року 
на підставі постанови Ради Міністрів від 16 грудня 1953 року №2954 
управлінням було прийнято від Міністерства сільського господарства 
школи механізації сільського господарства. В листопаді 1959 року Вінни-
цьке обласне управління трудових резервів перейменовано на Вінницьке 
міжобласне управління професійно-технічної освіти, яке підпорядковува-
лось Головному управлінню професійно-технічної освіти при Раді Мініст-
рів УРСР. У 1969 році реорганізоване у Вінницьке обласне управління 
професійно-технічної освіти. Підпорядковувалось державному Комітету 
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протоколи засідань комісії з розподілу студентів-випускників та докумен-
ти до них, списки наукових працівників.) 



УРСР з професійно-технічної освіти. Наказом Міністерства народної осві-
ти УРСР від 5 серпня 1988 року №3 Управління професійно-технічної 
освіти ліквідовано. На базі ліквідованого відділу народної освіти створено 
управління народної освіти облвиконкому. Того ж року профільні профе-
сійно-технічні училища передані в систему Держагропрому УРСР. 
 
Накази Головного управління і Міністерства трудових резервів 

СРСР, накази Держкомітету Ради Міністрів СРСР і УРСР з профтехосві-
ти. Річні звіти, матеріали про виробничу діяльність; матеріали педагогіч-
них конференцій та інспекторських перевірок; звіти про проведення ква-
ліфікаційних екзаменів; про чисельність, склад та рух працівників, виро-
бничо-фінансові плани. 

Кошториси, штатні розписи, річні фінансові звіти, протоколи зага-
льних профспілкових зборів, фінансові та статистичні звіти. 

Документи з особового складу (протоколи засідань екзаменаційних 
комісій, інформації про видатних випускників, доповіді про досвід робо-
ти, списки учнів). 

 
 
ВІННИЦЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. М.Д.ЛЕОНТОВИЧА 
ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 
       
Ф. Р-5570, 266 од. зб., 1958-1976 рр. Описи. 
 
Вінницьке музичне училище відкрито в 1958 році на підставі наказу Мініс-
терства культури УРСР від 27 червня 1958 року. Училище готує виклада-
чів музичних шкіл з таких спеціальностей: фортепіано, струнних, ударних 
та народних інструментів, диригентсько-хорової та співів. У 1967 році учи- 
лищу було присвоєно ім’я  М.Д. Леонтовича, до 90-річчя  від  дня  народ-
ження видатного композитора. 
 
У фонді містяться накази Міністерства  культури УРСР,  накази ди-

ректора училища, матеріали про відкриття училища  (накази,  нариси,  до-
відки); навчальні плани  за  1958-1976 рр.; звіти про роботу училища за
1958-1974 рр. 

Статистичні звіти, протоколи педрад, кошториси, штатні розписи, 
текстові звіти, плани навчально-виховної роботи. 

 
 
ПЕДАГОГІЧНІ УЧИЛИЩА 
 
2 фонди, 1645 од. зб., 1921-1939. 1944-1970 рр. Описи. 
 
У 1921 році у м. Вінниці був створений український педагогічний  
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технікум на базі 3-річних  педагогічних курсів. У 1937 році  його  перейме-
новано в педагогічну школу, що готувала вихователів для дошкільних 
установ та вчителів початкових шкіл. 
У грудні 1944 року школа була перейменована в педагогічне училище, яке 
готувало вчителів для початкових шкіл, а в 1952 році – в педагогічне учи-
лище фізичного виховання. Ліквідоване 1 вересня 1956 року. Немирівське 
педагогічне училище відкрите в 1931 році в приміщенні колишньої чоло-
вічої гімназії. В 1956 році до нього було приєднано Тульчинське педучи-
лище (наказ №1003 від 24 липня 1956 року). 

 
Обіжники, постанови, накази окружної інспектури народної освіти, 

українського педагогічного технікуму (1928-1937 рр.) та педагогічного 
училища (1944-1956 рр.) про організацію виховної роботи, підвищення 
успішності, поліпшення матеріально-побутових умов для студентів, про-
ведення вступних та семестрових іспитів. 

Протоколи засідань педагогічних рад. Навчальні плани та річні зві-
ти. Листування з Наркоматом освіти, Вінницькою міською радою та окре-
мими особами про підготовку Вінницького педтехнікуму до участі у Все-
союзній педагогічній виставці, про постачання наочного приладдя та за-
безпечення студентів житлом. Кошториси і штатні розписи. Річні та міся-
чні фінансові звіти. Протоколи засідань місцевкому та загальних зборів 
членів профспілки Немирівського педучилища, статистичні звіти. 

Документи з особового складу: списки студентів, листування, осо-
бові справи студентів,  характеристики  випускників,  відомості  на  вида-
чу заробітної плати, документи про освіту, свідоцтва про народження. 

 
Вінницьке, ф. Р-1179, 1461 од. зб., 1921-1939, 1944-1956 рр.; 
Немирівське, ф. Р-5834, 184 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
 
ТУЛЬЧИНСЬКЕ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ УЧИЛИЩЕ 
 
Ф. Р-6027, 484 од. зб., 1944-1981 рр. Описи. 
 
Тульчинське культурно-освітнє училище було засновано у 1930 році. Під-
порядковувалось Вінницькому обласному відділу народної освіти. Учи-
лище мало два відділи: організаційно-масовий і бібліотечний. Організа-
ційно-масовий відділ готував працівників культурно-політичної роботи на 
для виробництва, сільського господарства та низових профспілкових ор-
ганізацій. Бібліотечний відділ готував бібліотечних  працівників  низової 
масової бібліотечної мережі, строк навчання був 3 роки. В 1933 році Бер-
дичівський  технікум  масової  комуністичної  освіти  був  переведений у 
м. Тульчин і об’єднаний в Тульчинський технікум масової комуністичної
освіти. Наказом  Наркома  освіти  України  №333  від 11  квітня  1934 року 
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Тульчинський технікум комуністичної освіти був перетворений на бібліо-
течний технікум. Оргмасовий відділ в 1933-1934 навчальному році був лі- 
квідований. За Постановою Раднаркому УРСР від 02.09.1937 р. в Тульчи- 
ні на базі радпартшколи була відкрита трирічна політосвітня школа.  Від-
повідно, для підготовки культосвітніх працівників до Другої світової  вій-
ни в м. Тульчині існували дві школи: Тульчинська бібліотечна і Тульчин-
ська політосвітня школи. У травні 1944 року в приміщенні колишньої біб-
ліотечної школи був відкритий технікум політосвіти, який мав два відділи: 
клубний і бібліотечний. У 1947 році технікум політосвіти був переймено-
ваний на технікум підготовки культурно-освітніх працівників з бібліотеч-
ним і клубним відділами. На  підставі  Постанови  Ради   Міністрів УРСР  
№ 260 від 03.03.1947 р.  “Про  заходи   до зміцнення  районних   і сільсь-
ких бібліотек” в 1947-1948 навчальному році при технікумі був відкритий 
заочний відділ з бібліотечним і клубним профілями. У квітні 1961 року 
Тульчинський технікум культурно-освітніх працівників був реорганізова-
ний в культурно-освітнє училище. В 1965 році бібліотечний відділ був лік-
відований. Залишився лише клубний відділ з такими спеціальностями: 
хормейстерством, народних інструментів, духових інструментів. Випуск-
ники отримували кваліфікацію “організатор-методист клубної роботи”. 
 
Накази Міністерства культури УРСР, накази Вінницького обласного 

управління культури, рішення райвиконкому. Протоколи засідань педаго-
гічної ради, протоколи засідань Державної кваліфікаційної комісії, прото-
коли засідань методоб’єднань, плани, кошториси. Статистичні звіти. 

Акт передачі в експлуатацію Тульчинському технікуму політосвіти 
приміщення, яке займала військова частина Тульчинського гарнізону. 
Свідоцтво на право власності на будинок училища. 

 
 

 
Ф. Р-4892, 245 од. зб., 1944-1967 рр. Описи. 

 
Організований 1935 року. До 1952 року мав статус обласного і підпоряд-
ковувався Вінницькому облвно. В 1952 році перейшов у підпорядкування 
міського відділу народної освіти. Рішенням Вінницького міськвиконкому 
№19/650 від 21 липня 1955 року Вінницькому міському палацу піонерів та 
школярів присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу, партизанки-
підпільниці Лялі Ратушної. В 1968 році було збудовано нове приміщення 
палацу на вул. Хмельницьке шосе. 

 
Постанови, рішення, накази Міністерства освіти, облвно, облвикон-

кому та міськвиконкому. 
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ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ПІОНЕРІВ ТА ШКОЛЯ-
РІВ ІМ. ЛЯЛІ РАТУШНОЇ ВІННИЦЬКОГО МІСЬКОГО ВІД-
ДІЛУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 



Протоколи засідань педагогічної та дитячої рад, нарад працівників, 
батьківських зборів. 

Річні плани, звіти про роботу, листування зі школами та позашкіль-
ними установами про піонерську роботу, кошториси, бухгалтерські звіти. 

Протоколи засідань місцевого комітету і профспілкових зборів. 
У фонді містяться документи з особового складу (заяви, накази, ха-

рактеристики гуртківців). 
 
 
ВІННИЦЬКА CЕРЕДНЯ CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ШКОЛА З ПІДГОТОВКИ ГОЛІВ КОЛГОСПІВ 
 
Ф. Р-4132, 1771 од. зб., 1947-1956 рр. Описи. 
 
Організована в 1947 р. як Вінницька дворічна сільськогосподарська школа. 
В 1951 р.  реорганізована  в середню сільськогосподарську школу з підго-
товки голів колгоспів. Ліквідована 1 серпня 1956 р. 

 
Постанови, накази і розпорядження Вінницького обласного вико-

навчого комітету та управління сільського господарства про підготов-
ку та перепідготовку голів колгоспів, поліпшення роботи сільськогос-
подарських навчальних закладів і правила прийому в сільськогоспо-
дарські школи, про підготовку шкіл до навчального року і проведення 
екзаменів, про укомплектування кадрами, будівництво нових навчаль- 
них корпусів, про звітність (1947-1956 рр.). 

Протоколи засідань екзаменаційних комісій та педагогічних рад. 
Річні звіти школи (1948-1956 рр.). Класні журнали. 
Листування з Управлінням навчальних закладів Міністерства 

сільського господарства СРСР про складання навчальних планів та 
програм, проходження практики і підготовку до екзаменів, про розши-
рення території школи, організацію навчально-дослідних ділянок то-
що. 

 
 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ 
 
12 фондів, 605 од. зб., 1917-1941, 1944-1969 рр. Описи. 

 
В 1919 році організовані єдині трудові школи, які в 1931 році перетворені в 
початкові та середні школи. У фондах зберігаються свідоцтва учнів за 
1917-1919 рр. 
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Бухгалтерські звіти; штатні розписи; протоколи засідань педрад; 
статистичні звіти про успішність та рух учнів; акти перевірки школи; на-
кази облвно та райвно; протоколи засідань батьківських комітетів; плани 
роботи школи; річні текстові звіти директорів шкіл; протоколи батьківсь-
ких зборів. 

 
Бродецька неповно-середня школа Комсомольського районного відділу 

народної освіти, ф. Р-3958, 1 од. зб., 1937-1941 рр.;  
Гонорівська школа селянської молоді Піщанського районного відділу на-

родної освіти, ф. Р-2653, 16 од. зб., 1927-1932 рр.; 
Гопчицька семирічна школа, ф. Р-5335, 5 од. зб., 1937-1941 рр.; 
Заболотнянська середня школа Крижопільського районного відділу народ-

ної освіти, ф. Р-3970, 38 од. зб., 1935-1941 рр.; 
Забужанська вища початкова школа, ф. Р-932, 4 од. зб., 1919-1920 рр.; 
Крижопільська середня школа, ф. Р-3969, 2 од. зб., 1936-1941 рр.; 
Моївська середня школа, ф. Р-5417, 94 од. зб., 1951-1968 рр.; 
Трибусівська школа селянської молоді Піщанського районного відділу на-

родної освіти, ф. Р-2652, 27 од. зб., 1927-1930 рр.; 
Чуківська вища початкова школа, ф. Р-4330, 2 од. зб., 1917-1920 рр.; 
Шкуринецька неповна середня школа, ф. Р-4297, 16 од. зб., 1926-1941 рр.; 
Яришівська середня школа, ф. Р-5416, 112 од. зб., 1944-1969 рр. 
 
 
ТРУДОВІ ШКОЛИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.) 
 
Білківська, 1919-1925 рр.; Брацлавська, 1920-1923 рр.; Вінницька №11, 1920-
1936 рр.; Гайсинська, 1920-1922 рр.; Жмеринська, 1920-1925 рр.; Жмеринська 
залізнична, 1920-1925 рр.; Забужанська, 1920-1925 рр.; Майдано-Трепівська, 
1921-1922 рр.; Могилів-Подільська №2, 1920-1921 рр.; Могилів-Подільська №3, 
1921-1923 рр.; Могилів-Подільська №4, 1920-1923 рр.; Немиринецька, 1920-1921 
рр.; Рачківська, 1920-1922 рр.; Рубанська №1, 1921 р.; Степашківська, 1918-
1925 рр.; Тульчинська центральна, 1906-1907, 1919-1936 рр. 
 
Ф. Р-930, 288 од. зб., 1919-1936 рр. Описи. 

 
Утворені на підставі постанови Тимчасового робітничо-селянського уряду 
України від 27 січня 1919 р. та постанови Народного комісаріату освіти 
УССР від 4 липня 1920 р. В 1931 р. реорганізовані в початкові та середні 
школи. Підпорядковувались повітовим, згодом окружним відділам (інспе-
ктурам) народної освіти. 

 
Обіжники, накази Вінницької міської ради; oбіжники Вінницького 

міського комітету профспілки “Робос”; накази Могилів-Подільського 
повітового відділу народної освіти; oбіжники Брацлавської повітової 
земської управи; протоколи засідань педрад трудових шкіл; плани роботи, 
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звіти трудшкіл; відомості на видачу заробітної плати; класні журнали; 
листування з питань народної освіти. 

У фонді відклалися свідоцтва про страхування від вогню Туль-
чинського духовного училища за 1906-1907 рр., а також документи уч-
нів за 1919-1920 рр. (прохання, посвідчення тощо). 
 
 

БРАЦЛАВСЬКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ШКОЛА БРАЦ-
ЛАВСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 
Ф. Р-590, 341 од. зб., 1920-1931 рр. Описи. 
 
Реорганізована у 1920 р. з Брацлавського технічного училища. Мала 
два відділення: механічне та будівельне. Готувала майстрів слюсарної, 
ковальської, ливарної та столярної справи. 

 
Обіжники та розпорядження НК освіти УСРР, Брацлавської районної 

інспектури народної освіти; протоколи засідань педрад, приймальної комі-
сії, комісії з прийому випускних іспитів. 

Навчальніі плани та програми. Відомості про прийом учнів,  їх успі-
шність, відвідування; свідоцтва про закінчення загальноосвітніх шкіл; тим-
часові свідоцтва про закінчення профшколи; анкети; метричні витяги та 
довідки про народження учнів; заяви про вступ; посвідчення учнів; персо-
нальні книжки; зошити конспектів; класні журнали; списки; листування з 
підприємствами та організаціями з питань основної роботи. 

У фонді відклались акти передачі млинів в оренду, акти обстеження 
підприємств. 
 
 

ВІННИЦЬКА ЗУБОТЕХНІЧНА ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА 
ВІННИЦЬКОЇ ОКРУЖНОЇ ІНСПЕКТУРИ НАРОДНОЇ 
ОСВІТИ 
 
Ф. Р-156, 43 од. зб., 1926-1929 рр. Опис. 
 
Відкрита 10 жовтня 1926 р. У 1928 р. реорганізована з 2-річної у 3-
річну. При школі працювали тримісячні курси. Готувала зубних техні-
ків. Ліквідована у 1929 р. 

 
Обіжники, інструкції НК освіти УСРР, Вінницької окружної інспе-

ктури народної освіти; накази директора; протоколи педрад, засідань при-
ймальної комісії, комісії з соціального забезпечення. 

Учбові плани; статистичні звіти про успішність. 
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Відомості про прийом та закінчення школи, про пед. cклад, про за-
безпечення учнів житлом; свідоцтва про закінчення школи; анкети; заяви 
про вступ, про здачу екзаменів за спеціальністю “зубний технік”; довідки; 
списки; журнали відвідувань; класні  журнали;  книги  персональних  ра-
хунків; листування з установами з питань основної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО 
 
Ф. Р-5348, 197 од. зб., 1922-1972 рр. Описи. 
 

 
Положення, накази НК здоров’я СРСР, Міністерства охорони 

здоров’я УРСР; розпорядження Подільського губфінвідділу; накази 
директора; протоколи педрад, засідань екзаменаційної комісії, комісії з 
перевірки педагогічного стажу, бюро комітету профшкіл м. Вінниці. 

Плани; звіти; статистичні звіти про рух учнів; кошториси витрат. 
Доповідні записки про роботу профшколи, про проходження сту-

дентами практики; відомості про успішність учнів, екзаменаційні відо-
мості; відомості нарахування зарплати; списки; листування з організа-
ціями з питань основної роботи. 

 
 

 
2 фонди, 573 од. зб., 1923-1926 рр. Описи. 

 
Організовані в 1923 р. згідно з Декретом РНК від 12 червня 1920 року. 
Здійснювали  нагляд  та  керівництво  діяльністю  місцевих установ для не-
повнолітніх, які вчинили суспільно-небезпечні проступки. 

 
Накази, інструкції, обіжники НК освіти УРСР, Подільського губерн-

ського виконкому. 
Протоколи засідань Подільської губернської, Гайсинської, Тульчин-

ської окружних комісій у справах неповнолітніх правопорушників. 
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У 1921 р. організовані Вінницькі акушерські курси. У 1926 р. їх реорга-
нізовано у державну медичну профшколу, яка у 1935 р. переіменована у 
фельдшерсько-акушерську. У 1937-1939 рр. на базі школи існували зу-
болікувальна та фармацевтична школи. У 1966 р. школа переіменована 
в училище, якому було присвоєно ім’я Д.К. Заболотного.  

ОКРУЖНІ КОМІСІЇ В СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРА-
ВОПОРУШНИКІВ ПРИ ОКРУЖНИХ ІНСПЕКТУРАХ НА-
РОДНОЇ ОСВІТИ 



Місячні звіти, відомості про роботу комісій. Справи неповнолітніх 
правопорушників. 

Листування з окружними судами, окрвиконкомами, Подільською губ-
комісією у справах неповнолітніх з питань діяльності. 

 
Тульчинська, ф. Р-908, 484 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-840, 89 од. зб., 1923-1925 рр.  
 
 
ТИВРІВСЬКА ДИТЯЧА ТРУДОВА КОЛОНІЯ ВІННИЦЬКОЇ 
ОКРУЖНОЇ ІНСПЕКТУРИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ  
 
Ф. Р-371, 23 од. зб., 1922-1924 рр. Опис. 

 
Створена відповідно до постанови НК освіти та НК здоров’я України від 20 
червня 1920 р., положення про окружну інспекцію народної освіти. Діяла з 
12 лютого 1922 р. Здійснювала  навчання,  культурно-просвітницьку  роботу, 
трудову підготовку дітей-сиріт і напівсиріт.  Розформована  згідно з  поста-
новою президії Вінницького окрвиконкому від 18 квітня 1924 р., наказом 
Вінницької окружної інспекції народної освіти від 31 травня 1924 р. 

 

Відомості про педагогічний та технічний склад. Списки працівників 
і вихованців трудколонії. 

 
 
ТУЛЬЧИНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ПРОФЕ-
СІЙНА ШКОЛА ТУЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ІНСПЕКТУ-
РИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 
Ф. Р-3576, 204 од. зб., 1927-1933 рр. Опис. 
 
Особові справи учнів. 
 
 
ТЕХНІКУМИ 
 
7 фондів, 1288 од. зб., 1930-1934, 1944-1978 рр. Описи. 
 
Вінницький технікум громадського харчування, ф. Р-6079, 120 од. зб., 

1967-1976 рр.; 
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Обіжники, інструкції губернського, окружного відділів народної 
освіти. Протоколи засідань комісії з ліквідації неграмотності, педради ко-
лонії. 



Вінницький технікум комунального і цивільного будівництва, ф. Р-3292, 2 
од. зб., 1933-1934 рр.; 

Вінницький будівельний технікум, ф. Р-3292, 245 од. зб., 1933-1934, 1944-
1972 рр.; 

Вінницький кооперативний технікум, ф. Р-2742, 418 од. зб., 1930-1934 рр.; 
Ладижинський технікум механізації сільського господарства, ф. Р-6065, 

139 од. зб., 1944-1978 рр.; 
Могилів-Подільський технікум радянського будівництва, ф. Р-2790, 2 од. 

зб., 1930-1935 рр.; 
Тульчинський кооперативний технікум, ф. Р-3575, 362 од. зб., 1930-1934 рр. 

ДИТЯЧІ БУДИНКИ 

5 фондів, 62 од. зб., 1920-1924, 1938, 1947-1966 рр. Описи. 

Козятинський, ф. Р-5332, 2 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Кунянський, ф. Р-910, 7 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Ладижинський, ф. Р-909, 2 од. зб., 1920, 1924 рр.; 
Серебрійський, ф. Р-5206, 50 од. зб., 1947-1966 рр.; 
Янівський, ф. Р-3875, 1 од. зб., 1938 р. 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ ШКОЛИ ТА ШКОЛА ФАБРИЧ-
НО-ЗАВОДСЬКОГО УЧНІВСТВА 

7 фондів, 273 од. зб., 1918-1934 рр. Описи. 

Могилів-Подільська школа фабрично-заводського учнівства точної меха-
ніки, ф. Р-2247, 218 од. зб., 1930-1934 рр. 

Професійно-технічні: 
Гайсинська, ф. Р-2803, 3 од. зб., 1920-1924 рр.; 
Ладижинська, ф. Р-2832, 3 од. зб., 1919-1922 рр.; 
Липовецька, ф. Р-4325, 8 од. зб., 1918-1922 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-2247, 9 од. зб., 1929-1933 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-2802, 21 од. зб., 1922-1933 рр.; 
Чоботарська, ф. Р-2850, 11 од. зб., 1920-1923 рр. 

КУРСИ 

6 фондів, 162 од. зб., 1922-1923, 1926, 1929-1930, 1932-1940 рр. Описи. 
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Агрономічні при Подільському відділені цукротресту, ф. Р-3819, 3 од. зб., 
1929 р.; 

Вінницькі державні українізації, ф. Р-1198, 26 од. зб., 1926 р.; 
Вінницькі однорічні електротехнічні при Подільському губернському від-

ділі професійної спілки працівників комунального господарства, ф. Р-3299, 7 од. 
зб., 1922-1923 рр.; 

Короткочасні педагогічні при Вінницькій окружній інспектурі народної 
освіти, ф. Р-355, 80 од. зб., 1929-1930 рр.; 

Гніванські пожежно-технічні, ф. Р-1137, 45 од. зб., 1932-1940 рр.; 
Підготовки в вищу школу при Могилів-Подільській кооперативній профе-

сійній школі, ф. Р-2789, 1 од. зб., 1930 р. 

ВІННИЦЬКИЙ ВЕЧІРНІЙ КОМУНІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Ф. Р-3603, 7 од. зб., 1930-1932 рр. Опис. 

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРІВ-
ЕКСПЕРТІВ ПРИ ВІННИЦЬКІЙ ОКРУЖНІЙ РОБІТНИЧО-
СЕЛЯНСЬКІЙ ІНСПЕКЦІЇ 

Ф. Р-3500, 43 од. зб., 1928-1930 рр. Опис. 

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ УЧБОВИЙ ПУНКТ "ВСЕОБУЧ" ПРИ 
ТОМАШПІЛЬСЬКОМУ ВІЙСЬККОМАТІ 

Ф. Р-2483, 31 од. зб., 1922-1923 рр. Опис. 

ВІННИЦЬКИЙ УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ВІННИ-
ЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ТОРГІВЛІ 

Ф. Р-1043, 155 од. зб., 1936-1940 рр. Описи. 

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ВЕЧІРНІЙ РОБІТНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРИ 
ВІННИЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УЧИТЕЛЬСЬКОМУ ІНСТИТУТІ 

Ф. Р-797, 26 од. зб., 1930-1936 рр. Опис. 
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ВІННИЦЬКИЙ ФІЛІАЛ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

Ф. Р-6068, 8 од. зб., 1993-1996 рр. Опис. 

ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ  
АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Ф. Р-6139, 12 од. зб., 2000-2002 рр. Опис. 

Розпорядження директора відділення з основної діяльності. 
Особові справи звільнених працівників. 

11. УСТАНОВИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ, КНИГОВИ-
ДАННЯ, ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПРИ ПОДІЛЬСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ ВИКОНАВЧО-
МУ КОМІТЕТІ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

Ф. Р-650, 82 од. зб., 1920-1925 рр. Опис. 

Створене в квітні 1922 р. відповідно до постанови РНК УСРР  від 13 січня 
1922 р. Підпорядковувалось: у 1922 р. – Головному архівному управлінню 
при Наркомосвіти УСРР, з 1923 р. – Центральному архівному управлінню 
при ВУЦВК. Здійснювало відбір та збереження документів, які мали істори-
чну, наукову та практичну цінність. Припинило діяльність у липні 1925 ро-
ку у зв’язку з територіально-адміністративною реформою.  
У фонді відклалися документи Подільської губернської комісії з питань 
охорони пам’яток давнини за 1920-1922 роки. 

Постанови, накази, розпорядження, інструкції ВУЦВК, Центра-
льного архівного управління, Подільського губвиконкому; протоколи 1 
Всесоюзного з’їзду та Всеукраїнської наради архівних працівників, за-
сідань губкомісії з питань утилізації архівних матеріалів. 

Звіти про роботу губернського архівного управління; кошториси 
витрат. 

Інформації про історію Вінницьких “Мурів”; листування з 
Центральним архівним управлінням, губвиконкомом. 
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У фонді відклалися документи з особового складу (списки, по-
свідчення). 

 
 
ОКРУЖНІ АРХІВНІ УПРАВЛІННЯ 
 
2 фонди, 73 од. зб., 1925-1930 рр. Описи. 
 
Організовані відповідно до постанови ВУЦВК від 10 червня 1925 р.: 
Тульчинське - у вересні 1925 р., Могилів-Подільське – в січні 1926 р. 
Підпорядковувались Центральному архівному управлінню при Прези-
дії ВУЦВК та відповідним окрвиконкомам. Проводили  роботу  з  фор-
мування,  прийому  і  збереження  документів  дореволюційних  і ново-
створених установ, підприємств, організацій. Ліквідовані в 1930 році  
у зв’язку з територіально-адміністративною реформою.  
 
Постанови, розпорядження, циркуляри, обіжники, інструкції РНК 

УСРР, ВУЦВК, Центрального архівного управління, окрвиконкомів; 
протоколи засідань окрвиконкомів. 

Плани роботи та звіти Тульчинського окружного архівного 
управління. 

Акти обстежень архівів, установ та організацій; листування з 
Центральним архівним управлінням, окрвиконкомами, райвиконкома-
ми, підприємствами, установами стосовно методичних та адміністра-
тивних питань, питань упорядкування архівних документів, а також їх 
передачі на державне зберігання. 

У фонді відклалися документи з особового складу. 
 
Могилів-Подільське, ф. Р-1122, 8 од. зб., 1927-1930 рр.; 
Тульчинське, ф. Р-1800, 65 од. зб., 1925-1930 рр. 
 
 
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВІННИЦЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ 
 
Ф. Р-649, 2522 од. зб., 1932-1941, 1944-1988 рр. Описи. 
 
Створений в 1932 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 26 лютого 1932 р. 
як обласне архівне управління облвиконкому. У 1938 р. відповідно до Указу 
Президії ВР СРСР від 16 квітня 1938 р. реорганізований  в архівний відділ, 
який підпорядковувався облупрвлінню НКВС, з 1946 р. – УМВС Вінницької 
області, з 1960 р. – Архівному управлінню при РМ УРСР та Вінницькому 
облвиконкому. Здійснював організаційно-методичне керівництво, контроль 
за роботою обласного, міських і районних державних архівів. Ліквідований 
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у 1988 р. відповідно до постанови РМ УРСР від 26 липня 1988 р. з переда-
чею функцій Державному архіву Вінницької області. 
 
Постанови, директиви, накази, розпорядження, обіжники, інстру-

кції ВУЦВК, РНК СРСР та УРСР, РМ УРСР, АУ НКВС УРСР, АУ 
МВС УРСР, обласного фінансового відділу, облвиконкому, міськви-
конкомів; протоколи засідань колегії ГАУ УРСР, засідань президії 
облвиконкому, архівного відділу. 

Плани, кошториси витрат, штатні розписи, звіти, статистичні зві-
ти обласного, міських і районних архівів, обласного архівного управ-
ління. 

Паспорти міських і районних архівів. 
Інформації, доповідні записки про забезпечення схоронності до-

кументів ліквідованих установ і організацій; огляди про роботу архів-
них установ області; акти обстеження діяльності райархівів, передачі 
документів на державне зберігання; листування з АУ , підприємствами, 
установами області стосовно ревізій, інвентаризації архівних фондів, 
упорядкування архівних документів. 

У фонді відклалися документи з особового складу. 
 
 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-1812, 4111 од. зб., 1925-2003 рр. Описи. 
 
Створений навесні 1922 р. як Подільський губенський історичний архів. З 
1925 р. – Вінницьке окружне архівне управління. Підпорядковувався  Цен-
тральному архівному управлінню при президії ВУЦВК та окрвиконкому.
У 1930 р. згідно з постановою РНК УСРР  від  18.09.1930 р.  реорганізова-
ний у Вінницьке місцеве архівне управління, в 1931 р.  відповідно  до  по-
станови ВУЦВК від 10.11.1931 р. – у Вінницький державний історичний
архів; у 1932 р., з  утворенням  Вінницької області, – в обласний  історич-
ний  архів.  Підпорядковувався:  до  1938 р. – ЦАУ  УРСР  та   архівному 
управлінню  облвиконкому;  з 1939 р.  відповідно  до  Указу  Президії  ВР
УРСР від 16.04.1938 р. – облуправлінню НКВС, з 1946 р. – УМВС у Він-
ницькій області. 1960 р. перейшов у  підпорядкування  Головного  архів-
ного управління  при  РМ УРСР.   Відповідно  до  наказу  ГАУ  при  РМ  
УРСР № 67  від 07.08.1980 р. перейменований у Державний архів Вінни- 
цької області.  В  грудні  1988 р.  держархіву  області  передані  функції  
ліквідованого архівного відділу облвиконкому; в 1991 р. згідно з Указом 
Президії  ВР України від 27.08.1991 р. ДАВіО переданий партійний ар-
хів   Вінницького  обкому  КПУ.  Здійснює  організаційне  і  науково-
методичне керівництво та контроль за роботою архівних установ області. 
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Положення про Державний архів Вінницької області; постанови, 
рішення, директиви, накази, розпорядження, обіжники РМ УРСР, Ка-
бінету Міністрів України, ГАУ СРСР та УРСР, обласного архівного 
управління, облфінвідділу; протоколи засідань дирекції, експертно-
перевірної  комісії, науково-методичних та виробничих нарад праців-
ників архіву. 

Плани, кошториси витрат, штатні розписи, експозиційні плани 
виставок, програми проведення науково-практичних конференцій, зві-
ти про забезпечення схоронності, виконання планів розвитку архівної 
справи в районах області, статистичні звіти про роботу облдержархіву. 

Збірники, огляди документів, статті, доповіді, тематичні добірки, 
тексти лекцій та радіопередач, підготовлені співробітниками архіву, 
списки фондів, паспорти архіву; листування з Головним архівним 
управлінням, НКВС, облфінвідділом, архівним відділом облвикон-
кому, установами, організаціями області, приватними особами стосов-
но виявлення, упорядкування, збереження архівних документів, а та-
кож їх передачі на державне зберігання. 

У фонді  відклалися документи з особового складу (особові спра-
ви, анкети, відомості нарахування зарплатні). 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ OБЛАСНИЙ BІДДІЛ KУЛЬТУРНО-
ОСВІТНІХ УСТАНОВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІН-
НИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
Ф. Р- 4970, 65 од. зб., 1934-1940, 1944-1952 рр. Описи. 
 
Створений у 1945 році відповідно до постанови РНК УРСР, ЦК КП(б)У 
№ 476 від 24 березня 1945 р. та постанови Вінницької обласної Ради 
депутатів трудящих № 536 від 10 травня 1945 р. Підпорядковувався 
Комітету у справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР, з 1946 
року – при Раді Міністрів УРСР і  облвиконкому. Здійснював керівниц-
тво та контроль за роботою державних та громадських культурно-
освітніх установ області. Ліквідований у 1953 році у зв’язку з реоргані-
зацією міністерств УРСР; функції відділу були передані новостворено-
му обласному управлінню культури.  
У фонді відклалися документи Вінницького обласного і міського вико-
нкомів за 1934-1940 роки про будівництво пам’ятника М.М. Коцюбин-
ському в м. Вінниці. 
 
Положення про Комітет у справах культурно-освітніх установ 

при РНК УРСР; постанови, рішення, директиви, накази, розпоряджен-
ня Комітету у справах культурно-освітніх установ УРСР, Вінницької 
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обласної та міської Рад депутатів трудящих, обкому КП(б)У; протоко-
ли засідань обласних нарад бібліотечних працівників. 

Річні плани і звіти, кошториси витрат, штатні розписи облвідділу, 
підвідомчих установ; статистичні звіти про роботу бібліотек області, 
закладів клубного типу. 

Довідки, доповідні записки про результати перевірки роботи 
культосвітніх установ області; листування з райвідділами культурно-
освітніх закладів про охорону історичних пам’яток, проведення оглядів 
художньої самодіяльності. 

 
 
ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА 
 
Ф. Р-391, 836 од. зб., 1924-1927, 1944-1988 рр. Описи. 
 
Створена в 1907 році як міська публічна бібліотека. У 1925 р. присвоє-
но ім’я К.А. Тімірязєва. З  1932 року – Вінницька  обласна  бібліотека  
ім. Тімірязєва. До 1952 року підпорядковувалася   Вінницькому  облас- 
ному відділу культурно-освітніх установ облвиконкому, з 1953 року – 
обласному управлінню культури. Виконувала функції органіційно-
методичного центру державних масових бібліотек області, була 
центральним обласним книгосховищем. 
 
Положення про обласну бібліотеку; статут бібліотеки; постанови, на-

кази, розпорядження, інструкції Міністерства культури УРСР, обласного 
управління культури, бюро обкому ЛКСМУ, обкому профспілки працівни-
ків культури, накази директора з основної діяльності; протоколи читацьких 
конференцій, засідань міжвідомчої бібліотечної і методичної рад, профспі-
лкового комітету та загальних профспілкових зборів. 

Плани, кошториси витрат, штатні розписи обласної бібліотеки, 
статистичні звіти про роботу районних і сільських бібліотек, міжобла-
сних семінарів з питань бібліотечної роботи. 

Інформаційні повідомлення, доповідні записки про роботу облас-
ної і районних бібліотек; листування з Міністерством культури УРСР 
стосовно бібліотечної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ  
ВИКОНАВЧОГО KОМІТЕТУ BІННИЦЬКОЇ OБЛАСНОЇ 
РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-4971, 2140 од. зб., 1946-1990 рр. Описи, каталог. 
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Створене  згідно з  постановою РМ УРСР № 1102  від 30 травня 1953 р.
і рішення облради депутатів трудящих № 802 від 5 червня 1953 р. 
Підпорядковувалось Міністерству культури УРСР та облвиконкому. 
Здійснювало керівництво і контроль за роботою установ культури і ми-
стецтва: міськими і районними відділами культури, театрами, бібліоте-
ками, будинками народної творчості, музеями, парками культури та 
відпочинку, культосвітніми закладами, музичними школами і учили-
щами. 
У фонді відклалися документи Вінницького міського парку культури та 
відпочинку за 1946-1958 рр. 
 
Постанови, рішення, директиви, накази, розпорядження, інструк-

ції Міністерства культури СРСР і УРСР, облвиконкому, обласного 
управління культури; протоколи засідань Ради обласного управління 
культури, профспілкового комітету. 

Плани, штатні розписи, кошториси витрат, звіти районних відді-
лів культури про роботу культосвітніх закладів; бухгалтерські, статис-
тичні звіти обласного управління та підзвітних йому організацій. 

Інформації про будівництво культурно-освітніх закладів, стан 
збереження пам’яток культури і мистецтва, репертуари театрів, наго-
родження працівників галузі урядовими нагородами СРСР і УРСР, 
присвоєння звання заслуженого працівника культури; довідки про під-
готовку кадрів, роботу обласного управління культури; листування з 
Міністерством культури УРСР, райвиконкомами, райвідділами культу-
ри та іншими організаціями області, про роботу музеїв та охорону 
пам’ятників, культурне обслуговування населення області, фінансово-
господарську діяльність. 

 
 
ОКРУЖНІ УПРАВЛІННЯ СЕЛЯНСЬКИМИ  
БУДИНКАМИ КУЛЬТУРИ 
 
3 фонди, 37 од. зб., 1922-1925 рр. Описи. 
 
Створені: Гайсинське, Тульчинське – у 1924 р. відповідно до розпоря-
дження Подільського губернського управління селянськими будинками 
№ 494 від 26 квітня 1924 р., Вінницьке – згідно з постановою ВУЦВК і 
РНК УСРР від 13 березня 1925 р. Підпорядковувались Подільському 
губернському управлінню селянськими будинками і виконавчим комі-
тетам окружних рад депутатів трудящих. Здійснювали керівництво і 
контроль за діяльністю сільських клубів, хат-читалень, бібліотек, кни-
жних пунктів, проводили політосвітню, культурно-масову роботу на 
селі. Ліквідовані у 1927 році відповідно до постанови  ВУЦВК і РНК 
УСРР від 29 червня 1927 р. 
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У фонді Тульчинського управління (Р-2957) відклалися документи про 
роботу сільбудинків за 1922-1923 роки. 
 
Положення про Всеукраїнське управління селянськими будинка-

ми; директиви, накази, розпорядження, обіжники, інструкції ЦК 
КП(б)У, Всеукраїнського управління селянськими будинками, Поділь-
ського губернського управління сельбудами та губернського управлін-
ня політосвіти; протоколи нарад активу губернського управління се-
лянськими будинками, загальних зборів та засідань правлінь райсель-
будинків. 

Плани робіт, звіти окружних управлінь, доповіді про підсумки 
політпросвітроботи. 

Акти перевірок райсельбудів, сільклубів; листування з Всеукра-
їнським фотокіноуправлінням, районними селянськими будинками про 
роботу хат-читалень.  

 
Вінницьке, ф. Р-3399, 22 од. зб., 1925 р.; 
Гайсинське, ф. Р-2842, 3 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Тульчинське, ф. Р-2957, 12 од. зб., 1922-1925 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ МИСТЕЦТВА  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
Ф. Р-4973, 14 од. зб., 1944-1953 рр. Опис. 
 
Створений у 1936 р. відповідно до постанови  ВУЦВК і РНК УСРР від 
9 лютого 1936 р. Підпорядковувався Комітету зі справ мистецтва при 
РНК УРСР, з 1946 р. – Комітету зі справ мистецтва при Раді Міністрів 
УРСР та облвиконкому. Здійснював керівництво і контроль за діяльніс-
тю театрів, концертних бригад, музичних шкіл, проведенням  художніх 
заходів в області. Ліквідований в 1953 р. відповідно до постанови РМ 
УРСР № 1102 від 30 травня 1953 р.; функції відділу  були передані но-
воствореному обласному управлінню культури. 
 
Річні плани, звіти облвідділу мистецтва і підвідомчих йому уста-

нов; річні бухгалтерські звіти, кошториси витрат, штатні розписи.  
 
 
УПРАВЛІННЯ КІНОФІКАЦІЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ВІНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-958, 1728 од. зб., 1921-1985 рр. Описи. 
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Утворене в 1921 р. як фотокіносекція при Подільському губернському 
відділі народної освіти. В 1922 р. реорганізоване в Подільський губерн-
ський, а у 1926 – в обласний (крайовий) відділ ВУФКУ. Підпорядкову-
вався Всеукраїнському кінофотоуправлінню. У 1930 р. у зв’язку з реор-
ганізацією ВУФКУ в Державний український трест кінопромисловості 
відділ перейменовано у Вінницький обласний (крайовий) відділ “Укра-
їнфільму”. Ліквідований в 1934 році відповідно до постанов РНК УСРР 
від 22 липня 1934 р. та Вінницького облвиконкому від 29 серпня 1934 р.
з передачею функцій  управлінню  кінофототресту  Вінницького  обл-
виконкому. У 1938 р. згідно з постановою РНК СРСР № 13 від 23 бере-
зня 1938 р. створено управління кінофікації Вінницького облвиконкому 
з підпорядкуванням Комітету кінематографії при РНК УРСР. В 1953 р. 
відповідно до постанови РМ УРСР № 102 від 30 травня 1953 р. увійшло 
до складу обласного управління культури як відділ кінофікації. У 1959р.
згідно з наказом Міністерства культури УРСР від 5 січня 1959 р. був 
об’єднаний з обласною конторою прокату кінофільмів і отримав назву 
обласного відділу кінофікації і кінопрокату управління культури обл-
виконкому. В 1963 р. відповідно до постанови РМ УРСР № 1083 від 20 
вересня 1963 р. реорганізований в Управління кінофікації і кінопрокату 
Державного комітету кінематографії  при РМ УРСР.  Займалося  кіно- 
обслуговування населення, контролювало роботу кінотеатрів, по-
стачало їх кінофільмами. 
 
Положення про відділи ВУФКУ, Вінницьку контору прокату кі-

нофільмів; постанови, рішення, директиви, накази, розпорядження, 
циркуляри ВУФКУ, Комітету кінематографії при РНК УРСР, Мініс-
терства культури СРСР і УРСР, Вінницького обкому КПУ, виконкомів 
обласної і районних рад депутатів трудящих; протоколи засідань прав-
ління ВУФКУ; загальних зборів і виробничих нарад  працівників кіно-
прокату, районних кіноорганізаторів. 

Плани розвитку кіномережі області; кошториси витрат, штатні розпи-
си, звіти обласної і районних контор; річні бухгалтерські, статистичні звіти. 

Довідки про роботу кіномережі області, охорону праці; акти пе-
редачі кіноустановок сільським клубам; листування з Всеукраїнським 
фотокіноуправлінням, з окрвиконкомами стосовно кінофікації, прокату 
кінофільмів. 

У фонді відклалися документи з особового складу. 
 
 
 
РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-5473, 409 од. зб., 1946-1989 рр. Описи. 

 387

ВІННИЦЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ УПРАВЛІННЯ 
КУЛЬТУРИ ВИКОНКОМУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  



Створений в 1919 р. Підпорядковувався: до 1952 р. – Вінницькому об-
ласному відділу культурно-освітніх установ облвиконкому, з 1953 р. – 
обласному управлінню культури. Займався науково-дослідною, культу-
рно-освітньою і видавничою діяльністю, популяризував у своїх експо-
зиціях природу та історію Вінниччини. 
 
Положення про Вінницький краєзнавчий музей; постанови, нака-

зи, розпорядження Міністерства культури СРСР, УРСР, обласного 
управління культури; протоколи засідань науково-методичної ради, 
групи народного контролю. 

Перспективні плани науково-дослідної роботи музею, тематико-
експозиційні плани виставок та рецензії до них; кошториси витрат, 
штатні розписи, звіти, статистичні звіти стосовно роботи музею та йо-
го відділів. 

Інформації, доповідні записки про роботу державних, народних 
музеїв області; документи про підготовку до святкування ювілейних 
дат; путівник “Вінницький обласний краєзнавчий музей”; тексти лек-
цій, науково-практичних конференцій; списки пам’яток історії, архео-
логії Вінницької області; листування з установами і приватними осо-
бами стосовно краєзнавчої роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
М.М. КОЦЮБИНСЬКОГО ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ВИКОНКОМУ ОБЛАСНОЇ  
РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
   
Ф. Р-4709, 163 од. зб., 1926-1941,1944-1968 рр. Описи. 
 
Створений в 1927 р. відповідно до постанови Вінницького окрвикон-
кому від 10 березня 1926 р. Підпорядковувався:  до 1952 р. Вінницько-
му  обласному  відділу  культурно-освітніх  установ  облвиконкому, а з  
1953 р. – управлінню культури облвиконкому. Здійснював  збережен-
ня,  дослідження,  поширення  літературної  спадщини  М.М. Коцюбин- 
ського. У фонді відклалося листування з Чернігівським історичним му- 
зеєм про створення музею М.М. Коцюбинського в м. Вінниці за 1926 р. 
 
Постанови, накази, розпорядження Народного комісаріату освіти, 

Міністерства культури УРСР, обласного відділу культурно-освітніх 
установ, обласного управління культури; протоколи загальних зборів, 
виробничих нарад співробітників музею, засідань науково-методичної 
ради, комісій з оцінки музейних експонатів. 

Плани роботи музею, виставок; кошториси витрат, штатні розпи-
си; звіти. 
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Інформації про роботу музею і наукові відрядження; акти при-
дбання та передачі музейних експонатів; листування з Народним комі-
саріатом освіти, Міністерством культури УРСР, обласним відділом 
народної освіти, облуправлінням культури стосовно створення експо-
зиції музею, науково-пошукової роботи, організаційних питань. 

У фонді відклалися документи з особового складу. 
 
 
РАЙОННІ ВІДДІЛИ КУЛЬТУРИ 
 
34 фонди, 5735 од. зб., 1945-1992 рр. Описи. 
 
Створені в 1945 р. відповідно до постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 
24 березня 1945 р. як інспектури у справах культурно-освітньої роботи 
при райвиконкомах. Підпорядковувались відділу культурно-освітніх 
установ облвиконкому. У 1953 р., після об’єднання з райвідділами кі-
нофікації, змінили свою назву на районні відділи культури з підпоряд-
куванням Вінницькому обласному управлінню культури. Здійснювали 
керівництво та контроль за роботою державних, громадських культ-
освітніх установ у районах області. 
 
Постанови, рішення, директиви, накази, розпорядження Комітету 

у справах культурно-освітніх установ УРСР, Міністерства культури 
УРСР, Вінницького обласного відділу культурно-освітніх установ, об-
ласного управління і районних відділів  культури, виконкомів; прото-
коли засідань Рад райвідділів, семінарів, нарад працівників. 

Плани, штатні розписи, кошториси витрат, звіти про роботу від-
ділів, культурно-освітніх установ, бібліотек, проведення семінарів з 
працівниками культосвіти районів. 

Інформації про роботу клубів в період підготовки до ювілейних 
свят; довідки про проведення фестивалів, оглядів-конкурсів, списки 
культосвітніх установ. 

 
Барський, ф. Р-5789, 160 од. зб., 1950, 1952-1992 рр.; 
Бершадський, ф. Р-5891, 205 од. зб., 1945-1983 рр.; 
Вінницький, Р-5014, ф. 341 од. зб.,  1946-1962, 1965-1983 рр.; 
Вороновицький, ф. Р-4751, 50 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-5525, 250 од. зб., 1948, 1951-1988 рр.; 
Джулинський, ф. Р-5887, 27 од. зб., 1946-1948,1950-1959 рр.; 
Джуринський, ф. Р-4699, 19 од. зб., 1952-1959 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-5764, 205 од. зб., 1945-1988 рр.; 
Іллінецький, ф. Р-6039, 239 од. зб., 1959-1962, 1965-1984 рр.; 
Калинівський, ф. Р-5031, 315 од. зб., 1944-1987 рр.; 
Козятинський, ф. Р-5877, 68 од. зб., 1947,1952-1974 рр.; 

 389



Копайгородський, ф. Р-5790, 18 од. зб., 1946-1950,1952-1953 рр.; 
Крижопільський, ф. Р-5900, 200 од. зб., 1944-1991 рр.; 
Літинський, ф. Р-5030, 241 од. зб., 1947-1962, 1967-1989 рр.; 
Липовецький, ф. Р-6074, 186 од. зб., 1945-1987 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-5410, 283 од. зб., 1946-1983 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-5843, 157 од. зб., 1959, 1961-1991 рр.; 
Немирівський, ф. Р-5835, 333 од. зб., 1945-1988 рр.; 
Ободівський, ф. Р-5954, 37 од. зб., 1945-1948, 1951-1958 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-4586, 21 од. зб., 1945-1956 рр.; 
Оратівський, ф. Р-6043, 65 од. зб., 1952-1962, 1979-1990 рр.; 
Піщанський, ф. Р-6064, 228 од. зб., 1946-1991 рр.; 
Погребищенський, ф. Р-5918, 287 од. зб., 1946-1987 рр.; 
Самгородоцький, ф. Р-5878, 28 од. зб., 1945-1948, 1950-1956 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-4439, 7 од. зб., 1952-1957 рр.; 
Теплицький, ф. Р-5859, 40 од. зб., 1945-1946, 1966-1970 рр.; 
Тиврівський, ф. Р-5906, 59 од. зб., 1949-1950, 1953-1962, 1965-1972 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-5927, 200 од. зб., 1953-1954, 1960-1962, 1967-
1988 рр.; 
Тростянецький, ф. Р-5953, 195 од. зб., 1946, 1948, 1951, 1953-1962, 
1964-1988 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-6030, 552 од. зб., 1946-1983 рр.; 
Уланівський, ф. Р-5937, 23 од. зб., 1947-1962 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-5936, 130 од. зб., 1948,1951-1973 рр.; 
Чернівецький, ф. Р-5412, 25 од. зб., 1953-1954, 1957-1962 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-5868, 157 од. зб., 1967-1991 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-5911, 165 од. зб., 1953-1962, 1965-1989 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-6083,123 од. зб., 1946-1988 рр.; 
Яришівський, ф. Р-5411, 25 од. зб., 1945-1955 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ЛЕКЦІЙНЕ БЮРО УПРАВЛІННЯ 
КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
 
Ф. Р-4157, 35 од. зб., 1945-1957 рр. Описи. 
 
Відновило діяльність у 1945 р. Підпорядковувалося Центральному лек-
ційному бюро Міністерства культури УРСР і обласному управлінню 
культури. Здійснювало керівництво роботою районних лекторських 
груп і об’єднань, організовувало лекції в населених пунктах області. 
Ліквідоване в 1957 р. відповідно до наказу Міністерства культури УРСР  
№ 29-25/68 від 23.02.1957 р. з передачею функцій Вінницькому облас-
ному товариству  з розповсюдження політичних і наукових знань. 
 
Директиви, накази Міністерства культури УРСР, обласного 

управління культури; протоколи нарад працівників. 
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Плани, річні бухгалтерські і статистичні звіти, доповіді про робо-
ту обласного лекційного бюро та підзвітних йому груп та об’єднань. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ФІЛАРМОНІЯ ВІН-
НИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 
 
Ф. Р-4141, 144 од. зб., 1944-1987 рр. Описи.  
 
Відновила діяльність у травні 1944 р. Підпорядковувалась: до 1952 р. –
Вінницькому обласному відділу мистецтва виконавчого комітету Вінни-
цької обласної Ради депутатів трудящих, з 1953 р. – обласному управлін- 
ню  культури  облвиконкому.  Займалась  організацією  і  проведенням 
гастрольних концертів на території області та за її межами. 
  
Постанови, рішення, накази Комітету зі справ мистецтва УРСР, 

Міністерства культури УРСР, обласного управління  культури; накази 
директора з основної діяльності; протоколи засідань художньої ради, 
загальних профспілкових зборів. 

Творчі плани, програми концертів естрадних бригад, кошториси 
витрат, штатні розписи; річні бухгалтерські, статистичні звіти. 

Інформаційні повідомлення, довідки, доповідні записки; афіші; 
листування  з обласним управлінням культури, обласним комітетом 
КПУ стосовно організаційних питань та діяльності філармонії. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК  
ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 
 
Ф. Р-5480, 161 од. зб., 1945-1988 рр. Описи. 
 
Організований у жовтні 1937 р. Підпорядковувався: до 1952 р. – Він-
ницькому  обласному  відділу  мистецтва облвиконкому,  з  1953 р. – 
обласному управлінню культури. Займався культурним обслуговуван-
ням та художньо-естетичним вихованням юного глядача. 
 
Постанови, накази, розпорядження Міністерства культури УРСР, 

облвиконкому, президії Вінницького обкому профспілки працівників 
культури; протоколи засідань художньої ради театру, профспілкового 
комітету. 

Плани, кошториси витрат, штатні розписи, річні фінансові звіти. 
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Інформації, довідки, доповіді, фотоальбоми про творчу діяльність 
театру; репертуари, програми, реклами театру; афіші; рецензії, відгуки 
на спектаклі театру. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. M. САДОВСЬКОГО 
 
Ф. Р-4960, 246 од. зб., 1944-1989 рр. Описи. 
 
Заснований в жовтні 1940 р. Підпорядковувався до 1952 р. – Вінниць-
кому обласному  відділу мистецтва облвиконкому, з 1953 р. – обласно-
му управлінню культури. 
 
Постанови, накази, інструкції Комітету зі справ мистецтва СРСР і 

УРСР, Міністерства культури УРСР, міськкому КПУ, обласного управлін-
ня культури, міськвиконкому; накази директора з основної діяльності; про-
токоли засідань художньої ради, групи народного контролю. 

Репертуарні та гастрольні плани, програми спектаклів театру; кошто-
риси витрат, штатні розписи, річні бухгалтерські та статистичні звіти.  

Інформації, довідки про роботу театру під час гастролей; листування 
з Комітетом у справах мистецтва УРСР, обласним управлінням культури, 
установами м. Вінниці з адміністративно-господарських питань.  

 
 

 
Ф. Р-4832, 496 од. зб., 1944-1987 рр. Описи. 
 
Створений у 1939 р. як обласний будинок народної творчості. Підпо-
рядковувався: до 1952 р. – Вінницькому обласному відділу культурно-
освітніх установ облвиконкому, з 1953 р. – обласному управлінню куль-
тури. У 1979 р. відповідно до   наказу  Міністерства  культури  УРСР  
№ 812 від 16.06.1979 р. змінив свою  назву   на Вінницький  обласний 
науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої 
роботи. Здійснював науково-методичну, культурно-освітню роботу, 
проводив фестивалі художньої самодіяльності, конкурси, виставки на-
родного образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. 
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ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ 
ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ І КУЛЬТУРНО-
ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ  
КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ 



Постанови, рішення, накази, розпорядження облвідділу культур-
но-освітніх установ, Міністерства культури УРСР, обласного управ-
ління культури, Вінницького обкому КПУ; протоколи засідань худож-
ньо-методичної ради, проведення обласних конкурсів, районних огля-
дів агітбригад, профспілкових зборів. 

Плани, звіти, статистичні звіти про художню самодіяльність у 
районах області, роботу театрів народної творчості, самодіяльних агіт-
бригад; річні бухгалтерські звіти. 

Програми святкових концертів; інформації, довідки, доповіді про  
роботу центру, організацію виставок народної творчості; листування з 
Міністерством культури УРСР, Центральним будинком народної твор-
чості стосовно проведення конкурсів, оглядів художньої самодіяльнос-
ті, культурно-освітньої та політично-масової роботи. 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА  
ВИСТАВКА МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО  
ГОСПОДАРСТВА УРСР 

Ф. Р-5985, 93 од. зб., 1950-1952, 1966-1984 рр. Опис. 

Створена в 1973 р. відповідно до постанови РМ УРСР від 19 вересня 
1973 р. та на підставі наказу Міністерства сільського господарства 
УРСР № 418 від 8 жовтня 1973 р. Підпорядковувалась обласному 
управлінню сільського господарства. Організовувала тематичні сільсь-
когосподарські виставки; забезпечувала підготовку, оформлення і 
представлення матеріалів на кандидатів в учасники ВДНГ СРСР і 
УРСР, їх нагородження; здійснювала постачання ВДСГ СРСР і УРСР 
експонатами. 
У фонді відклалися документи обласного управління сільського госпо-
дарства про організацію  обласних сільськогосподарських виставок за 
1950-1952 рр., економічні показники розвитку тваринництва і рослин-
ництва за 1966-1980 рр. 

Постанови Головного комітету ВДНГ СРСР і УРСР, облвикон-
кому, президії обласної Ради профспілок, обласного комітету ЛКСМУ. 

Плани роботи виставки, тематико-експозиційні  плани виставок, 
звіти про проведення обласних сільськогосподарських виставок, роз-
виток рослинництва і тваринництва в області. 

Інформації, довідки про роботу виставки, участь господарств об-
ласті в республіканських соцзмаганнях; буклети, плакати про пропага-
нду передового досвіду в сільському господарстві; списки передових 
господарств і передовиків сільського господарства, кандидатів і учас-
ників ВДСГ СРСР. 

393



МІЖРАЙОННІ АГЕНТСТВА ВІННИЦЬКОГО  
ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ТРЕСТУ КІНОПРОМИСЛОВОСТІ (О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-354, 53 од. зб., 1930-1934 рр. Описи. 
 
Накази по Вінницькому обласному кінофототресту, плани підго-

товки і проведення святкування 17-ї річниці Жовтневої революції, 15-ї 
річниці кінофотографії. 

Постанова президії Бершадського райвиконкому про організацію 
держкіно в м. Бершаді. Акти інвентаризації приміщень робітничо-
селянських клубів. 

Списки працівників Чечельницького держкіно. 
Бухгалтерські рахунки, баланси, меморіальні документи. 
 
 

 
5 фондів, 152 од. зб., 1924-1927 рр. Описи. 
 
Постанови ЦВК і РНК СРСР про збір коштів для Червоного Хре-

ста. Протоколи засідань президії Гайсинського райвиконкому. Обіж-
ники Могилів-Подільської окружної інспектури політосвіти про про-
ведення ленінського тижня політосвіти, випуск стінних газет. 

Протоколи загальних зборів членів хат-читалень сіл Борсуків, 
Мар’янівки, Тимара, Зятковець, Чечелівки та ін.; комісії з ліквідації 
неписьменності. 

Інструкція Гайсинського райсельбуду про користування пересув-
ними бібліотеками. 

Плани та звіти про роботу селянських будинків. 
Акти приймання літератури для Гайсинської районної комісії з 

ліквідації неписьменності. Акти обстеження селянських будинків. 
Списки співробітників Гайсинського управління райсельбудин-

ками, членів драматичного, хорового та ін. гуртків; учнів лікбезу; чле-
нів хат-читалень. 

Листування з Гайсинським райвиконкомом про відкриття хат-
читалень, з селянськими будинками з культосвітніх та фінансових пи-
тань. 

 
Районні управління сільськими будинками культури: 
Гайсинське, ф. Р-3520, 16 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Ямпільське, ф. Р-3409, 18 од. зб., 1925-1927 рр. 
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Районні будинки культури: 
Вінницький, ф. Р-1141, 49 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-2764, 11 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-1615, 27 од. зб., 1924-1927 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-852, 6 од. зб., 1925-1927 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-2442, 25 од. зб., 1924-1925 рр. 
 
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТОМУ "ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР" ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Ф. Р-5047, 484 од. зб., 1963-1976 рр. Описи. 

 
Утворена в 1963 р. Займалася організацією написання тому "Історії міст і 
сіл" по Вінницькій області, здійснювала редагування текстів. Ліквідована в 
1971 р. 

 
Постанови головної редакційної колегії, редколегії тому з підготов-

ки нарисів і довідок про населені пункти. Розпорядження про відряджен-
ня членів авторського колективу для роботи в архівах та бібліотеках. 
Протоколи засідань суспільно-політичних кафедр вузів м. Вінниці. 

Плани організаційно-методичних заходів Головної редколегії. Звіти 
про роботу з підготовки тому. 

Списки авторів нарисів, членів редколегії тому та робочої групи.  
Матеріали до нарисів з історії міст і сіл Вінницької області. Маши-

нописи текстів історичних нарисів. Спогади Єфимова Ю.Г. про події 
1917-1919 рр. у м. Могилеві-Подільському. Рецензії на рукописи нарисів 
про міста і села. 

Листування з Головною редколегією з організаційно-методичних 
питань підготовки тому; з науковцями, ветеранами про використання до-
даткових матеріалів; з центральними і обласними архівами про опрацю-
вання авторами архівних джерел. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РЕДАКЦІЯ  
"КНИГИ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ" 
 
Ф. Р-6111, 114 од. зб., 1992-1996 рр. Опис. 
 
Вступні статті по районах до обласної "Книги пам’яті". 
Списки мешканців по районах Вінницької області, які загинули на 

фронтах Другої світової війни, та воїнів-визволителів, які загинули на 
території району. 
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ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ВИДАВНИЦТВА УКРАЇНИ 
 
2 фонди, 179 од. зб., 1923-1930 рр. Описи. 
 
Накази, обіжники та інструкції Державного видавництва України, 

губернського виконкому. 
Списки нових книг, які надійшли в продаж. 
Рукопис учителя К. Соколова "Гігієнічна пам’ятка для учнів трудо-

вих шкіл". 
Листування з видавництвами, торговельними конторами про поста-

чання та відпуск літератури. 
Бухгалтерські документи. 
 
Вінницьке, ф. Р-157, 213 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Тульчинське, ф. Р-2833, 40 од. зб., 1925-1930 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВИДАВНИЦТВА  
ГАЗЕТИ "КОМУНІСТ" 
 
Ф. Р-162, 92 од. зб., 1924-1927 рр. Опис. 
 
Обіжники, інструкції, накази видавництва "Комуніст". 
Листування з Правобережним відділенням видавництва ЦК КП(б)У 

"Комуніст" про проведення передплати на газети. 
Наряди з передплати на газети. 
Списки передплатників. 
Касові книги. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВИДАВНИЦТВ ГАЗЕТ  
"ПРАВДА", "ИЗВЕСТИЯ", "ТРУД" 
 
Ф. Р-691, 56 од. зб., 1925-1928 рр. Описи. 
 
Обіжники видавництва "Правда", головної контори газети "Извес-

тия", правила оформлення і представлення в головну контору замовлень 
на передплату. 

Список співробітників Вінницького відділення. 
Листування з головними конторами газет "Правда", "Известия", 

"Труд", окружними експедиціями друку, передплатниками про передпла-
ту, пересилання додаткових чисел газет. 
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ВИДАВНИЦТВА ТА РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТ 
 
12 фондів, 802 од. зб., 1919, 1923-1927, 1944-1998 рр. Описи. 

 
Статут видавництва газети "Червоний край" (1927 р.), редакції газе-

ти "Вінниччина" (1991 р.). Накази і керівні вказівки обласного управління 
поліграфії та видавництв. Накази по редакціях з основної діяльності. 

Перспективні плани роботи. Річні бухгалтерські звіти. 
Акт інвентаризації основних засобів про збитки, заподіяні німецьки-

ми окупантами редакції Калинівської районної газети "Прапор перемоги" 
та редакції Ольгопільської районної газети "Соціалістичне село" (1944 р.). 
Договори про відкриття книжкових магазинів в округах (1926 р.). 

Авторські рукописи опублікованих статей в газеті "Вінницька прав-
да". Статті, листи, надіслані в редакції кореспондентами та громадянами. 
Матеріали про проведення читацьких конференцій. 

Листування з судами про розслідування фактів, опублікованих в 
статтях.  

Особові справи співробітників редакцій, посвідчення. 
 

Видавництво газети "Червоний край", органу Вінницького окружного ко-
мітету КП(б)У та окружного виконкому ради робітничих, солдатських і селянсь-
ких депутатів, ф. Р-159, 54 од. зб., 1923-1927 рр.; 

Редакція газети "Зоря", органу Турбівського райкому КПУ і виконкому 
районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4500, 46 од. зб., 1948-1959 рр.; 

Редакція газети "Соціалістичне село", органу Ольгопільського райкому КПУ 
і районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4598, 15 од. зб., 1944-1948 рр.; 

Редакція газети "Патріот Батьківщини", органу Станіславчицького райко-
му КПУ і районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4613, 11 од. зб., 1945-1956 рр.; 

Редакція газети "Соціалістична праця", органу Джулинського райкому КПУ 
і районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4641, 31 од. зб., 1945-1958 рр.; 

Редакція газети "Колгоспне життя", органу Джуринського райкому КПУ і 
районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4690, 35 од. зб., 1946-1954 рр.; 

Редакція газети "Комунар", органу Вороновицького райкому КПУ і ра-
йонної ради депутатів трудящих, ф. Р-4768, 43 од. зб., 1948-1958 рр.; 

Редакція газети "Під прапором Леніна", органу Піщанського райкому КПУ 
і районної ради депутатів трудящих, ф. Р-4998, 62 од. зб., 1945-1962 рр.; 

Редакція газети "Селянська громада", ф. Р-5084, 2 од. зб., 1919 р.; 
Редакція газети "Вінниччина", органу Вінницької обласної ради, 

ф. Р-5701, 341 од. зб., 1956-1998 рр.; 
Редакція газети "Прапор перемоги", органу Калинівського райкому КПУ і 

районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5724, 96 од. зб., 1944-1969 рр.; 
Редакція газети "Нові горизонти", органу Жмеринського райкому КП 

України і районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5756, 78 од. зб., 1947-1969 рр.; 
Редакція газети "Колгоспні вісті", органу Немирівського райкому КПУ і 

районної ради депутатів трудящих, ф. Р-5836, 42 од. зб., 1950-1970 рр. 
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ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА КОНТОРА СЕКТОРУ  
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ КНИГОЦЕНТРУ ДЕРЖАВНОГО 
ВИДАВНИЦТВА УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-324, 30 од. зб., 1928-1931 рр. Опис. 
 
Обіжники, розпорядження Державного видавництва України. 
Протоколи засідань представників сільських організацій про поши-

рення періодичних видань і літератури. 
Місячні і квартальні плани роботи контори і звіти про їх виконання. 
Зведені відомості про передплату на періодичні видання. Списки 

передплатників. 
Листування з Державним видавництвом України з питань передпла-

ти на періодичні видання. 
Списки особового складу Вінницької міжрайонної контори. Oсобові 

справи співробітників. 
 
 
УПРАВЛІННЯ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ ТАЄМНИЦЬ  
У ПРЕСІ ТА ІНШИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 
Ф. Р-3851, 182 од. зб., 1944-2002 рр. Описи. 
 
Відновило діяльність у 1944 р. як Вінницьке обласне управління у справах 
літератури і видавництв Головного управління у справах літератури і ви-
давництв при РМ УРСР; з 1954 р. – управління з охорони військових і 
державних таємниць у пресі при Вінницькому облвиконкомі; з 1964 р. – 
управління з охорони військових і державних таємниць у пресі Вінницько-
го обласного управління з преси; з 1966 р. – управління з охорони держав-
них таємниць у пресі при Вінницькому облвиконкомі; з 1992 р. – управ-
ління з охорони державних таємниць у пресі та інших засобах масової ін-
формації Вінницької облдержадміністрації. 
 
Постанови РМ СРСР, накази, розпорядження, обіжники Головліту 

СРСР і УРСР, Вінницького облвиконкому. Накази по управлінню. 
Річні плани роботи. Річні звіти з основної діяльності та фінансові 

звіти. Кошториси і штатні розписи. 
Доповідні записки цензорів. 
Листування з партійними і радянськими органами з питань цензури і 

вилучення літератури. 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
 
Ф. Р-4948, 2777 од. зб., 1944-1997 рр. Описи. 
 
У 1935 р. утворено Комітет з радіофікації і радіомовлення при Вінницько-
му обласному виконавчому комітеті ради депутатів трудящих, який підпо-
рядковувався Українському республіканському радіокомітету. В 1953 р. 
реорганізований у відділ радіоінформації управління культури облвикон-
кому. У 1954 р. згідно з постановою РМ УРСР від 23.03.1954 р. № 362, рі-
шенням виконкому обласної ради від 5.04.1954, наказом начальника Голо-
вного управління радіоінформації Міністерства культури УРСР від 
3.04.1954 р. № 50 реорганізований в обласну редакцію радіоінформації об-
ласного управління культури. Відповідно до постанови ЦК КПУ від 
23.08.1957 р. перейменовується в Обласну редакцію радіомовлення при 
Вінницькій обласній раді депутатів трудящих. Відповідно до наказу голови 
Державного комітету УРСР з телебачення і радіомовлення від 25.06.1971 
р. перейменований в Комітет телебачення і радіомовлення Вінницького 
облвиконкому. Наказом Державної телерадіомовної компанії України від 
12.12.1991 р. перейменований у Вінницьке об’єднання телебачення і ра-
діомовлення. Відповідно до указу Президента  України  від  03.01.1995 р.  
№ 12 і наказу Держтелерадіо України від 24.02.1995 № 1 на базі облас- 
ного об’єднання було створено Вінницьку обласну телерадіокомпанію. 
 
Положення про Вінницьке об’єднання телебачення і радіомовлення 

(1993 р.). Статут Вінницької обласної телерадіокомпанії (1995 р.). 
Накази Комітету радіофікації і радіомовлення при РНК СРСР. Нака-

зи, директиви, вказівки Комітету радіофікації і радіомовлення при РМ 
УРСР, Головного управління радіофікації Міністерства культури УРСР, 
Державного комітету УРСР з телебачення і радіомовлення, Вінницького 
обласного управління культури. Постанови, рішення і розпорядження 
Вінницького обласного виконавчого комітету ради депутатів трудящих з 
питань радіомовлення. 

Накази генерального директора Вінницької обласної телерадіоком-
панії з основної діяльності. 

Протоколи засідань обласного комітету. 
Звіти про радіофікацію населених пунктів Вінницької області. Річні 

бухгалтерські звіти. 
Інформації і листи радіокореспондентів. Матеріали суспільно-

політичних радіопередач і випусків останніх новин. Рецензії на мікро-
фонні матеріали обласного радіокомітету. Тексти радіопередач редакцій 
"Останні новини", громадсько-політичного мовлення, художнього мов-
лення, промислових передач та ін.; районних редакцій вістей. Тексти те-
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леперeдач "Телевізійні новини Вінниччини", телевізійних репортажів, 
інформацій, інтерв’ю. 

Штатні розписи облрадіокомітету і районних редакцій радіомовлен-
ня. Документи профспілкового комітету. 

Листування з Українським радіокомітетом і конторою "Союзтехра-
діо" про роботу обласного радіокомітету, відпуск апаратури для радіо-
вузлів; з районними радіовузлами і громадянами з питань оплати за кори-
стування радіоточками і реєстрації радіоприймачів. 

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА 
ОБЛАСНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІННИЧЧИНА"" 

Ф. Р-6120, 8 од. зб., 2000-2001 рр. Опис. 

Статут телерадіокомпанії (2000 р.). Накази генерального директора з 
основної діяльності. Рішення Вінницької обласної ради про ліквідацію 
телерадіокомпанії "Вінниччина". 

Кошториси та штатні розписи. Документи з особового складу. 

12. ПРОДОВОЛЬЧІ,     ТОРГОВЕЛЬНІ    Й    ЗАГОТІВЕЛЬНІ
УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОЇ 
ТОРГІВЛІ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКОНАВ-
ЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

Ф. Р-144, 178 од. зб., 1924-1925 рр. Описи. 

Створений відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 26 березня 
1924 р. як губернська комісія внутрішньої торгівлі. Згідно із постановою 
ВУЦВК і РНК УСРР від 22 жовтня 1924 р.  реорганізована  у  губернський 
відділ внутрішньої торгівлі. Входив до складу Подільського губвиконкому, 
підпорядковувався Народному Комісаріату внутрішньої торгівлі. Здійсню-
вав контроль над державними, кооперативними та приватними торгівель-
ними підприємствами, сприяв розвитку державної та кооперативної торгі-
влі. Ліквідований у 1925 р. у зв’язку з адміністративно-територіальною ре-
формою. У фонді відклалися документи з особового складу (особові спра-
ви співробітників, списки). 
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Накази, Обіжники Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР та УСРР, 
Подільського губвиконкому, губернського відділу (згодом комісії) внут-
рішньої торгівлі; протоколи засідань губвиконкому, комісії внутрішньої 
торгівлі. 

Річні плани та звіти губвідділу, плани постачання та матеріали облі-
ку промтоварів. 

Відомості про стан промисловості Поділля, сільськогосподарської 
кооперації по округах; огляд та акти обстеження робітничих кооперати-
вів; листування з Наркоматом внутрішньої торгівлі УСРР з організаційно-
адміністративних питань, з окружними уповноваженими губвнуторгу з 
питань заготівлі сільськогосподарських продуктів та оренди млинів. 

 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО 
ВІДДІЛУ ТОРГІВЛІ ПО ВІННИЦЬКОМУ ОКРУГУ 
 
Ф. Р-3124, 36 од. зб., 1924-1925 рр. Опис. 
 
Посада уповноваженого введена в липні 1924 р. згідно з Тимчасовим По-
ложенням про уповноважених Губкомвнуторгу при окрвиконкомах. Підпо-
рядковувався Подільській губернській комісії внутрішньої торгівлі, а з жов-
тня 1924 р. – Подільському губернському відділу внутрішньої торгівлі та 
Вінницькому окрвиконкому. Сприяв розвитку внутрішньої торгівлі в окрузі; 
контролював діяльність місцевих державних та кооперативних торговельних 
підприємств; збирав  статистично-економічні  довідки  про  стан  всіх  видів 
торгівлі округи. Ліквідований з 1 липня 1925 р., відповідно до наказу Народ-
ного Комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР від 30 червня 1925 р. 
 

Відомості про заготівлю сировини та хлібозаготівлю по Вінницько-
му округу, про зниження цін на продукцію місцевої промисловості; спи-
сок оптових та оптово-ринкових підприємств; листування з Подгубвнуто-
ргом з питань торгівлі. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОМІ-
ТЕТ (ГУБПРОДКОМ) 
 
Ф. Р-728, 3901 од. зб., 1919-1924 рр. Описи. 
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Тимчасове положення про уповноважених Губкомвнуторгу при 
окрвиконкомах; обіжники Наркомвнутторгу УСРР, Подгубвиконкому та 
Подгубвнуторгу;  протоколи  засідань  колегії  Наркомвнуторгу  УСРР, 
Подгубвнуторгу та нарад хлібозаготівельників при уповноваженому Под-
губвідділу внутрішньої торгівлі. 



Створений відповідно до постанови Тимчасового робітничо-селянського 
уряду України від 8 лютого 1919 р. як Подільський губернський комісаріат 
продовольства. Згідно з наказом Наркомпроду УСРР від 8 квітня 1920 р., 
перейменований в Особливу військово-продовольчу комісію Поділля. Від-
повідно до постанови РНК УСРР від 19 квітня 1922 р.  перейменована  в 
губернський продовольчий комітет. Підпорядковувався Наркомату продо-
вольчих справ УСРР. Займався реалізацією хлібної монополії, заготівлею  
і розподілом продовольства серед населення, постачанням Червоної армії. 
Ліквідований відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 11 червня 
1924 р. У фонді відклалися документи з особового складу (особові справи, 
анкетні листки, списки співробітників заготконтор, відомості на видачу 
зарплати, листування). 
 
Постанови, накази, обіжники РНК УСРР, Наркоматів продовольст-

ва та фінансів УСРР, губпродкому; розпорядження, протоколи засідань 
Української і Подільської економічних нарад; інструкції служб та підвід-
ділів губпродкому. 

Плани та звіти адміністративної та виробничо-господарської діяль-
ності; кошториси, штатні розписи. 

Відомості про наявність сільськогосподарської продукції по повітах, 
статистичні відомості про кількість споживчих товариств губернії; акти 
обстеження заготконтор; договори про оренду млинів та приміщень під 
склади. 

 
 
ПОВІТОВІ ПРОДОВОЛЬЧІ КОМІТЕТИ 
 
9 фондів, 1737 од. зб., 1920-1924 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови Тимчасового робітничо-селянського 
уряду України від 8 лютого 1919 р. як повітові комісаріати продовольства. 
У 1920 р.  реорганізовані в особливі повітові продовольчі комісії. Відпові-
дно до постанови РНК УСРР від 19 квітня 1922 р.  перейменовані  в  пові-
тові продовольчі комітети. Підпорядковувались Подільському губернсь-
кому продовольчому комітету. Здійснювали продовольчу політику на міс-
цях, займалися заготівельною роботою у повітах та розподілом продуктів 
серед населення і Червоної Армії. 
У фондах відклалися документи з особового складу (особові справи, спис-
ки, листування). 
 
Накази, обіжники, інструкції губернського та повітових продоволь-

чих комітетів; протоколи засідань губернського виконавчого комітету та 
повітових продовольчих комітетів. 
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Доповіді про роботу повіткомів та заготівельних контор; відомості 
надходжень податків; статистичні відомості про землекористування у 
повітах; акти обстеження млинів; договори повітових продовольчих комі-
сій з орендарями млинів; листування з губернським продовольчим комі-
тетом та податковими бюро про надходження продовольчого податку, з 
губернським та повітовими виконавчими комітетами з господарських та 
адміністративних питань. 

 
Брацлавський, ф. Р-732, 199 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Вінницький, ф. Р-733, 176 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-730, 107 од. зб., 1920-1924 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-731, 66 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Липовецький, ф. Р-1808, 156 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Літинський, ф. Р-670, 10 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-671, 950  од. зб., 1920-1923 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-2818, 16 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-490, 56 од. зб., 1920-1923 рр. 
 
 
ОКРУЖНІ ПРОДОВОЛЬЧІ КОМІТЕТИ 
 
2 фонди, 164 од. зб., 1922-1924 рр. Описи. 
 
Створені у 1923 р. на базі ліквідованих повітових продовольчих комітетів. 
Підпорядковувались Подільському губернському продовольчому коміте-
ту. Вели облік продовольства і постачання ним населення та армії, займа-
лися стягненнями продовольчих та сировинних податків. Ліквідовані від-
повідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 11 червня 1924 р. У фонді 
Вінницького окружного продовольчого комітету відклалися документи 
повітового продовольчого комітету за 1922 р. 
 
Постанови, накази, розпорядження, oбіжники, інструкції губернсь-

кого виконавчого та продовольчого комітетів; протоколи засідань прези-
дій губернського та Тульчинського виконавчих комітетів, пленумів сіль-
ських рад. 

Зведені відомості про землекористування по Вінницькому району; 
доповіді про хід податкової кампанії; орендні договори; акти обстеження 
млинів; листування  з  губернським  продовольчим  комітетом   з питань 
звітності та збору податків. 

Документи з особового складу (особові справи, анкетні листи). 
 
Вінницький, ф. Р-729, 102 од. зб., 1922-1924 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-2627, 62 од. зб., 1923-1924 рр. 
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ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ТОРГОВЕЛЬНА КОНТОРА ЗІ 
ЗБУТУ ЦУКРУ ПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ЦУ-
КРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-73, 380 од. зб., 1924-1927 рр. Опис. 
 
Створена відповідно до Положення про Подільську районну контору Цук-
ротресту, затвердженого Правлінням Цукротресту 23 жовтня 1924 р. Під-
порядковувалась Правлінню об’єднання цукрової промисловості СРСР 
“Цукротрест”. Займалася збутом цукропродуктів в Подільській, Волинсь-
кій губерніях та м. Бердичеві Київської губернії. Ліквідована у 1928 р. У 
фонді відклалися документи з особового складу (особові справи, списки 
службовців контори). 
 
Накази, обіжники, інструкції Правління Цукротресту, Подільської 

торговельної контори. 
Списки баз Цукротресту; листування з Правлінням Цукротресту, 

районними агенствами та базами, товариствами взаємного кредиту, цук-
ровими комбінатами з питань збуту цукру. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОКРУЖНА КОНТОРА ІНОГОРОДНЬОГО  
МАКЛЕРА КИЇВСЬКОЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ 
 
Ф. Р-603, 92 од. зб., 1926-1930 рр. Опис. 
 
Розпочала діяльність у 1924 р. Підпорядковувалась Біржовому Комітету 
Київської товарної біржі. Займалася посередницькою діяльністю, укладан-
ням та реєстрацією місцевих біржових угод. Ліквідована у 1930 р. у зв’язку 
з адміністративно-територіальною реформою. 
 
Постанови Наркомату внутрішньої і зовнішньої торгівлі; розпоря-

дження, обіжники, інструкції Всесоюзної Ради з’їздів біржової торгівлі, 
Київської товарної біржі; протоколи конвенційного бюро Вінницького 
округового торговельного відділу. 

Звіти про роботу контори; інформації про стан хлібного ринку Він-
ниччини. 

Біржові та міжбіржові угоди; листування з Уповноваженими товар-
них бірж різних міст про закупівлю товарів. 

 
 
ОКРУЖНІ ВІДДІЛИ ТОРГІВЛІ 
 
3 фонди, 501 од. зб. 1923-1930 рр. Описи. 



Створені  згідно  з постановою ВУЦВК та РНК УСРР  від  22.10.1924 р.
як окружні інспектури внутрішньої торгівлі. Входили до складу окруж-
них   виконавчих   комітетів.  Контролювали   та  керували  діяльністю 
державних, кооперативних і приватних торговельних установ у межах 
округу. Відповідно до постанови ВУЦВК  та  РНК УСРР  від  30.05.1928 р. 
реорганізовані  в окружні відділи торгівлі. Ліквідовані у  вересні  1930 р.  у
зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. 
У фонді Вінницького окружного відділу торгівлі відклалися комерційні 
бюлетені РАТАУ за 1923 р. 
 
Постанови, накази, обіжники, інструкції Наркомату торгівлі УСРР, 

Подільського губернського та окружних виконавчих комітетів; протоколи 
засідань керівних працівників окружних інспектур внутрішньої торгівлі, 
секцій бюро окружних торговельних відділів, нарад Вінницької окружної 
трійки по боротьбі зі спекуляцією. 

Річні плани хлібозаготівель, плани розподілу краму по торговельних 
точках; квартальні та місячні звіти Вінницького управління уповноваже-
ного Наркомату торгівлі УСРР, Вінницької та Могилів-Подільської 
окружних інспектур внутрішньої торгівлі, кооперативних товариств. 

Акти обстежень торговельних підприємств, млинів; комерційні бю-
летені РАТАУ про ціни на товари; листування з Наркоматом торгів- 
лі УСРР, Подільським губернським відділом внутрішньої торгівлі, сільсь-
когосподарськими товариствами і торговельними організаціями про заго-
тівлю, переробку та розподіл промислових і  продовольчих товарів,  орга-
нізацію та поліпшення торгівлі в системі споживчої кооперації. 

 
Вінницький, ф. Р-450, 450 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-698, 37 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-3602, 14 од. зб., 1928-1930 рр. 
 
 
УПРАВЛІННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО НАРОДНОГО КОМІ-
САРІАТУ ТОРГІВЛІ УСРР ПО ВІННИЦЬКОМУ ОКРУГУ 
 
Ф. Р-145, 194 од. зб., 1927-1928 рр. Описи. 
 
Створене відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 24 серпня 
1927 р. Підпорядковувалося Народному Комісаріату торгівлі УСРР. За-
ймалося заготівлею, організацією торгівлі, встановленням цін на сільсько-
господарські продукти та промислові товари. Ліквідоване відповідно до 
постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 30 травня 1928 р. 
У фонді відклалися документи з особового складу (особові справи співро-
бітників управління). 
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Постанови, розпорядження, oбіжники Наркомату торгівлі УСРР; 
протоколи засідань колегії НК торгівлі УСРР, засідань конвенційного 
бюро, нарад співробітників управління. 

Річні плани, плани завозу промтоварів, річні звіти, баланси райспо-
живспілок. 

Відомості про потребу населення в м’ясі та продуктах; доповіді 
Уповнаркомторга про постачання товарів та хлібозаготівлю; акти обсте-
жень магазинів; листування з Наркоматом торгівлі УСРР, інспекторами 
конвенційного бюро, кооперативними, торговими та господарськими ор-
ганізаціями з питань заготівлі, оренди, встановлення цін на товари та ор-
ганізації торгівлі. 

 
 
МІЖРАЙОННІ ТА РАЙОННІ КОНТОРИ ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ПЛОДООВОЧЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ “УКРПЛОДООВОЧ” 
(О.А.Ф.) 
 
Барська районна, Бершадська районна, Вапнярська районна, Вінницька 
міжрайонна, Гайсинська районна, Могилів-Подільська міжрайонна, Тульчи-
нська міжрайонна. 
 
Ф. Р-1, 98 од. зб., 1929-1932 рр. Описи. 
 
Створені 16 вересня 1930 р. на базі ліквідованих окружних контор “Укрп-
лодоовоч”. Підпорядковувались Всеукраїнському плодоовочевому 
об’єднанню “Укрплодоовоч”. Здійснювали прийом, збереження та розпо-
діл сільськогосподарської продукції; займалися організацією та експлуата-
цією власних підприємств з переробки плодоовочів, встановлювали та ко-
нтролювали додержання цін на сільгосппродукцію. Відповідно до поста-
нови управління “Укрплодоовоч” від 15 січня 1931 р. відбулося злиття ра-
йонних контор. На 1 листопада 1931 р. залишилися Вінницька, Гайсинсь-
ка, Вапнярська та Могилів-Подільська міжрайонні контори. Ліквідовані у 
1932 році. 
У фонді відклалися документи Всеукраїнського плодоовочевого 
об’єднання “Укрплодоовоч” за 1929 р. та документи з особового складу 
(накази, посвідчення, особові справи, листування). 
 
Постанови Наркомату торгівлі УСРР; накази, розпорядження, обіж-

ники, інструкції Всеукраїнського об’єднання “Укрплодоовоч”, накази 
райконтор; протоколи нарад конвенційних бюро райконтор зі встанов-
лення цін на овочі. 

Плани заготівлі овочів, організації зрошення городів у колгоспах; 
кошториси; звіти контор. 

Торговельні договори; списки переробних підприємств. 
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ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ УПОВНОВАЖЕНО-
ГО НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
СРСР 
 
Ф. Р-498, 352 од. зб., 1931-1936 рр. Описи. 
 
Створене 21 березня 1932 р. відповідно до постанови ЦВК та РНК СРСР 
від 13 лютого 1932 р. Підпорядковувалося Наркомату зовнішньої торгівлі 
СРСР. Відало справами експорту та імпорту товарів на території області. 
Ліквідоване 1 березня 1936 р. 
У фонді відклалися документи з особового складу (особові справи, відомо-
сті, заяви, списки співробітників). 
 
Постанови, розпорядження, накази РНК СРСР, Наркомату зовніш-

ньої торгівлі СРСР, Української економічної наради, облвиконкому, об-
ласного управління уповноваженого Наркомату зовнішньої торгівлі 
СРСР; протоколи засідань обласної та районних нарад сприяння експор-
ту. 

Річні плани заготівлі; зведені плани централізованих заготівель по 
районах; оперативні звіти про виконання експортпланів по області. 

Відомості про виконання експортних заготівель; листування з упов-
новаженим Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР при РНК УСРР та обла-
сними організаціями про заготівлю сільськогосподарських продуктів на 
експорт, фінансування та ін. 

 
 
ВІННИЦЬКА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОЇ КОНТОРИ ІЗ ОП-
ТОВОЇ ТОРГІВЛІ БАКАЛІЙНИМИ ТОВАРАМИ “УКРОПТ-
БАКАЛІЯ” 
 
Ф. Р-4076, 110 од. зб., 1932-1937, 1944-1958 рр. Опис. 
 
Створена у 1932 р., згідно із наказом Наркомату харчової промисловості 
УСРР та наказу Головного управління цукрової промисловості, як Вінни-
цька міжобласна збутова контора. Підпорядковувалась Головному управ-
лінню цукрової промисловості. Займалася реалізацією цукру у Вінницькій 
та Кам’янець-Подільській областях. Відповідно до постанови Ради Мініст-
рів СРСР від 1 червня 1953 р. та наказу Міністерства внутрішньої та зов-
нішньої торгівлі СРСР від 27 червня  1953 р.  перейменована  у Вінницьку 
контору Головцукру. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 14 
жовтня 1954 р.  реорганізована  у Вінницьку  обласну контору Укроптба-
калія. Підпорядковувалась Українській республіканській конторі Головба-
калія. Займалася оптовою торгівлею цукром, кондитерськими виробами, 
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консервами, тютюновими виробами, сіллю та ін. бакалійними товарами. 
Ліквідована у 1958 р. 
 
Розпорядження, накази та директиви Міністерства харчової промис-

ловості СРСР, Головного управління цукрової промисловості,  Головцук-
роторгу, Головбакалії. 

Кошториси, штатні розписи; річні бухгалтерські та оперативні звіти. 
Листування з Українською Республіканською конторою “Головба-

калія”, цукровими заводами, організаціями з питань фінансування, бро-
нювання робочої сили, реалізації цукру. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ТОР-
ГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДРИЄМСТВО “ОБЛТОРГ” 
 
Ф. Р-5021, 2622 од. зб., 1944-1999 рр. Описи. 
 
Створене у 1932 р. як Вінницький обласний відділ торгівлі Вінницького 
облвиконкому. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 14 жов-
тня 1954 р. та Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1955 р. реорганізований  в 
обласне управління торгівлі. Підпорядковувалось облвиконкому та Мініс-
терству торгівлі УРСР. Здійснювало контроль за діяльністю всіх торгове-
льних організацій області, керувало роботою міських і районних відділів 
торгівлі, займалося розвитком торговельно-технічної бази. В березні 1963 
р., відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 січня 1963 р., роз-
ділене на промислове та сільське управління торгівлі. Відповідно до по-
станови облвиконкому від 8 грудня 1964 р., ці два управління були знову 
об’єднанні у Вінницьке обласне управління торгівлі. Ліквідоване згідно з 
рішенням Вінницької обласної  ради депутатів від 17 квітня 1992 р. В кінці 
1992 р. створена Вінницька обласна торговельно-виробнича асоціація “Бі-
знес-контакт”, яка проіснувала до березня 1994 р. Відповідно до розпоря-
дження представника Президента України у Вінницькій області від 4 квіт-
ня 1994 р. створене  обласне  державне комунальне торгово-виробниче 
підприємство “Облторг”. Ліквідоване відповідно до розпорядження голови 
Вінницької обласної державної адміністрації від 17 вересня 1999 р. У фон-
ді відклалися документи з особового складу за 1944-1999 рр. (накази, осо-
бові справи, відомості нарахування зарплати). 
 
Постанови, накази, розпорядження Міністерства торгівлі УРСР, 

облвиконкому; накази та розпорядження начальника управління; прото-
коли засідань колегії управління. 

Плани з праці управління, плани роздрібного товарообігу, побутово-
го обслуговування, плани впровадження нової техніки; кошториси, штат-
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ні розписи; річні бухгалтерські звіти, зведені та річні статистичні звіти 
про виконання відповідних планів. 

Документи комплексної перевірки Міністерством торгівлі діяльно-
сті управління; інформації, довідки про впровадження прогресивних 
форм торгівлі, документи про нагородження працівників торгівлі (списки, 
характеристики); листування з Міністерством торгівлі з питань організа-
ції торгівлі в області. 
 
 

ВІННИЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УРСР З МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 
 
Ф. Р-5169, 701 од. зб., 1965-1979 рр. Описи. 
 

 
Накази, постанови, розпорядження ЦК КП України, Ради Міністрів 

УРСР, Головпостачу УРСР, Держпостачу УРСР. Постанови колегії Голо-
впостачу та Держпостачу УРСР. 

Положення про управління та про підвідомчі організації. 
Паспорти управління, технічні паспорти підвідомчих організацій. 
Накази начальника управління, протоколи ради управління, техніч-

них нарад. 
Кошториси, штатні розписи управління та підвідомчих організацій. 

Плани: фінансові, товарообігу, з впровадження нової техніки, наукової 
організації праці і перспективного розвитку баз, соціального розвитку, 
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Створене відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 
1965 р. № 109 на базі управління матеріально-технічного постачання та 
збуту Подільського раднаргоспу. Підпорядковувалось Головному управ-
лінню з матеріально-технічного постачання при Раді Міністрів УРСР. Згі-
дно з наказом Держпостачу УРСР від 26 червня 1979 р. № 276 у зв’язку з 
реорганізацією Головпостачу УРСР в Держпостач УРСР, наказом по Він-
ницькому територіальному управлінню матеріально-технічного постачан-
ня від 9 липня 1979 р. № 247 управління перейменоване у Вінницьке тери-
торіальне управління Державного комітету УРСР з матеріально-технічного 
постачання (Вінницьке теруправління Держпостачу УРСР). Управлінню 
підпорядковувались профільні організаціі і підприємства Вінницької, Хме-
льницької та Тернопільської областей. Основна функція управління – за-
безпечення підприємств і будівельних організацій сировиною, матеріала-
ми, паливом, устаткуванням, електроустаткуванням, кабельною продукці-
єю, інструментом та ін. Підвідомчі організації здійснювали контроль за 
збутом готової продукції, що вироблялася підприємствами, правильним 
зберіганням та використанням підприємствами та організаціями матеріа-
льно-технічних ресурсів тощо. 



капітального будівництва, оптового товарообігу, заготівлі і первинної 
обробки вторинної сировини, роботи з кадрами, підвищення кваліфікації, 
навчання, роботи з молодими спеціалістами. Нормативи запасів матеріа-
льних ресурсів на базах (1973 р.) 

Зведені річні звіти управління та звіти підвідомчих організа-
цій. Показники економічного аналізу та собівартості переробки вантажів. 
Акти прийому в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (1972 р.), 
розслідування нещасних випадків. Відомості про постраждалих при не-
щасних випадках. Колективні договори та документи про їх виконання. 

Документи про визначення строків і порядку впровадження генера-
льної схеми управління системою Держпостачу СРСР (1976 р.); розвиток 
прямих довгострокових господарських зв’язків з постачання продукції; 
виконання плану оптової реалізації продукції виробничо-технічного при-
значення; впровадження передової технології, механізації й автоматизації 
виробничих процесів, наукової організації праці, удосконалення складсь-
кого господарства; стан науково-дослідницької,  дослідно-
конструкторської, обчислювальної робіт; винахідництво та раціоналіза-
торську роботу; капітальне будівництво; економію паливно-енергетичних 
матеріалів; стан економічної ефективності впровадження АСУ й обчис-
лювальної техніки; роботу з кадрами; соціалістичне змагання; представ-
лення колективів, окремих працівників до нагород. 

Листування з питань переводу на нову систему планування та еко-
номічного стимулювання і нові умови оплати праці. 

Документи місцевого комітету. 
У фонді відклалися справи з основної діяльності Вінницького госпроз-

рахункового відділу мобілізації внутрішніх ресурсів за 1965-1970 рр.  
  
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ НАФТОПРОДУКТІВ 
 
Ф. Р-5475, 2116 од.зб., 1962-1989 рр. Описи. 
 
Вінницьке міжобласне управління Головнафтопостачзбуту УРСР створене 
відповідно до наказу Головнафтопостачзбуту УРСР від 20 червня 1962 р. 
№ 261. Управлінню підпорядковувалися нафтобази у Тернопільській, 
Хмельницькій та Чернівецькій областях. У 1980 р. перейменовано в тери-
торіальне управління із забезпечення нафтопродуктами. З 1 січня 1981 р. 
нафтобази Тернопільської та Чернівецької областей передані в підпоряд-
кування Львівського територіального управління. У 1986 р. відділились 
нафтобази Хмельницької області. Управління перейменоване у Вінницьке 
обласне управління нафтопродуктів. Основні завдання управління: загаль-
не керівництво діяльністю автобаз, автозаправних станцій та постачання 
нафтопродуктами сільського господарства, підприємств, будівництв, орга-
нізацій та установ, що знаходяться в зоні його діяльності; контроль за кіль-
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кістю прийнятих і відпущених нафтобазами нафтопродуктів; контроль за 
кількістю і якістю нафтопродуктів, що надходять від постачальників. 
 

Накази начальника управління. 
Фінансові плани, плани з праці, капітального будівництва, впрова-

дження нової техніки. Бухгалтерські звіти, зведені річні звіти управління і 
річні звіти нафтобаз про виконання планів з праці, впровадження нової 
техніки, по кадрах, з техніки безпеки, раціоналізації, про рух відпрацьо-
ваних нафтопродуктів. Матеріали про проведення соціалістичного зма-
гання, оглядів, конкурсів. 

Документи місцевого комітету, профспілкового комітету, первин-
них організацій Науково-технічного товариства, Всесоюзного товариства 
винахідників та раціоналізаторів. 

 
 

 
Ф. Р-5465, 684 од.зб., 1944-1992 рр. Описи. 
 

 
Накази й розпорядження Народного комісаріату місцевої паливної 

промисловості УРСР, Міністерства місцевої паливної промисловості, об-
ласного управління місцевої паливної промисловості, управляючого трес-
том, начальника управління. 
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ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО ІЗ ЗАГОТІВЕЛЬ І ПОСТАЧАННЯ ПАЛИВА 
НАСЕЛЕННЮ, КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИМ ПІДПРИЄМ-
СТВАМ І УСТАНОВАМ “ОБЛПАЛИВО” 

Обласний паливний трест створений відповідно до постанови Народного 
комісаріату комунального господарства й паливної промисловості УРСР 
від 10 червня 1944 р. Підпорядковувався Вінницькому обласному управ-
лінню місцевої паливної промисловості, з 1955 р. – облвиконкому. З 1 лис-
топада 1973 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 
1973 р. № 180 та указу Президії Верховної Ради УРСР від 18 квітня 1973 
р., рішення Вінницького облвиконкому від 10 травня 1973 р. на базі тресту 
створено управління облвиконкому із заготівель та постачання паливом 
населення, комунально-побутових підприємств та установ. Відповідно до 
рішення облвиконкому від 09.12.91 № 318 та рішення 8-ї сесії обласної ра-
ди народних депутатів від 17 квітня 1992 р. управління реорганізовано в 
обласне державне комунальне підприємство із заготівель і постачання па-
лива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам. Ос-
новні функції: заготівля й забезпечення комунально-побутових підпри-
ємств, установ та організацій області паливом. 

Протоколи засідань Державного комітету УРСР із забезпечення на-
фтопродуктами, ради управління. 



Постанови, рішення Вінницького облвиконкому. Статути тресту, 
управління. Зведений паливно-енергетичний баланс (1990 р.) 

П’ятирічні, річні плани роботи; плани розподілу, реалізації палива; 
фінансові; з праці; з товарообігу; заробітної плати; кошториси, штатні 
розписи управління, паливних контор.  

Документи про відведення і закріплення земель за торфопідприємс-
твами; про пошук та дослідження торфу (1948 р.); паспортизацію торфо-
підприємств. Листування з питань заготівлі й постачання палива. 

Документи місцевого та профспілкового комітетів. 
 
 
РАЙОННІ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
 
34 фонди; 12563 од. зб.; 1917-1934,1944-1992 рр. Описи. 
 
Утворені за постановою ВУЦВК від 19 квітня 1922 року, Джуринська – у 
1946 році. Об'єднували споживчі товариства групи населених пунктів. З 
1930 року діяли в межах адміністративних районів. У фондах є документа-
льні матеріали споживчих товариств за 1917-1921 роки. Керували діяльніс-
тю споживчих товариств району, створювали торговельні та виробничі ор-
ганізації, надавали допомогу споживчим та іншим кооперативним товари-
ствам у виконанні завдань. У 1957 році були ліквідовані Ольгопільська і 
Станіславчицька райспоживспілки, у 1958 році – Яришівська, у 1959 році – 
Вороновицька, Джулинська, Джуринська, Ободівська, Турбівська, у 1962 
році – Чернівецька і Шпиківська у зв'язку зі змінами адміністративно-
територіального поділу. 
 
Постанови, oбіжники, розпорядження, рішення РНК УСРР, Всеукра-

їнської кооперативної спілки, обласного і районних управлінь споживспі-
лок, обласного управління торгівлі, виконкомів райрад депутатів трудя-
щих, комітету народного контролю, прокуратури з основної діяльності. 
Протоколи засідань правлінь райспоживспілок, загальних зборів уповно-
важених пайовиків. Статути споживспілок, колективні договори і трудові 
угоди підвідомчих організацій і підприємств системи райспоживспілок. 
Штатні розписи і кошториси. П'ятирічні й річні плани роботи, фінансові й 
статистичні звіти. Інформації про підсумки соціалістичного змагання, дані 
про економічні показники районів: грошові прибутки громадян, кількість 
населення та ін. Акти документальних ревізій фінансово-господарської 
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Річні бухгалтерські звіти; звіти про залишки, надходження та реалі-
зацію палива; із складського товарообігу; про   виконання  плану  з праці  
та заробітної плати, роботи  з  кадрами.  Кон’юктурні  огляди  діяльності 
торфопідприємств та міських паливних контор. Титульні  списки,  кошто- 
риси й плани з капітального будівництва. Акти прийому-передачі справ  
при зміні керівників. 



діяльності підприємств споживчої кооперації. Листування з облспоживспі-
лкою та іншими організаціями з питань торгівлі й громадського харчування. 
Документи про представлення працівників кооперації до урядових наго-
род. Документи місцевих профспілок. Особові справи, характеристики, 
анкети, списки працівників і передовиків райспоживспілок. 

 
Барська, ф. Р-5848, 808 од. зб., 1946, 1952-1974 рр.; 
Бершадська, ф. Р-5921,  516 од. зб., 1944-1983 рр.; 
Верхньобузька, ф. Р-138, 1767 од. зб., 1924-1931 рр.; 
Вінницька, ф. Р-766, 780 од. зб., 1919-1928, 1944-1992 рр.; 
Вороновицька, ф. Р-4716, 29 од. зб., 1944-1955 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-5596, 332 од. зб., 1944-1982 рр.; 
Джулинська, ф. Р-4645, 73 од. зб., 1944-1959 рр.; 
Джуринська, ф. Р-4521, 55 од. зб., 1946-1959 рр.; 
Жмеринська, ф. Р-5763, 109 од. зб., 1944-1973 рр.; 
Іллінецька, ф. Р-6034, 427 од. зб., 1944-1962, 1967-1988 рр.; 
Калинівська, ф. Р-5725, 621 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Липовецька,  ф. Р-2619, 641 од. зб., 1917-1925, 1947-1991 рр.; 
Літинська ф. Р-6046, 457 од. зб., 1945-1962, 1966-1989 рр. ; 
Могилів-Подільська, ф. Р-746, 1839 од. зб., 1921-1930, 1944-1987 рр.; 
Мурованокуриловецька, ф. Р-5847, 448 од. зб., 1947-1962, 1967-1991 рр.; 
Ободівська, ф. Р-5952, 44 од. зб., 1944-1955 рр.; 
Ольгопільська, ф. Р-4589, 10 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Оратівська, ф. Р-6053, 257 од. зб., 1944-1962, 1979-1992 рр.; 
Піщанська, ф. Р-6098, 283 од. зб., 1944-1982 рр.; 
Погребищенська, ф. Р-5917, 525 од. зб., 1945-1983 рр.; 
Станіславчицька, ф. Р-4396, 26 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Теплицька, ф. Р-5627, 112 од. зб., 1945-1962, 1966-1971 рр.; 
Тиврівська, ф. Р-5904, 264 од. зб., 1947-1992 рр.; 
Томашпільська, ф. Р-5926, 652 од. зб., 1944-1960, 1962, 1966-1988 рр.; 
Тростянецька, ф. Р-5951, 432 од. зб., 1965-1988 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-2237, 856 од. зб., 1924-1934, 1944-1988 рр.; 
Турбівська, ф. Р-4493, 9 од. зб., 1944-1950 рр.; 
Хмільницька, ф. Р-5919, 97 од. зб., 1954-1972 рр.; 
Чернівецька, ф. Р-5413, 63 од. зб., 1949, 1951, 1953-1962 рр.; 
Чечельницька, ф. Р-5866, 301 од. зб., 1962, 1966-1988 рр.; 
Шаргородська, ф. Р-5913, 337 од. зб., 1944-1962, 1965-1989 рр.; 
Шпиківська, ф. Р-4328, 69 од. зб., 1944-1954 рр.; 
Ямпільська, ф. Р-5846, 295 од. зб., 1946-1962 рр.; 
Яришівська, ф. Р-5414, 29 од. зб., 1944-1958 рр. 

 
 
 
 
 

 413



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА  
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
 
Ф. Р-1161, 6167 од. зб., 1932-1934, 1944-1987 рр. Описи. 
 
Створена за постановою позачергової IV сесії ВУЦВК XII скликання від 9 
лютого 1932 р. Підпорядковувалась Українській спілці споживчих това-
риств. Вінницька облспоживспілка об'єднувала районні спілки споживчих 
товариств області, керувала організаційною і господарською роботою 
споживчих кооперативних організацій області з питань розвитку торгівлі й 
заготівель. 
 
Постанови, рішення, інструкції, розпорядження Центральної спілки 

споживчих товариств СРСР, Української спілки споживчих товариств, 
Вінницької обласної спілки споживчих товариств про стан кооперативної 
торгівлі, мобілізацію коштів, поліпшення роботи районних спілок спожи-
вчої кооперації, хід закупівлі сільськогосподарської продукції. 

Протоколи засідань правління облспоживспілки про стан торгівлі, 
про участь товариств споживчої кооперації в хлібозаготівлях, про плану-
вання та звітність. 

Акти обстежень районних спілок споживчої кооперації та договори 
з торговельними установами про постачання товарів. 

Плани і звіти про роботу обласної і районних споживчих спілок. 
Листування з Всеукраїнською спілкою споживчих кооперативних 

організацій, міжрайонними базами Вінницької облспоживспілки про по-
стачання товарів та виконання планів товарообігу. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА СПІЛКА  
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
 
Ф. Р-779, 394 од. зб., 1919-1922 рр. Описи. 
 
Створена згідно з декретом РНК РРФСР від 20 березня 1919 року "Про 
єдині робітничо-селянські товариства споживчих товариств". Ліквідована 
за постановою ВУЦВК від 18 жовтня 1922 року. Була підзвітна Всеукраїн-
ській кооперативній спілці. Керувала діяльністю споживчих товариств гу-
бернії, надавала допомогу у виконанні завдань споживчим та іншим коо-
перативним товариствам. 

 
Декрети, постанови, накази, інструкції РНК УСРР, Народного Комі-

саріату продовольчого забезпечення, Вукоопспілки, Подільської губерн-
ської спілки споживчих товариств про заготівлю, переробку та розподіл 
продуктів, встановлення цін на сировину, з інших організаційних питань. 
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Протоколи засідань з'їзду уповноважених Подільської губернської 
спілки споживчих товариств, правління губспілки та її районних філій і се-
кцій про кооперативну торгівлю, про відбудову народного господарства 
губернії, забезпечення підприємств сировиною. 

Річні й місячні плани та звіти Подільської губернської спілки спожи-
вчих товариств. Документи про збитки, завдані народному господарству 
Поділля в результаті інтервенції та громадянської війни, про хід заготівлі 
різних товарів, кількість та розташування цукрових заводів і споживчих 
товариств у губернії. Статути Всеукраїнської кооперативної спілки, район-
них та інших споживчих товариств. Акти обстежень Подільської губернсь-
кої спілки споживчих товариств та інших підприємств.  

Листування з Всеукраїнською кооперативною спілкою, Подільським 
губернським виконавчим комітетом та районними споживчими товарист-
вами про заготівлю і транспортування товарів, про фінансову звітність та 
забезпечення кадрами. 
 
 

ВІННИЦЬКА МІЖОБЛАСНА ПРОМИСЛОВО-
КООПЕРАТИВНА ХУДОЖНЯ СПІЛКА 
 
Ф. Р-3495, 282 од. зб., 1946-1949 рр. Опис. 

 
Статут і матеріали з організації Вінницької міжобласної промислово-

кооперативної художньої спілки. 
Директиви Української державної промислово-кооперативної худо-

жньої спілки з випуску виробів художньої вишивки. 
Накази голови міжобласної спілки з основної діяльності. Постанови 

президії міжобласної спілки. 
Протоколи виробничих нарад. Протоколи засідань правлінь промис-

лово-кооперативних художніх артілей. Рішення Вінницького обласного 
виконкому з питань діяльності спілки. 

Звіти про роботу спілки, Борівської, Бубнівської, Вінницької, Вап-
нярської, Городківської, Зозівської, Клембівської, Митківської, Немирівсь-
кої, Ободівської, Одеської, Рудницької, Соболівської та Слідянської арті-
лей. 

 
 

ВІННИЦЬКІ ХУДОЖНЬО-ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ  
ХУДОЖНЬОГО ФОНДУ СРСР 
 
Ф. Р-5698, 378 од. зб., 1950-1987 рр. Описи. 
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Технічні описи виготовлення вишиваної продукції і вовняних кили-
мів. Акти приймання готової продукції. 



Статут Вінницького обласного товариства художників. 
Накази Міністерства культури УРСР. Директиви, обіжники Україн-

ської спілки виробничо-творчих кооперативних товариств. 
Рішення Вінницької обласної та міської рад, накази обласного відді-

лу культури. 
Протоколи засідань правління обласного товариства художників, 

художньої ради товариства.  
Творчі виробничі плани роботи. Статистичні та бухгалтерські звіти. 
Штатні розписи та кошториси видатків. Списки художників та спів-

робітників майстерень. Колективні договори. Акти про нещасні випадки. 
Списки робіт, написаних художниками за 1972-1974 рр., і довідки 

про спорудження пам’ятників і виготовлення пам’ятних знаків за 1972-
1975 рр. Матеріали про організацію виставок, спорудження пам’ятників, 
меморіалів на честь 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні; про 
виготовлення художніх виробів і сувенірів з олімпійською символікою 
"Олімпіада-80". 

Листування з художнім фондом УРСР і народним художником 
УРСР М.Г. Глущенком з питань організації художніх виставок. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПАЙОВЕ  
ТОРГОВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
 
Ф. Р-1186, 27 од. зб., 1923-1924 рр. Опис. 
 
Діяльність установи за документами простежується за 1923-1924 рр.  
 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів Товариства. 
Списки службовців та найманих працівників. Відомості на виплату 

грошового утримання працівникам Товариства. 
Листування з Київторгом про реалізацію технічних товарів; з управ-

лінням Дунаєвецької державної текстильної фабрики – про постачання 
товарів і сировини; з Вінницькою товарною біржою – про прийняття То-
вариства в число членів товарної біржі. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА 
 
Ф. Р-950, 19 од. зб., 1923 р. Опис. 
 
Протоколи засідань Подільської губернської контори Всеукраїнсь-

кого торговельно-промислового товариства. 
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Список робітників і службовців і опис інвентаря Стрижавського 
радгоспу. Акти і протоколи ліквідаційної комісії з питань ліквідації По-
дільської губернської контори. Матеріали обстеження і ревізії Подільсь-
кої губернської контори. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОРГО-
ВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТ-
ВА "СПРИЯННЯ" 
 
Ф. Р-48, 209 од. зб., 1923-1929 рр. Описи. 
 
Постанови НК торгівлі СРСР, обіжники Вінницького окрвиконкому, 

Вінницької торговельної біржі. Протоколи засідань установників район-
них сільськогосподарських споживчих товариств. 

Плани продажу товарів. Доповідь про діяльність Вінницької район-
ної спілки кустарної промислової кооперації (1926 р.). Статистичні звіти. 
Місячні звіти про діяльність Немирівської спілки взаємного кредиту, Бар-
ського сільськогосподарського споживчого товариства. 

Відомості про реалізацію товарів. Торговельні договори. 
Касові книги. Списки клієнтів, яким дозволені кредити. Списки по-

садових та підзвітних осіб. 
Листування Подільського відділення товариства "Сприяння" з пра-

влінням товариства, конторами з господарчих і торговельних питань, про 
реалізацію товарів і розробку лісу; з торговельними установами – з пи-
тань ціноутворення; з правлінням Південно-Західної залізниці – про пере-
везення товарів. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПАЙОВОГО 
ТОВАРИСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ "ЛАРЬОК" 
 
Ф. Р-71, 672 од. зб., 1924-1926 рр. Опис. 
 
Накази по відділенню з основної діяльності. 
Особові справи працівників. 
Листування із сільськими лавками з питань торгівлі. 
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Листування з Одеською та Харківською конторами Всеукраїнського 
торговельно-промислового товариства про обмін і купівлю товарів.  



ВІННИЦЬКА КОНТОРА КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРА-
ВЛІННЯ ВСЕСОЮЗНОГО ДЕРЖАВНОГО СИНДИКАТУ 
РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-51, 48 од. зб., 1922-1927 рр. Опис. 
 
Постанови РНК, НК фінансів СРСР. Обіжники, інструкції, розпоря-

дження правління Державного синдикату рибної промисловості з питань 
рибного господарства. Накази, обіжники Київського районного відділен-
ня про ціни на рибні продукти. 

Огляд торговельної діяльності Київського районного відділення. 
Таблиці споживання рибних продуктів по Вінницькому округу за 1924-
1925 рр. Списки співробітників контори та особові справи. Список бака-
лійних торговців м. Гайсина. 

Листування з районними споживчими спілками про товарообороти 
риби. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО РОЗДРІБНИХ  
ТОРГОВЦІВ "ВІННИЦЬКИЙ РОЗДРІБНИК" 
 
Ф. Р-24, 14 од. зб., 1925-1927 рр. Опис. 
 
Протоколи загальних зборів, засідань правління товариства. 
Квартальні звіти. 
Акти комісії з переоцінки товарів у приватних магазинах. Списки 

членів товариства. 
Листування з Всеукраїнським акціонерним товариством торгівлі 

"Вакат" про перевезення товарів; з Вінницьким відділенням Держбанку, 
окружним відділом місцевого господарства – з фінансових та організа-
ційних питань. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА КОНТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА ТОРГІВЛІ ХЛІБНИМИ ТА ІНШИМИ СІЛЬСЬ-
КОГОСПОДАРСЬКИМИ ПРОДУКТАМИ "ХЛІБОПРОДУКТ" 
 
Ф. Р-3592, 199 од. зб., 1922-1926 рр. Описи. 
 
Утворена в 1922 р. Займалася заготівлею і торгівлею збіжжям та іншими 
продуктами сільського господарства. Припинила діяльність в 1926 р. У 
фонді відклалися документи Хмільницького заготівельного пункту По-
дільської районної контори. 
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Обіжники Всеукраїнської контори "Хлібопродукт». Протоколи на-
рад хлібозаготівельників губернії, заготівельників яєць Проскурівщини. 
Протоколи засідань Подільської експертної комісії із визначення стану 
посівів і трав. Інструкція НК внутрішньої торгівлі УСРР про заготівлю 
яєць в Україні. 

Статут акціонерного товариства "Хлібопродукт".  
Річні плани заготівель. Звіти про заготівлю продуктів, про діяльність 

районної контори. 
Відомості про стан українізації установ акціонерного товариства 

"Хлібопродукт", про ціни на сільськогосподарські продукти. Матеріали 
про ліквідацію Подільської районної контори. Акти передачі майна у 
зв’язку з ліквідацією Подільської районної контори. Договори на оренду 
приміщень і купівлю сільськогосподарських продуктів. 

Список співробітників, агентів і уповноважених Подільської районної 
контори. Особові справи співробітників Подільської районної контори. 

Листування із заготівельними пунктами про заготівлю продуктів. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ПУНКТ  
УКРАЇНСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-
ПРОМИСЛОВОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УКРАВТОПРОМТОРГ" 
 
Ф. Р-3624, 48 од. зб., 1925-1928 рр. Описи. 
 
Обіжники правління Українського акціонерного товариства про по-

стачання тракторних пунктів технікою. Розпорядження правління По-
дільського тракторного пункту з адміністративно-господарських питань 

Річні звіти Вінницького тракторного пункту. 
Акти обстежень Подільської тракторної бази, тракторів. 
Списки співробітників Подільської тракторної бази. 
Листування з Всеукраїнським акціонерним товариством "Автопро-

мторг", заводами, тракторними базами з питань постачання тракторів, 
запасних частин. 

 
 
АГЕНТСТВА ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОНТОРИ ВСЕ-
УКРАЇНСЬКОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГІВЛІ 
ХЛІБНИМИ ТА ІНШИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 
ПРОДУКТАМИ "ХЛІБОПРОДУКТ" 
 
2 фонди, 75 од. зб., 1922-1925 рр. Описи. 

 

 419



Обіжники акціонерного товариства "Хлібопродукт" про укладання 
договорів на заготівлю продуктів. Протоколи нарад представників хлібо-
заготівельних організацій. 

Договори з постачальниками сільськогосподарських продуктів. 
Особові справи співробітників. 
Листування із заготівельними пунктами з питань заготівлі сільсько-

господарської продукції. 
 
Жмеринсько-Могилів-Подільське, ф. Р-594, 62 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Хмільницьке, ф. Р-591, 13 од. зб., 1922-1924 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА ТОРГОВЕЛЬНА БАЗА КИЇВСЬКОЇ КОНТОРИ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГІВЛІ МЕТАЛОТОВА-
РАМИ 
 
Ф. Р-47, 17 од. зб., 1927-1930 рр. Опис. 
 
Обіжники, накази Вищої Ради народного господарства про вико-

нання фінансових планів. Положення про складоуправління і контори, 
про Вінницьку торговельну базу. 

Відомості про організацію Вінницької торговельної бази "Метало-
склад", про її ліквідацію. 

Листування з Київською конторою про інвентаризацію та реаліза-
цію товарів. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОКРУЖНЕ УПРАВЛІННЯ УПОВНОВАЖЕНО-
ГО НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ТОРГІВЛІ УСРР 
 
Ф. Р-2749, 11 од. зб., 1927-1928 рр. Опис. 
 
Акти обстеження млинів та олієнь. Відомості про заготівлю збіжжя. 

Листування з НК торгівлі УСРР про заготівлю продуктів, посівну кампанію. 
 
 
ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІН-
НЯ ТОРГІВЛІ КНИГАМИ ТА КУЛЬТТОВАРАМИ 
 
2 фонди, 98 од. зб., 1929-1936 рр. Описи. 
 
Вінницьке обласне відділення утворене в 1932 р. шляхом реорганізації з 
Вінницького міжрайонного відділення, Могилів-Подільське окружне – в 
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1935 р. Займалися постачанням та продажем підручників та книг. Відомос-
тей про ліквідацію відділень немає. 
 
Накази Всеукраїнської контори "Укркнигокультторг", постанови 

Вінницького облвиконкому, обіжники Вінницького відділення "Укркни-
гокультторг" про порядок поширення підручників. 

Плани реалізації підручників і статистичні відомості про хід торгів-
лі. Місячні фінансові звіти районних контор "Укркнигокультторгу". 

Списки літератури та підручників, наявних у продажу в Вінницько-
му відділенні. Договори з районними відділами народної освіти про купі-
влю підручників. Описи майна Вінницького відділення та книжкових ма-
газинів. 

Штатний розпис і списки співробітників Вінницької контори "Укр-
книгокультторг" за 1933-1934 рр. 

Листування з районними конторами "Укркнигокультторг", з навча-
льними закладами про купівлю літератури та підручників; з єврейськими 
та польськими школами – про  продаж їм  підручників  національними 
мовами. 

 
Вінницьке обласне, ф. Р-759, 94 од. зб., 1925-1935 рр.; 
Могилів-Подільське окружне, ф. Р-3394, 4 од. зб., 1935-1936 рр. 
 
 
ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА КОНТОРА ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДЛЯ ТОРГІВЛІ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ, ЗНАРЯДДЯМИ І 
ТЕХНІЧНИМИ ПРИЛАДАМИ 
 
Ф. Р-846, 28 од. зб., 1922-1924 рр. Опис. 
 
Обіжники правління акціонерного товариства "Село-техніка" про 

постачання сільськогосподарської техніки, з фінансових питань, про збе-
рігання сільськогосподарських машин, про функції окружних інструкто-
рів. 

Річні фінансові звіти Тульчинської районної контори 
Список районних контор "Село-техніка", пайовиків Тульчинської 

контори. Торговельні договори. 
Листування з правлінням акціонерного товариства, державними і 

кооперативними установами з фінансових питань, про перевезення сіль-
ськогосподарських знарядь, про ремонт техніки. 
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ТУЛЬЧИНСЬКЕ ОКРУЖНЕ АГЕНТСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ КОНТОРИ З ЕКСПОРТУ ТА 
ІМПОРТУ "ДЕРЖТОРГ" 
 
Ф. Р-2416, 4 од. зб., 1930 р. Опис. 
 
Обіжники НК торгівлі УСРР про заготівлю олії. Накази по Тульчин-

ській окружній конторі Держторгу УСРР з обліку, звітності, адміністрати-
вних питань, про заготівлю експортних товарів. 

Листування із заготівельними пунктами з питань заготівель сільсько-
господарської продукції та відходів. 

 
 
КОЗЯТИНСЬКА РАЙОННА КОНТОРА КИЇВСЬКОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ТОРГІВЛІ ХЛІБНИМИ ТА ІН-
ШИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПРОДУКТАМИ 
 
Ф. Р-2561, 10 од. зб., 1923 р. Опис. 
 
Обіжники, розпорядження, інструкції Київської губернської контори. 
Відомості про ринкові ціни на продукти. Доповіді про діяльність Ко-

зятинської районної контори. 
Листування з Київською конторою "Хлібопродукт", з агентурою Ко-

зятинської районної контори з питань заготівель сільгосппродуктів. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ РАЙОННЕ АГЕНТСТВО ОДЕСЬКОЇ КОНТОРИ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДЛЯ ТОРГІВЛІ РУДОЮ, 
МЕТАЛОМ ТА МЕТАЛОБРУХТОМ "РУДМЕТАЛТОРГ" 
 
Ф. Р-90, 46 од. зб., 1927-1931 рр. Опис. 
 
Обіжники і розпорядження НК фінансів СРСР, НК торгівлі СРСР, 

Вінницького окрвиконкому, Одеської контори акціонерного товариства. 
Договори на заготівлю металобрухту. 
Листування з Одеською конторою акціонерного товариства, держ-

установами, держскладами з питань заготівель і відвантаження брухту. 
Документи з особового складу. 
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ВІННИЦЬКА РАЙОННА КОНТОРА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ КОНТОРИ З ЕКСПОРТУ ТА 
ІМПОРТУ ТОВАРІВ 
 
Ф. Р-79, 220 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Обіжники уповноваженого Держторгу УСРР про порядок переве-

зення залізницями продуктів, що швидко псуються. Протоколи засідань 
конвенційного бюро при Вінницькому управлінні уповноваженого НК 
торгівлі УСРР з питань хлібозаготівель. Протоколи засідань секції зовні-
шньої торгівлі Вінницького окружного відділу торгівлі про закупівлю 
речей старовини для експорту. 

Положення про контори із заготівлі кишок. 
Перелік складів Вінницької районної агентури Держторгу УСРР. 

Інформаційні та кон’юнктурні огляди ходу заготівлі та експорту товарів. 
Відомості про відвантаження технічної картоплі в Німеччину. Номенкла-
тура експортованих товарів Поділля, лікарських рослин. Акти про відпра-
вку експортних товарів. Описи художніх вишивок, які надсилалися на 
виставку в Мілан. 

Списки особового складу контори. 
Листування з Головною експортно-сировинною конторою Держтор-

гу УСРР і заготівельними пунктами з адміністративно-господарських, 
фінансових питань, про облік та звітність, заготівлю пуху-пера, щетини, 
кінського волосу, бобових, кабакового насіння, гусячого сала, горіхів, 
хрону, часнику, меду, гіпсу, про експорт художніх виробів ручної роботи, 
вишивок, селянського полотна, солених огірків і капусти тощо; з воло-
конно-експортним відділом представництва СРСР в Німеччині – про за-
готівлю і експорт вовни, клоччя, риби і раків; з торговельними представ-
ництвами СРСР в Німеччині, Австрії, Латвії та Чехословаччині, головною 
експортною конторою Держторгу УСРР – з питань отримання дубліка- 
тів експортованих матеріалів; з цукровими заводами – про заготівлю і 
експорт жому.  

 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОДЕСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ТОРГОВЕЛЬНОЇ КОНТОРИ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ НА 
ПОДІЛЛІ 
 
Ф. Р-3854, 2 од. зб., 1925-1926 рр. Опис. 
 
Листування. 
 
 



ПУНКТИ КИЇВСЬКОЇ КОНТОРИ УКРАЇНСЬКОГО АВТО-
ТРАНСПОРТНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 
2 фонди, 57 од. зб., 1927-1930 рр. Описи. 
 
Діяльність фондоутворювачів простежується за 1927-1930 рр. 
 
Обіжники, інструкції НК внутрішньої торгівлі, ВРНГ СРСР про 

транспортування вантажів залізницею; Українського автотранспортного 
торговельно-промислового акціонерного товариства з адміністративних і 
господарських питань. Інструкції з перевезення меляси. 

Місячні фінансові звіти. Договори з цукровими комбінатами з пере-
везення буряків. Список робітників і службовців Вінницької районної 
контори Укравтопромторгу. 

Листування з Вінницьким харчовим трестом про перевезення і від-
вантаження меляси; з Київською конторою Українського автотранспорт-
ного торговельно-промислового товариства – про звітність, складання 
колективних умов, з фінансових питань.  

 
Вінницький, ф. Р-2408, 51 од. зб., 1927-1930 рр.; 
Рахнянський, ф. Р-610, 6 од. зб., 1928-1930 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГІВЛІ 
 
Ф. Р-46, 443 од. зб., 1927-1930 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань кредитних комісій. 
Умови з комісіонерами про реалізацію товарів. Судові справи за 

скаргами споживачів. Штатні розписи та колективні договори. Особові 
справи конвенціонерів. 

Фінансово-комерційне листування відділення з правлінням Всеукра-
їнського акціонерного товариства. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ  
ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВІННИЦЬКОГО МІСЬКОГО ВИ-
КОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬ-
КИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-3379, 26 од. зб., 1927-1936 рр. Опис. 
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Постанови НК постачання УСРР про організацію робітничого по-
стачання (1933 р.). Інструкції "Вукоопспілки" про складання звітів. Про-
токоли засідань правління торговельного підприємства "Роздрібник" 
(1927-1928 рр.). 

Виробничо-фінансові річні плани. 
Вступні баланси агрокомбінату Якушинецького господарства (1932 

р.). Анкетні відомості про їдальні міста. Матеріали обстежень крамниць  
та хлібозаводу. 

Листування з державними установами про постачання продуктами. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-
ГО ПОЛІГРАФІЧНО-КАНЦЕЛЯРСЬКОГО ПРОМИСЛОВО-
ГО ТРЕСТУ 
 
Ф. Р-1931, 92 од. зб., 1932-1938 рр. Опис. 
 
Утворене у 1932 р. Займалося реалізацією канцелярського приладдя та 
підручників. 
 
Розпорядження, накази НК внутрішньої торгівлі СРСР, Укрполіг-

рафканцтресту, Вінницького обласного відділу внутрішньої торгівлі з 
питань торгівлі канцелярським приладдям та підручниками. 

Інструкція про порядок реалізації і ціни на шкільні письмові при-
ладдя; про складання планів, звітів і балансів. 

Торговельно-фінансові плани, квартальні звіти з основної діяльнос-
ті. 

Відомості про наявність товарів на складах. Договори з постачаль-
никами. Акти обстежень роботи відділення. 

Листування з Укрполіграфканцтрестом, Вінницьким обласним від-
ділом внутрішньої торгівлі, установами і підприємствами з адміністрати-
вно-господарських, технічних питань, про реалізацію канцелярського 
приладдя. 

 
 
ВІННИЦЬКА OБЛАСНА KОНТОРА BСЕСОЮЗНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ ТОРГІВЛІ З ІНОЗЕМЦЯМИ В СРСР  
(ТОРГСИН) 
 
Ф. Р-485, 601 од. зб., 1931-1936 рр. Описи. 
 
Створена в 1932 р. Здійснювала продаж продуктів харчування та промис-
лових товарів в обмін на золото та іноземну валюту. Ліквідована в 1936 р. 
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Постанови РНК СРСР, НК зовнішньої торгівлі СРСР, обіжники, ін-
струкції Всеукраїнського об’єднання "Торгсин" про надання Всесоюзно-
му об’єднанню права здійснення операцій з купівлі благородних металів, 
з питань торгівлі. Директивні розпорядження і вказівки з питань ліквідації 
"Торгсину". 

Зведені річні звіти Вінницької обласної контори "Торгсин". Річні 
звіти Могилів-Подільського, Проскурівського, Шепетівського універма-
гів. Місячні, декадні зведення про реалізацію товарів і закупку золота. 

Списки співробітників обласної контори "Торгсин", Кам’янець-
Подільського і Проскурівського універмагів. Характеристики на директо-
рів універмагів. 

Таємне листування з Головною управою робітничо-селянської мі-
ліції про встановлення озброєної охорони місцевих об’єктів "Торгсину" 
(1933 р., оп. 3, спр. 12, арк. 14, 15, 17). Листування з універмагами Всеук-
раїнської контори "Торгсин" і міжрайонними базами з питань торгівлі, з 
адміністративно-господарських питань. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
 
Ф. Р-4295, 262 од. зб., 1944-1948 рр. Опис. 
 
Організований в 1944 р. Займався продажем промислових товарів та про-
дуктів громадянам, які підлягали спеціальному постачанню. 
 
Особові справи осіб, які перебували на спеціальному постачанні. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА  
ЛІСО-ЕКСПОРТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА НК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СРСР 
 
Ф. Р-26, 68 од. зб., 1931-1933 рр. Опис. 
 
Накази Української контори "Експортлісу", Вінницької обласної 

контори "Експортліс". Протоколи оперативних нарад при Київському 
відділенні "Експортлісу". 

Акти передачі лісоматеріалів. Списки службовців Вінницької обла-
сної контори. 

Листування з Українською конторою "Експортлісу", Вінницьким 
облвиконкомом про поставку лісоматеріалів, виконання експортних пла-
нів. 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПЛОДООВОЧЕВОГО ТРЕСТУ 
 
Ф. Р-593, 299 од. зб., 1944-1952 рр. Описи. 
 
Утворена в 1944 р. Займалася заготівлею овочів і фруктів та їх реалізацією. 
Ліквідована в 1952 р. 
 
Накази по тресту, постанови Вінницького облвиконкому з питань 

заготівель, використання фондів сільськогосподарської продукції. 
Річні плани заготівель фруктів, ягід, сухофруктів, овочів і плани їх 

переробки та використання. Річні звіти обласної контори і районних заго-
тівельних контор про заготівлю і реалізацію картоплі та інших овочів, їх 
переробку, транспортування. 

Акти ревізії районних контор. 
Листування з трестом і районними конторами з питань заготівель 

овочів і фруктів, кадрової роботи. 
Особові справи співробітників, трудові книжки. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПАЙОВОГО 
ТОВАРИСТВА НАРОДНОГО ХАРУВАННЯ 
 
Ф. Р-17, 30 од. зб., 1923-1927 рр. Опис. 
 
Положення, обіжники, інструкції і директивні вказівки Українського 

пайового товариства народного харчування. Обіжники НК охорони здо-
ров’я УСРР. Протоколи засідань колегії санітарно-епідемічного відділу 
НК охорони здоров’я, Вінницького окружного правління пайового това-
риства народного харчування. 

Акти комісій про перевірку санітарного стану їдалень. Доповідь і 
акти Подільської губернської робітничо-селянської інспекції про резуль-
тати обстеження діяльності Подільського відділення (1925 р.). Оперативні 
зведені відомості по буфетах і їдальнях Подільського відділення. Список 
робітників і службовців Подільського відділення. 

Листування з Українським пайовим товариством народного харчу-
вання з питань організації громадського харчування. 

 
 
УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛИ, УПОВНОВАЖЕНІ  
ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ 
 
16 фондів, 1667 од. зб., 1919-1923 рр. Описи. 
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Накази арміям Південно-Західного фронту. Накази управління вій-
ськово-продовольчого постачання Подільської губернії. Протоколи засі-
дань адміністративної ради губернського управління. 

Зведення узаконень і розпоряджень з військово-продовольчого по-
стачання НК продовольства УСРР. 

Доповіді губернського управління із постачання і заготівлі продово-
льства. Звіти повітових відділів про витрати та заготівлі продовольства, 
промислових товарів. 

Копії нарядів на продукти, промислові товари і фураж для постачання 
військових частин по Подільській губернії. Прибутково-видаткові книги на 
військову форму, продукти і фураж. Зведені відомості про наявність про-
дуктів і фуражу по Подільській губернії. Описи справ, книг, інвентаря і 
залишків продуктів ліквідаційних комісій з ліквідації повітових відділів 
військово-продовольчого постачання. Акти комісій з перевірки наявності  
й стану продовольства і фуражу на складах. Списки військових частин. 

Особові справи співробітників. Списки людей і коней, які перебу-
вають на продовольчому постачанні по повітах губернії. 

Листування з губернським розподільчим відділом, повітовими від-
ділами військово-продовольчого постачання, військовими частинами і 
установами з питань постачання продуктів, промислових товарів і одягу, 
про організацію комісій з обліку і вилучення із військових установ мате-
ріалів, непридатних для військових потреб; про відкриття мережі чайних 
"Червоноармієць". 

 
Управління військово-продовольчого постачання Подільської губернії, ф. 
Р-1861, 731 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Управління продовольчого транспорту губернського управління військо-
во-продовольчого постачання Поділля, ф. Р-1873, 7 од. зб., 1920-1922 рр. 
 
Відділи: 
Брацлавський повітовий, ф. Р-2688, 23 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Гайсинський повітовий, ф. Р-1740, 59 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Жмеринський повітовий, ф. Р-1751, 197 од. зб., 1919-1922 рр.; 
Літинський повітовий, ф. Р-1738, 387 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Могилів-Подільський повітовий, ф. Р-1790, 74 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Ольгопільський повітовий, ф. Р-1722, 42 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Ямпільський повітовий, ф. Р-2682, 68 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Барський районний, ф. Р-3742, 4 од. зб., 1921-1922 рр. 
 
Уповноважені Подільського губернського управління військово-
продовольчого постачання: 
по Брацлавському повіту, ф. Р-1773, 42 од. зб., 1921-1922 рр.; 
по Гайсинському повіту, ф. Р-1830, 2 од. зб., 1920-1922 рр.; 
по Жмеринському повіту, ф. Р-1760, 2 од. зб., 1921-1922 рр.; 
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по Літинському повіту, ф. Р-1783, 8 од. зб., 1921-1922 рр.; 
по Могилів-Подільському повіту, ф. Р-1684, 12 од. зб., 1920-1922 рр. 
 
Уповноважений Бердичівського управління військово-продовольчого по-
стачання по Козятинському району, ф. Р-3846, 6 од. зб., 1921-1922 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА ВСЕРОСІЙСЬКОЇ 
РАДИ ПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 
 
Ф. Р-3882, 18 од. зб., 1919-1920 рр. Опис. 
 
Договори на поставку продуктів. 
Списки особового складу. 
Листування з різними установами з питань постачання продуктів. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ ПОСТАЧАННЯ  
НК ПОСТАЧАННЯ УСРР 
 
Ф. Р-3765, 50 од. зб., 1932-1934 рр. Опис. 
 
Накази, обіжники, інструкції НК постачання УСРР про порядок 

управління рибною промисловістю. Протоколи виробничих нарад при 
обласному відділі. 

План кондитерського і макаронного виробництва на другу 
п’ятирічку (1933-1937 рр.) по Вінницькій області. Квартальні плани робо-
ти вінницьких кондитерської та макаронної фабрик, Проскурівської кон-
дитерської фабрики, Полонського рибного комбінату та ін. Річні звіти 
обласного відділу постачання по місцевій харчовій промисловості. Дані 
про виконання річних планів вилову риби рибними колгоспами Вінниць-
кого облрибтресту. Відомості про виконання піврічного промфінплану 
Проскурівським пивзаводом (1933 р). 

Дані про валову продукцію по кондитерському і макаронному виро-
бництву. 

 
 
ВІННИЦЬКА РАЙОННА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОЇ  
КОНТОРИ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО  
КООПЕРАТИВНОГО ПОСТАЧАННЯ 
 
Ф. Р-251, 40 од. зб., 1929-1931 рр. Описи. 
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Обіжники і директиви Всеукраїнського виробничо-постачального 
об’єднання житлової кооперації "Укржитлокооппостач". Протоколи засі-
дання експертної комісії з розширення вінницького водопроводу. Прото-
коли технічних нарад при Вінницькій районній конторі. Протоколи засі-
дань ліквідаційного комітету Вінницького окржитлокооппостачу (вере-
сень-грудень 1930 р.). 

Доповідні записки про будівництво та експлуатацію вапнякових 
заводів і кар’єрів. 

Опис матеріалів та інвентаря, призначеного для будівництва примі-
щення Державного банку у м. Вінниці. 

Списки співробітників. 
Листування з Вінницьким окрвиконкомом з питань ремонту будів- 

лі колишнього музею для розміщення в ній виконавчого комітету; з Но-
вогребельським цукровим комбінатом – про будівництво відгодівельної 
воловні. 

 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ СРСР 
ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-3941, 313 од. зб.; 1944-1956 рр. Описи. 

 
Створене в 1933 р. як Управління уповноваженого Наркомату заготівель 
СРСР по Вінницькій області. В 1953 р. ввійшло до складу обласного управ-
ління сільського господарства та заготівель. Указом Президії Верховної Ра-
ди СРСР від 21 грудня 1953 р. відновлене як окреме Управління уповнова-
женого Міністерства заготівель СРСР по Вінницькій області. Здійснювало 
контроль за виконанням колгоспами та індивідуальними господарствами 
державних поставок продуктів сільського господарства. Ліквідоване 10 бе-
резня 1956 р. з передачею функцій Управлінню сільського господарства по 
Вінницькій області. 
 
Накази і розпорядження уповноваженого Міністерства заготівель 

СРСР по Вінницькій області про планування та виконання планів заго-
тівель продуктів сільського господарства, розгортання соціалістичного 
змагання та звітність. 

Звіти Управління уповноваженого по Вінницькій області (1944-
1956 рр.). 

Колективні договори, соціалістичні зобов'язання та акти ревізій 
районних уповноважених. 
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ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПОСТАЧАННЯ ПРОМИС-
ЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА 
 
Ф. Р-623, 15 од. зб., 1930-1931 рр. Опис. 
 
Протоколи нарад представників комісії сприяння державному кре-

дитуванню підприємств. 
Договори на постачання та продаж граніту. Договори зі співробіт-

никами про матеріальну відповідальність. Список робітників і службов-
ців. 

 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ 
ПРОДОВОЛЬЧОГО І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПО-
СТАЧАННЯ ЇДАЛЕНЬ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-1201, 34 од. зб., 1939-1941 рр. Описи. 
 
Накази уповноваженого з основної діяльності. 
Плани закупівель. 
Балансові книги, меморіальні ордери. 
Листування з різними установами про постачання продуктів. 
 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ УКРАЇНСЬКОГО ТРЕСТУ ПОСТА-
ЧАННЯ ТА ЗБУТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВІННИ-
ЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
 
Ф. Р-4293, 18 од. зб., 1953-1958 рр. Опис. 
 
Накази Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР і 

Головпостачзбуту УРСР. Розпорядження і рішення виконкомів Вінниць-
кої та Хмельницької обласних рад. 

Листування з постачальниками і споживачами про збут місцевих 
будівельних матеріалів, про рух товарів на підприємствах. 

 
 
ВІДДІЛ РОБІТНИЧОГО ПОСТАЧАННЯ ВІННИЦЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУТУ 
 
Ф. Р-736, 17 од. зб., 1945-1948 рр. Опис. 
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Накази Вінницького обласного управління торгівлі. Накази по відді-
лу з основної діяльності. 

Річні і квартальні звіти. 
Штатні розписи і кошториси видатків. Особові справи співробітників. 
 
 
ЗАГОТІВЕЛЬНІ КОНТОРИ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬ-
КОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМІТЕТУ (О.А.Ф.) 
 
Барська, Балинська, Бершадська, Вапнярська, Вінницька, Гайсинська, Гні-
ванська, Жмеринська, Котюжанська, Крижопільська, Могилів-Подільська, 
Немирівська, Соболівська, Томашпільська, Тростянецька, Тульчинська, 
Хмільницька 
 
Ф. Р-3287, 998 од. зб., 1920-1924 рр. Описи. 
 
Обіжники, інструкції Подільського губернського продовольчого ко-

мітету про порядок ведення обліку, звітності, організації заготівель про-
довольства. Протоколи засідань Подільської губернської економнаради 
про реалізацію конфіскованого майна. Ухвали сільських сходів Соболів-
ської волості (1920 р.) 

Звіти про діяльність контор. 
Акти про приймання вантажів і тари, перевірок складів. Відомості 

про надходження продовольчого податку. Mатеріали про розформування 
Вапнярського районного продовольчого комітету і організацію господар-
сько-заготівельної контори (1922 р.). Географічна карта Ямпільського 
повіту (оп. 4, од. зб. 69). Відомості про взяття на облік кооперативів і ла-
вок по Соболівській волості (1920 р.). Bідомості і акти про виконання 
продрозкладки по Ладижинській волості за 1920 р. (оп. 14, спр. 8). 

Списки особового складу контор, відомості на видачу заробітної 
плати.  

Листування з Подільським губернським продкомісаром з питань лі-
квідації Барської заготконтори і передачі її справ Жмеринській заготкон-
торі (1923 р.), постачання військових частин, надходження продуктів у 
фонд боротьби з наслідками голоду. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИТСТВА ЗІ ЗБОРУ, СКУПКИ І РЕАЛІЗА-
ЦІЇ РІЗНИХ ВІДХОДІВ 
 
Ф. Р-312, 7 од. зб., 1926-1930 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань правління відділення. 
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Угоди та умови на здачу відходів. Відомості про рух відходів. 
Листування з різними установами про заготівлю відходів. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ БРАКЕР УКРАЇНСЬКОЇ  
ЛІСО-ЕКСПОРТНОЇ КОНТОРИ "УКРЕКСПОРТЛІС" 
 
Ф. Р-464, 19 од. зб., 1931 р. Опис. 
 
Розпорядження Київського відділення лісового сектора Держторгу 

УСРР. Протоколи технічних нарад. 
Квартальні звіти про виконання лісо-експортних планів. 
Список службовців Подільського районного бракера. 
Листування з конторою "Укрекспортліс" про відвантаження лісома-

теріалів.  
 
 
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО ЛІ-
СОЗАГОТІВЕЛЬНОГО І ДЕРЕВООБРОБНОГО ТРЕСТУ 
"УКРАЇНЛІС" 
 
Ф. Р-3825, 44 од. зб., 1924-1928 рр. Опис. 
 
Обіжники, розпорядження, інструкції ВРНГ УСРР, правління Укра-

їнського лісозаготівельного і деревообробного тресту. 
П’ятирічні перспективні плани та річні плани роботи. Річні звіти з 

основної діяльності. Звіти про лісозаготівельні роботи. Місячні звіти лі-
сопильних заводів. Статистичні відомості лісових дільниць про заготівлю 
лісоматеріалів і дров. 

Акти передачі лісових ділянок для вирубки лісу. Договори з "Екс-
портлісом" та іншими установами на продаж лісоматеріалів та дров. Та-
рифні угоди з профспілками. План лісопильного заводу при ст. Рудниця 
(1927 р.). 

Списки співробітників контори. 
 
 
КУЩОВІ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТОРА ДЕРЖАВНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ ІЗ ЗАГОТІВЛІ ЗЕРНОВИХ, БОБОВИХ, 
КРУП’ЯНИХ І ФУРАЖНИХ КУЛЬТУР "ЗАГОТЗЕРНО" 
 
4 фонди, 114 од. зб., 1931-1934 рр. Описи. 
 



Обіжники, розпорядження Всеукраїнського об’єднання і обласної 
контори "Заготзерно". Накази та розпорядження кущових управлінь. 

Списки заготівельних контор Вінницького кущового управління. 
Відомості про заготівлю зернових культур. Зведення про хід посівної ка-
мпанії (1932 р.). 

Листування із заготівельними пунктами з адміністративних питань. 
 
Вінницька міжрайонна контора, ф. Р-2583, 29 од. зб., 1931-1934 рр. 
 
Кущові управління: 
Вінницьке, ф. Р-2577, 41 од. зб., 1932-1933 рр.; 
Козятинське, ф. Р-2676, 55 од. зб., 1932-1934 рр.; 
Хмільницьке, ф. Р-2580, 18 од. зб., 1931-1932 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО 
ДЕРЖАВНОГО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 
 
Ф. Р-760, 478 од. зб., 1928-1932 рр. Описи. 
 
Обіжники і розпорядження, інструкції Всеукраїнської контори "Со-

юзхліб", НК постачання УСРР про організацію хлібозаготівель, ведення 
бухгалтерського обліку, роботу млинів. Протоколи нарад хлібозаготіве-
льників і відповідальних працівників Вінницької міжрайонної контори. 
Протоколи засідань трійки з проведення хлібозаготівель. 

Плани переробки круп’яних культур. Звіти про роботу заготівельних 
пунктів. Річні звіти млинів. Зведення про виконання планів хлібозаготівель. 

Акти обстеження заготівельних пунктів. Списки філіалів міжрайон-
ної контори, радгоспів Укрсадвинтресту, споживчих товариств – членів 
Верхньобузької райспоживспілки. Статистичні відомості про кількість 
населення сіл, селищ і міст Вінницької області (1932 р.). 

Особові справи співробітників. Списки особового складу міжрайон-
ної контори, заготівельних пунктів і млинів Тульчинського району. 

Листування із заготівельними пунктами про будівництво складів, 
хід посівних кампаній, переробку гороху та іншого збіжжя, збір і здачу 
мірчука, про постачання військових частин продуктами і фуражем. 

 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ СРСР 
ПО ВІННИЦЬКОМУ РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-2241, 177 од. зб., 1933-1936, 1944-1951 рр. 
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Комітети із заготівлі сільськогосподарської продукції створені відповідно 
до постанови Ради Народних комісарів СРСР від 10 березня 1933 року. За-
ймалися плануванням зобов’язань колгоспам та індивідуальним господар-
ствам на поставку державі продуктів сільського господарства та контро-
лем за виконанням зобов’язань. Ліквідовані згідно з постановою ЦК КПРС 
та Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1956 року. 
 

Плани хлібозаготівель і поставок натуральної плати за роботу ма-
шинно-тракторних станцій. Плани обов’язкових поставок зернових куль-
тур радгоспами та колгоспами району на 1933 р. Плани завезення зерна 
на заготівельні пункти (1933 р.). Зведення про хід поставок м’яса по Він-
ницькому району (1933 р.). 

Відомості про кількість земель колгоспів по Вінницькому району. 
Списки "куркульських" господарств Вінницького району (1933 р.). Акти 
ревізії та інвентаризації заготівельних пунктів. Списки колгоспників і 
одноосібних господарств по селах району, які повинні здати картоплю в 
порядку обов’язкових поставок (1933-1934 рр.). Списки громадських кон-
тролерів. Матеріали про хід виконання хлібозаготівель по району колгос-
пами і одноосібними господарствами (1933 р.). Порівняльна відомість про 
заготівлю сільськогосподарських продуктів по Вінницькому району за 
1933, 1934, 1935 рр. (оп. 2, спр. 5). 

Листування із сільськими радами і колгоспами з адміністративних  
і господарських питань. 

У фонді відклалися документи з особового складу: трудові книжки, 
списки колгоспників та одноосібних господарств, списки та зобов’язання 
одноосібних і “куркульських” господарств; відомості на видачу заробіт-
ної плати співробітникам уповноваженого комітету. 

 
 
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ТА ЯКОСТІ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ПО ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЛІ УРСР 
 
Ф. Р-5933, 195 од. зб., 1970-1985 рр. Описи, каталог. 
 
Створена відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 12 вересня 
1960 р. та наказу Міністерства заготівлі УРСР від 8 квітня 1970 р. Підпо-
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Постанови РНК СРСР про реорганізацію споживчої кооперації, ве-
дення заготівель сільськогосподарських продуктів. Постанови Уповнова-
женого Комітету заготівель при РНК СРСР по Україні, Вінницької місь-
кої ради про проведення хлібозаготівель. Протоколи засідань комісії при 
Вінницькій міській раді з розгляду скарг на неправильне обкладання 
продподатком. 



рядковувалася Міністерству заготівлі УРСР. Займалася плануванням та 
організацією заготівлі сільськогосподарських продуктів; контролювала 
прийом та якість сільськогосподарської продукції, що закуповувалася в 
колгоспах, радгоспах та інших господарствах, накопичення та збере-
ження заготовлюваної продукції. Відповідно до постанови ЦК КПРС та 
Ради Міністрів СРСР від 14 листопада 1985 р., держінспекція із закупі-
влі та якості сільськогосподарських продуктів увійшла до складу Він-
ницького обласного агропромислового комітету. 

 
Накази Головного державного інспектора з виробничої діяльності. 
Плани, звіти про виконання планів, річні бухгалтерські звіти; кош-

ториси, штатні розписи. 
Документи про хід виробництва і заготівлі продуктів тваринництва, 

подані Міністерству заготівлі УРСР (інформації, довідки, відомості); лис-
тування з Міністерством заготівлі УРСР з питань закупівель та якості 
сільгосппродуктів. 
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  
КОНТОРИ ЗАГОТІВЛІ ЕКСПОРТНОЇ СИРОВИНИ 
 
Ф. Р-244, 74 од. зб., 1932-1933 рр. Описи. 

 
Постанови РНК СРСР, ЦК КП(б)У, обіжники, розпорядження 

Всесоюзної та Всеукраїнської контор "Союззаготекспорт" з питань за-
готівель сільськогосподарської сировини. 

Звіти про роботу заготівельних пунктів. Квартальні звіти про ро-
боту Кам’янець-Подільського та Шепетівського агентств контори 
(1932 р.). 

Контрольні щоденні відомості про рух товарів. Договори на кон-
трактацію олійних культур, маку, кмину по районах області. Договори 
про контрактацію кроликів у громадян. Відомості про посіви маку по 
Дзержинському району. 

Анкети, списки співробітників районних агентств контори. 
Листування з районними агентствами з питань заготівлі м’яса і 

переробки сировини тваринництва. 
 
 

ВІННЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ  
ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ  
КОНТОРИ 
 
Ф. Р-1129, 353 од. зб., 1932-1940 рр. Описи. 
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Директиви, розпорядження Ленінградської центральної контори із 
заготівлі плодоовочевої продукції. Накази контори з основної діяльності. 

Плани заготівель Вінницької контори. Річні звіти з основної діяльності. 
Зведені відомості про заготівлю і відвантаження плодоовочевої про-

дукції по Вінницькій конторі. Договори з райспоживспілками про заготі-
влю плодоовочевої продукції. 

Списки особового складу контори. Особові справи співробітників. 
Листування з покупцями про якість відвантаженої продукції. 
 
 
ЗАГОТІВЕЛЬНІ КОНТОРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ ТОРГІВЛІ ОВОЧАМИ 
 
2 фонди, 14 од. зб., 1936-1937 рр. Описи. 
 
Постанови НК внутрішньої торгівлі і Вінницького обласного конвенцій-

ного бюро про встановлення роздрібно-заготівельних цін на фураж і овочі. 
Акти інвентаризації майна контор. 
Листування з торговельними і заготівельними установами про заго-

тівлю і реалізацію фруктів та овочів. 
 
Немирівська, ф. Р-3663, 13 од. зб., 1936-1937 рр.; 
Тиврівська, ф. Р-304, 1 од. зб., 1937 р. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО ПЛО-
ДООВОЧЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ "ЦЕНТРОПЛОДООВОЧ" 
 
Ф. Р-49, 64 од. зб., 1932-1934 рр. Опис. 
 
Накази по конторі з основної діяльності. 
Річні звіти про роботу. 
Матеріали про ліквідацію контори. 
Листування з підзвітними установами з питань заготівель овочів та 

фруктів. 
 
 
МІЖРАЙОННІ І РАЙОННІ КОНТОРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ПЛОДООВОЧЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ "УКРПЛОДОʆВОЧ" 
(О.А.Ф.). 
 
Ф. Р-1, 98 од. зб., 1929-1932 рр. Описи. 
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Обіжники і розпорядження Всеукраїнської і Вінницької окружної 
контор "Плодоовоч" про виробництво томатів, повидла і солених овочів. 
Протоколи нарад заготівельників Бершадського району. Протокол засі-
дання ліквідаційного комітету Вінницької окружної контори. Протоколи 
конвенційних нарад про стан заготівель і їх планування. 

Квартальні та річні плани заготівель і переробки овочів. Річні звіти 
контор. 

Особові справи співробітників. 
 
 

 
Ф. Р-721, 15 од. зб., 1928-1929 рр. Опис. 
 
Розпорядження Одеської контори Укрм’ясотресту про курси 

м’созаготівельників і проведення м’ясозаготівель. Протоколи нарад комісії з 
обстеження якості м’яса при Могилів-Подільському конвенційному бюро. 

Листування з Одеською конторою Укрм’ясотресту про 
м’ясозаготівлі, звітність та ін. 

Особові справи співробітників. 
 
 
КОЗЯТИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОО-
ПЕРАТИВНОГО ТОВАРИСТВА ЗІ ЗБУТУ ТА ЕКСПОРТУ 
ПРОДУКТІВ ПТАХІВНИЦТВА 
 
Ф. Р-2221, 7 од. зб., 1929-1930 рр. Опис. 
 
Обіжники Козятинської міжрайонної кооперативної спілки птахів-

ництва. Протоколи засідань Бердичівського окрвиконкому. 
Оперативні плани заготівель яєць. 
 
 
КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПТɸʍʆЗАГОТІВЕЛЬНЬНИЙ ПУНКТ 
РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "РАДПОЛЬТОРГ" 
 
Ф. Р-4224, 34 од. зб., 1928-1930 рр. Опис. 
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МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО ТРЕСТУ 
ІЗ ЗАГОТІВЛІ, ЕКСПОРТУ І ПЕРЕРОБКИ 
М’ЯСОПРОДУКТІВ 



Відомості про рух матеріалів, кормів та птиці по відгодівельних 
пунктах. Контрольні відомості про відгодівлю птиці. 

Листування з правлінням, Харківською конторою, Одеським пунк-
том та Ладижинським підпунктом товариства. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА БДЖІЛЬНИЦТВА 
 
Ф. Р-3288, 544 од. зб., 1931-1932, 1944-1987 рр. Описи. 
 
Утворена в 1932 р. як Вінницька обласна контора Всеукраїнського 
об’єднання з контрактації, заготівлі, переробки і збуту продуктів бджіль-
ництва, постачання обладнання і способів виробництва. З 1944 р. – Вінни-
цька обласна контора бджільництва. Займалася контрактацією, заготівлею, 
переробкою і збутом меду, воску, прополісу та інших продуктів бджільни-
цтва.  
 
Постанови НК постачання УСРР, Всеукраїнського об’єднання з ко-

нтрактації, заготівлі, переробки і збуту продуктів бджільництва. Інструк-
ції і методика Українського науково-дослідного інституту бджільництва з 
розвитку бджільництва і виведення маток. Накази Міністерства сільсько-
го господарства УРСР, Управління бджільництва Міністерства сільського 
господарства УРСР. Рішення Вінницького облвиконкому. Протоколи об-
ласних нарад передовиків колгоспного бджільництва, нарад-семінарів 
районних зоотехніків з бджільництва. 

Виробничо-фінансові плани. Річні звіти про роботу. 
Оперативні зведення і відомості про контрактації і заготівлю проду-

ктів бджільництва. Зведені відомості головних осінніх ревізій бджільниц-
тва в колгоспах. 

Листування з Всеукраїнським об’єднанням, цукровими заводами з 
господарських питань, про ліквідацію контори (1932 р.). Листування з 
колгоспами та радгоспами про розвиток бджільництва і підвищення вро-
жайності запилюваних бджолами культур. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ РАЙОННЕ КОНВЕНЦІЙНЕ БЮРО ПРИ УПО-
ВНОВАЖЕНОМУ КОМІТЕТУ ІЗ ЗАГОТІВЛІ СІЛЬСЬКОГО-
СПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ РНК УСРР У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р-2434, 3 од. зб., 1933-1934 рр. Опис. 
 

 439



Постанови, розпорядження РНК СРСР і УСРР, Центрального, обла-
сного і районного конвенційних бюро. Протоколи засідань обласного 
конвенційного бюро. 

Прейскурант цін на продукцію промислової кооперації Вінницької 
області. 

Листування з обласним конвенційним бюро про заготівлю сільсько-
господарських продуктів. 

 
 
ЗАГОТІВЕЛЬНІ КОНТОРИ КИЇВСЬКОГО  
РАЙОННОГО ШКІРЯНОГО ТРЕСТУ (О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-69, 198 од. зб., 1921-1925 рр. Описи. 
 
Облікові книги товарів, які зберігаються на складах контор. 
Списки співробітників контор. 
Листування з шкіряними заводами, кооперативними та іншими 

установами з питань заготівлі і обробки шкір. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ГАЛУЗЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТРАНСПОРТНО-
СКЛАДСЬКОГО ТАРНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-2629, 37 од. зб., 1927-1932 рр. Описи. 
 
Обіжники, розпорядження Вищої ради народного господарства 

СРСР. Накази Подільської філії "Вукооптранс". Протоколи виробничих 
нарад і розціночно-конфліктної комісії. 

Звіти про роботу Подільської філії. 
Трудові договори та угоди. 
 
 
КОНТОРИ ВСЕСОЮЗНОГО  
ОБ’ЄДНАННЯ СКЛАДСЬКОЇ І ТРАНСПОРТНО-
ЕКСПЕДИЦІЙНОЇ СПРАВИ "СОЮЗТРАНС" 
 
2 фонди, 50 од. зб., 1924-1932 рр. Описи. 
 
Накази НК шляхів сполучення. Обіжники Першого акціонерного 

товариства "Транспорт" про правила перевезення залізницями тварин і 
птиці, з фінансових питань. Протоколи загальних зборів працівників, ви-
робничих нарад Тульчинської контори. 

 440



Акти обстеження складів Вінницької контори. Відомості про рух 
вантажів. Списки працівників контор. 

 
Вінницька, ф. Р-606, 41 од. зб., 1924-1933 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-615, 9 од. зб., 1929-1931 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ГАЛУЗЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТРАНСПОРТНО-
СКЛАДСЬКОГО ТАРНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ф. Р-939, 137 од. зб., 1931-1935 рр. Опис. 
 
Постанови РНК СРСР, протоколи Всеукраїнської економічної нара-

ди, обіжники та інструкції "Вукооптрансу", накази і виписи з наказів 
Вінницької обласної контори про навантажувально-розвантажувальні ро-
боти і порядок перевезення вантажів залізницею. Книга наказів по Жига-
лівському радгоспу "Вукооптранс" (1933 р.). протоколи засідань трійки 
при Вінницькій обласній конторі (1932-1933 рр.). 

Фінансові звіти контори. Звіти про роботу автомобільного транспо-
рту. Доповіді про роботу обласної контори. Плани, звіти про роботу ра-
йонних філіалів "Вукооптранс", акти їх обстеження. Ліквідаційний фі-
нансовий звіт обласної контори (грудень 1935 р.) 

Листування з Дунаєвецьким пунктом "Вукооптранс" про укладання 
договорів. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТРАКТАЦІЙНО-
ЗАГОТІВЕЛЬНА КОНТОРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРОМИСЛОВОСТІ РОСЛИННОГО КАУЧУКУ  
МІНІСТЕРСТВА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 
 
Ф. Р-3792, 165 од. зб., 1944-1953 рр. Описи. 
 
Накази Міністерства хімічної промисловості СРСР і Головного 

управління промисловості рослинного каучуку СРСР, постанови Вінни-
цького обкому КПУ, облвиконкому з питань вирощування кок-сагизу. 
Накази по конторі з основної діяльності. 

Річні звіти про роботу. 
Договори з господарствами з контрактації коріння і насіння кок-

сагизу. Акти обстеження плантацій кок-сагизу. 
Листування з Головним управлінням, підзвітними господарствами 

про вирощування кок-сагизу. 
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Особові справи співробітників. 
 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ СРСР 
ПО СТАНІСЛАВЧИЦЬКОМУ РАЙОНУ 
 
Ф. Р-4395, 17 од. зб., 1944-1954 рр. Опис. 
 
Постанови, положення і накази Міністерства заготівель СРСР. Про-

токоли засідань правлінь колгоспів з питань розвитку тваринництва і за-
безпечення виконання зобов’язань з поставок продуктів тваринництва. 

Річні звіти із заготівель. Статистичні звіти по кадрах. 
 
 
УПОВНОВАЖЕНИЙ РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО  
ТОВАРИСТВА НА ПОДІЛЛІ 
 
Ф. Р-4228, 2 од. зб., 1929-1930 рр. Опис. 
 
Листування з Українською конторою Радянсько-польського акціо-

нерного торговельного товариства про заготівлю і постачання лікарських 
рослин. 

 
 
ВІННИЦЬКА МІЖРАЙОННА КОНТОРА ДЕРЖАВНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ "СОЮЗ-ХЛІБ" ІЗ ЗАГОТІВЛІ ЗЕРНОВИХ, 
БОБОВИХ, КРУП’ЯНИХ І ФУРАЖНИХ КУЛЬТУР 
 
Ф. Р-2438, 7 од. зб., 1931-1932 рр. Опис. 
 
Обіжники і розпорядження НК постачання і землеробства, Укрсель-

коопцентру з питань хлібозаготівель. 
Відомості про наявність інвентаря Юрковецького заготівельного пункту. 
Листування з цукровими заводами з питань відвантаження сировини 

і оплати праці робітників. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТОРА УКРАЇНСЬКОГО 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "СТАНДАРТ" 
 
Ф. Р-3893, 47 од. зб., 1923-1925 рр. Опис.  
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Обіжники і розпорядження контори. 
Відомості про розробки торф’яників. 
Листування з Українським Правобережним відділенням акціонерно-

го товариства "Стандарт" з адміністративних і господарських питань. 
Особові справи співробітників. 
 
 
КОЗЯТИНСЬКИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВІЙСЬКОВО-
ПРОДОВОЛЬЧИЙ ПУНКТ 
 
Ф. Р-3842, 5 од. зб., 1920-1922 рр. Опис. 
 
Накази начальника пункту. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ  
ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧЕ БЮРО 
 
Ф. Р-3358, 78 од. зб., 1920-1922 рр. Описи. 
 
Утворене в 1920 р. Займалося збиранням продовольчого податку з селян, по-
стачанням продовольства для державних установ і промислових підприємств. 
 
Постанови, обіжники, інструкції РНК УСРР про утворення губерн-

ських і повітових комісій з постачання робітників. Накази Подільської 
особливої продовольчої комісії. 

Відомості на отримання продовольчих пайків робітниками і служ-
бовцями; про наявність зброї і одностроїв на складах для продовольчих 
дружин по повітах губернії; про роботу продзагонів. Доповіді про роботу 
уповноваженого військпродбюро Вінницького повіту. Особові справи по-
даткових інспекторів. 

Листування з губернськими, повітовими і міськими установами про 
роботу військпроддружин. 

 

 

КООПЕРАТИВНІ ОБ’ЄДНАННЯ ТА ТОВАРИСТВА (АРТІЛІ, 
СПІЛКИ, РАДИ, КОМІТЕТИ, КОНТОРИ) 
 
63 фонди, 7532 од. зб., 1918-1961 рр. Описи. 
 
Багатолавковий кооператив цукровиків Вапнярської групи цукрозаводів, 

ф. Р-2025, 35 од. зб., 1924-1927 рр.; 
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Багатолавковий кооператив цукровиків Вінницької групи цукрозаводів,  
ф. Р-87; 112 од. зб.; 1923-1927 рр.; 

Вінницька міжобласна промислово-кооперативна художня спілка Україн-
ської спілки художньо-промислових кооперативів, ф. Р-3495, 282 од. зб., 1946-
1949 рр.; 

Вінницька міська житлово-кооперативна спілка, ф. Р-2821, 41 од. зб., 1923-
1933 рр.; 

Вінницька обласна житлово-кооперативна спілка, ф. Р-1308, 32 од. зб., 
1932-1933 рр.; 

Вінницька обласна житлово-кооперативна постачально-збутова контора 
Української житлово-кооперативної спілки, ф. Р-705, 21 од. зб., 1934-1935 рр.; 

Вінницька обласна кооперативна спілка мисливців і рибалок, ф. Р-532, 173 
од. зб., 1928-1933 рр.; 

Вінницька обласна контора житлово-кооперативного будівництва, 
ф. Р-706, 59 од. зб., 1932-1935 рр.; 

Вінницька обласна контора Московської спілки споживчих товариств, 
ф. Р-370, 159 од. зб., 1932-1935 рр.; 

Вінницька обласна рада промислової кооперації, ф. Р-4908, 1648 од. зб., 
1937-1939, 1944-1961 рр.; 

Вінницька обласна спілка гірничо-будівельної промкооперації і її артілі 
(о.а.ф.), ф. Р-4912, 150 од. зб., 1944-1949 рр.; 

Вінницька обласна спілка житлово-будівельної і житлово-орендної коопе-
рації, ф. Р-708, 576 од. зб., 1931-1935 рр.; 

Вінницька обласна спілка лісопромислової кооперації, ф. Р-4910, 155  
од. зб., 1944-1953 рр.; 

Вінницька обласна спілка різнопромислової кооперації і її артілі (о.а.ф.),  
ф. Р-4909, 148 од. зб., 1944-1950 рр.; 

Вінницька обласна текстильно-швейно-шкіряна промислова спілка, 
ф. Р-4911, 67 од. зб., 1944-1949 рр.; 

Вінницька окружна контора житлово-кооперативного будівництва, 
ф. Р-707, 9 од. зб., 1927-1930 рр.; 

Вінницька окружна спілка птахівницької кооперації “Вінокркоопптахоспі-
лка”, ф. Р-132, 74 од. зб., 1928-1930 рр.; 

Вінницька продуктивно-кооперативна артіль з виробництва сельтерської 
води і сиропів “Власна праця” Вінницької окружної спілки промислової коопе-
рації, ф. Р-127, 3 од. зб., 1929-1930 рр.; 

Вінницька продуктивно-кооперативна артіль “Комбікорм” Всеукраїнсько-
го комітету промислової спілки кооперативних кустарів, ф. Р-647, 9 од. зб., 1932-
1935 рр.; 

Вінницька продуктивно-кооперативна артіль кондитерів і пекарів “Кустар” 
Вінницької окружної спілки промислової кооперації, ф. Р-125, 6 од. зб., 1929-
1930 рр.; 

Вінницька продуктивно-кооперативна артіль “Серп і молот” Вінницької 
районної спілки промислової кооперації, ф. Р-2510, 18 од. зб., 1927-1934 рр.; 
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Вінницька окружна спілка садово-городньо-виноградарсько-бджільни-
цької кооперації,  ф. Р-136, 230 од. зб., 1927-1930 рр.; 



Вінницька продуктивно-кооперативна артіль “Червоний пекар” Вінницької 
окружної спілки промислової кооперації, ф. Р-124, 27 од. зб., 1927-1930 рр.; 

Вінницька районна спілка кустарно-промислової кооперації, ф. Р-1303, 649 
од. зб., 1926-1931 рр.; 

Вінницька трудова артіль інвалідів експедиційно-транспортного промислу 
“Перемога”, Р-534, 7 од. зб., 1925-1928 рр.; 

Вінницьке виробничо-збутове кооперативне товариство інвалідів “Коопе-
ратор”, ф. Р-646, 17 од. зб., 1928-1933 рр.; 

Вінницьке єдине споживче товариство, ф. Р-1181, 116 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Вінницьке 2-е виробничо-збутове товариство інвалідів харчової промисло-

вості, ф. Р-659, 6 од. зб., 1929-1930 рр.; 
Вінницьке кооперативне молочно-тваринницьке товариство “Відроджен-

ня”, ф. Р-535, 76 од. зб., 1925-1926 рр.; 
Вінницьке окружне кооперативне насіннєве товариство “Насінництво”, 

ф. Р-129, 184 од. зб., 1925-1929 рр.; 
Вінницьке окружне кооперативно-виробниче об’єднання інвалідів, 

ф. Р-955, 302 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Вінницьке продуктивно-кооперативне товариство інвалідів “В єднанні – 

сила”, ф. Р-126, 14 од. зб., 1926-1928 рр.; 
Вінницьке продуктивно-кооперативно-збутове товариство інвалідів 

ім. 10-річчя Жовтня, ф. Р-526, 10 од. зб., 1927-1929 рр.; 
Вінницький закритий робітничий кооператив працівників кооперації і 

державної торгівлі, ф. Р-631, 30 од. зб., 1933-1934 рр.; 
Вінницький закритий студентський кооператив, ф. Р-3746, 14 од. зб., 1933-

1935 рр.; 
Вінницький міжрайонний риболовецький робітничий кооператив, 

ф. Р-3845, 24 од. зб., 1932-1933 рр.; 
Вінницький центральний робітничий кооператив, ф. Р-122, 233 од. зб., 

1923-1934 рр.; 
Гавришівське сільське єдине споживче товариство, ф. Р-76, 4 од. зб., 1929-

1930 рр.; 
Гайсинське інвалідно-кооперативне виробничо-збутове товариство, 

ф.  Р-3629, 7 од. зб., 1932 р.; 
Гніванське житлово-будівельне кооперативне товариство залізничників 

Південно-Західної залізниці, ф. Р-527, 124 од. зб., 1925-1929 рр.; 
Дашівський робітничий кооператив, ф. Р-501, 21 од. зб., 1921-1924 рр.; 
Єдине військово-споживче товариство військ на Поділлі, ф. Р-1611, 181 од. 

зб., 1921-1925 рр.; 
Жмеринське єдине споживче товариство, ф. Р-690, 34 од. зб., 1921-1925 рр.; 
Жмеринський міський робітничий кооператив, ф. Р-947, 43 од. зб., 1922-

1925 рр.; 
Івчанське кооперативне меліоративне товариство Вінницької меліоратив-

но-лісогосподарської спілки, ф. Р-2796, 10 од. зб., 1926-1930 рр.; 
Кооперативне об’єднання співробітників Подільської губернської особли-

вої військово-продовольчої комісії “Продпрацівник”, ф. Р-770, 21 од. зб., 1921-
1922 рр.; 
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Липовецьке районне відділення Київської губернської спілки спожив-
чих товариств, ф. Р-3509, 9 од. зб., 1921-1923 рр.; 

Літинське районне відділення Подільської губернської спілки спожив-
чих товариств, ф. Р-3416, 43 од. зб., 1918-1922 рр.; 

Луко-Мелешківське сільське єдине споживче товариство, ф. Р-78, 2 од. 
зб., 1929-1930 рр.; 

Могилів-Подільська окружна спілка тваринницько-молочної коопера-
ції, ф. Р-1121, 186 од. зб., 1929-1930 рр.; 

Мурованокуриловецьке кредитно-позичкове промислово-кооперативне 
товариство, ф. Р-120, 9 од. зб., 1923-1930 рр.; 

Наказнянське сільське споживче товариство, ф. Р-3650. 3 од. зб., 1923-
1930 рр.; 

Немирівське єдине споживче товариство, ф. Р-2409, 5 од. зб., 1918-1921 рр.; 
Подільська губернська спілка промислових, кустарних і кооперативних 

об’єднань, ф. Р-3584, 299 од. зб., 1921-1925 рр.; 
Подільська районна спілка кооперації інвалідів, ф. Р-767, 105 од. зб., 

1926-1931 рр.; 
Подільська спілка тваринницько-молочної кооперації, ф. Р-89, 467 од. 

зб., 1926-1930 рр.; 
Подільське губернське об’єднання виробничо-споживчої кооперації ін-

валідів, ф. Р-768, 128 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Правління Козятинського робітничого кооперативу, ф. Р-3856, 13 од. 

зб., 1922-1925 рр.; 
Тульчинське окружне кооперативно-виробниче об’єднання інвалідів 

при Тульчинській окружній інспектурі соціального забезпечення, ф. Р-630, 
65 од. зб., 1923-1930 рр.; 

Хмільницьке районне кооперативно-виробниче об’єднання інвалідів 
“Труд-інвалід”, ф. Р-3121, 17 од. зб., 1922-1925 рр.; 

Ямпільський робітничо-селянський кооператив Могилів-Подільської 
районної спілки споживчих товариств, ф. Р-3540, 6 од. зб., 1926-1928 рр.; 

Янківське сільське єдине споживче товариство, ф. Р-617, 2 од. зб., 1929-
1930 рр. 
 
 
 

13. УСТАНОВИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО 
(МІСЦЕВОГО) ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕʈʅ-
СЬКОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИ-
ЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-148, 1931 од. зб., 1920-1925 рр. Описи. 
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Створений у 1919 році відповідно до постанови НКВС України від 5 квітня 
1919 року. Підпорядковувався Подільському губернському виконкому. У 
1924 році відповідно до постанови президії Подільського губвиконкому 
від 29 січня 1924 року реорганізований у губернський відділ місцевого го-
сподарства. Керував закладами побутового обслуговування, роботами з 
благоустрою та житлового будівництва, відав комунальними землями. Лі-
квідований у 1925 році у зв’язку з територіально-адміністративною рефо-
рмою. У фонді відклалися документи з особового складу. 
 
Постанови, директиви, накази, розпорядження, обіжники, інструкції 

РНК УСРР, ВУЦВК, НКВС УСРР, Головного управління комунального 
господарства УСРР, Народного комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР, 
губвиконкому, губфінвідділу, губкомунгоспу; протоколи засідань прези-
дії губвиконкому, колегії губкомунгоспу, загальних зборів працівників. 

Плани, кошториси витрат, звіти губернського та повітових відділів 
місцевого господарства. 

Інформаційні бюлетені Київської товарної біржі, доповідні записки, 
відомості про роботу повітових відділів, стан місцевого господарства та 
інвентаризацію промислових підприємств  губернії; мандати, посвідчення 
співробітників губкомунгоспу; списки пожежних команд; листування з 
Головним управлінням комунального господарсва та повітовими відділа-
ми, губфінвідділом  стосовно фінансових питань, роботи електростанцій, 
благоустрою  населених пунктів губернії, організації пожежних дружин. 

 
 
ОКРУЖНІ ВІДДІЛИ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
4 фонди, 4967 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Організовані у 1923 році відповідно до постанови ВУЦВК від 9 травня 1923 
року. Підпорядковувались відповідним окрвиконкомам. Керували діяльніс-
тю підприємств місцевої промисловості й комунального господарства. Лікві-
довані: Гайсинський в 1925 р., інші – в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією окру-
гів. У фондах відклалися документи Подільського губернського відділу міс-
цевого господарства за 1922 рік, також документи з особового складу. 

 
Постанови, директиви, накази, розпорядження, обіжники, інструкції 

ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Всеукраїнської спілки житлової коопера-
ції, Подільського губернського і окружних виконкомів та їх відділів місцево-
го  господарства, губвідділу охорони здоров’я; протоколи засідань ВРНГ 
УСРР, президій Подільского губернського, окружних і районних виконкомів 
та їх комісій про будівництво і ремонт житлових будинків, націоналізацію і 
денаціоналізацію малих підприємств; засідань окружних планових комісій. 
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Річні, квартальні, місячні плани та звіти окружних, районних відді-
лів місцевого господарства, перспективні плани в галузі пожежної охоро-
ни, статистичні звіти райвідділів місцевого господарства, кошториси ви-
трат на будівництво і ремонт об’єктів комунального господарства. 

Інформації про стан місцевої промисловості, ремонт шляхів; довідки 
про оцінку нерухомого майна; акти перевірки фінансової діяльності 
окружних відділів комунального господарства, санітарного обстеження 
підприємств місцевої промисловості; листування з Подільським губерн-
ським та районними виконкомами, приватними особами з питань житло-
вого будівництва, ремонту шляхів і мостів. 

 
Вінницький, ф. Р-146, 4043 од.зб., 1922-1930 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-2576, 139 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-989, 29 од.зб., 1924-1930 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-739, 756 од. зб., 1922-1930 рр. 

 
 

ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
 

6 фондів, 271 од. зб., 1920-1923 рр. Описи. 
 
Створені в 1919 році згідно з постановою  НКВС України від  5 квітня 
1919 року. Пілпорядковувались відповідним повітовим виконкомам. Керу-
вали роботою комунальних підприємств, відали комунальними землями, 
націоналізованими будинками, проведенням санітарних і протипожежних 
заходів. Ліквідовані в 1923 році у зв’язку зі скасуванням повітів. У фондах 
відклалися документи з особового складу. 
 
Постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, По-

дільського губвиконкому, губкомунгоспу, повітових виконкомів та їх 
відділів комунального господарства; протоколи губернського з’їзду заві-
дувачів комунальних господарств Поділля, засідань президій Подільсько-
го губернського та повітових відділів комунального господарства. 

Річні, місячні звіти повітових і волосних відділів комунального господарства. 
Інформації, доповідні записки про стан комунального господарства, 

електрифікацію та водопостачання у повітах; акти комісій з обстеження 
підприємств, заяви громадян про продаж і придбання нерухомого майна; 
листування з губернським і волосними виконкомами, волосними відділа-
ми комунального господарства, установами, домовласниками стосовно 
націоналізації і денаціоналізації нерухомого майна, орендної плати. 

 
Брацлавський, ф. Р-2754, 16 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Вінницький, ф. Р-1195, 18 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-2747, 106 од. зб., 1920-1923 рр.; 
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Жмеринський, ф. Р-773, 68 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-2763, 17 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-2765, 46 од. зб., 1922-1923 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-152, 2496 од. зб., 1919-1937, 1944-1984 рр. Описи. 
 
Створений у 1919 році відповідно до постанови НКВС УСРР від 05.04.1919 р. 
Підпорядковувався: до 1925 р. – Подільському  губернському  відділу  кому-
нального господарства, з 1926 по 1930 р. – Вінницькому окружному відділу ко-
мунального господарства, з 1930 по 1932 р. – Народному Комісаріату комуна-
льного господарства УСРР, з 1932 р. – відділу комунального господарства обл-
виконкому, а з 1976 р. – управлінню комунального господарства облвиконкому. 
 
Постанови, директиви, накази, розпорядження, циркуляри, інструк-

ції РНК УСРР, ВУЦВК, Подільського губернського, Вінницького окруж-
ного, обласного та міського відділів комунального господарства, Мініс-
терства житлово-комунального господарства УРСР, Вінницького обкому 
та міськкому КПУ; протоколи засідань президії міськради і її комунальної 
секції, земельно-розподільчої та житлової комісій, пленумів, виробничих 
нарад, засідань профкому міськкомунгоспу. 

Річні, квартальні, місячні плани, кошториси витрат, штатні розписи, 
звіти міськкомунгоспу та його підприємств. 

Довідки, відомості про діяльність комунальних установ міста, соціа-
лістичне змагання, орендні та колективні договори; акти про нещасні ви-
падки, перевірку фінансової діяльності міськкомунгоспу; листування з 
Народним комісаріатом комунального господарства УСРР, Міністерст-
вом житлово-комунального обслуговування, обласним відділом комуна-
льного господарства, Державним інститутом проектування шляхів, Він-
ницькою міською санітарною інспекцією, приватними особами стосовно 
благоустрою міста, будівництва та ремонту шляхів і мостів, оренди при-
міщень, водопостачання, проведення соціалістичних змагань. 

 
 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКО-
НАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА-
РОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р- 2743, 2339 од. зб., 1935-1991 рр. Описи. 
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Утворене у 1932 році як обласний відділ комунального господарства обл-
виконкому. Підпорядковувався Міністерству житлово-комунального гос-
подарства УРСР. У 1955 році відповідно до постанови РМ УРСР від 4 січ-
ня 1955 року № 41 і рішення виконкому Вінницької обласної ради депута-
тів трудящих від 17 січня 1955 року № 37 був об’єднаний з обласним жит-
ловим управлінням і став називатися обласним управлінням житлово-
комунального господарства. З серпня 1955 року згідно з постановою РМ 
УРСР від 27 липня 1955 року перейменований в обласний відділ комуна-
льного господарства, з 1976 р. – в управління комунального господарства 
облвиконкому. Здійснювало керівництво і контроль за роботою міських і 
районних відділів комунального господарства, за будівництвом, експлуа-
тацією комунальних підприємств міст та районів. 

 
Постанови, накази, розпорядження Народного комісаріату комуна-

льного господарства УРСР, Міністерства житлово-комунального госпо-
дарства, облвиконкому, колегії обласного управління комунального гос-
подарства, райвиконкомів, президії обкому профспілки працівників ко-
мунального господарства; накази облкомунуправління з основної діяль-
ності, охорони праці, техніки безпеки; протоколи засідань колегії облко-
мунгоспу, технічних нарад, профспілкового комітету. 

Плани, кошториси витрат, штатні розписи, звіти, статистичні звіти про 
розвиток житлово-комунального господарства області, роботу комунальних 
підприємств міст і райцентрів, районних міжколгоспних комунгоспів про 
комплексний благоустрій міст і райцентрів, роботу транспорту, комбінатів, 
підприємств галузі, розвиток зелених зон міст і селищ міського типу. 

Інформації, довідки, відомості про розвиток комунальних підпри-
ємств, облік комунальних об’єктів, перевірку стану охорони праці й техні-
ки безпеки; акти ревізій перевірок фінансово-господарської діяльності 
підприємств і установ галузі, списки працівників нагороджених орденами 
і медалями; листування з Міністерством житлово-комунального госпо-
дарства, облвиконкомом, райвиконкомами, райкомунгоспами стосовно 
розвитку комунальних підприємств галузі, адміністративних питань, бла-
гоустрою населених пунктів. 
 
 

ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ВІННИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
НАСЕЛЕННЯ 

 
Ф. Р-5550, 2268 од. зб., 1960-1998 рр. Описи. 
 
Створене у 1960 році відповідно до постанови РМ УРСР і ЦК КПУ від 17 
жовтня 1960 року. Підпорядковувалось: до 1965 р. – Головному управ-
лінню місцевої  промисловості  й  побутового  обслуговування  при  РМ 
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УРСР, з 1966 року – Міністерству побутового обслуговування УРСР та 
облвиконкому. Здійснювало керівництво і контроль за підприємствами 
служби побуту. У 1991 році відповідно до рішення облвиконкому від 25 
квітня 1991 року № 120 реорганізоване в госпрозрахункове Вінницьке 
державне об’єднання побутового обслуговування – Вінницяоблпобу-
тоб’єднання. Ліквідоване у 1992 році відповідно до Указу Президента 
України від 18 квітня 1992 року. У 1993 році відповідно до розпорядження 
представника президента від 5 липня 1993 року № 276 створено Вінницьке 
обласне управління побутового обслуговування населення облдержадміні-
страції. Ліквідоване у 1998 році відповідно до розпорядження голови обл-
держадміністрації від 22 червня 1998 року № 223. 
 
Положення про обласні й міські  управління побутового обслугову-

вання населення, постанови, рішення, накази, розпорядження, інструкції 
Головного управління місцевої промисловості і побутового обслугову-
вання  при РМ УРСР, Міністерства побутового обслуговування УРСР, 
його колегії, Вінницького обкому компартії, облвиконкому; накази 
управління з основної діяльності; протоколи засідань ради і колегії обл-
управління, засідань профспілкового комітету. 

Фінансові плани облуправління і підвідомчих підприємств, плани за-
сідань художньої ради, п’ятирічні плани впровадження наукової організації 
праці, кошториси витрат, зведені статистичні і річні бухгалтерські звіти. 

Інформації, довідки, акти впровадження раціоналізаторських пропо-
зицій, колективні договори, соціалістичні зобов’язання; листування з Мі-
ністерством побутового обслуговування, міськкомом КПУ, облвикон-
комом, підприємствами  облпобутуправління стосовно основної діяльно-
сті, покращення побутового обслуговування населення.  

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ЖИТЛОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОН-
КОМУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУ-
ТАТІВ 
 
Ф. Р-5474, 1037 од. зб., 1964-1988 рр. Описи. 
 
Створене у 1964 році відповідно до наказу Міністерства комунального го-
сподарства УРСР від 17 серпня 1964 року № 300. Здійснювало керівництво 
житловим господарством області, контроль за дотриманням правил і норм 
технічної експлуатації житлового фонду. Ліквідоване  у 1988 році відпові-
дно до наказу Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 
1 серпня 1988 року № 153. 

 
Постанови, рішення, накази, розпорядження Міністерства житлово-

комунального господарства, його колегії, Президії Української республі-
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канської профспілки працівників місцевої промисловості, облвиконкому; 
спільні постанови обласного житлового управління та обкому профспіл- 
ки працівників місцевої промисловості; протоколи засідань постійних
комісій з охорони праці й техніки безпеки, нарад працівників управлін- 
ня, атестаційних комісій. 

Інформації, довідки, відомості, акти, колективні договори; листу-
вання з Міністерством житлово-комунального господарства стосовно 
кадрових питань, розподілу житлової площі на підприємствах області. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТРЕСТ ЖИТЛОВОГО ПОСТАЧАН-
НЯ, ЗБУТУ ТА ТОРГІВЛІ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Ф. Р-4544, 57 од. зб., 1945-1959 рр. Описи 

 
Створений у 1945 році відповідно до постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У 
від 19 березня 1945 року № 466. Підпорядковувався обласному управліню 
житлово-комунального господарства. Займався постачанням матеріалів і 
обладнання для житлово-комунального господарства області, а також, че-
рез торговельну мережу тресту, здійснював реалізацію матеріалів для ре-
монту житлового фонду. Ліквідований у 1959 році відповідно до рішення 
Вінницького облвиконкому від 8 серпня 1959 року № 514. У фонді відкла-
лися документи з особового складу. 

 
Накази, розпорядження Вінницького обласного тресту житлового 

постачання. 
 
 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА  
ВІННИЦЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ 
 
Ф. Р-6085, 259 од.зб., 1965-1988 рр. Описи. 
 
Створене у 1967 році як міське житлове управління на підставі рішення 
Вінницької міської Ради депутатів трудящих від 28.09.1967 р. № 842 та
наказів міськкомунгоспу від 16 вересня 1967 року №№ 103, 117.   У 1978 
році  відповідно до   постанови  РМ УРСР  від  30  липня  1976 року № 367 
та наказів Міністерства  житлово-комунального господарства УРСР від 23 
лютого 1978 року № 67 та управління житлового господарства Вінницько-
го облвиконкому від 9 березня 1978 року № 18 реорганізоване у Вінницьке 
міське житлово-експлуатаційне об’єднання. У 1981 році відповідно до на-
казу Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 24 вере-
сня 1981 року № 298 та наказу начальника житлового управління облви-
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конкому від 30 вересня 1981 року № 41 реорганізоване у Вінницьке міське 
житлове управління. Підпорядковувалось Вінницькому обласному житло-
вому управлінню та міськвиконкому. Займалось експлуатацією і збере-
женням житлового фонду міста. 
 
Накази начальника управління; протоколи засідань профкому,  гро-

мадської ради з питань фізкультури і спорту. 
Господарсько-фінансові плани, кошториси витрат, штатні розписи; 

квартальні, річні бухгалтерські та статистичні звіти. 
Характеристика житлового фонду; документи про підготовку жит-

лового фонду до зими (плани, інформації, довідки); документи про побу-
тове обслуговування населення (плани, звіти, листування); документи про 
будівництво та реконструкцію спортивних споруд при ЖЕКах (плани, 
інформації, довідки); документи про розвиток фізкультури і спорту (по-
ложення, постанови); соціалістичні зобов’язання. 

У фонді відклалися зведені та річні бухгалтерські звіти домоуправ-
лінь за 1965-1966 рр. 

 
 
ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА М.ВІННИЦІ 
 
Ф. Р-6138, 334 од.зб., 1992-1997 рр. Описи. 
 
Створений у 1992 році рішенням Вінницького міськвиконкому від 22 жов-
тня 1992 року № 525 відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеві Ра-
ди народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування”. У 1994 
році відповідно до Указу Президента України “Про єдину систему органів 
приватизації в Україні та рішення Вінницької обласної Ради депутатів  22 
скликання від 29 листопада 1994 року реорганізований у Представництво 
фонду Держмайна України в м. Вінниці. У 1996 році, рішенням міськви-
конкому від  5 вересня 1996 року № 718 реорганізоване в Управління ко-
мунального майна міськвиконкому; 29 листопада 1996 року на базі управ-
ління створено Фонд комунального майна м.Вінниці. Підпрядковувався 
Вінницькій міській Раді та її виконкому. Займався питаннями приватизації, 
здачі в оренду об’єктів комунальної власності. 
У фонді відклалися  документи з особового складу. 
 
Положення про Фонд комунального майна м. Вінниці; рішення, 

розпорядження Вінницького обласного та міського виконкомів. 
Річні бухгалтерські, статистичні звіти. 
Документи про приватизацію підприємств (протоколи, акти, угоди, 

свідоцтва); журнали реєстрації наказів про приватизацію; листування з 
облвиконкомом, міськвиконкомом, народними депутатами з питань при-
ватизації і роботи фонду. 
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САЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ  
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Ф. Р- 3900, 57 од. зб., 1917-1923 рр. Опис. 

Постанови і обіжники Подільського губвиконкому, губернського 
відділу комунального господарства, Літинського повітового відділу ко-
мунального господарства. 

Звіти про роботу міського комунгоспу. 
Матеріали про землекористування в м. Сальниці. Заяви мешканців 

міста про відведення ділянок землі для індивідуального будівництва і 
городів. Договори з мешканцями міста про здачу в оренду приміщень для 
організації торгівлі. Книга обліку нерухомого майна міста. 

Листування з Літинським повітовим відділом комунального госпо-
дарства про діяльність міського комунгоспу. 

ВІННИЦЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  
РАЙОННИХ КОМІТЕТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

Ф. Р-704, 131 од. зб., 1920-1923 рр. Описи. 

Обіжники, накази, інструкції Подільського губвиконкому, губернсь-
кого комітету з трудової повинності. Протоколи засідань і рішення ра-
йонних комітетів бідноти. Протоколи обшуків у помешканнях. 

Списки будинків і квартир по районних комітетах м. Вінниці. Спис-
ки мешканців, мобілізованих на трудову повинність. Списки мешканців 
будинків, десятиквартирних виборних. Посвідчення мешканців будинків і 
довідки. Відомості про санітарний стан будинків. 

Заяви мешканців про їх непрацездатність. 

14. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, ПРОЕКТНІ ТА МЕТРОЛОГІЧНО-
СТАНДАРТИЗАЦІЙНІ УСТАНОВИ 

ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР 

Ф. Р-5491, 666 од. зб., 1961-1985 рр. Описи. 
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Створений у червні 1961 р.  згідно  з  наказом  РНГ  від  07.12.1960 р.  №  335. 
Мав свої філії в  Одесі,  Сімферополі,  Миколаєві,  Дрогобичі,  Києві, Львові.
У 1972 р.  з  підпорядкування  вийшла  Сімферопольська  філія,  у 1 975 р. –
Київська, Миколаївська та Одеська. У 1977 р. Дрогобицька та Львівська 
філії були реорганізовані у відділи комплексного проектування інституту. 
Підпорядковувався Міністерству харчової промисловості УРСР. Займався 
наданням допомоги промисловим підприємствам харчової промисловості в 
проведенні заходів з механізації та автоматизації виробництва, впроваджен-
ням передових технологій, розробкою прогресивних норм витрат матеріалів, 
виконанням проектної документації для реконструкції та  будівництва  під-
приємств, організацією та  проведенням  експериментальних  робіт,  здійс-
ненням авторського нагляду  та  брав  участь   у прийманні  побудованих  за 
проектами інституту об’єктів та ін. 
 
Накази та розпорядження Міністерства харчової промисловості 

УРСР, РНГ Подільського економічного району, директора інституту; 
протоколи засідань технічних нарад, НТТ, товариства ВОІР. 

Тематичні плани, фінансові плани, плани капітального будівництва, 
роботи з кадрами; кошториси витрат, штатні розписи, річні фінансові зві-
ти; зведені, статистичні, текстові звіти з основної діяльності інститутів та 
відділів комплексного проектування; звіти про роботу НТТ та товариства 
ВОІР. 

Документи перевірок інституту (довідки, інформації), про науково-
дослідну та дослідно-конструкторську роботу ПКТІ (плани, довідки, ін-
формації), документи з раціоналізації та винахідництва (плани, звіти, до-
відки, інформації), документи про роботу НТТ та товариства ВОІР (пла-
ни, протоколи, звіти, довідки, пояснювальні записки); документи проф-
кому (протоколи, доповіді); документи про присвоєння категорій службо-
вцям та розрядів працівникам і виплату премій (накази, звіти, списки, 
інформації); журнал реєстрації заяв на рацпропозиції; листування з Мініс-
терством  харчової промисловості УРСР з питань основної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА СПІЛКИ НАУКОВИХ ТА 
ІНЖЕНЕРНИХ ТОВАРИСТВ СРСР (О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-5581, 838 од. зб., 1958-1970 рр. Описи. 

 
Утворена  відповідно  до постанови І обласної  міжгалузевої  конференції 
науково-технічних товариств від 20 листопада 1958 р. як Обласна Рада на-
уково-технічних товариств (НТТ). Відповідно до рішення VІІ з’їзду Все-
союзної ради НТТ від 4 лютого 1988 р. з 24 травня 1988 р. була змінена на-
зва на Вінницьку обласну Раду Союзу наукових та інженерних товариств 
СРСР. Їй підпорядковувались 17 обласних галузевих правлінь НТТ: папе-



рової та деревообробної промисловості, легкої, лісової, машинобудівної, 
харчової, сільського господарства, радіотехніки та електроніки, автотранс-
порту та ін., а також Будинок техніки НТТ. Займалася розробкою та впро-
вадженням прогресивної технології та передових методів роботи, підви-
щенням продуктивності праці, покращенням якості та зниженням собівар-
тості продукції, впровадженням високої культури та естетики виробницт-
ва, розвитком технічної ініціативи членами товариства.  

 
Постанови та розпорядження Всесоюзної та Української pад НТТ; 

протоколи пленумів та засідань президії Ради, обласних конференцій. 
Плани роботи, тематичні плани роботи Ради та галузевих правлінь; 

кошториси, штатні розписи Ради та галузевих правлінь; річні бухгалтер-
ські звіти; звіти про роботу Ради та галузевих правлінь; статистичні звіти, 
зведені статистичні та текстові звіти правлінь. 

Документи про проведення та участь у Всесоюзноих, республікансь-
ких та обласних конференціях, семінарах, оглядах (рекомендації, доповіді, 
програми, звіти, списки, листування); конкурсні роботи підприємств та 
організацій області з проблем науково-технічного прогресу; документи про 
відкриття у м. Вінниці Будинку техніки (постанови, листування); інформа-
ції, довідки про роботу галузевих правлінь;  листування з підприємствами 
та організаціями з питань виконання рекомендацій та пропозицій конфере-
нцій, семінарів, нарад НТТ. 
 
 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІНФРАКОН” 
 
Ф. Р-5574, 581 од. зб., 1969-2004 рр. Описи. 
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Утворений відповідно до наказу Міністерства електронної промисловості 
СРСР від 26 червня 1969 р. № 412 як Центральне конструкторське бюро 
інформаційної техніки (ЦКБІТ) в результаті реорганізації Центрального 
конструкторського бюро з дослідним заводом при Вінницькому радіолам-
повому заводі. Згідно з цим наказуом був утворений завод при ЦКБІТ. На 
підставі наказу Міністрства електронної промисловості СРСР від 12 травня 
1989 р. № 133 ЦКБІТ було перейменовано у Центральний науково-
дослідний інститут “Інфракон” з дослідним заводом “Ореол”. Відповідно 
до наказу Міністерства електронної промисловості СРСР від 30 жовтня 
1989 р. № 765 інститут було перейменовано у Науково-виробниче 
об’єднання “Інфракон” з дослідним заводом “Ореол”. У 1994 р. завод 
“Ореол” вийшов зі складу “Інфракону” і став самостійним підприємством. 
Об’єднання займалося розробкою технічних засобів систем відображення 
інформації для АСУ, світлоінформаційної техніки широкого застосування.  



Накази Міністерства електронної промисловості СРСР, Головного 
науково-технічного управління Міністерства електронної промисловості 
СРСР, начальника ЦКБІТ та директора заводу, розпорядження начальни-
ка та головного інженера, протоколи засідань завкому.  

Річні та тематичні плани науково-дослідних робіт; фінансові плани, 
плани підвищення ефективності виробництва, впровадження прогресив-
них технологій, кошториси витрат на проведення науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт; річні статистичні звіти про виконання 
планових показників, річні фінансові звіти, річні текстові та статистичні 
звіти про роботу з кадрами ЦКБІТ та заводу. 

Акти передачі установи при зміні керівництва; акти здавання завер-
шених тем; раціоналізаторські пропозиції та документи до них (акти, роз-
рахунки, довідки); документи про проведення соцзмагань (накази, умови, 
довідки, інформації); про преміювання працівників (положення, інформа-
ції списки); про роботу первинної організації НТТ радіотехніки, електро-
ніки та зв’язку ім. Попова (плани, протоколи, звіти); документи профкому 
(протоколи профспілкових та звітно-виборчих конференцій, засідань 
профкому, кошториси витрат та фінансові звіти); колективні договори та 
довідки про їх виконання. 
 
 

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 
ПРОЕКТНОГО ІНСТИТУТУ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
“УКРЗЕМПРОЕКТ” 

 
Ф. Р-5540, 227 од. зб., 1944-1989 рр. Описи. 

 
Управління землеустрою відновило діяльність відповідно до наказу Вінни-
цького облземвідділу від 5 червня 1944 р. № 1. На підставі наказу від 2 вере-
сня 1947 р. № 41   було переіменовано в Управління землеустрою та сівообі-
гу. З 1 січня 1956 р. згідно з розпорядженням Міністерства сільського госпо-
дарства УРСР управління було перейменовано у Відділ землеустрою при 
облуправлінні сільського господарства. Відповідно до наказу Міністерства 
сільського господарства УРСР від 29 червня 1961 р. № 403  відділ було пе-
рейменовано у Землеустрійну експедицію “Укрземпроект”. Згідно з наказом 
Міністерства сільського господарства УРСР № 614 від 4 вересня 1969 р. та  
наказу Республіканського проектного інституту із  землеустрою  “Укрзем-
проект” від 08.09.1969 р. № 322 її  було  реорганізовано  у  Вінницьку  філію 
Республіканського проектного інституту із землеустрою “Укрземпроект”. 
Займалася проведенням землевпорядних робіт у колгоспах та радгоспах об-
ласті, проведенням картографічних робіт, упорядкуванням присадибних та 
громадських земель у населених пунктах, обстеженням грунтів, терасуван-
ням схилів та ін. 
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Накази, постанови та розпорядження Міністерств сільського госпо-
дарства СРСР та УРСР, облвиконкому; накази директора філії; протоколи 
засідань технічних нарад. 

Зведені плани проектних та вишукувальних робіт, п’ятирічні плани 
заходів з покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів; фінансові 
плани; кошториси; штатні розписи; зведені річні звіти про виконання пла-
ну; річні бухгалтерські звіти; статистичні звіти з кадрових питань. 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності філії; документи 
авторського нагляду за здійсненням проектів замлеустрою у колгоспах 
(протоколи, заключення, звіти, інформації, авторські нагляди); документи 
про результати перевірки присадибного землекористування у колгоспах 
(аналізи, звіти, довідки, відомості); про перевірки стану землеустрою та 
сівообігу у колгоспах районів (протоколи, заключення, акти, таблиці); про 
нагородження медаллю “Ветеран праці” та про преміювання працівників 
(накази, акти, характеристики, списки); документи профкому (протоколи 
засідань, кошториси, звіти); листування з установами та організаціями з 
питань основної діяльності. 
 
 

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ “УКРКОЛГОСППРО-
ЕКТ” 
 
Ф. Р-5711, 554 од. зб., 1964-1986 рр. Описи. 

 
Відповідно до постанови ЦК КПУ та РМ УРСР від 30 травня 1963 р. №  641 
26 травня 1964 р. були проведені збори уповноважених міжколгоспних бу-
дівельних організацій області, на яких було прийнято рішення про створення 
міжколгоспної проектної організації “Облміжколгосппроект”. Протокол 
зборів та положення про “Облміжколгоспроект” були затверджені рішенням 
Вінницької обласної (сільської) Ради від 4 липня 1964 р. № 275. Відповідно 
до постанови Правління “Облміжколгосппроекту”  № 107  від  31.05.1968 р.
організацію перейменовано у проектний інститут “Вінницяоблколгосппро-
ект”. Згідно з постановою правління Укрміжколгоспбуду від 25 серпня 
1969 р. № 281 переіменовано у Вінницьку філію Республіканського проект-
но-вишукувального інституту “Укрколгосппроект”. Діяв на підставі Статуту 
про філію, затвердженого постановою Правління Укрміжколгоспбуду від 26 
листопада 1979 р. № 232.  Виконував проектні та вишукувальні роботи для 
будівництва у колгоспах, геологорозвідувальні роботи. 

 
Накази, розпорядження, постанови інституту “Укрколгосппроект”; 

накази та розпорядження директора філії; протоколи зборів уповноваже-
них, технічних нарад, нарад облуправління сільського господарства; про-
токоли оперативних нарад з проектування та будівництва об’єктів. 
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Виробничо-фінансові, тематичні плани; плани розробки та впрова-
дження нової техніки та рацпропозицій; річні бухгалтерські звіти; звіти 
про технічну діяльність, про роботу служби науково-технічної інформа-
ції, про впровадження нової техніки та рацпропозицій, про виконання то-
пографічних та геодезичних вишукувань. 

Документи рацпропозицій (розрахунки, акти, креслення), про робо-
ту ради наставників молодих проектувальників та ради НТО (протоколи, 
акти, звіти), про стан собівартості робіт, які виконуються, про роботу ко-
місії з перевірки якості (протоколи, характеристики, довідки); методичні 
рекомендації, статті кандидата с/г наук Польового Л.В.; перелік проектно-
вишукувальних робіт; списки працівників, представлених до нагород; до-
кументи профкому (протоколи, плани, кошториси, звіти); листування з 
установами та організаціями з питань основної роботи. 
 
 

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНО-ДЕРЖАВНИЙ  
ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  
"ВІННИЦЯАГРОПРОЕКТ" 
 
Ф. Р-6087, 45 од. зб., 1986-1987 рр. Опис. 
 
Створений у 1986 році  відповідно до наказу Держагропрому УРСР від 
11 квітня 1986 року № 139. Підпорядковувався Держагропрому УРСР. 
Здійснював виконання проектно-кошторисної документації для будів-
ництва та реконструкції сільськогосподарських об’єктів. 

 
Розпорядження керівництва; протоколи засідань технічної ради, 

профкому. 
Плани виробничо-господарської діяльності, тематичні плани 

проектно-вишукувальних робіт, розробки і впровадження нової техні-
ки;  плани  капіталовкладень;  штатні розписи;  звіти  про  виробничу 
діяльність, річні бухгалтерські звіти. 

Документи про роботу комісії з перевірки якості проектної доку-
ментації (протоколи, звіти, характеристики); документи з раціоналіза-
ції (креслення, розрахунки, акти). 
 
 

ВІННИЦЬКИЙ ФІЛІАЛ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАУ-
КОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ІНВАЛІДІВ 
 
Ф. Р-6049, 200 од. зб., 1973-1987 рр. Описи. 
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Створений у серпні 1973 р. як Вінницький філіал Українського централь-
ного науково-дослідного інституту експертизи працездатності інвалідів. З 
червня 1976 р. – Вінницький філіал Дніпропетровського науково-
дослідного інституту відновлення й експертизи працездатності інвалідів. 
Здійснював дослідження у сфері лікарсько-трудової експертизи і соціаль-
но-трудової реабілітації інвалідів. 
 
Накази і постанови колегії Міністерства соціального забезпечення 

УРСР про роботу з кадрами. Протоколи засідань виписної експертної ко-
місії інституту. 

Річні плани роботи науково-дослідного інституту. Річні звіти про 
науково-практичну діяльність інституту, бухгалтерські звіти. 

Стаціонарні журнали приймального покою, неврологічного, терапе-
втичного та хірургічного відділень клініки інституту. Паспорти впрова-
дження результатів завершених науково-дослідних робіт у 1975-1984 рр. 

Методичні рекомендації і листи, видані інститутом у 1975-1983 рр. 
Особові справи лікарів і наукових співробітників, які мають вчені 

ступені. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛО-
ГІЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО УПРАВЛІН-
НЯ ДЕРЖСТАНДАРТУ СРСР 
 
Ф. Р-5488, 1077 од. зб., 1944-1990 рр. Описи. 
 
У 1932 р. на базі Вінницької філії зі стандартизації було створене Він-
ницьке обласне управління мір і ваг. З 2 березня 1937 р. – відділ мір і 
ваг НКВС по Вінницькій області. В 1944 р. було перейменоване в 
управління уповноваженого Комітету стандартів, мір та вимірювальних 
приладів при облвиконкомі. Згідно з наказом голови комітету стандар-
тів, мір та вимірювальних приладів Ради Міністрів УРСР від 23 грудня 
1955 р. було перейменовано у Вінницьку державну контрольну лабора-
торію з вимірювальної техніки. Відповідно до наказу Держстандарту 
СРСР від 9 червня 1975 р. реорганізована у Вінницьку міжобласну ла-
бораторію державного нагляду за стандартами та вимірювальною тех-
нікою. В 1976 р. на базі лабораторії створений Подільський центр мет-
рології та стандартизації. Згідно з наказом Держстандарту СРСР від 15 
листопада 1979 р. – Вінницький центр стандартизації та метрології. Ос-
новне завдання центру – державна перевірка та ревізія мір та вимірюва-
льних приладів, дотримання державних стандартів. 
 

 460



Накази, обіжники, розпорядження Комітету із справ мір та вимірю-
вальних приладів при Раді Міністрів СРСР, Українського республікансь-
кого управління Держстандарту СРСР, директора центру. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ПЕРЕВІРОЧНЕ БЮРО МІР ТА ВАГ  
УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ПАЛАТИ МІР ТА ВАГ 
 
Ф. Р-664, 38 од. зб., 1924-1931 рр. Опис. 
 
Накази НК зовнішньої торгівлі СРСР про діяльність перевірочних 

установ. Обіжники, розпорядження Української головної палати мір та 
ваг, Міжвідомчої метричної комісії при Економічній  нараді  УСРР  з  пи- 
тань роботи і перевірки ваг, про звітність. 

Акти перевірки мір та ваг по установах. Колективні умови зі спілкою 
"Робос" про ремонт ваг. Відомості про особовий склад бюро. 

Листування з установами про перевірку та ремонт ваг; з ваговими 
майстернями – з питань перерахування коштів та ін. 

 
 

 
15. ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМІТЕТ ВСЕСОЮЗНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ РОБІТНИКІВ ЦУКРОВОЇ  
ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-518, 1126 од. зб., 1917-1925 рр. Описи. 
 
Створений у 1919 році. Підпорядковувався Всеукраїнській спілці цукрови-
ків і Подільській губернській раді профспілок. Об’єднував працівників цук-
рової промисловості Подільського району, до складу якого входили цукрові 
комбінати і заводи Подільської і частково Волинської, Київської та Одеської 
губерній. Комітету підпорядковувались також місцевкоми Вінницького су-
перфосфатного і насіннєвого заводів. Припинив діяльність у 1925 році у 
зв’язку з ліквідацією губерній. Документи заводських профспілкових комі-
тетів відклалися у фонді з 1917 р. 
 
Постанови, циркуляри РНК УСРР, Ради праці та оборони, ВЦРПС, 

Південного бюро ВЦРПС, Центрального і Всеукраїнського комітетів 
профспілки цукровиків про націоналізацію цукрової промисловості, ор-
ганізацію завкомів, трудову дисципліну, ліквідацію безробіття, організа-
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цію робітничих кооперативів, соціальне забезпечення працівників цукро-
вих заводів. 

Положення  та  інструкції ЦК профспілки цукровиків України, губ-
профради, Подільського райкому про культосвітроботу заводських комі-
тетів, реорганізацію мережі заводських шкіл. 

Протоколи з’їздів, конференцій цукровиків, засідань президій губ-
профради, райкому, завкомів, загальних зборів працівників цукрових за-
водів з питань охорони праці і покращення побуту,  роботи  товари-
сько-дисциплінарних судів, тарифно-цінових комісій. 

Плани і звіти про роботу райкому, завкомів цукрових заводів. 
Акти ревізій цукрових заводів. Листування з ЦК профспілки, завко-

мами про відбудову цукрових заводів, охорону праці, соціальний захист 
членів спілки, підвищення продуктивності праці. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА РАДА  
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 
Ф. Р-525, 1525 од.зб., 1919-1925 рр. Описи. 
 
Створена 6 липня 1920 року в результаті реорганізації Центрального бюро 
професійних спілок м. Вінниці в губернську раду профспілок для забезпе-
чення керівництва діяльністю профспілковими організаціями в масштабі 
губернії. Підпорядковувалась Всеукраїнській раді профспілок. Здійснювала 
контроль за роботою повітових і окружних професійних бюро, губвідділів 
профспілок, сприяла вирішенню питань ліквідації безробіття, організації і 
охорони праці. У зв’язку з прийняттям постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 
року “Про ліквідацію губерній” і на основі рішення ліквідаційного пленуму 
губпрофради від 30 липня 1925 року Подільська губернська рада професій-
них спілок припинила свою діяльність. 
 
Постанови, циркуляри, накази, інструкції ЦК КП(б)У, ВЦРПС, Пів-

денного бюро ВЦРПС, ЦК профспілок і губернської профради з питань 
організаційно-масової та культурно-освітньої роботи серед членів проф-
спілок губернії стосовно безробіття, охорони праці жінок та підлітків, 
укладення трудових договорів і здійснення контролю за виплатою заробі-
тної плати, організації шефства над Червоною армією і селом, створення 
військово-продовольчих дружин (1921 р.), роботи комісії з питань покра-
щення побуту робітників, преміювання працівників освіти і культури, 
розподілу предметів широкого вжитку. 

Протоколи засідань Подільської губернської ради профспілок про 
мобілізацію членів профспілок на виконання основних політично-
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господарських кампаній, створення дисциплінарних товариських судів, 
підсумки діяльності губернської ради профспілок. 

Інформаційні повідомлення стосовно проведення губернських, 
окружних, повітових, районних з’їздів і конференцій профспілок Поділля, 
пленумів, розширених пленарних засідань губернських відділів. 

Плани і звіти Подільської губернської ради професійних спілок, 
статистичні звіти про наявність підприємств і  установ на Поділлі.  

Списки установ та підприємств Поділля, членів профспілки і особо-
вого складу губпрофради, анкети делегатів  І  губернського  з’їзду  проф-
спілки будівельників губернії, списки та посвідчення членів проддружин, 
відомості про штати губернських установ. 

Листування Подільської губпрофради з органами вищого рівня та 
підзвітними організаціями стосовно проведення політичних і господарсь-
ких кампаній у губернії, тарифікації і оплати праці, трудових конфліктів, 
медичного обслуговування населення. 

У фонді відклалися документи Центрального бюро професійних 
спілок м. Вінниці з 1919 р. 

 
 
ОКРУЖНІ РАДИ ТА БЮРО ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 
4 фонди; 1548 од. зб.; 1923-1930 рр. Описи. 
 
Утворені: Гайсинське, Могилів-Подільське, Тульчинське окружні бюро 
професійних спілок у 1923 році, Вінницьке – в 1925 році з метою коорди-
нації діяльності галузевих профспілкових організацій на території відпові-
дних округів. У 1926 році, з прийняттям постанови ВЦРПС про реоргані-
зацію окружних професійних бюро, були реорганізовані   в окружні  ра- 
ди профспілок. Підпорядковувались до  1925 року  Подільській  губерн- 
ській раді профспілок, з 1925 по 1930 рік – Всеукраїнській раді профспілок. 
Контролювали роботу окружних,  міських,  районних,  місцевих  комітетів 
профспілок. Припинили свою діяльність в 1930 році у зв’язку з ліквіда- 
цією округів; Гайсинське окружне бюро –  в 1925 році у зв’язку з  лікві- 
дацією округу. 
 
Положення про районні профспілкові організації. 
Директиви,  розпорядження,  циркуляри ВЦРПС, Всеукраїнської 

ради профспілок, Подільської губернської профради та окружних проф-
спілкових бюро з організаційних питань, проведення культурно-освітньої 
роботи, реорганізації кас взаємодопомоги, популяризації фізичного вихо-
вання. 

Інструкції щодо організації товариських судів. Протоколи окружних 
з’їздів, пленумів профспілок, засідань президій окружних бюро і рад про-
фесійних спілок, загальних зборів, засідань місцевих профспілкових комі-
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тетів про охорону праці й трудову дисципліну, роботу кас взаємодопомоги 
та робітничих клубів, ліквідацію неписьменності, освіту молоді, виконан-
ня планів профроботи. 

Плани і звіти окружних, міських, районних, місцевих комітетів 
профспілок про підсумки діяльності, культурно-освітньої роботи, ліквіда-
ції безробіття. Акти перевірки виконання колективних договорів, ревізій 
фінансової діяльності профколективів. 

Листування з питань вирішення трудових конфліктів, добору проф-
спілкових кадрів. 

 
Гайсинське окружне бюро, ф. Р-2562, 19 од. зб., 1924-1925 рр. 
 
ради: 
Вінницька, ф. Р-510, 788 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-745, 525 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-1217, 216 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКІ ГУБЕРНСЬКІ ВІДДІЛИ  
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 
13 фондів, 2363 од. зб., 1917-1925 рр. Описи. 
 
Обирались на губернських з’їздах галузевих професійних спілок, починаючи з 1920 
р. Були підпорядковані Подільській губернській раді професійних спілок, безпо-
середньо їм підпорядковувались відповідні повітові, окружні, районні профспілкові 
організації. Об’єднували  працівників  окремих  галузей  народного  господарства, 
освіти, культури в межах Подільської губернії. Припинили  діяльність  у  1925 році 
у зв’язку з ліквідацією губерній. У фонді “Подільський губернський відділ проф-
спілки працівників комунального господарства” відклалися документи спілки робі-
тників і службовців міського самоврядування м. Вінниці за 1917-1919 рр. 
 
Постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК УСРР, ЦК КП(б)У, 

ВЦРПС та Південного бюро ВЦРПС, ЦК професійних спілок, Подільсь-
кої губернської ради профспілок і губернських відділів про організацію та 
охорону праці в період НЕПу, покращення побутових умов членів проф-
спілок, надання їм загальної і професійної освіти, участь профспілок у 
ліквідації неписьменності та дитячої безпритульності. 

Протоколи засідань Південного бюро ВЦРПС, Подільської губерн-
ської ради, з’їздів, конференцій, пленумів центральних, губернських, 
окружних комітетів професійних спілок, загальних зборів членів галузе-
вих спілок, засідань президій і правлінь губернських відділів профспілок 
про поліпшення умов праці населення, медичне обслуговування і прове- 
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дення оздоровчих кампаній, роботу кас взаємодопомоги, соціальне стра-
хування членів профспілок. 

Плани робіт Подільських губернських відділів профспілок, фінан-
сові та статистичні звіти про підсумки їхньої діяльності. 

Інформаційні повідомлення про розвиток профспілкового руху, 
участь профспілок у культурному будівництві, діяльність культосвітніх 
установ Поділля. 

Статути професійних спілок, колективні договори, акти перевірки дія-
льності окружних, повітових відділів та місцевих комітетів профспілок. 

Анкети відповідальних працівників, списки членів галузевих спілок, 
заяви про вступ до профспілкових організацій. 

Листування з підзвітними та керівними організаціями стосовно кад-
рових питань, організації і охорони праці, діяльності комісій з “чистки” 
радянських органів, залучення молоді до профспілкового руху. 

 
Будівельних робітників, ф. Р-553, 187 од. зб., 1921-1925 рр.; 
Працівників громадського харчування, ф. Р-508, 136 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Робітників землі і лісу, ф. Р-559, 253 од. зб., 1921-1925 рр.; 
Робітників комунального господарства, ф. Р-540, 190 од. зб., 1917-1925 рр.; 
Працівників медично-санітарної справи, ф. Р-531, 253 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Працівників мистецтва, ф. Р-545, 75 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Робітників місцевого транспорту, ф. Р-597, 101 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Працівників освіти, ф. Р-521, 332 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Робітників поліграфічної промисловості, ф. Р-953, 45 од. зб., 1921-1924 рр.; 
Працівників радянських і громадсько-кооперативних установ, підпри-
ємств; ф. Р-550, 484 од. зб.; 1920-1925 рр.; 
Робітників харчової промисловості, ф. Р-566, 157 од. зб., 1920-1924 рр.; 
Робітників швейної промисловості, ф. Р-537, 74 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Робітників шкіряної промисловості, ф. Р-538, 76 од. зб., 1921-1924 рр. 
 
 
ПОВІТОВІ БЮРО І ВІДДІЛИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 
7 фондів, 213 од. зб., 1917-1923 рр. Описи. 
 
Утворені в 1920 році. Повітові бюро – з метою координації діяльності га-
лузевих профспілкових організацій на території повітів; повітові відділи – 
для об’єднання працівників окремих галузей народного господарства, 
освіти на території відповідних повітів. Підпорядковувались: повітові бю-
ро – Подільській губернській раді, відділи – губернським відділам проф-
спілок. Ліквідовані в 1923 році у зв’язку зі скасуванням повітів. У фонді 
Могилів-Подільського повітового відділення працівників освіти відкла- 
лися протоколи загальних зборів вчителів за 1917-1919 роки. 
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Накази, розпорядження, циркуляри РНК УСРР, ВЦРПС, Південного 
бюро ВЦРПС, губернської ради профспілок, повітових профбюро про 
охорону і оплату праці, культосвітню діяльність професійних спілок, лік-
відацію неписьменності, підготовку до з’їздів профспілок. 

Протоколи повітових з’їздів, пленумів, засідань президій губпроф-
ради та повітових бюро і відділів, загальних зборів членів профспілок про 
діяльність профспілок у період НЕПу, роботу комісій з питань охорони 
праці. 

Звіти повітових бюро, містечкових секретаріатів. Колективні дого-
вори, тарифні угоди, анкети делегатів повітових конференцій. Списки 
членів спілок. 

Листування з містечковими секретаріатами профспілок про ліквіда-
цію неписьменності, мобілізацію членів профспілок на виконання прод-
податку. 

 
Брацлавське повітове бюро профспілок, ф. Р-2843, 7 од. зб., 1920-1922 рр.; 
Брацлавський повітовий відділ профспілок працівників харчової і смакової 

промисловості, ф. Р-2573, 13 од. зб., 1922 р.; 
Жмеринський повітовий відділ профспілок робітників землі і лісу, 

ф. Р-565, 29 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Літинське повітове відділення профспілок робітників радянських, громад-

ських, торговельних установ і підприємств, ф. Р-3525, 11 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Могилів-Подільське повітове бюро профспілок, ф. Р-585, 128 од. зб., 1920-

1923 рр.; 
Могилів-Подільське повітове відділення профспілок працівників освіти,  

ф. Р-3472, 10 од. зб., 1917-1923 рр.; 
Ямпільський повітовий відділ профспілок робітників землі і лісу, ф. Р-555, 

15 од. зб., 1921-1923 рр. 
 
 
ОКРУЖНІ КОМІТЕТИ, ВІДДІЛИ  
ТА ФІЛІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 
40 фондів, 7095 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Обирались на перших галузевих окружних з’їздах профспілок, починаючи 
з 1923 року. Підпорядковувались окружним радам профспілок. 
Об’єднували працівників окремих галузей народного господарства на те-
риторії відповідних округів. Ліквідовані: в Гайсинському окрузі – у 1925 
році, в інших округах – у 1930 році у зв’язку з ліквідацією округів. 
 
Постанови, директиви, циркуляри, інструкції ВЦРПС, Південного 

бюро ВЦРПС, Всеукраїнського Центрального правління і Всеукраїнських 
комітетів профспілок, Подільської губернської та окружних профрад, 
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окружних комітетів про колективізацію сільського господарства, скли-
кання окружних з’їздів профспілок, охорону праці та поліпшення матері-
ально-побутових умов членів профспілок, укладення трудових угод, 
створення комісій з вирішення конфліктних питань. 

Протоколи окружних з’їздів, конференцій, пленумів, засідань пре-
зидій Всеукраїнських комітетів профспілок, губернської та окружних 
профрад, окружних та районних комітетів профспілок, загальних зборів 
членів профспілок з питань колективізації, ліквідації неписьменності, 
перевиборів керівних органів місцевих профспілок, роботи кас взаємодо-
помоги. 

Плани та звіти губернських і окружних відділів, заводських та міс-
цевих комітетів профспілок. 

Інформації з історії профспілок працівників шкіряної та цукрової 
промисловості; біографічні матеріали членів профспілок, у т.ч. про діяль-
ність В.Д. Отамановського. 

Листування з Всеукраїнськими комітетами, губернською і окруж-
ними профрадами, низовими профспілковими організаціями з питань 
охорони та оплати праці, призначення пенсій членам профспілок, ліквіда-
ції безробіття, культурно-масової роботи. 

У фондах відклалися документи повітових відділів професійних 
спілок за 1922 рік. 

 
Вінницький округ: 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки будівельних робітників, 
ф. Р-626, 489 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Окружний комітет  Всесоюзної профспілки робітників деревообробної 
промисловості, ф. Р-1117, 5 од. зб., 1927-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки робітників комунального гос-
подарства, ф. Р-541, 214 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки медично-санітарної справи,  
ф. Р-530, 223 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки працівників мистецтв, ф. Р-662, 
70 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки працівників освіти, ф. Р-522; 
415 од. зб.; 1923-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки робітників поліграфічної про-
мисловості, ф. Р-1163; 3 од. зб., 1929-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки радянських і торговельних 
службовців, ф. Р-549; 721 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки сільськогосподарських і лісо-
вих робітників, ф. Р-513, 1208 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки робітників місцевого транспо-
рту, ф. Р-524, 358 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки працівників народного харчу-
вання, ф. Р-509, 199 од. зб., 1923-1930 рр.; 
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Окружний комітет Всесоюзної профспілки робітників харчової і смакової 
промисловості, ф. Р-519, 214 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки робітників цукрової промисло-
вості, ф. Р-520, 416 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки робітників швейної промисло-
вості, ф. Р-1157, 4 од. зб., 1928-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки робітників шкіряної промисло-
вості, ф. Р-539, 186 од. зб., 1924-1930 рр. 
 
Гайсинський округ: 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки будівельних робітників, 
ф. Р-3490, 16 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки працівників медично-
санітарної справи, ф. Р-2539, 16 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки працівників мистецтв, 
ф. Р-3473, 14 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки працівників освіти, ф. Р-544, 70 
од. зб., 1923-1925 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки робітників місцевого транс-
порту, ф. Р-2572, 16 од. зб., 1923-1924 рр.; 
Окружний відділ Всесоюзної профспілки працівників харчової промисло-
вості, ф. Р-2554, 11 од. зб., 1923-1925 рр. 
 
Могилів-Подільський округ: 
Окружна філія профспілки працівників комунального господарства, 
ф. Р-845, 134 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Окружний комітет  Всесоюзної профспілки працівників освіти, ф. Р-2222, 
318 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Окружний комітет профспілки радянських і торговельних службовців,  
ф. Р-72, 91 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Окружний комітет Всесоюзної профспілки сільськогосподарських і лісо-
вих робітників, ф. Р-512, 535 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Окружна філія профспілки працівників народного харчування, ф. Р-844, 
211 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки робітників цукрової промис-
ловості, ф. Р-2227, 78 од. зб., 1924-1929 рр. 
 
Тульчинський округ: 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки будівельних робітників, 
ф. Р-2229, 118 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки працівників зв’язку, 
ф. Р-3279, 4 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки медично-санітарних праців-
ників, ф. Р-2556, 19 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Окружний відділ Всесоюзної профспілки працівників мистецтв, ф. Р-3407, 
15 од. зб., 1923-1928 рр.; 
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Окружний комітет Всесоюзної профспілки працівників освіти, ф. Р-523, 68 
од. зб., 1923-1930 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки працівників радянських і тор-
говельних установ, ф. Р-2618, 71 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки сільськогосподарських і лісо-
вих робітників, ф. Р-2458, 253 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної  профспілки робітників місцевого транс-
порту, ф. Р-2555, 43 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Окружний відділ Всесоюзної профспілки працівників народного харчу-
вання, ф. Р-3410, 29 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки робітників харчової і смако-
вої промисловості “Харчосмак”, ф. Р-2230, 121 од. зб., 1922-1930 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки робітників цукрової промис-
ловості, ф. Р-3362, 28 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки робітників швейної промис-
ловості, ф. Р-3577, 19 од. зб., 1922-1926 рр.; 
Окружне відділення Всесоюзної профспілки робітників шкіряної промис-
ловості, ф. Р-2565, 73 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
 
РАЙОННІ СЕКРЕТАРІАТИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

15 фондів, 503 од. зб., 1922-1928 рр. Описи. 
Обиралися на районних міжспілкових конференціях згідно з постановою 
ВУЦВК від 7 березня 1923 р. Ліквідовані за рішенням III Всеукраїнського 
з'їзду профспілок у 1928 р. 
У фондах відклалися документальні матеріали повітових відділень проф-
спілок за 1922 р. 
 

Обіжники та розпорядження окружних рад і бюро профспілок та їх 
уповноважених, райсекретаріатів про охорону праці, режим економії, 
соціальне страхування, проведення революційних свят, про роботу реві-
зійних комісій, участь профспілок у сільськогосподарських кампаніях, 
про підготовку кадрів. 

Протоколи міжспілкових з'їздів, конференцій і пленумів профспі-
лок, засідань райсекретаріатів, робіткомів, завкомів, сількомів, ревізійних 
комісій, комісій для охорони праці, загальних зборів робітників і службо-
вців окремих підприємств та установ про перевибори низових профор-
ганізацій, виконання виробничих планів і вступ до профспілок, про 
участь профорганізацій у виборах до місцевих pад тощо. 

Квартальні плани, звіти, кошториси. 
Акти обстежень профосередків. Статистичні відомості про членів 

профспілок. Трудові умови. 
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Листування з окружними радами профспілок, низовими профспіл-
ковими та громадськими організаціями про проведення культурно-
масової роботи серед членів профcпілок і ліквідацію неписьменності, про 
соціальне страхування, роботу кас взаємодопомоги тощо. 

 
Бабчинецький, ф. Р-860, 7 од. зб., 1925-1927 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-3481, 9 од. зб., 1925-1928 рр.; 
Джуринський, ф. Р-857, 15 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-529; 157 од. зб.; 1922-1928 рр.; 
Копайгородський, ф. Р-859, 69 од. зб., 1922-1926 рр.; 
Лучинецький, ф. Р-862, 32 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Мурафський, ф. Р-858, 16 од. зб., 1925-1926 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-855, 23 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-861, 17 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-3016, 11 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-2421, 50 од. зб., 1925-1928 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-853, 26 од. зб., 1925-1926 рр.; 
Ялтушківський, ф. Р-854, 21 од. зб., 1925-1926 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-863, 57 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Яришівський, ф. Р-856, 8 од. зб., 1924-1926 рр. 
 
 
РАЙОННІ КОМІТЕТИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 
70 фондів, 1949 од. зб., 1922-1930 рр. Описи. 
 
Обиралися на районних конференціях профспілок згідно з постановою 
ВУЦВК від 7 березня 1923 р. Об'єднували профорганізації окремих галу-
зей народного господарства на території району. У фондах Р-556, Р-574 є 
документальні матеріали, розпочаті Подільським губернським відділом 
професійної спілки працівників землі та лісу в 1922 р. 
 
Постанови, обіжники, розпорядження та інструкції Всеукраїнських 

комітетів, губернських відділів і окружних відділень профспілок про 
участь профспілок у виборах до місцевих Рад, проведення районних кон-
ференцій профспілок, охорону праці, регулювання зарплати, про роботу 
серед молоді, складання кошторисів тощо. 

Протоколи районних конференцій (1925-1928 рр.), засідань райко-
мів, райгрупкомів, робіткомів, засідань комісій для охорони праці та ви-
робничих нарад. 

Протоколи загальних зборів членів профспілок про виконання ви-
робничих планів і роботу кас взаємодопомоги, про охорону праці й по-
ліпшення побутових умов для робітників і службовців та ін. 

Квартальні плани, інформаційно-статистичні звіти райкомів. 
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Акти обстежень райкомів, колективні та трудові договори. 
Листування з окружними відділеннями і низовими профорганізаці-

ями про підготовку та проведення районних конференцій, про порядок 
складання колективних договорів, ліквідацію неписьменності, реалізацію 
державних позик та перевибори низових профоргів. 

 
Працівників освіти: 
Межирівський, ф. Р-552, 15 од. зб., 1924-1926 рр.;  
Піщанський, ф. Р-3583, 5 од. зб., 1924-1925 рр.;  
Староприлуцький, ф. Р-554, 25 од. зб., 1924-1929 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-3408, 6 од. зб., 1925 р.; 
Тульчинський, ф. Р-1026, 19 од. зб. 1924-1926 рр.; 
Шпиківський, ф. Р-3607, 2 од. зб., 1925 р. 
 
Працівників радянських, громадських 
та торговельних установ і підприємств: 
М'ястківський, ф. Р-2809, 17 од. зб., 1924-1927 рр. 
 
Працівників радянських і торговельних установ: 
Джулинський, ф. Р-2811, 4 од. зб., 1925-1926 рр.; 
Махнівський, ф. Р-3125, 59 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Пиківський, ф. Р-2841, 39 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Піщанський, ф. Р-2246, 3 од. зб., 1925-1927 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-2472, 6 од. зб., 1925-1927 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-1057, 5 од. зб., 1926-1929 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-3641, 4 од. зб., 1923-1925 рр. 

Робітників харчової і смакової промисловості: 
Гайсинський, ф. Р-3560, 2 од. зб., 1925-1926 рр.;  
Чечельницький, ф. Р-2242, 6 од. зб., 1924-1925 рр. 
 
Будівельних робітників: 
Бершадський, ф. Р-3118, 5 од. зб., 1924 р.; 
Борсківський, ф. Р-2498, 8 од. зб., 1925-1926 рр.; 
Витавський, ф. Р-2519, 2 од. зб., 1925 р.; 
Ворошилівський, ф. Р-2520, 2 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Дашівський, ф. Р-2465, 13 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Ладижинський, ф. Р-3554, 6 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Межирівський, ф. Р-2464, 9 од. зб., 1925-1926 рр.; 
Пиківський, ф. Р-2459, 6 од. зб., 1923-1926 рр.; 
Прилуцький, ф. Р-2516, 2 од. зб., 1925 р.; 
Соболівський, ф. Р-2564, 6 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Тиврівський, ф. Р-2497, 8 од. зб., 1924-1926 рр;  
Томашпільський, ф. Р-3515, 14 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Турбівський, ф. Р-2462, 8 од. зб., 1925-1927 рр. 
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Робітників землі і лісу:  
Обіднянський, ф. Р-580, 25 од. зб., 1924-1925 рр;  
Терешпільський, ф. Р-571, 11 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Юзвинський, ф. Р-569, 39 од. зб., 1923-1925 рр. 
 
Сільськогосподарських і лісових робітників:  
Бабчинецький, ф. Р-3640, 4 од. зб., 1926-1927 рр.;  
Барський, ф. Р-2538, 68 од. зб., 1924-1928 рр.;  
Вахнівський, ф. Р-575, 22 од. зб., 1924-1927 рр.; 
Вінницький, ф. Р-560, 58 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Вороновицький, ф. Р-574, 96 од. зб., 1922-1928 рр.; 
Дашівський, ф. Р-563, 67 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Джуринський, ф. Р-2491, 23 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-570, 146 од. зб., 1923-1929 рр.;  
Іллінецький, ф. Р-558, 88 од. зб., 1924-1927 рр.; 
Калинівський, ф. Р-578, 82 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Коханівський, ф. Р-511, 15 од. зб., 1926-1928 рр.; 
Краснянський, ф. Р-579, 22 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Крижопільський, ф. Р-2546, 20 од. зб., 1925-1927 рр.;  
Липовецький, ф. Р-577, 126 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Літинський, ф. Р-573, 39 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Лучинецький, ф. Р-2494, 56 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Малокутищанський, ф. Р-562, 4 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Межирівський, ф. Р-546, 32 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-2493, 38 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Мурафський, ф. Р-2495, 77 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. Р-2507, 42 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Немирівський, ф. Р-536, 94 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Ободівський, ф. Р-514, 10 од. зб., 1926-1927 рр.; 
Пиківський, ф. Р-572, 30 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Ситковецький, ф. Р-564, 69 од. зб., 1924-1921 рр.; 
Соболівський, ф. Р-2536, 12 од. зб., 1926 р.; 
Станіславчицький, ф. Р-2508, 29 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Староприлуцький, ф. Р-561, 45 од. зб., 1925-1928 рр.; 
Тиврівський, ф. Р-556, 61 од. зб., 1922-1927 рр.; 
Тиврово-Краснянський, ф. Р-600, 18 од. зб., 1927-1928 рр.; 
Хмільницький, ф. Р-557, 41 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Чернівецький, ф. Р-3397, 8 од .зб., 1926-1927 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-3411, 27 од. зб., 1925-1927 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-2509, 21 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Шпиківський, ф. Р-2259, 5 од. зб., 1924 р.; 
Ялтушківський, ф. Р-3547, 18 од. зб., 1926-1928 рр.;  
Ямпільський, ф. Р-2543, 29 од. зб., 1926-1928 рр.;  
Яришівський, ф. Р-3532, 18 од. зб., 1925-1927 рр. 
 
 

 472



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 
Ф. Р-1044. 4582 од. зб., 1932-1937, 1948-1982 рр. Описи. 
 
Організована 3 березня 1932 року відповідно до постанови ВЦРПС від 23 
лютого 1932 року. Підпорядковувалась Українській республіканській раді 
професійних спілок. Координувала діяльність профспілкових організацій 
області щодо вирішення питань поліпшення матеріально-побутового ста-
новища працюючих, охорони праці та культурного обслуговування. У 
1937 році відповідно до постанови ВЦРПС від 21 травня 1937 року Вінни-
цька облпрофрада припинила свою діяльність, а в 1948 році з прийняттям 
постанови ВЦРПС від 21 жовтня 1948 року відновила свою роботу. 
 
Постанови, накази, інструкції ЦК КПРС, ВЦРПС, Укрпрофради, 

Вінницької обласної ради професійних спілок про охорону праці, поліп-
шення побутових і культурних умов членів профспілок, участь членів 
профспілок у сільськогосподарському виробництві; про соціальне стра-
хування населення. 

Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії Вінницької об-
ласної і районних рад професійних спілок, обласних комітетів та загаль-
них зборів членів профспілок про соціальне страхування, розвиток меди-
чного обслуговування і санаторно-курортного лікування, зміцнення тру-
дової дисципліни, популяризацію соціалістичного змагання в колективах. 

Плани і звіти Вінницької обласної і районних рад профспілок про 
підсумки основної діяльності, проведення виборів у первинних профспіл-
кових організаціях, виконання колективних договорів, діяльність техніч-
ної інспекції праці профспілок області. 

Акти проведення ревізій у профспілкових організаціях, розсліду-
вання нещасних випадків на виробництві. 

Інформаційні повідомлення про діяльність профспілок щодо вико-
нання рішень партійних з’їздів і пленумів ЦК КПРС, проведення Всесою-
зних, республіканських оглядів і конкурсів, про розвиток охорони здо-
ров’я, запровадження бригадної форми організації праці, участь членів 
профспілок у колгоспному і культурному будівництві. 

Листування з ВЦРПС, районними радами профспілок та місцевими 
профспілковими комітетами з питань преміювання передовиків виробни-
цтва, роботи кас взаємодопомоги і шефської допомоги, про підсумки дія-
льності обласної ради профспілок, виконання колективних договорів, 
дотримання трудового законодавства. 
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ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМІТЕТ ВСЕСОЮЗНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ РОБІТНИКІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-1162, 365 од. зб., 1920-1930 рр. Опис. 
 
Створений у 1920 році як Подільський губернський відділ профспілки ро-
бітників-металістів. Підпорядковувався: до 1925 року – Київському рай-
кому професійної спілки робітників-металістів, з 1926 року – Всеукраїнсь-
кому комітету спілки робітників-металістів. Об’єднував працівників під-
приємств металообробної промисловості, розташованих на території Він-
ницького, Проскурівського, Кам’янець-Подільського та Могилів-
Подільського округів. У 1921 році реорганізований в Подільський підра-
йонний комітет; в 1925 році, відповідно до рішення Першого об’єднаного 
з’їзду працівників металообробної промисловості Волинського і Подільсь-
кого районів від 1 липня 1925 року – у Волино-Подільський районний ко-
мітет; в січні 1926 року, відповідно до рішення організаційного з’їзду ме-
талістів Волино-Подільського району, змінив свою назву на Подільський 
районний комітет профспілки робітників-металістів. Ліквідований в 1930 
році у зв’язку з реорганізацією профмережі металістів України. 
 
Положення про адміністративно-товариські суди, каси взаємодопо-

моги, розціночно-конфліктні комісії. 
Розпорядження, циркуляри Всеукраїнського комітету профспілки 

робітників-металістів, губпрофради, Подільського райкому про роботу 
розціночно-конфліктних комісій, підготовку кадрів, підвищення продук-
тивності праці, культурно-освітню роботу серед членів спілки. 

Протоколи з’їздів, конференцій, пленумів, засідань завкомів, зага-
льних зборів членів профспілки металообробної промисловості про робо-
ту ревізійних комісій, покращення побуту працівників, проведення куль-
турно-масової роботи. 

Плани і звіти губпрофради, Київського райкому, Подільського під-
райкому та райкому, статистичні звіти заводських комітетів. 

Листування з органами вищого рівня та підзвітними організаціями 
стосовно роботи завкомів, кадрових питань, поліпшення побутових умов 
робітників-металістів. 

 
 
ВІННИЦЬКІ ОБЛАСНІ КОМІТЕТИ  
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 
43 фонди, 19312 од.зб., 1932-1941, 1944-1988 рр. Описи. 
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Переважна більшість обкомів профспілок створені згідно з постановою 
Всеукраїнської ради професійних спілок від 22 лютого 1932 року. Решта 
розпочинали діяльність після створення нових галузей народного госпо-
дарства. Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю низових проф-
спілкових організацій на території області. Підпорядковувались Українсь-
кій республіканській раді професійних спілок. 
 
Постанови, директиви, розпорядження, інструкції ВЦРПС, обласної 

ради профспілок з основних питань діяльності; накази обкомів профспі-
лок з особового складу. 

Протоколи з’їздів, конференцій, пленумів, загальних профспілкових 
зборів. 

Плани і звіти обласних, районних та місцевих комітетів профспілок, 
статистичні звіти. 

Інформації, доповідні записки інструкторів обкомів профспілок. 
Бюджети і штатні розписи обкомів і профкомів; колективні договори, 
угоди про соцзмагання. 

Списки профактивів, картки обліку, характеристики, заяви членів 
профспілок, анкети делегатів профспілкових з’їздів. 

Листування з облпрофрадою, райкомами профспілок, державними 
установами та підприємствами з адміністративно-господарських питань. 

 
Працівників держустанов, ф. Р-548, 1596 од.зб., 1932-1934, 1944-1986 рр.; 
Робітників електростанцій і електротехнічної промисловості, ф. Р-6054, 
597 од.зб., 1971-1982 рр.; 
Працівників хімічної і нафтохімічної промисловості, ф. Р-6032, 139 од.зб., 
1969-1988 рр.; 
Робітників машинобудівної промисловості, ф. Р-1048, 175 од.зб., 1932-
1933 рр.; 
Робітників машинобудування, ф. Р-5865, 797 од.зб., 1968-1982 рр.; 
Робітників автомобільного, тракторного, сільськогосподарського машино-
будування, ф. Р-6051, 286 од.зб., 1977-1985 рр.; 
Робітників радіоелектронної промисловості, ф. Р-6031, 133 од.зб., 1981-
1987 рр.; 
Робітників лісу і сплаву, ф. Р-3867, 69 од.зб., 1946-1951 рр.; 
Працівників лісової, паперової, деревообробної промисловості, ф. Р-5854, 
736 од.зб., 1967-1991 рр.; 
Робітників цементно-керамічної промисловості, ф. Р-517, 177 од.зб., 1932-
1933 рр.; 
Робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, ф. Р-4958, 
1066 од.зб., 1949-1984 рр.; 
Працівників текстильної і легкої промисловості, ф. Р-5580, 776 од.зб., 
1956-1985 рр.; 
Робітників м’ясоконсервної промисловості, ф. Р-547, 333 од.зб., 1932-1934 рр.; 
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Працівників м’ясохолодильної промисловості, ф. Р-689, 203 од.зб., 1935-
1938 рр.; 
Працівників м’ясо-молочної промисловості, ф. Р-3946, 31 од.зб., 1946-1953 рр.; 
Працівників борошномельної промисловості та елеваторів, ф. Р-3850, 35 
од.зб., 1947-1953 рр.; 
Працівників цукрової промисловості, ф. Р-3852, 286 од.зб., 1944-1953 рр.; 
Працівників харчової промисловості, ф. Р-3848, 1623 од.зб., 1949-1986 рр.; 
Медичних працівників, ф. Р-3951, 908 од.зб., 1940-1941, 1944-1986 рр.; 
Медичних працівників управління Вінницької залізниці, ф. Р-3619, 20 
од.зб., 1947-1949 рр.; 
Робітників місцевої промисловості, ф. Р-4313, 156 од.зб., 1944-1958 рр.; 
Працівників земельних органів, ф. Р-1207, 313 од.зб., 1935-1941 рр.; 
Робітників бурякорадгоспів, ф. Р-1243, 483 од.зб., 1934-1940 рр.; 
Робітників свинорадгоспів, ф. Р-1156, 5 од.зб., 1933-1935 рр.; 
Працівників плодоовочевого господарства і заготівель, ф. Р-6033, 48 
од.зб., 1981-1983 рр.; 
Працівників сільського господарства, ф. Р-4898, 1685 од.зб., 1953-1986 рр.; 
Працівників агропромислового комплексу, ф. Р-6144, 98 од. зб., 1986-1989 рр.; 
Робітників комунального й житлового будівництва, ф. Р-3864, 87 од.зб., 
1944-1953 рр.; 
Робітників машинно-тракторних станцій південь-центру СРСР, ф. Р-653, 
592 од.зб., 1932-1941 рр.; 
Водіїв і працівників авіатранспорту півдня, ф. Р-437, 424 од.зб., 1933-1937 рр.; 
Робітників і службовців шляхово-гідротехнічного будівництва, ф. Р-1130, 
311 од. зб., 1935-1940 рр.; 
Робітників автотранспорту і шосейних доріг, ф. Р-4878, 30 од.зб., 1951-
1957 рр.; 
Робітників і службовців машинно-тракторних станцій і земельних органів, 
ф. Р-4904, 32 од.зб., 1944-1953 рр.; 
Працівників автотранспорту і шосейних доріг, ф. Р-533, 969 од.зб., 1944-
1988 рр.; 
Працівників зв’язку, ф. Р-5853, 472 од.зб., 1968-1984 рр.; 
Працівників держторгівлі і громадського харчування, ф. Р-5020, 118 од.зб., 
1947-1957 рр.; 
Працівників держторгівлі і споживчої кооперації, ф. Р-4959, 1286 од.зб., 
1944-1984 рр.; 
Фінансово-банківських працівників, ф. Р-4112, 91 од.зб., 1944-1956 рр.; 
Робітників комунального господарства, ф. Р-4314, 108 од.зб., 1946-1957 рр.; 
Робітників місцевої промисловості і комунального господарства, ф. Р-
5019, 878 од.зб., 1956-1984 рр.; 
Працівників освіти, вищої школи і наукових установ, ф. Р-1199, 998 од.зб., 
1937-1941,1944-1987 рр.; 
Працівників культури, ф. Р-4968, 125 од.зб., 1953-1971 рр.; 
Працівників політико-освітніх установ, Р-3865, 17 од.зб., 1945-1952 рр. 
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МІСЦЕВІ, РОБІТНИЧІ, ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКІ  
ТА ІНШІ КОМІТЕТИ ПРОФСПІЛОК 
 
22 фонди, 788 од.зб., 1917-1936 рр. Описи. 
 
Обирались загальними зборами членів профспілок підприємств, установ, 
організацій. Складали колективні угоди і слідкували за їхнім виконанням, 
здійснювали контроль за дотриманням трудового законодавства і техніки 
безпеки на підприємствах, організовували культурно-побутове обслугову-
вання членів профспілок. Постанови, інструкції, розпорядження ВЦРПС, 
Подільської губернської та окружних рад і районних комітетів професій-
них спілок про організацію роботи фабрично-заводських та місцевих комі-
тетів, скликання з’їздів і конференцій, про планування та звітність та ін. 
 
Протоколи з’їздів, конференцій профспілок, засідань місцевих, за-

водських і робітничих комітетів та їхніх комісій, загальних зборів членів 
профспілок. 

Плани, звіти, доповіді про роботу заводських, місцевих та робітни-
чих комітетів профспілок. 

Листування з Подільською губернською та окружними радами, 
окружними і районними комітетами профспілок з питань охорони праці, 
раціоналізації, складання колективних умов, культурно-масової роботи, 
фінансування та ін. 

 
Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників сільського госпо-

дарства і лісу Подільського районного відділення Всеукраїнського управління 
лісами, ф. Р-581, 27 од.зб., 1924-1930 рр.; 

Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників сільського госпо-
дарства і лісу Вінницької окружної спілки тваринницько-молочної кооперації,  
ф. Р-280, 12 од.зб., 1928-1930 рр.; 

Заводський комітет Всесоюзної профспілки будівельників Гайсинського 
цегельного заводу, ф. Р-2795, 2 од.зб., 1927 р.; 

Фабрично-заводський комітет Всесоюзної профспілки робітників харчової 
і смакової промисловості, держмлин № 11, ф. Р-3296, 7 од.зб., 1924-1926 рр.; 

Заводський комітет Всесоюзної профспілки робітників цукрової промис-
ловості Тростянецького цукрозаводу, ф. Р-2848, 5 од.зб., 1922-1926 рр.; 

Заводський комітет Всесоюзної профспілки працівників цукрової промисло-
вості Чорноминського цукрового заводу, ф. Р-3297, 3 од.зб., 1917-1918 рр.; 

Заводський комітет профспілки робітників цукрової промисловості Чече-
льницького державного цукрозаводу, ф. Р-1128, 89 од.зб., 1917-1926 рр.; 

Місцевий комітет Вінницької окружної профспілки працівників коопера-
тивних, бурякових і сільськогосподарських кредитних товариств і колективів,  
ф. Р-281, 26 од.зб., 1928-1930 рр.; 

Місцевий комітет Вінницької профспілки працівників сільського господарст-
ва і кредитно-кооперативних товариств, ф. Р-313, 77 од.зб., 1921-1931 рр.; 
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Робітничий комітет Всесоюзної профспілки будівельників 11-ї дільниці Во-
роновицько-Немирівської шосейної дороги, ф. Р-2461, 11 од.зб., 1926-1929 рр.; 

Робітничий комітет профспілки будівельників Тульчинської окружної лі-
карні, ф. Р-2849, 6 од.зб., 1926 р.; 

Робітничий комітет Всесоюзної профспілки будівельників станції Погре-
бище Південно-Західної залізниці, ф. Р-2135, 4 од.зб., 1928 р.; 

Вінницький дільничний комітет Всесоюзної профспілки працівників залізни-
чного, портового, шляхового будівництва, ф. Р-3387, 86 од.зб., 1927-1936 рр.; 

Жмеринський дільничний комітет профспілки робітників і службовців за-
лізничного і водного транспорту Південно-Західної залізниці, ф. Р-3821, 4 од.зб., 
1920-1924 рр.; 

Козятинський дільничний комітет профспілки робітників і службовців за-
лізничного і водного транспорту Південно-Західної залізниці, ф. Р-3820, 6 од.зб., 
1921-1925 рр. 

Місцевий комітет Всесоюзної профспілки працівників радянської торгівлі 
Подільського губвідділу Українського товариства роздрібної торгівлі, ф. Р-948, 
27 од.зб., 1924-1926 рр.; 

Місцевий комітет Всесоюзної профспілки радянських і торговельних слу-
жбовців Могилів-Подільського споживчого кооперативу, ф. Р-3582, 24 од.зб., 
1924-1929 рр.; 

Фабрично-заводський комітет Всесоюзної профспілки робітників полігра-
фічного виробництва Тульчинської окружної державної друкарні, ф. Р-2488, 4 
од.зб., 1924-1925 рр.; 

Вінницький райком профспілки працівників гірничо-рудної промисловос-
ті, ф. Р-515, 329 од. зб., 1923-1931 рр.; 

Уповноважений ЦК профспілки працівників швейної промисловості по 
Вінницькій області, ф. Р-3383, 15 од. зб., 1933-1935 рр. 

Вінницький міський комітет профспілки сільськогосподарських і лісових 
працівників, ф. Р-2794, 4 од. зб., 1925-1926 рр.; 

Вінницька секція наукових працівників профспілки працівників освіти, 
ф. Р-1124, 20 од. зб., 1923-1931 рр. 

 
 
ГРУПОВІ КОМІТЕТИ ПРОФСПІЛОК 
 
16 фондів, 466 од.зб., 1917-1934 рр. Описи. 
 
Обирались загальними зборами членів профспілок підприємств, установ, 
організацій. Займались складанням колективних умов з адміністрацією 
підприємств, координували спільні дії профспілок у вирішенні питань ви-
робництва, поліпшення матеріально-побутового становища та культурно-
го обслуговування працівників, охорони праці та ін. Зазнавали численних 
реорганізацій та перейменувань. 
 
Циркуляри, інструкції, розпорядження, накази ВЦРПС, губернської 

та окружних рад, районних комітетів професійних спілок з питань вико-
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нання господарських кампаній, ведення фінансового обліку в комітетах, 
перевибори тощо. 

Статути спілок. Протоколи засідань бюро, правління спілок, нарад 
профактиву, загальних зборів групкомів, контрольно-конфліктних комі-
сій. 

Трудові колективні угоди. Плани і звіти про роботу місцевкомів. 
Акти, інформаційні листи ревізійних комісій групкомів про виконання 
договорів. 

Заяви, анкети, списки членів профспілок. Листування з профрадами, 
окружними філіалами з господарсько-організаційних і кадрових питань. 

 
Плисківський районний груповий комітет Всесоюзної профспілки працівників 

харчової та смакової промисловості, ф. Р-2128, 26 од.зб., 1924-1928 рр.; 
Браїлівський груповий комітет Всесоюзної профспілки будівельників, 

ф. Р-2515, 34 од.зб., 1925-1930 рр.; 
Вінницький груповий комітет № 1 Всесоюзної профспілки будівельників, 

ф. Р-604, 65 од.зб.,  1926-1932 рр.; 
Вінницький груповий комітет № 2 Всесоюзної профспілки будівельників,  

ф. Р-605, 13 од.зб., 1928-1930 рр.; 
Піщанський районний груповий комітет Всесоюзної профспілки будівель-

ників, ф. Р-2542, 18 од.зб., 1928-1930 рр.; 
Сутиський груповий комітет профспілки будівельників, ф. Р-714, 11 од.зб., 

1928-1929 рр.; 
Уладівський груповий комітет Всесоюзної профспілки будівельників, 

ф. Р-2496, 15 од.зб., 1926-1929 рр.; 
Вінницький груповий комітет профспілки працівників машинно-тракторних 

станцій Вінницького обласного управління земельних фондів та землеустрою,  
ф. Р-1206, 8 од.зб., 1933-1934 рр.; 

Піщанський груповий комітет Всесоюзної профспілки радянських торгове-
льних службовців, ф. Р-3638, 13 од.зб., 1925-1929 рр.; 

Тростянецький районний груповий комітет Всесоюзної профспілки радян-
ських торговельних службовців, Р-2533, 13 од.зб., 1927-1929 рр.; 

Вінницький міський груповий комітет Всесоюзної профспілки двірників і 
хатніх робітниць, ф. Р-528, 188 од.зб., 1917-1933 рр.; 

Вінницький міський груповий комітет Всесоюзної профспілки працівників 
освіти № 1, ф. Р-1190, 16 од.зб., 1923-1929 рр.; 

Вінницький міський груповий комітет Всесоюзної профспілки працівників 
освіти № 2, ф. Р-1191, 10 од.зб., 1927-1931 рр.; 

Вінницький міський груповий комітет Всесоюзної профспілки працівників 
освіти № 3, ф. Р-1193, 11 од.зб., 1927-1931 рр.; 

Вінницький міський груповий комітет Всесоюзної профспілки працівників 
освіти № 4, ф. Р-1192, 20 од.зб., 1925-1930 рр.; 

Вінницький міський груповий комітет Всесоюзної профспілки працівників 
освіти № 8, Р-2405, 5 од.зб., 1927-1930 рр. 

 

 479



480 

УПОВНОВАЖЕНІ ОКРУЖНИХ БЮРО ПРОФЕСІЙНИХ 
СПІЛОК В РАЙОНАХ 

2 фонди, 65 од. зб., 1923-1925 рр. Описи. 

Уповноважений Бердичівського окружного бюро профспілок по Плисків-
ському району, ф. Р-2134, 54 од. зб., 1923-1925 рр.; 

Уповноважений Тульчинського окружного бюро профспілок по Томаш-
пільському району, ф. Р-3115, 11 од. зб., 1924 р. 

РАЙОННІ ТА МІСЬКА РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

4 фонди, 125 од. зб., 1929-1936 рр. Описи. 

Районні: 
Барська, ф. Р-1062, 27 од. зб., 1930-1935 рр.; 
Тиврівська, ф. Р-1059, 7 од. зб., 1933-1934 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-3356, 65 од. зб., 1931-1936 рр. 

Вінницька міська, ф. Р-1047, 26 од.зб., 1929-1932 рр. 

16. УСТАНОВИ  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  ТА  ОХОРОНИ  ПРАЦІ 

ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ІНСПЕКТУРА СОЦІАЛЬНО-
ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯН-
СЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

Ф. Р-973, 1264 од.зб., 1919-1925 рр. Описи. 

Відповідно до постанови РНК України від 8 лютого 1919 року  створений 
відділ соціального забезпечення Подільського губернського виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. До 
обрання Подільського губвиконкому (20 травня 1920 року) діяв як окрема 
адміністративна одиниця. В 1924 р. реорганізований в губернську інспек-
туру соціального забезпечення Подільського губернського виконавчого 
комітету. Губернська інспектура соціального забезпечення розпочала ро-
боту з квітня 1919 року, виконуючи функції  по наданню соціальної допо-
моги населенню, яке постраждало в ході громадянської війни (надання до-
помоги інвалідам війни і  праці, непрацездатним громадянам; опіка над 



сиротами та їх майном; організація будинків інвалідів, колоній, шкіл про-
фосвіти, артілей та майстерень). Здійснювала керівництво та контроль за 
роботою підвідомчої мережі органів соціального забезпечення губернії. 
Ліквідована 5 липня 1925 року  в зв’язку з припиненням діяльності По-
дільського губернського виконавчого комітету. 

 
Постанови, обіжники та розпорядження ВУЦВК, Народного Комі-

саріату державного контролю, уповноваженого Народного комісаріату 
фінансів СРСР при Раднаркомі, Народного Комісаріату соціального за-
безпечення УСРР, Подільського губернського виконавчого комітету, фі-
нансового відділу та відділу соціального забезпечення про порядок при-
значення пенсій, організацію інвалідних будинків, розподіл і використан-
ня місцевих бюджетів, організацію селянських секцій взаємодопомоги. 

Протоколи засідань Подільського губернського виконавчого комі-
тету та фінансово-бюджетної секції Подільської губернської планової 
комісії з питань фінансування, розподілу бюджетів, затвердження кошто-
рисів на утримання будинків інвалідів та інших опікунських закладів. 

Доповіді та звіти про діяльність губсоцзабезу та роботу окружних і 
повітових відділів соціального забезпечення. 

Справи про призначення пенсій, опіки (є справи про призначення 
пенсій українській письменниці Олені Пчілці (О.П. Косач-Драгомановій) 
та сім’ї відомого українського композитора М.Д. Леонтовича). 

Списки та дані про особовий склад працівників губсоцзабезу. 
Листування з губвиконкомом, окружними і повітовими відділами 

соціального забезпечення, установами та організаціями про призначення 
пенсій, опіку над сиротами та їх майном, надання допомоги інвалідам 
війни та голодуючим, про організацію майстерень та артілей. 

 
 
ОКРУЖНІ ІНСПЕКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ ОКРУЖНИХ РАД РОБІТНИЧИХ, 
СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
3 фонди, 1885 од.зб., 1923-1930 рр. Описи. 
 
Почали функціонувати в травні 1923 р. після утворення на Поділлі округів 
як відділи соціального забезпечення виконкомів окружних рад. У 1924 р. 
реорганізовані в окружні інспектури соціального забезпечення. Здійсню-
вали керівництво і контроль діяльністю районних відділів соціального за-
безпечення, товариств взаємодопомоги, надавали допомогу інвалідам вій-
ни та праці, недієздатним громадянам. Опікувалися сиротами. Перебували 
у віданні Наркомату соціального забезпечення УСРР. Ліквідовані у 1930 р. 
у зв’язку із зміною адміністративно-територіального поділу Поділля. 
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Постанови, накази та обіжники Подільського губернського відділу 
соціального забезпечення, губернського та окружних виконавчих коміте-
тів про порядок призначення пенсій, роботу сільських товариств взаємо-
допомоги та їх підзвітність. 

Протоколи засідань президій окрвиконкомів, комісій з розгляду 
справ про надання допомоги родинам червоноармійців, інвалідам війни та 
опіку над сиротами. 

Відомості про роботу сільських товариств взаємодопомоги. Справи 
про призначення пенсій. 

Листування з Подільським губернським та районними відділами соціа-
льного забезпечення з питань фінансування, використання кредитів, праце-
влаштування інвалідів, організації сільських товариств взаємодопомоги. 

 
Вінницька, ф. Р-964, 1856 од.зб., 1923-1930 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-1024, 13 од.зб., 1923-1930 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-3420, 16 од.зб., 1928-1930 рр.  
 
 
ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
2 фонди, 524 од. зб., 1919-1922 рр. Описи. 
 
Створені в 1919 р. Займалися призначенням пенсій та соціальних виплат, 
наданням продуктових та товарних пайків інвалідам воєн, вдовам загиб-
лих воїнів, сім’ям постраждалих від військових дій та родинам червоноар-
мійців. Ліквідовані в 1923 р. 
  
Декрети РНК УСРР, НК соціального забезпечення УСРР, обіжники та 

інструкції Подільського та Київського губвиконкомів з фінансової звітнос-
ті. Протоколи засідань Липовецього відділу соціального забезпечення. 

Квартальні фінансові звіти. 
Особові рахунки пенсіонерів. Справи про призначення пенсій, про 

видачу пайків членам сімей червоноармійців. Пенсійні справи інвалідів 
по волостях Липовецького повіту. Список погромлених з м-ка Лукашів-
ки Липовецького повіту. Списки дітей біженців та євреїв, постраждалих  
від погромів по Липовецькому повіту. 

Листування з Гайсинським окрвиконкомом про шефство 9-ї Крим-
ської дивізії над колонією інвалідів; з Липовецьким повітовим ревкомом – 
з питань соціального забезпечення інвалідів. Заяви біженців, громадян, 
постраждалих від погромів, про надання соціальної допомоги. 

 
Гайсинський, ф. Р-876, 13 од. зб., 1922-1923 рр.; 
Липовецький, ф. Р-3920, 512 од. зб., 1919-1922 рр. 
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ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Ф. Р-3599, 5 од. зб., 1935 р. Опис. 
 
Постанови ЦВК СРСР, ВУЦВК про соціальне забезпечення трудя-

щих. Рішення Вінницького облвиконкому про роботу серед глухонімих. 
Списки глухонімих Тульчинського району. 
Листування з Вінницьким обласним відділом соціального забезпе-

чення про надання допомоги сліпим, які мешкають у Тульчинському ра-
йоні. 

 
 
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ІНСПЕКТУРА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Ф. Р-2761, 11 од. зб., 1934-1936 рр. Опис. 
 
Постанови, обіжники, інструкції НК соціального забезпечення 

УСРР. Директиви Вінницького обласного відділу соціального забезпе-
чення. Протоколи засідань пенсійної комісії райінспектури. 

Списки інвалідів громадянської та імперіалістичної воєн, пенсіоне-
рів Мурованокуриловецького району. 

Листування з сільськими радами з питань соціального забезпечення. 
 
 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 
Ф. Р-2744, 1882 од.зб., 1932-1936, 1944-1994 рр. Описи. 
 
Розпочало діяльність з утворенням Вінницької області в лютому 1932 р. як 
відділ соціального забезпечення облвиконкому. До складу обласного від-
ділу соціального забезпечення в 1946 році ввійшли колишній обласний 
відділ державного забезпечення і побутового влаштування сімей військо-
вослужбовців при виконкомі Вінницької обласної Ради депутатів трудя-
щих та з 1 квітня 1956 року – колишній відділ державніої допомоги бага-
тодітним та одиноким матерям Вінницького обласного фінансового відді-
лу. На підставі наказу №12  Міністерства соціального забезпечення УРСР 
від 31 січня 1963 року обласний відділ соціального забезпечення  був по-
ділений на два  відділи – промисловий  та  сільський.  Згідно   з наказом 
Міністерства соціального забезпечення від 04.12.1964 р. та рішенням обл-
виконкому від 9 грудня 1964 року ці два відділи знову реорганізовані в 
один загальний відділ – відділ соціального забезпечення облвиконкому. В 



Основні завдання: забезпечення населення пенсіями, матеріально-
побутовими умовами інвалідів війни та сімей військовослужбовців, які за-
гинули на фронті; виплата допомоги багатодітним та одиноким матерям; 
дітям з малозабезпечених сімей. 
 

Протоколи засідання обласної комісії сприяння інвалідам ІІ світової 
війни, пенсійної ради, ради соцзабезпечення колгоспників. 

Звіти, інформації, довідки про роботу міськрайонних відділів соціа-
льного забезпечення. 

Паспорти будинків інвалідів, районних лікарняно-трудових експер-
тних комісій. Списки Героїв Радянського Союзу, генералів, адміралів, 
маршалів  та  їх  сімей,  які  проживали  в  районах  Вінницької  області 
(1945 р.). Списки репатріантів, які прибули з-за кордону та проживають 
у Вінницькій області (1957-1960 рр.). 

Документи про нагородження багатодітних матерів орденами та 
медалями (рішення, довідки, списки). Документи обласної комплексної 
програми “Турбота” (постанова, інформації). 

Листування з Міністерством соціального забезпечення УРСР, обл-
виконкомом з питань призначення та виплати пенсій, навчання та праце-
влаштування інвалідів, протезування інвалідів, про роботу будинків інва-
лідів, з питань планування та фінансування. Листування з районними від-
ділами соціального забезпечення з питань призначення пенсій та надання 
допомоги. 
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1992 році на підставі Указу Президента України “Про положення про міс-
цеву державну адміністрацію” та розпорядження представника Президен-
та у Вінницькій області за № 98 від 17 червня 1992 року на базі Вінниць-
кого обласного відділу соціального забезпечення облвиконкому створю-
ється Управління соціального забезпечення Вінницької обласної держад-
міністрації, яке згідно з розпорядженням Президента України від 8 чер- 
вня 1993 р. № 59/93-рп “Про внесення змін до примірних переліків відді-
лів, управлінь, інших служб обласних адміністрацій”, було перейменовано 
в Управління соціального захисту населення Вінницької обласної держад-
міністрації. Управління соціального захисту населення облдержадмініст-
рації знаходиться у підпорядкуванні Міністерства соціального захисту на-
селення України. 

Постанови, накази, обіжники Ради Народних Комісарів УСРР, нача-
льника управління державного забезпечення та  побутового  влаштування 
сімей військовослужбовців при Раді Народних Комісарів УСРР про забез-
печення  допомогою,  пенсіями,  працевлаштування  інвалідів  ІІ світової 
війни, родин військовослужбовців. Накази та розпорядження Міністерства 
соціального забезпечення УСРР, облвиконкому з питань призначення пен-
сій та допомоги пенсіонерам, фінансування та планування. 



ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Ф.Р-2649, 369 од.зб., 1920-1940, 1944-1966 рр. Описи. 
 
Згідно з постановою РНК України від 8 лютого 1919 р. утворена Вінниць-
ка міська інспектура соціального забезпечення Вінницької міської ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 
У 1937 р. реорганізована у Вінницький міський відділ соціального забез-
печення. Займався питаннями забезпечення пенсіями, працевлаштуван-
ням, матеріально-побутовим обслуговуванням інвалідів і сімей загиблих 
воїнів. Підпорядкований обласному відділу соціального забезпечення. За 
1920-1927,1936-1940 рр. у фонді відклалися лише особові справи пенсіо-
нерів. 

 
Постанови, розпорядження, обіжники Народного Комісаріату соці-

ального забезпечення про порядок призначення пенсій, роботу товариств 
взаємодопомоги. 

Постанови, розпорядження, обіжники Вінницького обласного відді-
лу соціального забезпечення про порядок призначення пенсій, організа-
цію трудових артілей, товариств і будинків для інвалідів та літніх людей, 
працевлаштування. 

Протоколи засідань президії міськради, секції соціального забезпе-
чення і загальних зборів членів товариств взаємодопомоги з питань вико-
нання промфінплану, проведення курортної кампанії, роботи товариств 
взаємодопомоги, надання допомоги родинам червоноармійців та інвалі-
дам. Річні плани та звіти міського відділу соціального забезпечення. 

Особові справи пенсіонерів. 
Листування з Наркомсоцзабезом про роботу міськсоцзабезу, забез-

печення інвалідів. Листування з обласним  відділом соціального забезпе-
чення та сільськими радами про обстеження будинків інвалідів, артілей та 
родин червоноармійців, про роботу кас взаємодопомоги та оздоровлення 
трудящих. 

 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 
 
Ф. Р-3908, 6 од. зб., 1921-1922 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань Центральної ради захисту дітей, губернської ра-

ди захисту дітей. 
Листування з Подільським губвиконкомом про стан дитячих будин-

ків на Поділлі. 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМІСІЯ МІСЬКИХ ТОВАРИСТВ 
ДОПОМОГИ НУЖДЕННИМ ГРОМАДЯНАМ "ДОПОМОГА" 
 
Ф. Р-970, 193 од. зб., 1932-1934 рр. Описи. 
 
Утворена 1932 р. Займалася наданням матеріальної допомоги, працевлаш-
туванням та доглядом нужденних та немічних громадян. 
 
Обіжники, розпорядження, інструкції ВУЦВК, НК соціального за-

безпечення, Вінницького обласного відділу соціального забезпечення про 
організацію допомоги нужденним та немічним громадянам. Накази Він-
ницької обласної комісії "Допомога". 

Протоколи загальних зборів Проскурівського товариства "Допомога". 
Плани сільськогосподарських робіт товариств "Допомога" по Вінни-

цькій області на 1933 р. Зведені річні звіти про діяльність товариств "До-
помога". 

Списки міських товариств "Допомога" і їх підприємств по Вінниць-
кій області. Річні кошториси видатків районних товарист "Допомога". 
Відомості про інвентаризацію промислового обладнання на підприємст-
вах міських товариств "Допомога". 

Листування із Всеукраїнським товариством "Допомога", районними 
товариствами, Держбанком про надання кредитів, про оподаткування; із 
сільськими товариствами "Допомога" - про виконання виробничих пла-
нів; з будинками престарілих – про реорганізацію їх в будинки інвалідів. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ДОПОМОГА" ПРИ 
ВІННИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ІНСПЕКТУРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗА-
БЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Ф. Р-542, 331 од. зб., 1922-1934 рр. Описи. 
 
Обіжники, розпорядження, інструкції ВУЦВК, НК соціального за-

безпечення, Вінницького обласного відділу соціального забезпечення про 
організацію допомоги нужденним та немічним громадянам. Накази Він-
ницької обласної комісії "Допомога". 

Протоколи засідань президії, правління, загальних зборів товариства. 
Анкети реєстрації незаможних громадян. Списки працівників підві-

домчих підприємств. Особові справи громадян, яким надано допомогу. 
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ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ  
ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ ІНТЕРВЕНЦІЇ 
 
Ф. Р-3804, 6 од. зб., 1924-1925 рр. Опис. 
 
Обіжники Головного комітету Всеукраїнського товариства сприян-

ня жертвам інтервенції, Подільського губернського комітету допомоги 
жертвам інтервенції про порядок встановлення збитків від іноземної ін-
тервенції. 

Звіти районних уповноважених окружного комітету. 
 
 

КОМІСІЇ В СПРАВАХ КОЛИШНІХ ЧЕРВОНИХ  
ПАРТИЗАНІВ ТА ЧЕРВОНОГВАРДІЙЦІВ (О.А.Ф.) 
 
Вінницька обласна, Вінницька міська, районні: Бабчинецька, Барська, Бер-
шадська, Жмеринська, Іллінецька, Козятинська, Крижопільська, Літинська, 
Махнівська, Мурованокуриловецька, М’ястківська, Піщанська, Тиврівська, 
Томашпільська, Тростянецька, Тульчинська, Турбівська, Уланівська, Хмі-
льницька, Чернівецька, Шаргородська, Шпиківська, Ялтушківська, Ям-
пільська. 
 
Ф. Р-1551, 1477 од.зб., 1928-1936 рр. Описи. 
 
Утворені  згідно  з  постановою  Президії  ВУЦВК  від  14.02.1931 р.  “Про 
центральні   та   місцеві   партизанські  комісії”.  Завдання  комісій:  облік 
колишніх червоних партизанів і червоногвардійців, їх  працевлаштуван-
ня, поліпшення матеріально-побутових умов, видача їм  та  членам  сімей
загиблих  довідок  на  право  користування  пільгами.  Припинили  діяль-
ність на підставі постанови ВУЦВК і РНК УРСР  від  4  грудня  1935 р.
“Про відміну  законів УРСР про  пільги  колишнім  червоногвардійцям  та
червоним партизанам”.  У фондах  є  документальні  матеріали Вінницької 
окружної та районних комісій для виявлення колишніх червоних партиза-
нів і червоногвардійців за 1928-1930 рр. 
 
Постанови, обіжники Вінницького обласного виконкому Вінниць-

кої міської Ради про функції та стан роботи місцевих комісій у справах 
колишніх червоних партизанів та червоногвардійців. 

Постанови, обіжники, інструкції, протоколи засідань центральної, 
обласної, окружної та районних комісій у справах колишніх червоних 
партизанів і червоногвардійців про виявлення, визнання і перевірку ко-
лишніх червоних партизанів і червоногвардійців, про їх участь у прове-
денні політичних та господарських заходів партії, про надання пільг ко-
лишнім червоним партизанам та червоногвардійцям. 
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Списки, анкети, заяви, довідки, посвідчення, особові справи колиш-
ніх червоних партизанів та червоногвардійців. 

 
 
КОМІСІЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ (О.А.Ф.) 
 
Подільська губернська, Вінницька окружна, Могилів-Подільська окруж-
на, Іллінецька районна, Махнівська районна.
 
Ф. Р-149, 337 од.зб., 1923-1929 рр. Описи. 
 
Утворені при губернському й окружних виконавчих комітетах рад робіт-
ничих, селянських  і червоноармійських депутатів на підставі постанови 
ВУЦВК від 10 серпня 1923 р. “Положення про центральні комісії допомо-
ги дітям при ВУЦВК”. Завдання комісій: організація громадськості на бо-
ротьбу з дитячою безпритульністю, покращення побуту дитячих установ, 
надання допомоги дітям, реевакуація їх на Батьківщину. Подільська губе-
рнська комісія допомоги дітям припинила діяльність одночасно з губвико-
нкомом на підставі постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. “Про ліквіда-
цію губерній та перехід на  триступеневу  систему  управління”,  окружні
комісії – одночасно з окрвиконкомами на підставі  постанови  ВУЦВК  та 
РНК УССР від 2 вересня 1930 р. “Про ліквідацію округів та перехід на 
двоступеневу систему управління”. Остаточно комісії допомоги дітям лік-
відовані в 1932 р. на підставі постанови ВУЦВК та РНК УССР від 20 лис-
топада 1932 р.”Про реорганізацію системи роботи в справі допомоги ді-
тям”. Функції допомоги дітям передані товариству “Друзі дітей”. 

 
Положення Подільського губернського виконавчого комітету про 

організацію місцевих комітетів допомоги дітям. Постанови Подільсь-
кого губвиконкому про проведення “Тижня допомоги дітям” і “Тижня 
допомоги матері-пролетарці”. Директиви, обіжники, протоколи, поста-
нови Всеукраїнського виконавчого комітету, Ради народних комісарів 
УСРР, Центральної Комісії допомоги дітям при ВУЦВК про заходи 
боротьби з дитячою безпритульністю, про окружні та районні комісії 
допомоги дітям. Документи губернських нарад представників органів 
народної освіти, охорони здоров’я, соціального страхування і міських 
осередків “Друзі дітей” з питань охорони материнства і дитинства, ор-
ганізації сільськогосподарських колоній, майстерень, харчувальних та 
нічліжних пунктів. 
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Листування з Центральною Комісією, військкоматами, райвикон-
комами та іншими установами про виявлення колишніх червоних парти-
занів, визнання їх у правах, про обмін та видачу партизанських квитків, 
покращення матеріально-побутових умов. 



Протоколи засідань президії ВУЦВК, губернської і окружних ко-
місій допомоги дітям про організацію та роботу дитячих будинків, ясел 
і сільськогосподарських колоній, про боротьбу з дитячою безпритуль-
ністю, про патронування, оздоровлення, матеріальне забезпечення і 
працевлаштування дітей. 

Положення про міські комітети допомоги дітям, міські й районні 
бюро осередків “Друзі дітей”. Річні плани і звіти Подільської губерн-
ської та окружних комісій  допомоги дітям. 

Інструкції Подільської губернської комісії допомоги дітям про 
порядок обстеження та ревізії роботи дитячих будинків, проведення 
“Тижня допомоги дітям”. Акти обстеження дитячих будинків, зведення 
про реевакуацію дітей. 

Листування з Центральною Комісією допомоги дітям, Управлін-
ням Уповноваженого Українського Червоного Хреста, Уповноваженим 
єврейського громадського комітету на Поділлі, іноземними громадсь-
кими організаціями, окружними комісіями, установами, організаціями 
з питань ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності, про по-
стачання дитячих установ, вишукування коштів для надання допомоги 
дітям, реевакуацію, проведення оздоровчих кампаній, працевлашту-
вання дітей, діяльність трійок допомоги дітям при установах. 

 

 

КОМІСІЇ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ, КОМІСІЇ ПО БО-
РОТЬБІ З НАСЛІДКАМИ ГОЛОДУ (О.А.Ф.) 

 
Подільська губернська комісія по боротьбі з наслідками голоду, Вінницька 
окружна комісія по боротьбі з наслідками голоду, Брацлавська повітова ко-
місія допомоги голодуючим, Липовецька повітова комісія допомоги голоду-
ючим, Літинська повітова комісія допомоги голодуючим, Махнівська волос-
на комісія допомоги голодуючим, Томашпільська районна комісія по бороть-
бі з наслідками голоду. 

 
Ф. Р-543, 121 од.зб., 1921-1923 рр. Описи. 
 
Губернську та повітові комісії допомоги голодуючим створено в 1921 році 
на підставі постанови ВУЦВК від 17 серпня 1921 р. для надання допомоги 
населенню, яке постраждало від неврожаю. Постановою ВУЦВК від 13 
вересня 1921 року створені волосні та сільські комісії допомоги голодую-
чим. Завдання комісій: доведення до відома населення даних про розміри 
неврожаю, його важкі наслідки, роз’яснення шляхів та методів боротьби з 
ними, збір коштів та добровільних пожертвувань. Постановою ВУЦВК від 
18 жовтня 1922 року Центральна Комісія допомоги голодуючим та її міс-
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цеві органи з 1 листопада 1922 року реорганізовані в комісії по боротьбі з 
наслідками голоду. Згідно з Положенням про місцеві комісії по боротьбі з 
наслідками голоду, затвердженої 25 жовтня 1922 року, на них покладався 
збір пожертвувань та відрахунок від заробітку, надання допомоги інвалі-
дам, безпритульним дітям та нужденним, сприяння відбудові зруйнованих 
господарств. Комісії по боротьбі з наслідками голоду закінчили свою дія-
льність на підставі  постанови ВУЦВК від 1 серпня 1923 року. 

 

Постанови, розпорядження, інструкції, протоколи засідань Центра-
льної, губернської, повітових комісій, робочих трійок про надання допо-
моги голодуючим, збір коштів та надходження їх на поточний рахунок 
комісії. 

Протоколи загальних зборів громадян. Звіти, відомості та виправда-
льні документи про рух суми грошей та продуктів. Звіти та доповіді про 
роботу комісій. Звіти про проведення “Тижня допомоги матері-
пролетарці”. Акти про відправку зерна та хліба в голодуючі губернії, об-
стеження дитячих трудових колоній та дитячих будинків. Списки дитя-
чих будинків, трудових колоній, дітей, які підлягають реeвакуації, вихо-
вателів дитячих будинків. Листування з Центральними, губернськими, 
повітовими комісіями, держбанком, губвиконкомом, установами та орга-
нізаціями про надання допомоги дітям, про відрахування грошей, добро-
вільний збір худоби на допомогу голодуючим губерніям, про заготівлю 
продуктів для дитячих будинків, обстеження дитячих установ. 

 

  

УПРАВЛІННЯ З ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВІН-
НИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
Ф. Р-4983, 1236 од. зб., 1945-2000 рр. Описи. 
 
На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 21 травня 1947 р. та наказу 
Міністра трудових ресурсів СРСР від 24 травня 1947 р. був створений Він-
ницький обласний відділ організованого набору і переселення робітників 
при Міністерстві трудових ресурсів. Згідно з постановою Ради Міністрів 
УРСР від 1 серпня 1955 р. та рішенням облвиконкому від 15 серпня 1955 р. 
відділ підпорядковано Вінницькому облвиконкому. Відповідно до поста-
нови Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1967 р. відділ перейменований у 
відділ з використання трудових  ресурсів  Вінницького  облвиконкому,  а 
згідно з Указом Президії Ради УРСР від 22 грудня 1976 р. та рішенням обл-
виконкому від 10 лютого 1977 р. – у  відділ з праці  Вінницького  облви-
конкому. 
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Плани та звіти про хід організованого набору та переміщення на-
селення, статистичні звіти про працевлаштування молоді. 

Доповіді, відомості, листування про хід організованого набору та 
переселення населення. 

Ешелонні списки переселенців до Цілиноградської, Читинської, 
Кримської, Херсонської областей та Приморського краю. 

 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ІНСПЕКТУРА ПРАЦІ 

 
Ф. Р-505, 575 од. зб., 1919-1925 рр. Описи. 

 
За постановою РНК України від 8.02.1919 р. був створений відділ праці 
Подільського губернського виконавчого комітету. В 1924 р. його реоргані-
зовано в інспектуру праці. Ліквідована 1.07.1925 р. Здійснювала нагляд за 
виконанням законів про працю і соціальне страхування, виконанням коле-
ктивних умов, стежила за проведенням санітарно-технічних заходів на 
державних і приватних підприємствах, займалась обліком робочої сили. 
 
Постанови та обіжники Подільського губернського відділу праці 

про охорону праці, соціальне страхування та звітність. Протоколи засі-
дань колегії НК праці УСРР, президій губернського, окружних і повіто-
вих виконавчих комітетів та відділів праці з питань наднормових робіт, 
відпусток, скорочення робочого часу на підприємствах з шкідливими 
умовами праці, розподілу житлової площі, виконання колективних умов, 
соціального страхування та обстеження підприємств. 

Квартальні плани, доповіді та звіти губернського, окружних і пові-
тових відділів праці (1921-1924 рр.). 

Акти обстежень підприємств. Колективні умови. 
Листування з НК праці УСРР, повітовими та окружними відділами 

праці про трудовлаштування, зарплату і вжиття заходів з техніки безпеки. 
 
 
ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ ПРАЦІ 
 
6 фондів, 117 од. зб., 1920-1923 рр. Описи. 
 
Утворені за постановою РНК України від 8.02.1919 р. Ліквідовіні в 1923 р. 
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Постанови Ради Народних Комісарів, рішення облвиконкому, на-
кази голови комітету з обліку та розподілу робочої сили при РНК 
СРСР (1945-1946 рр.). Протоколи засідань обласної  комісії  з  викорис-
тання трудових ресурсів сіл, виробничих нарад. 



Накази та обіжники Подільського губернського відділу праці про 
охорону праці, працевлаштування,  трудову   й гужову  повинності  та  ін. 
Протоколи губернської наради повітових відділів праці, президій повіто-
вих виконавчих комітетів та економічних нарад з питань соціального 
страхування, розподілу робочої сили, виконання сільським населенням 
трудової та гужової повинності та розв’язання трудових конфліктів. 

Річні й місячні плани та звіти повітових відділів праці (1921-1923 рр.). 
Акти обстеження підприємств. 
Листування з Подільським губернським відділом праці, повітовими 

виконкомами, відділами охорони здоров’я та з розціночно-конфліктними 
комісіями про нормування робочого часу, відпустки, зарплату і праце-
влаштування, про розподіл житлової площі, боротьбу зі сніговими заме-
тами, про фінансування і звітність. 

 
Гайсинський, ф. Р-2138, 53 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-2224, 30 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Літинський, ф. Р-2225, 15 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-2226, 16 од. зб., 1921-1923 рр. 
 
 
ОКРУЖНІ ІНСПЕКТУРИ ПРАЦІ 
 
4 фонди, 839 од. зб., 1923-1930 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 9.05.1923 р. Ліквідовані: 
Гайсинська – в 1925 р., інші – в 1930 р. 
 
Постанови, накази, обіжники та інструкції Подільської губернської 

інспектури праці про охорону праці, соціальне страхування та звітність. 
Протоколи засідань окружних виконавчих комітетів, відділів праці та 
розціночно-конфліктних комісій з питань працевлаштування, понаднор-
мових робіт, скорочення робочого дня на підприємствах з шкідливими 
умовами праці, відпусток і зарплати. 

Піврічні плани і звіти окружних інспектур праці (1924-1930 рр.). 
Матеріали про охорону праці (протоколи, інструкції, акти обсте-

ження, правила внутрішнього розпорядку підприємств, установ). Колек-
тивні умови.  

Листування з НК праці УСРР, Подільським губернським і повітови-
ми відділами праці та біржею праці про розподіл робочої сили, вжиття 
заходів з техніки безпеки та про виконання колективних умов. 

 
Вінницька, ф. Р-588, 705 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-3647, 8 од. зб., 1924 р.; 
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Могилів-Подільська, ф. Р-1025, 73 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-311, 111 од. зб., 1924-1930 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ ПРАЦІ 
 
Ф. Р-1050, 362 од. зб., 1932-1933 рр. Описи. 
 
Створений за рішенням оргкомітету зі створення Вінницької області від 
20.02.1932 р. Постановою РНК УСРР та Всеукраїнської ради профспілок 
від 19.09.1933 р. об’єднаний з Вінницькою облпрофрадою. 
 
Постанови, накази, обіжники та інструкції Народних комісаріатів 

праці СРСР та УСРР, Вінницького обласного відділу праці про охорону 
та оплату праці, про складання колективних умов, оздоровлення і профві-
дпустки, про розподіл робочої сили. Протокол першого засідання Вінни-
цького обласного організаційного комітету про затвердження завідувачів 
відділами. Протоколи засідань обласного відділу праці про дотримання 
техніки безпеки, боротьбу з плинністю кадрів, про обстеження побутових 
умов трудящих та організацію робочої сили на п еріод  посівних і збира-
льних кампаній. 

Піврічні плани і звіти облвідділу праці (1932 р.). 
Акти обстежень підприємств. 
Листування з райінспектурами праці, підприємствами та установами 

про техніку безпеки, організацію та охорону праці. 
 
 
КОМІТЕТИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ 
 
3 фонди, 121 од. зб., 1924-1930 рр. Описи. 
 
Згідно з постановою РНК України від 1.02.1919 р. була створена губернсь-
ка біржа праці, при якій організовано комітет біржі праці для боротьби з 
безробіттям. У лютому 1924 р. були створені окружні комітети біржі праці 
для боротьби з безробіттям. У 1925 р. їх реорганізовано в комітети бороть-
би з безробіттям при губернських та окружних інспектурах праці. Займа-
лися трудовим влаштуванням безробітних, наданням їм матеріальної до-
помоги, організацією трудових артілей, майстерень. Губернський комітет 
боротьби з безробіттям ліквідовано в 1925 р., окружні – в 1930 р. 
 
Обіжники Подільського губернського відділу праці про трудове 

влаштування безробітних і соціальне страхування. Протоколи засідань 
губернського (1925 р.) та окружних (1924 р.) комітетів біржі праці, зборів 
членів трудових колективів (1924-1926 рр.) про організацію громадських 
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робіт, надання матеріальної допомоги безробітним, про стан боротьби з 
безробіттям, про роботу підприємств і культурно-масову роботу серед 
жінок та підлітків. 

Положення про окружні комітети громадських робіт (1926 р.). Ста-
тут Немирівського колективу допомоги безробітним. 

Резолюція І Всесоюзної наради працівників об’єднань, колективів 
допомоги безробітним (1926 р.). 

Плани роботи губернського та окружних комітетів біржі праці. 
Матеріали про роботу підприємств, підпорядкованих комітетам бо-

ротьби з безробіттям, про громадські роботи в м. Вінниці. 
Листування з НК праці УСРР, Подільським губернським відділом пра-

ці з питань асигнування коштів на громадську роботу, організації виробни-
чих і трудових колективів, охорони праці та соціального страхування. 

 
Подільський губернський, ф. Р-1599, 31 од. зб., 1924-1925 рр.; 
Вінницький окружний, ф. Р-1598, 77 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Тульчинський окружний, ф. Р-1600, 23 од. зб., 1924-1929 рр. 
 
 
КОМІТЕТИ ДОПОМОГИ ХВОРИМ І ПОРАНЕНИМ ЧЕРВО-
НОАРМІЙЦЯМ, ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ, ЇХНІМ РОДИНАМ 
 
3 фонди, 207 од. зб., 1921-1934 рр. Описи. 
 
Згідно з постановою ВУЦВК від 21.10.1921 р. була створена комісія допо-
моги хворим і пораненим червоноармійцям – інвалідам війни, їхнім роди-
нам та демобілізованим при Подільському губвиконкомі. За постановою 
ВУЦВК від 10.12.1924 р. її реорганізовано в губернський комітет допомо-
ги хворим і пораненим червоноармійцям – інвалідам війни, їхнім родинам 
та демобілізованим. Вінницький окружний комітет допомоги створений 
28.03.1924 р. за розпорядженням Подільського губернського комітету до-
помоги від 31.08.1923 р., Вінницький міський комітет допомоги – за поста-
новою ВУЦВК і РНК УСРР від 25.05.1931 р. Надавали допомогу хворим і 
пораненим червоноармійцям, інвалідам війни, їх родинам та демобілізова-
ним, займалися їх працевлаштуванням, матеріальним забезпеченням і лі-
куванням. Підпорядковувались інспектурам соціального забезпечення. Лі-
квідовані: Подільський губернський комітет – в 1925 р., Вінницький окру-
жний – в 1930 р., Вінницький міський – в 1934 р. 
У фонді Вінницького міського комітету відклалися документи, розпочаті 
Вінницьким окружним комітетом, за 1927-1930 рр. 
 
Обіжники та розпорядження подільського губернського, Вінницько-

го окружного та міського комітетів допомоги про організацію роботи ко-
мітетів, створення фондів допомоги шляхом розповсюдження літератури, 



організації речових лотерей, вистав, концертів та інших заходів, про пла-
нування та звітність. 

Протоколи засідань президій та пленумів, плани, звіти та доповіді 
Всеукраїнського Центрального, Подільського губернського, Вінницького 
окружного та міського комітетів допомоги. Матеріали про діяльність 
окружних комітетів. 

Листування з губернським, окружними і міським фінансовими відді-
лами, інспектурами праці, соціального забезпечення та іншими установа-
ми про організацію інвалідних кооперацій, артілей та забезпечення їх си-
ровиною, про працевлаштування і оздоровлення, організацію інвалідних 
будинків, їдалень і гуртожитків для хворих, поранених і демобілізованих 
червоноармійців та їх родин. 

 
Подільський губернський, ф. Р-153, 44 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Вінницький окружний, ф. Р-245, 53 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Вінницький міський, ф. Р-246, 125 од. зб., 1927-1934 рр. 
 
 
КОМІСІЇ, КОМІТЕТИ І ТОВАРИСТВА  
ВЗАЄМОДОПОМОГИ (О.А.Ф.) 
 
Вінницька окружна комісія товариств взаємодопомоги; районні комітети: 
Вінницький, Малокутищанський, Махнівський, Межирівський, Ободівський, 
Обіднянський, Пиківський, Плисківський, Станіславчицький, Терешпільсь-
кий, Тростянецький, Хмільницький, Шпиківський, Юзвинський; волосні ко-
мітети: Великокісницький, Журавлівський, Зозівський, Люлинецький, Тере-
шпільський; сільські товариства: Переорське, Стадницьке, Янкулівське. 
 
Ф. Р-3364, 413 од. зб., 1921-1931 рр. Описи. 
 
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР, Всеукраїнської центральної комісії 

селянської взаємодопомоги. Обіжники НК соціального забезпечення, Він-
ницького окрвиконкому. Протоколи ІІ Вінницького окружного з’їзду то-
вариств взаємодопомоги, засідань президії окружної комісії. Протоколи 
засідань Старопиківського СТВ. 

Звіти про роботу районних та сільських товариств взаємодопомоги. 
Акти обстеження і ревізій сільських товариств взаємодопомоги. 

Списки СТВ. Матеріали про перевибори сількомітетів взаємодопомоги у 
Вінницькому районі. Списки інвалідів. Заяви громадян про надання допо-
моги. 

Листування з Вінницьким окружним і районним виконкомами з пи-
тань соціального забезпечення. 
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МІЖРАЙОННИЙ ТЕХНІЧНИЙ ІНСПЕКТОР З КОТЛОВОГО 
НАГЛЯДУ ПРИ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОННОМУ 
ВІДДІЛІ ПРАЦІ 
 
Ф. Р-1051, 3 од. зб., 1933-1934 рр. Опис. 
 
Директивні розпорядження НК праці УСРР, Вінницького обласного 

відділу праці з питань охорони праці. 
Звітні картки про витрати коштів на техніку безпеки й охорону праці. 
 
 
МІЖРАЙОННІ СПЕЦІАЛЬНІ ІНСПЕКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗ-
ПЕКИ І САНІТАРІЇ ПРИ ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ РАДІ 
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК (О.А.Ф.) 
 
Вінницька, Могилів-Подільська, Тульчинська. 
 
Ф. Р-1052, 63 од. зб., 1930-1936 рр. Опис. 
 
Розпорядження НК праці УСРР, обласного відділу праці з питань 

техніки безпеки. 
Списки промислових підприємств по районах Вінницької області. 

Акти огляду технічного стану парових котлів. 
Листування з обласним відділом праці про розподіл асигнувань на 

оздоровлення трудящих і покращення умов праці; з підприємствами – про 
виклик технічних інспекторів для огляду парових котлів. 

 
 
ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМІТЕТ  
БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ ПРИ ЖМЕРИНСЬКОМУ  
РАЙОННОМУ ВІДДІЛІ ПРАЦІ 
 
Ф. Р-1601, 14 од. зб., 1926-1929 рр. Опис. 
 
Інструкції і розпорядження Вінницького окружного комітету боро-

тьби з безробіттям. 
Протоколи засідань районного комітету. 
Фінансові звіти й оборотні відомості районного комітету. 
Листування з радянськими установами і профспілковими організа-

ціями про боротьбу з безробіттям. 
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ОПІКУНСЬКІ РАДИ 
 
2 фонди, 137 од. зб., 1920-1927 рр. Описи. 
 
Справи про опіку над сиротами. 
 
Подільська губернська, ф. Р-3544, 110 од. зб., 1920-1925 рр.; 
Вінницька окружна, ф. Р-3550, 27 од. зб., 1920-1927 рр. 
 
 
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ТОВАРИСТВА 
СПРИЯННЯ ПЕРЕСЕЛЕННЮ ЄВРЕЇВ "ОЗЕТ" 
 
Ф. Р-432, 10 од. зб., 1934-1937 рр. Опис. 
 
Обіжники, інструкції, розпорядження НК землеробства СРСР, Він-

ницького облвиконкому про облаштування переселенців. 
Протоколи засідань Тульчинського районного комітету "Озет". 
Довідки, анкети, посвідчення переселенців у Біробіджан. 
Листування з Вінницькою обласною комісією "Озет" про вербуван-

ня трудящих євреїв на Далекий Схід. 
 
 
ВІННИЦЬКА БАЗА З ПІДГОТОВКИ РОБОЧОЇ СИЛИ ЗА 
МЕТОДОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПРАЦІ ВІЙСЬ-
КОВО-БУДІВЕЛЬНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬ-
КОВОГО ОКРУГУ 
 
Ф. Р-92, 547 од. зб., 1931-1933 рр. Описи. 
 
 
ТУЛЬЧИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ З  
ПІДГОТОВКИ І РОЗПОДІЛУ РОБОЧОЇ СИЛИ ПРИ  
ТУЛЬЧИНСЬКІЙ РАЙОННІЙ ІНСПЕКТУРІ ПРАЦІ 
 
Ф. Р-3388, 5 од. зб., 1930-1931 рр. Опис. 
 
 
 
 
 
 
 



17. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА ІНСПЕКТУРА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ВИКО-
НАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬ-
КИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-777, 854 од. зб., 1920-1925 рр. Описи, каталог. 
 
Відповідно до постанови РНК УСРР від 8 лютого 1919 р. був створений 
відділ охорони здоров’я Подільського губвиконкому, який здійснював 
керівництво медичними і санітарними установами губернії. Згідно з 
постановою ВУЦВК від 4 листопада 1923 р. реорганізований в інспек-
туру охорони здоров’я. Інспектура ліквідована у 1925 р. з ліквідацією 
Подільської губернії. 
 
Постанови, обіжники, розпорядження Наркомату охорони здо-

ров’я УСРР, губернської інспектури охорони здоров’я. Протоколи за-
сідань президії губернської інспектури, лікувально-контрольної комі-
сії, нарад медперсоналу лікарень. 

Плани роботи, звіти губінспектури, повітових відділів охорони 
здоров’я; доповіді про діяльність повітових інспектур, відомості про 
стан лікувальних установ та аптек, охорони здоров’я громадян, рух 
епідемічних хвороб, хворих у лікувальних установах. Документи про 
діяльність повітових інспектур, підвідділів робітничої медицини, орга-
нізацію дитячих ясел, роботу санітарних та дитячих лікарів. Акти об-
стежень лікувальних установ, санаторіїв, будинків дитини. Списки ді-
тей у будинках дитини, лікувальних установ, аптек. 

Листування з Наркоматом охорони здоров’я УСРР, повітовими 
відділами охорони здоров’я з питань покращення стану охорони здо-
ров’я в губернії. 

 
 

ПОВІТОВІ ВІДДІЛИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
6 фондів, 395 од. зб., 1919-1923 рр. Описи, каталог. 
 
Утворені відповідно до постанови РНК УСРР від 8 лютого 1919 р. Здій-
снювали керівництво роботою медично-санітарних установ повітів, за-
безпечували населення лікарняною, санаторною та протиепідемічною 
допомогою. Ліквідовані в 1923 р. 
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Постанови, розпорядження, накази Наркомату охорони здоров’я 
УСРР, губернського та повітових відділів охорони здоров’я. Протоко-
ли засідань президій, колегій повітових відділів, з’їздів лікарів, саніта-
рних комітетів. Акти перевірок лікувальних установ, аптек, дитячих 
ясел. Плани та звіти про роботу лікарень, амбулаторій, будинків дити-
ни. Відомості, зведення про стан та діяльність лікарень, кількість хво-
рих, інфекційні захворювання. Листування з губернським відділом 
охорони здоров’я, лікувальними установами про ремонт медустанов, 
забезпечення медичним обладнанням, ліками, про стан фінансування. 
Документи з особового складу. 

 
Брацлавський, ф. Р-2839, 30 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Вінницький, ф. Р-775, 72 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-2659, 134 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-772, 83 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Літинський, ф. Р-776, 67 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-2658, 9 од. зб., 1921-1923 рр. 
 
 
ОКРУЖНІ ІНСПЕКТУРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
4 фонди, 763 од. зб., 1922-1933 рр. Описи, каталог. 
 
Створені відповідно з постановою ВУЦВК від 9 травня 1923 р. як окру-
жні відділи охорони здоров’я. Постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 17 
червня 1925 р. були реорганізовані в окружні інспектури. Здійснювали 
керівництво та інспекційний нагляд за медично-санітарними  установа-
ми округів. Ліквідовані  в  1930 р.,  Гайсинська – в  1925 р.  У  фондах 
відклалися документи, розпочаті повітовими відділами охорони здоров’я
 в 1922 р. 
 
Постанови, обіжники, розпорядження, накази Наркомату охорони 

здоров’я, губернського й окружних відділів та інспектур охорони  здо-
ров’я. Протоколи засідань колегії Наркомату, президії губернської ін-
спектури охорони здоров’я, нарад завідувачів окружними відділами 
охорони здоров’я, окружними комісіями  допомоги  дітям,  районними 
санітарних комісіями.  

Звіти про роботу окружних відділів, лікарень, аптек, відділів охо-
рони материнства і дитинства, диспансерів. Документи про стан і ро-
боту лікувальних установ, їх ремонт і організацію нових, роботу аптек, 
дитячих ясел, відділів материнства і дитинства, про направлення хво-
рих на лікування. 
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Акти обстежень лікувальних установ, аптек, санітарного стану 
підприємств. Анкети і списки лікувальних установ. Списки співробіт-
ників медичних установ, ясел, аптек. Документи з особового складу. 

Листування з губернською, районними інспектурами, лікуваль-
ними установами, підприємствами і організаціями про медичне обслу-
говування населення, направлення хворих на санаторне лікування, від-
криття, фінансування лікувальних установ. 

 
Вінницька, ф. Р-774, 567 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-2643, 146 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-1136, 37 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-3499, 13 од. зб., 1922-1930 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-2666, 6547 од. зб., 1944-1989 рр. Описи, каталог. 
 
Створений відповідно  до  постанови  сесії  ВУЦВК  від 08.02.1932 р. 
Здійснював керівництво і контроль за системою охорони здоров’я обла-
сті, організовував лікувально-профілактичну та санітарно-курортну до-
помогу населенню області. 
Постанови, накази, інструкції Наркомату та Міністерства охорони здо-
ров’я УРСР, облвиконкому, облздороввідділу. Протоколи засідань ме-
дичних рад облздороввідділу, оперативних нарад, атестаційних комісій. 
 
Плани роботи та звіти про діяльність облвідділу та підвідомчих 

установ, плани розвитку медичної допомоги населенню, розширення 
мережі медичних закладів області. 

Звіти, доповіді, інформації, кон’юнктурні огляди про стан та дія-
льність лікувальних, санітарно-курортних установ області, аналіз пока-
зників дитячої смертності. Статистичні звіти та списки медичних уста-
нов, лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу. Докумен-
ти про впровадження нових методів профілактики, діагностики і ліку-
вання хвороб, про охорону матері та дитини, проведення науково-
практичних нарад, конференцій працівників охорони здоров’я області, 
атестацію, підвищення кваліфікації лікарів. 

 
 
РАЙОННІ ВІДДІЛИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
13 фондів, 546 од. зб., 1944-1958 рр. Описи. 
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Відповідно  до  постанови  ВУЦВК   та РНК  УСРР  від  15.06.1931 р. 
були створені районні інспектури охорони здоров’я. Пізніше реоргані-
зовані у відділи. Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю 
установ охорони здоров’я на  території району.  Ліквідовані у  1957 р.  
Функції передано районним лікарням. Документи довоєнного періоду 
не збереглися. 
 
Постанови, накази облвиконкому, райвиконкомів та районних 

відділів охорони здоров’я. Протоколи медичних рад, нарад лікарів, 
засідань лікарсько-контрольних комісій. 

Річні звіти районних відділів та медичних установ про стан лікар-
няної та санітарно-профілактичної роботи. Відомості про якісні показ-
ники роботи медичних установ, стан смертності по районах. Докумен-
ти про обстеження соціального стану сімей загиблих та інвалідів Дру-
гої світової війни та про надання їм допомоги, про медичне обслугову-
вання дитячих ясел та садків. 

Листування з облвиконкомом, обласним відділом охорони здо-
ров’я, установами та організаціями з питань покращення медичного 
обслуговування населення, охорони материнства та дитинства, стану 
дитячих будинків тощо. 

 
Вінницький, ф. Р-5016, 40 од. зб., 1944-1958 рр.; 
Вороновицький, ф. Р-4736, 34 од. зб., 1944-1951 рр.; 
Джулинський, ф. Р-4640, 10 од. зб., 1946-1949 рр.; 
Джуринський, ф. Р-4693, 41 од. зб., 1949-1957 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-5755, 50 од. зб., 1944-1952 рр.; 
Іллінецький, ф. Р-6037, 29 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Калинівський, ф. Р-5727, 52 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Копайгородський, ф. Р-5788, 31 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Немирівський, ф. Р-5838, 114 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Ольгопільський, ф. Р-4581, 4 од. зб., 1944-1945 рр.; 
Піщанський, ф. Р-6061, 22 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Станіславчицький, ф. Р-4426, 16 од. зб., 1944-1947 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-5872, 30 од. зб., 1944-1953, 1955-1957 рр.; 
Шаргородський, ф. Р-5916, 95 од. зб., 1944-1957 рр. 
 
 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-4926, 1348 од. зб., 1944-1997 рр. Описи. 
 
Утворене відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 15 червня 
1931р. як секція міської ради. Пізніше реорганізована у відділ. Здійсню-



вав керівництво і контроль за діяльністю медичних та дитячих установ 
міста. Накази, розпорядження обласного і міського відділів охорони 
здоров’я, рішення медичної ради. Протоколи засідань медичної ради 
міськздороввідділу. 

 
Плани та звіти медичних та дитячих установ. Акти обстежень, 

аналізи діяльності поліклінічних відділень міських лікарень, дитячих 
дошкільних установ. Довідки, доповідні записки, відомості, 
кон’юнктурні огляди про розвиток охорони здоров’я, роботу медичних 
та дитячих установ. 

Документи про роботу медичних працівників, стан лікувально-
профілактичної допомоги дітям, акушерсько-гінекологічної допомоги 
жінкам. 

Листування з облздороввідділом, установами та організаціями з 
питань медичного обслуговування населення. 
 
 

РАЙОННІ ТА МІСЬКА ЛІКАРНІ 
 
20 фондів, 7218 од. зб., 1944-1992 рр. Описи. 
 
Земські, муніципальні та державні лікарні на Поділлі існували ще до 
1917 р. У 1923 р. в 90 районах Подільської губернії  діяли  57  районних 
лікарень, які було  виділено   в окремі  бюджетні  одиниці.  З  1957 р.,  у  
зв’язку з ліквідацією районних відділів охорони  здоров’я,  функції  ке- 
рівництва роботою медичних установ району були покладені на голов- 
них лікарів районних лікарень. 

 
Накази обласного відділу охорони здоров’я, головних лікарів, рі-

шення медичних рад районних лікарень. Протоколи виробничих нарад, 
операцій, розтинів.  

Плани роботи лікарень, текстові звіти про роботу медичних 
служб, річні аналізи роботи підвідомчих установ. Доповідні записки, 
інформації, кон’юнктурні огляди про стан та діяльність районних ліка-
рень, їх відділів та підвідомчих установ. 

Паспорти лікувально-профілактичних установ районів. Операцій-
ні журнали Гайсинської лікарні. Документи про стан  та  заходи з  по-
кращення медичного обслуговування населення, про роботу з кадрами, 
про перевірку роботи лікарень. 
 

Барська, ф. Р-5787, 368 од. зб., 1944-1987 рр.; 
Бершадська, ф. Р-5922, 358 од. зб., 1945-1986 рр.; 
Вінницька, ф. Р-5013, 446 од.зб., 1954-1988 рр.; 
Вінницька центральна, ф. Р-6077, 271 од. зб., 1946-1987 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-5909, 467 од. зб., 1944-1988 рр.; 
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Жмеринська, ф. Р-5097, 305 од. зб., 1946-1980 рр.; 
Іллінецька, ф. Р-6038, 448 од. зб., 1950-1985 рр.; 
Калинівська, ф. Р-5728, 556 од. зб., 1944-1984 рр.; 
Крижопільська, ф. Р-5902, 289 од. зб., 1945-1991 рр.; 
Літинська, ф. Р-5721, 314 од. зб., 1953, 1955, 1956, 1958, 1961-1963, 
1965-1982 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-5462, 404 од. зб., 1944-1988 рр.; 
Могилів-Подільська центральна міська, ф. Р-6071, 350 од. зб., 1952-
1985 рр.; 
Мурованокуриловецька, ф. Р-5841, 296 од. зб., 1955-1991 рр.; 
Немирівська, ф. Р-5837, 439 од. зб., 1945-1988 рр.; 
Оратівська, ф. Р-6044, 165 од. зб., 1944-1957, 1979-1992 рр.; 
Піщанська, ф. Р-6062, 213 од. зб., 1958-1991 рр.; 
Погребищенська, ф. Р-6075, 217 од. зб., 1945-1975 рр.; 
Тиврівська, ф. Р-5905, 140 од. зб., 1946-1992 рр.; 
Теплицька, ф. Р-5855, 291 од. зб., 1947-1984 рр.; 
Тростянецька, ф. Р-6066, 209 од. зб., 1952-1988 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-6029, 627 од. зб., 1947-1989 рр.; 
Томашпільська, ф. Р-5925, 296 од. зб., 1945-1952, 1954-1988 рр.; 
Хмільницька, ф. Р-5939, 124 од. зб., 1946-1949, 1952-1973 рр.; 
Чечельницька, ф. Р-5871, 384 од. зб., 1944-1955, 1957-1962, 1967-1991 рр.; 
Шаргородська, ф. Р-5912, 501 од. зб., 1944-1989 рр.; 
Ямпільська, ф. Р-6117, 146 од. зб., 1944-1990 рр. 

 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.ɯ. ПИРОГОВА ВІ-
НИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
Ф. Р-4294, 1685 од. зб., 1944-1987 рр. Описи. 
 
1910 р. на з’їзді Всеросійського хірургічного Пироговського товариства
було ухвалено рішення про будівництво в м. Вінниці лікарні ім. М. Пи- 
рогова. У 1913 р. відповідно до рішення Вінницької міської думи було 
відведено земельну ділянку і розпочато будівництво лікарні. 23 квітня 
1917 р. лікарня ім. Пирогова була освячена і розпочала роботу. В люто-
му 1949 р. реорганізована в обласну клінічну лікарню. Надає стаціонар-
ну і поліклінічну медичну допомогу населенню області, координує лі-
кувально-профілактичну і організаційно-методичну роботу медичних 
закладів області; вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід роботи 
передових лікувально-профілактичних закладів. 

 
Накази обласного відділу охорони здоров’я, головного лікаря, 

рішення медичної ради облздороввідділу та лікарні. Протоколи медич-
ної ради лікарні, патолого-анатомічних розтинів. 
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Плани роботи, організаційних заходів лікарні та її відділів. 
Кон’юнктурні огляди про діяльність дитячих лікувально-
профілактичних закладів. Статистичні звіти про роботу лікувально-
профілактичних установ області. Довідки, відомості про стан охорони 
здоров’я в області. Документи про проведення обласних семінарів го-
ловних лікарів районних лікарень, про впровадження наукової органі-
зації праці в лікувально-профілактичних установах, про роботу шкіл 
передового досвіду з медичного обслуговування населення та дітей в 
області.  

Кошториси і штатні розписи лікарні, обласного протитуберку-
льозного диспансеру, госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ  
ɯʄ. АКАДЕМІКА О.І. ЮЩЕНКА ВІННИЦЬКОГО  
ʆɹʃɸʉʅʆɻʆ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
Ф. Р-1131, 1020 од. зб., 1919-1941, 1944-1986 рр. Описи. 
 
Відкрита 1 серпня 1896 р. за рішенням Державної Ради від 10 червня 
1892 р. як окружна психіатрична лікарня. Обслуговувала Київську, По-
дільську та Волинську губернії. 1920 р. перейменована у 4-ту радянську
лікарню. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР
з 1936 р. – Вінницька психіатрична лікарня ім. академіка О.І. Ющен-
ка. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР в 1951 р.
перейменована  в  психоневрологічну  лікарню.  З  1963 р. – Вінницька
обласна психіатрична лікарня  ім. О.І. Ющенка.  Основним  завданням
лікарні є  надання психіатричної,  неврологічної  допомоги  населенню
ню області, проведення військової та судово-психіатричної експертизи. 
 
Накази, рішення обласного відділу охорони здоров’я, головного 

лікаря. Протоколи лікарських конференцій, засідань лікарської ради, 
сестринських конференцій. 

Річні медичні звіти, звіти про стан психіатричної допомоги в ра-
йонах. Довідки, кон’юнктурні огляди про стан психіатричної, невроло-
гічної допомоги в області, діяльність нейрохірургічної служби. 

Документи про участь лікарів у республіканських нарадах, сесіях, 
про проведення 3-го міжнародного пересувного семінару Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (1970 р.), про покращення наркологічної 
допомоги населенню. Акти про перевірку роботи лікарні. Листування з 
Міністерством охорони здоров’я УРСР, облздороввідділом про органі-
зацію та покращення психіатричної допомоги населенню, роботи ліку-
вально-трудових майстерень. Історії хвороб. 



ОЛЬГОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ОЛЬГОПІЛЬСЬ-
КОГО ПОВІТОВОГО ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
Ф. Р-3609, 11 од. зб., 1920-1923 рр. Опис. 
 
Постанови, обіжники Наркомату охорони здоров’я УСРР, накази 

головного лікаря з особового складу. Відомості про інфекційних хво-
рих. Списки хворих. 

 
 
СІЛЬСЬКІ ЛІКАРНІ 
 
2 фонди, 32 од. зб., 1944-1956 рр. Описи. 
 
Звіт Олексіївської лікарні (1956 р.), кошториси та звіти про їх ви-

конання. Документи з особового складу. 
 
Олексіївська лікарня Станіславчицького районного відділу охорони 

здоров’я, ф. Р-4418, 22 од. зб., 1944-1956 рр.; 
Комаргородська лікарня Томашпільського районного відділу охорони 

здоров’я, ф. Р-4004, 10 од. зб., 1944 р. 
 
 
ВІННИЦЬКА ГАРНІЗОННА АМБУЛАТОРІЯ 
 
Ф. Р-1730, 9 од. зб., 1921-1922 рр. Опис. 
 
Створена згідно з наказом військово-санітарного управління Українського 
військового округу в лютому 1921 р. Розформована відповідно до наказу по 
санітарній частині Українського окружного управління від 11 жовтня 1922 р. 
 
Накази, обіжники, розпорядження військово-санітарного підвід-

ділу, начальника гарнізону м. Вінниці. Списки хворих, посвідчення 
про обстеження червоноармійців. Документи з особового складу. Лис-
тування з військово-санітарним управлінням, військовим госпіталем, 
установами з питань лікувально-санітарної діяльності. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ  
ДИСПАНСЕР ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО  
ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
Ф. Р-5656, 354 од. зб., 1946-1973 рр. Опис. 
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Відкритий відповідно до постанови РНК СРСР від 30 квітня 1945 р., Вінни-
цького облвиконкому від 4 липня 1945 р. на базі 2-го пологового будинку як 
міський онкологічний диспансер. У 1950 р. переведений на обласний бю-
джет і підпорядкований обласному відділу охорони здоров’я. Головне за-
вдання – забезпечення спеціалізованою та поліклінічною допомогою насе-
лення області, організаційно-методичне керівництво онкологічними відді-
лами міських та онкологічними кабінетами районних лікарень. 
 
Накази головного лікаря, рішення медичних рад онкодиспансеру. 

Інструкції, методичні листи про ранню діагностику та лікування онко-
логічних хворих. Протоколи засідань онкологічної ради, виробничих 
нарад при головному лікарі. 

Плани роботи та звіти про роботу диспансеру та стан онкологіч-
ної допомоги в районах. Кон’юнктурні огляди роботи онкологічних 
установ області. Документи про розгляд випадків тяжких захворювань 
раку та методику їх лікування. Показники онкозахворювань в області. 
Акти обстежень стану онкологічної допомоги населенню. 

 
 

 
Ф. Р-5699, 640 од. зб., 1948-1986 рр. Описи. 
 

 
Накази обласного відділу охорони здоров’я, рішення медичної ради. 

Протоколи засідань медичної ради, конференцій медсестер. Плани, звіти 
про роботу диспансеру та кабінетів у районних лікарнях, про контингент 
хворих. Кон’юнктурні огляди про діяльність шкірно-венеричних служб 
області. Документи про роботу обласного наукового товариства дерато-
венерологів. Листування з облздороввідділом, санепідемстанцією, уста-
новами про діяльність диспансеру та стан шкірно-венеричної служби. 
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Губернська шкірно-венерична поліклініка була реорганізована в 1922 р. із іс-
нуючої в 1921р. шкірно-венеричної лікарні. Згідно з наказом НК охорони 
здоров’я від 19.05.1923 р. з 1 червня 1923 р. перейменована в губернський
центральний  венеричний  диспансер. З  1925 р. – Вінницький   окружний 
шкірно-венеричний диспансер. У 1932 р. реорганізований в обласний шкір-
но-венеричний диспансер. В 1945 р. відновив діяльність після окупації під 
назвою: "3-тя радянська лікарня", в 1946-1947 рр. – "Шкірно-венерична лі-
карня №3", а з 1948 – Вінницький обласний шкірно-венеричний диспансер. 
За функціями – організаційно-методичний, лікувально-діагностичний і кон-
сультативний центр у справі організації надання допомоги хворим на шкір-
но-венеричні захворювання. 

ДИСПАНСЕР ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРИЧНИЙ  



ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 
ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДО-
РОВ’Я 
 
Ф. Р-5675, 51 од. зб., 1946-1962 рр. Опис. 
 
Відкритий 22 жовтня 1946 р. на базі евакуаційного госпіталю №2884. 
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 14 серпня 
1962 р. і наказу Вінницького обласного відділу охорони здоров’я від 10 
вересня 1962 р. Вінницький протитуберкульозний госпіталь інвалідів 
Великої Вітчизняної війни був приєднаний до Вінницького протитубер-
кульозного диспансеру. 
 
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, облздороввідділу, 

річні бухгалтерські звіти. Кошториси та штатні розписи. 
 
 

 
Ф. Р-5674, 657 од. зб., 1950-1987 рр. Описи. 
 
Відкритий згідно з наказом Вінницького обласного відділу охорони 
здоров’я від 7 липня 1950 р. Головні функції – надання діагностичної та 
лікувальної допомоги населенню області в боротьбі з туберкульозом. 
 
Накази обласного відділу охорони здоров’я, головного лікаря, рі-

шення оперативних нарад та документи до них. Протоколи засідань 
протитуберкульозних медичних рад, оперативних нарад при головному 
лікарі. 

Статистичні звіти про захворювання активними формами тубер-
кульозу в області. 
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Комплексні плани боротьби з туберкульозом, річні звіти протиту-
беркульозних установ області. Огляди боротьби з туберкульозом, дові-
дки про стан протитуберкульозної допомоги населенню. Документи 
про роботу диспансеру, обласного протитуберкульозного товариства 
лікарів-фтизіатрів, про проведення конференцій, семінарів лікарів. 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДɼІЛУ  



ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНО-
ЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
Ф. Р-4843, 260 од. зб., 1963-1989 рр. Опис. 
 
Створений згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР від 27 
листопада 1962 р. і наказу обласного відділу охорони здоров’я від 13 бере-
зня 1963 р. як Вінницький обласний ендокринологічний диспансер. Є ор-
ганізаційно-методичним та поліклінічним центром з надання діагностич-
ної та лікувальної допомоги населенню області. Відповідно до наказу об-
ласного відділу охорони здоров’я від 23 січня 1981 р. був перейменований 
у Вінницький обласний протизобний диспансер. З 1 січня 1988 р. реоргані-
зований в обласний клінічний ендокринологічний диспансер відповідно 
до наказу облздороввідділу від 17 листопада 1987 р. 

 
Накази обласного відділу охорони здоров’я, головного лікаря. Про-

токоли засідань при головному лікарі, протоколи операцій. Плани та звіти 
про роботу диспансеру, про роботу з кадрами. Довідки, огляди про стан 
ендокринологічної допомоги в області. Акти про впровадження досягнень 
науки в практику роботи диспансеру. Кошториси та штатні розписи. 

 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ САНІТАРНИЙ  
ПІДВІДДІЛ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ 
 
Ф. Р-1613, 34 од. зб., 1920-1923 рр. Опис. 

 
Накази по санітарній частині Південно-Західного фронту, НК 

охорони здоров’я СРСР (копії), губернського військового комісара, на-
чальника гарнізону м. Вінниці. Документи про стан та роботу амбула-
торій, банно-пральних комбінатів та інших установ, підвідомчих під-
відділу. Листування із санітарною частиною Українського військового 
окружного управління, військовими комісаріатами, санчастинами про 
підвищення санітарно-просвітницької діяльності, боротьбу з інфекцій-
ними хворобами, покращення стану населених пунктів. 
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА САНІТАРНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ ВІННИЦЬКОГО  
ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 
Ф. Р-5000, 2693 од. зб., 1945-1987 рр. Описи. 

 508



Обласна санітарно-епідеміологічна станція утворена в лютому 1932 р. у 
складі санітарно-епідеміологічного та санітарно-гігієнічного відділів. У 
1935 р. були організовані і почали працювати як самостійні установи 
протималярійна, промислово-санітарна, пастерівська, кірна станції та 
держінспекції, які підпорядковувалися обласній санітарно-
епідеміологічній станції та облздороввідділу. В 1955 р. відповідно до 
розпорядження Ради Міністрів УРСР та наказу Міністерства охорони 
здоров’я УРСР всі окремі станції були перетворені у відділи і введені в 
штат обласної санепідемстанції. Головні функції – санітарний нагляд за 
проведенням санітарно-гігієнічних та санітарно-епідемічних заходів, 
вивчення санітарного стану території області, інфекційних та професій-
них захворювань, розробка відповідних заходів та здійснення їх у ме-
жах своєї компетенції. 
 
Постанови, рішення, накази Міністерства охорони здоров’я 

УРСР, облвиконкому, облздороввідділу. Плани організаційних та сані-
тарно-епідеміологічних заходів обласної та районних санепідемстан-
цій. Кон’юнктурні огляди, річні звіти районних санепідемстанцій про 
поширення інфекційних захворювань в області та боротьбу з ними. 
Документи про проведення заходів з боротьби з інфекційними захво-
рюваннями, обстеження установ і підприємств на стан паразитології, 
стан водопостачання та каналізації, обстеження благоустрою та саніта-
рного стану населених пунктів області. Аналізи діяльності окремих 
відділів обласної та районних санепідемстанцій. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КУРОРТНА КОНТОРА УКРАЇН-
СЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОНТОРИ 
 
Ф. Р-4985, 72 од. зб., 1950-1962 рр. Описи. 
 
Утворена в грудні 1950 р. підпорядковувалася Українській республікан-
ській курортній конторі Міністерства охорони здоров’я. Згідно з поста-
новою Президії Всесоюзної Центральної Ради профспілок від 25 берез-
ня 1960 р. була виведена з системи Міністерства охорони здоров’я та 
передана у підпорядкування Всесоюзній Центральній Раді профспілок. 
Основне завдання – реалізація санітарно-курортних путівок для оздоро-
влення населення області. 
 
Накази, інструкції, розпорядження Головного курортного управ-

ління, облздороввідділу, обласної ради профспілок. Штатні розписи та 
кошториси. Річні плани та звіти контори. 
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НЕМИРІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ РАЙОННОГО 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАВОБЕ-
РЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-96, 169 од. зб., 1921-1925 рр. Опис. 
 
Відкритий згідно з постановою РНК України від 13 липня 1920 р. Під-
порядковувався районному санітарно-курортному управлінню Право-
бережної України. З 1 січня 1926 р. санаторій був переданий Вінниць- 
кій окружній страховій касі для організації будинку відпочинку. 
 
Накази, інструкції Наркомату охорони здоров’я, губернського 

відділу охорони здоров’я, головного лікаря. Протоколи засідань керу-
ючих окремими відділами санаторію, засідань комісії з прийому майна, 
яке належало княгині Щербатовій. Документи про перевірку роботи 
санаторію, влаштування хворих на лікування, рух хворих, проведення 
культурно-масової роботи серед хворих. Списки хворих, історії хво-
роб. Документи з особового складу. Листування з губздороввідділом, 
галузевою профспілкою з питань направлення та лікування хворих. 

 
 
АНТОПІʃʔСЬКИЙ БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ “СТЕПО- 
ɺʀʁò КИЇВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
ʂʋʈʆРТІВ, САНАТОРІЇВ І БУДИНКІВ ВІДПОЧИНКУ 
ʄɯʅɯʉТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УРСР 
 
Ф. Р-292, 43 од. зб., 1922, 1925-1927, 1944-1958 рр. Описи. 
 
Відкритий у 1921 р. Підпорядковувався районному санаторно-
курортному управлінню на Правобережній Україні. Ліквідований згідно 
з постановою Ради Міністрів УРСР від 1 липня 1958 р. 
 
Накази директора будинку відпочинку. Історія будинку відпочин-

ку (1923 р.). Книга обліку відпочиваючих (1925-1927 рр.). Документи  
з особового складу. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ КАСИ ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ ТА  
ВЗАЄМОДОПОМОГИ КООПЕРАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
 
Ф. Р-4315, 11 од. зб., 1944-1949 рр. Опис. 
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Накази директора, документи з особового складу. 
 
 
ОКРУЖНІ АПТЕКОУПРАВЛІННЯ 
 
3 фонди, 210 од. зб., 1923-1930 рр. Описи. 
 
Створені відповідно до постанови колегії НК охорони здоров’я України 
від 14.06.1924 р. для управління та постачання госпрозрахункових ап-
тек фармацевтичними препаратами. Ліквідовані 1930 р. 
 
Постанови, обіжники, накази, розпорядження НК охорони здо-

ров’я УСРР, окружних аптекоуправлінь. Протоколи засідань колегії 
Тульчинського аптекоуправління. Плани заготівлі медикаментів. Річні 
звіти про роботу окружних аптекоуправлінь. Документи про роботу 
аптек, магазинів санітарії та гігієни. Акти обстеження аптек, докумен-
ти з особового складу. Листування з акціонерним товариством "Укр-
медторг", аптеками про постачання медикаментів. 

 
Вінницьке, ф. Р-98, 7 од. зб., 1925-1930 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-97, 77 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Тульчинське, ф. Р-1993, 126 од. зб., 1923-1929 рр. 
 
 
АПТЕКОУПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ 
 
Ф. Р-4367, 1366 од. зб., 1941, 1944-1983 рр. Описи. 
 
Створене в 1932 р. з утворенням Вінницької області як обласне аптечне 
управління. До 1960 р. було підпорядковане Головному аптечному 
управлінню Міністерства охорони здоров’я УРСР. Згідно з наказом Мі-
ністерства охорони здоров’я УРСР від 4 серпня 1960 р. було передане в 
підпорядкування обласному відділу охорони здоров’я. Відповідно до 
постанови Ради Міністрів УРСР від 16 лютого 1976 р. було підпорядко-
ване Вінницькому облвиконкому. 
 
Накази, інструкції, розпорядження Міністерства охорони здоров’я 

та Головного аптечного управління УРСР, обласного аптекоуправлін-
ня. Протоколи засідань аптечної ради, виробничих нарад, правління 
наукового товариства фармацевтів. 

Плани розвитку аптечної справи, розширення мережі аптек, звіти 
про діяльність аптекоуправління та аптек. Фінансові плани аптечних 
закладів області. Довідки про роботу аптекоуправління та стан меди-
каментозного обслуговування населення. 
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Документи про роботу аптечної ради, шкіл передового досвіду, 
наукову організацію праці, капітальне будівництво, проведення облас-
ного огляду "кращий за професією". Штатні розписи, кошториси ви-
трат. 

 
 
ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 
 
Ф. Р-6086, 17 од. зб., 1980-1987 рр. Опис. 
 
Створений шляхом відокремлення в самостійне обласне лікувальне під-
приємство від Вінницької обласної психіатричної лікарні ім. академіка 
О.І. Ющенка, згідно з  рішенням  колегії  МОЗ УРСР від 10.10.1979 р. і 
наказом обласного відділу охорони здоров‘я від 17.01.1980 р. № 36. 
Підпорядковувався  Міністерству охорони здоров’я УРСР. Займався 
проведенням профілактичних, лікувальних, оздоровчих і реабілітацій-
них заходів серед населення,  наданням  соціомедичної,   в тому  числі 
наркологічної і психіатричної допомоги населенню області. 
 
Накази головного лікаря з основної діяльності. 
Кошториси витрат і штатні розписи; зведені й річні статистичні 

звіти про контингент та лікування хворих на алкоголізм, наркоманію, 
токсикоманію. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ФІЛІАЛ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАУ-
КОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЕННЯ І ЕКС-
ПЕРТИЗИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ІНВАЛІДІВ 
 
Ф. Р-6049, 200 од. зб., 1973-1987 рр. Описи. 
 
Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 верес-
ня 1973 р. № 527 і наказу Міністра соціального забезпечення УРСР від 
26 серпня 1973 р. № 142 як Вінницький філіал Українського централь-
ного науково-дослідного інституту експертизи працездатності інвалідів. 
Згідно із наказом Міністра соціального забезпечення УРСР від 22 черв-
ня 1976 р. № 88, перейменований у Вінницький філіал Дніпропетров-
ського науково-дослідного інституту відновлення й експертизи праце-
здатності інвалідів (ВІВЕПІН). Підпорядковувався Міністерству соціа-
льного забезпечення УРСР. Керівництво науково-дослідною і організа-
ційно-методичною діяльністю ВІВЕПІНу здійснював Дніпропетровсь-
кий науково-дослідний інститут відновлення й експертизи працездатно-
сті інвалідів. Здійснював контроль за організацією  і надавав методичну 
допомогу лікувально-трудовим експертним комісіям, відповідав за рі-
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вень лікувально-трудової експертизи в закріплених за ним областях: 
Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тер-
нопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській. 
 
Постанови, накази колегії Міністерства соціального забезпечення 

УРСР; протоколи нарад при директорі; протоколи засідань виписної 
експертної комісії та стаціонарні журнали терапевтичного, неврологіч-
ного, хірургічного відділень за 1979 рік. 

Перспективні плани роботи інституту; річні плани робіт; кошто-
риси витрат; штатні розписи; річні текстові звіти про науково-
практичну діяльність інституту, роботу клініки; річні бухгалтерські 
звіти, статистичні звіти. 

Раціоналізаторські  пропозиції  та висновки до них;  документи  про 
роботу кураторів в областях, закріплених за інститутом. Особові справи 
лікарів і наукових співробітників, які мають вчені ступені, звання. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 
 
Ф. Р-6091, 67 од. зб., 1980-1987 рр. Описи. 
 
Розпочала діяльність з 9 червня 1980 р. Підпорядковувалась Міністерс-
тву охорони здоров’я УРСР. Забезпечувала стаціонарну, консультатив-
ну допомогу дитячого населення області та м. Вінниці; надавала сільсь-
ким і міським лікувально-профілактичним установам області організа-
ційно-методичну допомогу; здійснювала організацію і надання через 
санітарну авіацію планової й екстремальної консультативної допомоги 
дітям; займалася впровадженням нових методик обстеження і лікування 
в дитячих лікувально-профілактичних установах області. 
 
Накази головного лікаря з основної діяльності. 
Річні плани основних заходів з організації лікувально-

профілактичної допомоги дітям; кошториси; штатні розписи обласної 
дитячої клінічної лікарні та її відділень; річні текстові звіти про роботу 
відділень і служб; статистичні звіти; річні бухгалтерські звіти. 

Кон’юнктурні обзори діяльності лікувально-профілактичних 
установ області. 

 
 
ЖМЕРИНСЬКИЙ ГОСПІТАЛЬ УКРАЇНСЬКОГО  
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
 
Ф. Р-3844, 5 од. зб., 1920-1921 рр. Опис. 
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Протоколи засідань комуністичного осередку госпіталя. 
Іменний список медперсоналу госпіталя. 
Слідча справа про пропажу коней, забраних повстанським заго-

ном Голого. 
Листування про демобілізацію медперсоналу. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА РАДА  
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Ф. Р-494, 38 од. зб., 1923-1925 рр. Описи. 
 
Створена за постановою ВУЦВК від 4 жовтня 1923 р. Керувала робо-
тою різних установ та професійних  організацій з  фізичного  вихован-
ня трудящих. Розробляла загальногубернські заходи щодо розвитку фі-
зичної культури і спорту серед трудящих. Ліквідована в 1925 р. 

 
Положення президії виконкому Червоного Спортінтерну (1926 р.,

Всесоюзної  ради фізичної культури (1924 р.) та Подільської  губерн-
ської ради фізичної культури про окружні  й  районні  ради  фізичної 
культури. 

Звернення президії виконкому Червоного Спортінтерну до 
спортсменів усіх країн (1925 р.). 

Постанови III конгресу Червоного Спортінтерну (1925 р.). 
Обіжники Всесоюзної ради фізичної культури та Вищої ради фі-

зичної культури України (1924, 1925 рр.). 
Інструкції Вищої ради фізичної культури України (1925 р.) і По-

дільської губернської ради фізкультури про організацію медичного 
контролю за станом здоров'я трудящих. 

Протоколи засідань Подільської губернської та окружної ради 
фізичної культури та президії Вінницького окружного виконавчого ко-
мтету про об'єднання губернської ради фізкультури з окружною, про 
організацію окружної ради фізкультури і план роботи на літній період. 

Статут низового гуртка фізичної культури "Спартак". 
Листування з губернським відділом комунального господарства 

про спорудження в м. Вінниці стадіону. 
 

ОКРУЖНІ РАДИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

2 фонди, 74 од. зб., 1924-1930 рр. Описи.  
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Утворені за постановою ВУЦВК від 4 жовтня 1923 р. Ліквідовані в 
1930 р. 

 
Положення Вищих рад фізичної культури СРСР (1928 р.) і УСРР 

(1926-1928 рр.) та губернської ради фізичної культури про окружні 
ради фізкультури. Обіжники Вінницької окружної ради професійних 
спілок та ради фізичної культури про фізкультурну роботу профспілок 
у зимовий період і проведення окружної сільської спартакіади. 

Протоколи пленуму, засідань  президії  Вінницької  окружної  та 
районних рад фізкультури про будівництво в м. Вінниці стадіону і за-
гальноміського спортивного залу, про  фізкультурну  роботу   в окрузі, 
про завдання та роботу районних рад фізкультури. 

Статут спортивного товариства "Динамо" (1926 р.). 
Акти обстежень районних рад фізкультури. 
Квартальні плани окружних та районних рад фізкультури. 
Листування з Вищою радою фізичної культури УРСР і районними 

радами фізкультури про курси викладачів фізкультури, організацію 
спортивних змагань і роботу районних рад фізкультури. 

 
Вінницька, ф. Р-496, 39 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-696, 35 од. зб., 1924-1930 рр. 
 
 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
 
Ф. Р-4877, 1581 од. зб., 1944-1988 рр. Описи. 
 
Для керівництва роботою з фізичної культури і спорту серед населення 
міст і сіл області при виконавчому комітеті обласної ради депутатів 
трудящих у 1933 році був утворений Комітет у справах фізичної куль-
тури і спорту. Постановою Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1953 року 
Комітет у справах фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР 
був скасований, припинив свою діяльність і обласний спортивний Ко-
мітет. Функції Комітету були передані Міністерству охорони здоров’я. 
З 1 липня 1954 року обласний спортивний Комітет відновив свою дія-
льність у попередньому статусі. У 1999 році згідно з розпорядженням 
голови облдержадміністрації від   1  липня (№ 229)  Комітет  з  фізичної 
культури  і  спорту  перейменований  в  Управління  з  питань  фізичної  
культури і спорту обласної державної адміністрації. 
 
Постанови, директиви, накази, методичні вказівки Вінницького 

обкому партії, виконавчого комітету обласної Ради, Комітетів у спра-
вах фізичної культури і спорту при Раді Міністрів СРСР і УРСР, обла-
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сного Комітету у справах фізичної культури і спорту. Розпорядження, 
положення республіканського і обласного Комітетів стосовно прове-
дення обласних спартакіад, спортивних змагань. Протоколи засідань 
обласних Рад добровільних спортивних товариств “Колос”, “Динамо”, 
“Спартак”, “Іскра”, “Харчовик”, “Медик”, “Авангард”. Протоколи ре-
зультатів республіканських, обласних, районних, галузевих спортив-
них змагань. Плани і звіти роботи обласного Комітету, міських та ра-
йонних спорткомітетів, дитячих спортивних шкіл. Фінансові докумен-
ти: річні бухгалтерські звіти, фінансові звіти проведення спортивних 
змагань, кошториси витрат, штатні розписи. Інформації обласного Ко-
мітету про введення в експлуатацію спортивних споруд, стадіонів, ди-
тячих майданчиків. Листування із спорткомітетами з питань організації 
змагань, нагородження спортсменів, присвоєння звання “Майстер спо-
рту СРСР” за спортивні досягнення, призначення суддів. Списки кері-
вників спортивних організацій, тренерів ДЮСШ і команд – учасниць 
спортивних змагань, медалістів та першорозрядників. 

 
 
СПОРТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
16 фондів, 2325 од. зб., 1923-1987 рр. Описи. 
 
Вінницький міський комітет з фізкультури і спорту, ф. Р-5005, 73 од. 

зб., 1946-1968 рр.; 
Добровільне спортивне товариство “Боєць”, ф.Р-3535, 6 од. зб., 1937-

1938 рр.; 
Джуринський районний комітет у справах фізкультури і спорту, 

ф. Р-4700, 10 од. зб., 1952-1958 рр.; 
Джуринська районна рада добровільного спортивного товариства “Кол-

госпник”, ф. Р-4685, 28 од. зб., 1954-1958 рр.; 
Станіславчицький районний комітет у справах фізкультури і спорту,  

ф. Р-4425, 20 од. зб., 1954-1957 рр.; 
Вінницька обласна рада спілки спортивних товариств і організацій 

УРСР, ф. Р-5829, 375 од. зб., 1959-1968 рр.; 
Вінницька міська рада спілки спортивних товариств і організацій 

УРСР, ф. Р-5828, 71 од. зб., 1959-1968 рр.; 
Вінницька обласна рада добровільного спортивного товариства “Аван-

гард”, ф. Р-5863, 305 од. зб., 1958-1987 рр.; 
Вінницька обласна рада добровільного спортивного товариства “Буре-

вісник”, ф. Р-4281, 360 од. зб., 1954-1987 рр.; 
Вінницька обласна рада фізкультурно-спортивного товариства “Дина-

мо”, ф. Р-5893, 327 од. зб., 1948-1997 рр.; 
Вінницька обласна рада добровільно-спортивного товариства “Іскра”, 

ф. Р-4283, 5 од. зб., 1954-1955 рр.; 
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Вінницька обласна рада добровільного спортивного товариства “Ко-
лос”, ф. Р-6047, 294 од. зб., 1957-1987 рр.; 

Вінницька обласна рада добровільного спортивного товариства ”Ме-
дик”, ф. Р-4282, 6 од. зб., 1954-1955 рр.; 

Вінницька обласна рада добровільно-спортивного товариства “Харчо-
вик”, ф. Р-4280, 59 од. зб., 1946-1957 рр.; 

Вінницька обласна рада добровільного спортивного товариства “Спар-
так”, ф. Р-5864, 347 од. зб., 1946-1987 рр.; 

Вінницька обласна рада добровільного спортивного товариства проф-
спілок, ф. Р-6048, 35 од. зб., 1981-1987 рр. 

 
 
 
18. ОРГАНИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ  
ТА КОМСОМОЛУ 
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ  
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ БІЛЬШОВИКІВ УКРАЇНИ  
 
Ф. П-1, 4585 од. зб., 1917, 1919-1925 рр. Описи. 
 
Обирався на губернських конференціях КП(б)У делегатами партійних осе-
редків Подільської губернії (матеріали першої губернської конференції 
КП(б)У не відклалися). В період між конференціями був вищим партійним 
органом на території губернії. Підпорядковувався ЦК КП(б)У, безпо-
середньо йому були підзвітні окружні, повітові, районні, волосні, сільські,
галузеві, військові комітети КП(б)У на місцях. Фактично зосереджував у 
собі всю повноту влади на Поділлі та контролював хід виконання завдань,
поставлених вищими партійними та радянськими органами.
Мав таку структуру: загальний відділ із кошторисно-фінансовим підвід-
ділом; організаційно-інструкторський відділ із трьома підвідділами: інфор-
маційно-статистичним, звітно-розподільчим та міським; відділ по роботі на 
селі; агітаційно-пропагандистський відділ із підвідділом по роботі з єврей-
ським та польським населенням; відділ по роботі серед жінок; кошторисно-
фінансовий  підвідділ.  Ліквідований у  1925 році   згідно з  постановою  
ВУЦВК від 3 червня 1925 року “Про ліквідацію губерній”. 

 
Директиви та циркуляри з грифом “Таємно” та “Цілком таємно” ЦК 

РКП(б), ЦК КП(б)У про створення відділів Надзвичайної Комісії на Поділ-
лі; заготівлю продовольства для Москви, Ленінграда   та Поволжя;  роботу 
Комітету допомоги голодуючим; стан прикордонних частин, розташованих 
у Подільській губернії; проведення дискусій з питань партійного будівниц-
тва; допомогу партосередків частинам Червоної армії у протистоянні з по-
всталим селянством Поділля; обговорення національного питання. 
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Циркуляри ЦК РКП(б) за підписами Й. Сталіна, А. Андрєєва, В. Куй-
бишева, В. Молотова з питань організаційної та внутрішньопартійної ро-
боти, політики партії стосовно зовнішньої торгівлі, роботи парторганізацій 
на селі, призначення на посади партійних керівників. 

Виписки із протоколів Політбюро, Оргбюро, Секретаріату ЦК 
КП(б)У з питань переміщення та призначення відповідальних партійних 
працівників; основні положення про роботу Центральної контрольної ко-
місії та Робітничо-селянської інспекції, політичного та економічного стану 
Подільської губернії. 

Протоколи засідань та звіти Центрального бюро євсекції при ЦК 
РКП(б), Головного бюро євсекції при ЦК КП(б)У та євсекції Подільського 
губкому КП(б)У про роботу серед єврейського населення Поділля, полі-
тичний та економічний стан містечок Вінниччини; організацію єврейських 
сільськогосподарських колективів; вплив сіоністських організацій на єв-
рейську молодь. 

Матеріали Польбюро ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У, Подільського губкому 
КП(б)У про роботу серед польського населення Поділля; результати об-
стеження політичного та економічного стану сіл з польським населенням; 
політико-освітню діяльність Польбюро; списки польських шкіл. 

Політзвіти, доповідні записки, накази, телеграми ДПУ про політич-
ний та економічний стан Подільської губернії, організацію хлібозаготівель 
на Поділлі, ставлення селянства до радянської влади, роботу комнезамів та 
сільських рад Поділля. 

Протоколи Подільських губернських військових нарад, політвідділів 
24-ї та 96-ї стрілецьких дивізій, 1-го кінного корпусу Червоного Козацтва та 
9-ї Кримської кавалерійської дивізії про введення на Поділлі військового 
стану, доукомплектування частин Червоної армії, методи боротьби з “по-
літичним бандитизмом”, моральний стан бійців діючих дивізій. 
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Зведення ЦК КП(б)У про політичний стан Київської, Запорізької, 
Кременчуцької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черні-
гівської, Волинської, Катеринославської губерній України; бюлетені секре-
тно-інформаційного відділу РНК УСРР про хроніку військових дій проти 
селянських повстанських загонів; доповідні записки Подільського губкому 
КП(б)У про роботу серед кустарів, стан безробіття на Поділлі, розміри за-
робітної плати; резолюції безпартійних селянських конференцій. 

Протоколи засідань конференцій, пленумів, бюро, ревізійної комісії 
Подільського губкому КП(б)У з питань організаційної та агітаційно-
пропагандистської роботи партійних організацій Поділля, виконання пла-
нів продрозкладки та продовольчого податку, відношення населення краю 
до Нової економічної політики, організації загонів особливого призначення 
на Поділлі, проведення антирелігійних кампаній. 



Матеріали окружних та повітових комітетів КП(б)У з питань роботи 
сільських партосередків, перевиборів сільських рад, чисток рядів комуністи-
чної партії, проведення місячників хлібозаготівель та допомоги голодуючим, 
кампаній з вилучення цінностей у релігійних конфесій. 

Протоколи засідань первинних партійних організацій: Подільської 
губернської Надзвичайної Комісії, Подільської губернської ради профспі-
лок, батальйону продовольчої міліції м. Вінниці, губернського відділу охо-
рони здоров’я, губернського відділу зовнішньої торгівлі, заводу “Молот”, 
фабрики “Яструб”, губернського об’єднання “Цукротрест” та ін. з питань 
агітаційно-пропагандистської роботи партосередків в організаціях, навча-
льних закладах, робітничих колективах та активізації діяльності членів 
партії серед безпартійних мас з метою зростання їх революційної свідомос-
ті й участі в реалізації партійних планів. 

 

 

ПОВІТОВІ КОМІТЕТИ КП(б)У ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
 
8 фондів, 967 од. зб., 1919-1923 рр. Описи. 
 
Обиралися на повітових конференціях КП(б)У делегатами партійних осере-
дків КП(б)У повітів. У період між конференціями були вищими партійними 
органами на території повітів. Підпорядковувалися Подільському губкому 
КП(б)У, їм, в свою чергу, були підзвітні районні, волосні, сільські, військові,  
галузеві та ін. партосередки на місцях. Мали таку структуру: загальний від-
діл; організаційно-інструкторський відділ з інформаційним  та  звітно-ста-
тистичним  підвідділами;  агітаційно-пропагандистський  відділ  з  підвідді-
лом роботи серед єврейського та польського населення; відділ  роботи серед
жінок; бухгалтерія. З прийняттям постанови ВУЦВК від 31 січня 1923 року
“Про адміністративно-територіальний поділ  Подільської губернії”  повіти
були ліквідовані, відповідно й повітові комітети КП(б)У. 
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Списки номенклатурних працівників губкому КП(б)У, керівного 
складу партійного апарату на місцях; комуністів, прибулих в розпоряджен-
ня губкому КП(б)У; первинних партійних організацій Подільської губернії 
та списки виключених з партії. 

Листування губкому КП(б)У з центральними радянськими установа-
ми, комуністичними фракціями, профспілковими організаціями, партійни-
ми осередками стосовно зміцнення радянського апарату, відбудови народ-
ного господарства після громадянської війни, ліквідації неписьменності 
серед населення Поділля. 



Директиви та циркуляри ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У, Подільського 
Губкому КП(б)У про  проведення політичних та господарських кампа-
ній на території повітів; завдання партійних організацій в період стано-
влення радянської влади на Поділлі; організацію перших колективних 
сільськогосподарських товариств на селі; допомогу голодуючим в 
Україні та  російському  Поволжі;  боротьбу   з проявами  “політичного 
бандитизму” на території повітів. 

Протоколи конференцій, пленумів, бюро повітових комітетів 
КП(б)У з питань утвердження влади більшовиків на селі, роботи серед 
єврейського та польського населення Поділля, виконання планів хлібо-
заготівель, перевиборів сільських рад, роботи комітетів незаможних 
селян, допомоги партосередків червоноармійським частинам у проти-
стоянні з повстанськими селянськими загонами. 

Доповідні записки, інформаційні зведення, звіти партійниx керів-
ників про впровадження НЕПу в повітах губернії; необхідність прове-
дення землевпорядкування в сільському господарстві, хід посівних ка-
мпаній на селі; роботу цукрових заводів Поділля; діяльність жіночих 
відділів повіткомів КП(б)У; доповідні райпродкомісарів про роботу 
“Особливої військово-продовольчої комісії” та надання допомоги голо-
дуючим Донбасу. 

Протоколи загальних зборів комуністів с.Літинка, с.Почапинці, 
с.Лисогірка, с.Новокостянтинів Літинського повіту; с.Княже, с.Велика 
Кісниця, с.Тиманівка, с.Кетроси Ямпільського повіту; с.Рашків, 
с.Джугастра, с.Жабокрич, с.Кам’янка, с.Окниця Ольгопільського пові-
ту; с.Пеньківка, с.Копайгород, с.Курилівці, с.Лопатинці Жмеринського 
повіту; с.Севастянівка, с.Соболівка, с.Тернівка Гайсинського повіту; 
с.Янів, с.Люлинці, с.Пиків, с.Мізяківські Хутори Вінницького повіту; 
с.Савинці, с.Семенки, с.Лучинець, с.Чуків Брацлавського повіту; 
с.Кукавка Могилів-Подільського повіту з питань вступу селян в кому-
ністичну партію, організації та проведення суботників і недільників, 
складу революційних комітетів на місцях та напрямів їх діяльності, ви-
конання рішень партії щодо розшарування селянства на бідних і бага-
тих, допомоги голодуючим неврожайних губерній, впровадження у 
життя земельної реформи на Поділлі, роботи комітету незаможних се-
лян, стану освітянських організацій Вінниччини та ставлення учительс-
тва до УНР, проведення партійними організаціями агітаційної кампанії 
“С.Петлюра і радянська влада”, розширення прав робітничо-селянської 
інспекції, налагодження систематичної антирелігійної пропаганди, лік-
відації проявів дезертирства серед допризовників, роботи сільських 
шкіл. 

Списки відповідальних працівників повітових комітетів КП(б)У, 
первинних організацій КП(б)У; списки комуністів: 49-го і 50-го кавале-
рійських полків Кримської дивізії, потяга № 3 ім.Троцького, Вінницько- 
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го військового гарнізонного шпиталю, 9-го винищувального авіацій- 
зного агону, штабу зв’язку 14-ї армії, панцерника “Загибель бандита”;  
списки делегатів повітових з’їздів рад та партконференцій; списки ви- 
ключених з партії. 

Листування повіткомів КП(б)У з вищими керівними партійними 
органами та підзвітними їм парторганізаціями стосовно організаційних, 
кадрових і конфліктних питань.  

Мандати делегатів партконференцій, з’їздів повітових рад; посві-
дчення номенклатурних працівників повіткомів КП(б)У. 

 
Брацлавський, ф. П-244, 93 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Вінницький, ф. П-843, 123 од. зб., 1919-1923 рр.; 
Гайсинський, ф. П-421, 75 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Жмеринський, ф. П-3, 127 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Літинський, ф. П-5, 123 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. П-6, 44 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Ольгопільський, ф. П-7, 239 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Ямпільський, ф. П-8, 143 од. зб, 1920-1923 рр. 
 

 

ОКРУЖНІ КОМІТЕТИ КП(Б)У 
 
4 фонди; 6489 од. зб., 1923-1930, 1935-1937 рр. Описи. 
 
Окружні комітети КП(б)У обирались на окружних партійних конфере-
нціях делегатами парторганізацій округів, в період між конференціями 
були вищими партійними органами на території округів. Підпорядко-
вувалися  Подільському  губкому  КП(б)У  (1923-1925 рр.),  ЦК КП(б)У  
(1925-1930 рр.) та Вінницькому обкому партії (1935-1937 рр.); їм були 
підзвітні районні, міські, містечкові, сільські, галузеві, військові та інші 
партосередки на місцях. 
Окружкоми КП(б)У зосереджували всю повноту влади в округах і кон-
тролювали виконання завдань, поставлених вищими партійними орга-
нами. Вони мали таку структуру: загальний відділ; організаційно-
інструкторський відділ з інформаційним та звітно-розподільчим підвід-
ділами; агітаційно-пропагандистський відділ з секторами по роботі з 
єврейським та польським населенням; відділ по роботі серед жінок; бу-
хгалтерія. У 1936-1937 роках Могилів-Подільський окружком КП(б)У 
мав таку структуру: загальний відділ; організаційно-інструкторський 
відділ; агітаційно-пропагандистський відділ; культурно-освітній відділ; 
сільскогосподарський відділ; промислово-транспортний відділ; відділ 
радянської торгівлі; бухгалтерія. 
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Директиви, циркуляри, розпорядження, інструкції, телеграми ЦК 
ВКП(б), ЦК КП(б)У, Подільського губкому КП(б)У, окружних комітетів 
КП(б)У з питань організаційно-партійної, агітаційно-пропагандистської та 
масово-політичної роботи. 

Протоколи та виписки із протоколів конференцій пленумів, бюро, се-
кретаріату окружних комітетів КП(б)У про виконання завдань, поставле-
них вищими партійними органами та роботу низових партосередків. Про-
токоли засідань комуністичних фракцій, нарад секретарів райкомів 
КП(б)У, партійного активу округів, нарад пропагандистів, засідань війсь-
кових комісій, керівників політшкіл, польбюро та євбюро, зборів жінок-
активістів, колегії істпарту, загальноміських конференцій робітничої моло-
ді, кущових нарад комуністів, нарад агітпропвідділів, окружних комісій з 
контролю за проведенням українізації, зборів КНС, засідань комісій з пере-
вірки комуністів та проведення “чисток партійних рядів”. 

Спецзведення та інформації ДПУ про політичний і економічний стан 
в округах, прояви “політичного бандитизму” та класову боротьбу на селі, 
надзвичайні події та матеріали їх розслідування. 

Політдонесення політвідділів про стан організаційної та ідейно-
виховної роботи в червоноармійських частинах, які знаходились на терито-
рії Поділля. 

Інформації окружних комітетів партії щодо проведення господарсь-
ко-політичних кампаній на селі, економічного стану перших колективних 
господарств, вирішення питань ліквідації округів, роботи профспілкових 
організацій, навчальних закладів, транспорту та промислових підприємств. 

Статистичні зведення, звіти про стан колективізації в районах та спи-
ски організованих колгоспів в округах. 

Листування окружкомів КП(б)У стосовно поповнення списків і хара-
ктеристик на комуністів і демобілізованих червоноармійців, які направля-
лися в села для проведення насильницької колективізації. 

Списки номенклатурних працівників окружкомів КП(б)У, відповіда-
льних працівників райкомів партії, уповноважених окрпарткомів, голів 
сільських рад та колгоспів, керівників МТС, комсомольців – поляків та 
євреїв, комуністів первинних партосередків, делегатів партійних форумів. 

 
Вінницький, ф. П-29, 1941 од. зб, 1923-1930 рр.; 
Гайсинський, ф. П-30, 240 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Могилів-Подільський; ф. П-31, 819 од. зб., 1923-1930,1935-1937 рр.; 
Тульчинський, ф. П-33, 3489 од. зб., 1923-1930 рр. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 
 
Ф. П-136, 46243од. зб., 1932-1991 рр. Описи. 
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Вінницька обласна партійна організація була створена у зв’язку з введенням 
обласного територіального поділу в Україні у лютому 1932 року. Керівні 
органи Вінницького обкому партії обрані на першій обласній партійній 
конференції, яка відбулася 30 червня – 3 липня 1932 року. В період між 
конференціями обком був вищим партійним органом на території області. 
Підпорядковувався безпосередньо ЦК КП(б)У, в свою чергу, йому були під-
звітними усі партійні організації на місцях. Зосереджував у собі всю повно-
ту політичної і економічної влади, контролював процес реалізації завдань 
партійного та радянського будівництва у Вінницькій області. В роки Другої
світової війни (1941-1945) під час тимчасової нацистської окупації на тери-
торії області в різний час діяли два  обкоми  партії:  Вінницький  підпільний
обком партії під керівництвом Д. Т. Бурченка  та Міжрайонний  підпільний
більшовицький комітет Вінницької області під керівництвом М.С. Корній-
чука. Діяльність обкому в мирний час на території області була відновлена
згідно з постановою ЦК КП(б)У від 20 серпня 1943 р. “Про організаційне
упорядкування роботи міськкомів, обкомів і ЦК КП(б)У”. З жовтня 1952 р.
відповідно до рішення ХІХ з’їзду КПРС Комуністична партія (більшовиків)
України дістала назву Комуністичної партії України, а обком КП(б)У – 
обкому  Компартії  України.   6-7 грудня  1962   року пленум  ЦК  Компартії
України   схвалив   постанову  листопадового  (1962 р.)  пленуму  ЦК 
КПРС про перебудову партійного керівництва народним господарством за 
виробничим принципом і прийняв рішення про реорганізацію керівних пар-
тійних органів. На території області було утворено Оргбюро обкому КП 
України по виробничих колгоспно-радгоспних управліннях та промислово-
виробничих зонах згідно з рішенням  бюро  обкому  партії  від  20.12.1962 р.
На підставі постанов листопадових (1964 р.)  пленумів   ЦК КПРС  та ЦК 
КПУ і рішення І організаційного пленуму Вінницького обкому КП України  
та ХVII Вінницької обласної партійної конференції від 4 грудня 1964 р. про 
відновлення єдиних партійних організацій сільський і промисловий обкоми 
були об’єднані в єдиний обласний комітет Компартії України; обрані його 
керівні органи. 30 серпня 1991 року Указом Президії Верховної Ради Украї-
ни за № 1468 “Про заборону діяльності Компартії України” її робота була 
припинена, а керівні органи розформовані. Структура обкому партії: у дово-
єнний період – загальний відділ, організаційно-інструкторський відділ, від-
діл кадрів, культурно-пропагандистський відділ, організаційно-масовий 
відділ, культурно-просвітницький відділ, відділ шкіл і науки, сільськогоспо-
дарський відділ, промисловий відділ, відділ радянської торгівлі, бухгалтерія; 
у післявоєнний період – загальний відділ (бюро), організаційний відділ, від-
діл паганди і агітації, або ідеологічний, відділ кадрів, військовий відділ, 
відділ науки і навчальних закладів, відділ промисловості, відділ транспорту і 
зв’язку, відділ легкої промисловості і товарів народного споживання, відділ 
будівництва, відділ сільського господарства і харчової промисловості, відділ 
адміністративних і торгово-фінансових органів, фінансово-господарський 
відділ (бухгалтерія). Структура обкому партії неодноразово змінювалася. У 
1990-1991 роках діяли загальний відділ, відділ організаційно-партійної і ка-
дрової роботи, ідеологічний відділ, бухгалтерія. При обкомі працювали ко-
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Директиви, постанови, накази, розпорядження, інструктивні листи 

Ради Народних Комісарів СРСР, УРСР і ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, Ради Мі-
ністрів, міністерств СРСР і УРСР, ВЦРПС і Укрпрофради, ЦК КПРС і ЦК 
КП України, Комітету партійно-державного контролю ЦК КП України і 
Ради Міністрів УРСР; пленумів, секретаріату, бюро обкому партії, облви-
конкому і матеріали до них з питань організаційно-партійної, пропаганди-
стської, масово-політичної, господарської, кадрової роботи; витяги з про-
токолів засідань Комітету партійного контролю при ЦК КПРС і секретаріа-
ту ЦК КП України з конфліктних питань. 

Стенограми, протоколи і матеріали до них обласних партійних кон-
ференцій, пленумів, засідань бюро і секретаріату, партійної колегії, облас-
них комісій з партійної частки, ревізійної комісії обкому партії, зборів на-
рад партійного та партійно-господарського активу області, райкомів партії 
та комсомолу, передовиків виробництва, євсекції, польбюро, зборів жінок-
делегаток. 

Плани роботи обкому партії та його відділів, комісії партійного конт-
ролю, заходи з виконання постанов партійних органів вищого рівня. 

Доповідні записки, довідки, інформації, контрольні листи обкому, 
міськкомів і райкомів Компартії України про хід виконання партійних по-
станов і розпоряджень по всій лінії партійної субординації, критичних за-
уважень і пропозицій звітно-виборних партійних зборів. Аналітичні звіти 
обкому партії, міських, районних парткомітетів, відділів та секторів про 
їхню діяльність, картки аналітичного обліку; огляди, матеріали різного рів-
ня перевірок і обстежень політико-економічного стану Вінницької області. 
Статистичні звіти про чисельний, соціальний і національний склад парто-
середків області, їхній партійний стаж, освіту і вік, розподіл комуністів по 
галузях народного господарства, склад звільнених секретарів парткомів 
первинних парторганізацій та ін. 

Листування з партійними, радянськими і господарськими органами з 
питань політичного та економічного життя області. Анкети, мандати і по-
свідчення делегатів обласних партконференцій; особові справи номенкла-
турних партійних працівників. Характеристики, рекомендації окремих 
працівників партійних та радянських органів, персональні /конфліктні/ та 
апеляційні справи комуністів та ін. 

Списки комуністів, номенклатурних працівників обласного та район-
ного масштабу, уповноважених обкому партії, первинних партійних осере-
дків, їхніх секретарів, пропагандистів, лекторів та ін.; діаграми про кількіс-
ний та якісний склад обласної парторганізації; службові записки і посвід-
чення на відрядження комуністів для роботи в районах області; списки 
промислових підприємств області з даними про виробничі потужності і 
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місія партійного контролю та постійні обласні курси з підготовки 
партійних і радянських працівників. 



кількість робітників; нагородні листи на передовиків усіх галузей виробни-
цтва, науки, культури. 

Штатні розписи і кошториси обкому і райкомів партії, партійні бю-
джети, відомості й особові рахунки працівників обкому партії на видачу 
заробітної плати, акти перевірки партдокументів комуністів, фінансово-
господарської діяльності партійних комітетів. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 
 
Ф. П-141, 292 од. зб., 1963-1964 рр. Описи. 

 
Обраний 17 січня 1963 р. на першій Вінницькій обласній промисловій пар-
тійній конференції та на І організаційному пленумі Вінницького промисло-
вого обкому КП України, які відбулися на виконання рішень листопадового 
та грудневого (1962 р.) пленумів ЦК КПРС та ЦК Компартії України, по-
станов бюро і V пленуму Вінницького обкому КП України від 20 і 21 грудня 
1962 р. про перебудову партійного керівництва народним господарством за 
виробничим принципом. Здійснював керівництво і контроль за діяльностю 
промислово-виробничих партійних комітетів Компартії України, які фунці-
онували в даний період на  території Вінницької області. Припинив свою 
роботу в грудні 1964 р. на підставі постанов об’єднаного пленуму Вінниць-
ких промислового і сільських обкомів КП України від 24 листопада, ХVІІ 
Вінницької обласної партійної конференції і І пленуму Вінницького обкому 
КП України від 4 грудня 1964 року, які відбулися після прийняття рішень 
листопадових (1964 року) пленумів ЦК КПРС і ЦК Компартії України про 
відновлення єдиних обласних партійних організацій з єдиними партійними 
комітетами. Структура промислового обкому партії: бюро, секретаріат, від-
діл партійних органів, сектор єдиного партквитка і обліку кадрів, ідеологіч-
ний відділ, сектор шкіл і вузів, промислово-транспортний відділ, відділ ад-
міністративних і торгово-фінансових органів, особливий сектор. При про-
мисловому обкомі партії працювала партійна комісія, будинок політосвіти, 
партійний архів. 

 
Директиви, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, ЦК КП 

України і Ради Міністрів УРСР, обкому партії. 
Постанови з апеляційних справ ЦК КПРС і ЦК КП України. Стено-

грами, протоколи обласної промислової партійної конференції, засідань 
бюро і секретаріату, партійно-господарських активів, нарад жінок Вінни-
цької області, засідань комітету партійно-державного контролю промисло-
вого обкому партії і виконкому обласної ради депутатів трудящих, зборів 
представників колективів підприємств і міста Вінниці; протоколи засідань 
обласної комісії з виїзду громадян за кордон. 
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Інформації обкому партії в ЦК КПРС і ЦК КП України про обговорен-
ня закритих листів і постанов ЦК КПРС і ЦК КП України, з питань організа-
ційно-партійної роботи, розвитку промисловості, транспорту і будівництва, 
роботи шкіл і вузів. Доповідні записки, довідки, інформації міськкомів партії 
і зональних промислово-виробничих парткомів про виконання постанов ЦК 
КП України і обкому КП України, з питань організаційно-партійної, масово-
політичної, ідейно-виховної роботи; роботи промисловості, транспорту і 
будівництва, адміністративних і торгово-фінансових органів; проведення 
звітно-виборних зборів у первинних парторганізаціях, прийому в партію і 
роботу з молодими комуністами, роботу жіночих рад, проведення жіночих 
конференцій; хід соціалістичного змагання; роботу лекторських груп; на-
дання шефської допомоги колгоспам, промисловим підприємствам; стан 
атеїстичної пропаганди серед населення області; діяльність судів і адвокату-
ри. Довідки комісій і працівників обкому партії про роботу окремих міськ-
комів КП України і зональних промислово-виробничих парткомів, перевірку 
стану цивільної оборони в районах області. 

Матеріали з питань впровадження у виробництво досягнень науки, 
винаходів і раціоналізаторських пропозицій, розвіддані про запаси поділь-
ських фосфоритів. 

Соціалістичні зобов’язання робітників, інженерно-технічних праців-
ників і службовців промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку облас-
ті та результати їх виконання. 

Листи, скарги і заяви громадян та матеріали перевірок зональних 
промислово-виробничих парткомів. 

Статистичні звіти про чисельний склад та кадрові переміщення в 
парторганізаціях міськкомів і промислово-виробничих парткомах. 

Листування з партійними комітетами, радянськими, комсомольськи-
ми, профспілковими і господарськими органами з питань роботи промис-
ловості, транспорту і зв’язку, адміністративних органів, кадрового забезпе-
чення, призначення персональних пенсій. 

Відповіді обкому партії на критичні статті в газетах і виступи на радіо. 
Анкети делегатів І Вінницької обласної промислової конференції. 
Акти про знищення документів в обкомі партії. 
Списки погашених партійних документів, направлених в ЦК КПРС. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 
 
Ф. П-7181, 426 од. зб.; 1963-1964 рр. Описи. 

 
Обраний 15 січня 1963 р. на першій Вінницькій обласній сільській партійній 
конференції та на І пленумі Вінницького сільського обкому КП України, які 
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відбулися на виконання рішень листопадового і грудневого (1962 р.) плену-
мів ЦК КПРС і ЦК Компартії України, постанов бюро і V пленуму Вінни-
цького обкому КП України від 20 і 21 грудня 1962 року про перебудову 
партійного керівництва народним господарством за виробничим принци-
пом. Здійснював керівництво і контроль за діяльністю партійних комітетів 
виробничих колгоспно-радгоспних управлінь, які функціонували в той пе-
ріод. Припинив свою роботу в грудні 1964 року на підставі постанов 
об’єднаного пленуму Вінницьких промислового і сільських обкомів КП 
України від 24 листопада, ХVІІ Вінницької обласної партійної конференції і 
І пленуму Вінницького обкому КП України від 4 грудня 1964 р., які відбули-
ся після прийняття рішень листопадових (1964 р.) пленумів ЦК КПРС і ЦК 
Компартії України про відновлення єдиних обласних партійних організацій 
з єдиними партійними комітетами. Структура сільського обкому партії: бю-
ро, секретаріат, відділ партійних органів, сектор єдиного партквитка і обліку 
кадрів, ідеологічний відділ, сільськогосподарський відділ, відділ промисло-
вості, яка переробляла сільськогосподарську сировину, торгово-фінансовий 
відділ, особливий сектор, фінансово-господарський сектор. При сільському 
обкомі партії працювала партійна комісія, будинок політосвіти, партійний 
архів, друкарня. 

 
Директиви ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, ЦК КП України і Ради 

Міністрів УРСР, обкому партії – парткомам виробничих колгоспно-
радгоспних управлінь і редакціям газет. 

Постанови та витяги з постанов сільського обкому партії щодо апе-
ляційних справ ЦК КПРС і ЦК КП України.  

Стенограми, протоколи обласних партійних конференцій, економіч-
них конференцій працівників сільського господарства і партійно-
господарського активу, пленумів, засідань бюро, виїзних бюро, секретаріа-
ту, активу обласної сільської парторганізації, обласних нарад жінок, комісії 
з виїзду громадян за кордон при сільському обкомі партії. 

Інформації про виконання постанов ЦК КПРС, ЦК  Компартії  Укра-
їни, сільського обкому партії. Відповіді обкому партії редакціям газет на 
критичні зауваження.  

Доповідні записки, довідки, матеріали сільських виробничих партій-
них комітетів з організаційно-партійної, ідеологічної, культурно-масової 
роботи;  про господарську діяльність, планування і спеціалізацію окремих 
колгоспів і радгоспів; впровадження у сільськогосподарське виробництво 
досягнень науки і передового досвіду; роботу підприємств переробної 
промисловості, адміністративних і фінансових органів; хід будівництва; 
соціалістичного змагання. 

Повідомлення, аналітичні звіти уповноважених обкому партії про ре-
зультати перевірок роботи первинних парторганізацій та господарських ко-
лективів. Статистичні звіти про чисельний склад парторганізацій сільського 
обкому партії, парткомів колгоспно-радгоспних управлінь; документально 
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обгрунтовані зміни в групі номенклатурних працівників обласного та район-
ного масштабу; склад спеціалістів; фінансові звіти сільського обкому. 

Анкети делегатів обласної партійної конференції. 
Партійний бюджет сільського і промислового обкомів (кошториси, 

штатні розписи партійних комітетів), відомості та картки особових рахун-
ків працівників сільського і промислового обкомів партії на видачу заробі-
тної плати, розпорядження про прийом та звільнення технічного і обслуго-
вуючого персоналу; акти ревізій фінансово-господарської діяльності пар-
тійних комітетів, про знищення партдокументів. 

Листи, скарги, заяви трудящих і матеріали перевірок до них у район-
них виробничо-радгоспних парткомах. Листування парткому з парторга-
нами з кадрових та виробничих питань. 

Списки погашених партійних документів, направлених до ЦК КПРС. 
 
 
МІСЬКИЙ ТА РАЙОННІ У М. ВІННИЦІ КОМІТЕТИ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 

 
 
4 фонди, 44314 од. зб., 1921-1924, 1930-1941, 1944-1991 рр. Описи. 
 
Міський та районні партійні комітети міста Вінниці обирались на міських та 
районних партійних конференціях делегатами партосередків міста, в період 
між конференціями були вищими міськими партійними органами. Керували 
діяльністю радянських, профспілкових, комсомольських, громадських орга-
нізацій, стежили за виконанням рішень партії та уряду. Вінницький міський
комітет КП(б)У (у жовтні 1952  року  відповідно  до  рішення  ХІХ  з’їзду 
КПРС КП(б)У була перейменована на КПУ, відповідно до цього змінилася і 
назва міськкому) був організований 13 червня 1921 року першою Вінниць-
кою міською партконференцією і діяв по серпень 1991 року з  такими пере-
рвами: у 1925-1929 роках функції міськкому партії виконував Вінницький 
районний комітет КП(б)У; у 1941-1944 рр.  не  діяв у  зв’язку  з  окупацією
Вінниччини нацистськими військами. Районні у м. Вінниці комітети КПУ
діяли  у  1945-1948,  1972-1990 рр.  1  жовтня  1990  року  районні  партійні 
комітети міста Вінниці були ліквідовані постановою бюро Вінницького об-
кому КП України від 31 серпня 1990 року, протокол № 3. З прийняттям 
Указу Президії Верховної Ради України № 1468 “Про заборону діяльності 
Компартії України” 30 серпня 1991 року Вінницький міськком партії при-
пинив свою діяльність. Районні парткоми міста були підзвітні Вінницькому 
міськкому партії, а сам міський парткомітет – Вінницькому обкому КП 
України. Структура даних партійних органів влади неодноразово змінюва-
лась, постійно працювали такі відділи: бюро; організаційно-інструкторський 
відділ; агітаційно-пропагандистський відділ; бухгалтерія. 
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Постанови, витяги з постанов, директиви, циркуляри, інструкції ЦК 
КП(б)У, ЦК Компартії України, обкому партії з питань організаційно-
партійної, масово-політичної, мобілізаційної, культурно-
пропагандистської, господарської та військово-оборонної роботи. 

Стенограми, протоколи і матеріали до протоколів партійних конфе-
ренцій, пленумів, бюро міськкому партії та районних парторганізацій міста 
про відбудову народного господарства в післявоєнний період, працевлаш-
тування міського населення, будівництво і введення в експлуатацію про-
мислових підприємств, роботу освітніх та шкільних закладів, функціону-
вання спортивно-культурних та оздоровчих установ міста; протоколи засі-
дань первинних партійних організацій підприємств, установ, організацій, 
міського партійного активу, загальноміських жіночих нарад, зібрань секре-
тарів первинних організацій, комісій з чистки партії. 

Інформації, доповідні записки міськкому та районних парткомітетів 
про виконання виробничих планів підприємствами міста, хід соціалістич-
ного змагання на заводах та фабриках, стан організаційно-партійної і масо-
во-політичної роботи в первинних парторганізаціях, перевірку партійної 
документації, виховання, підбір та призначення кадрів, діяльність системи 
партійної та економічної освіти трудящих, вибори в місцеві ради, братні 
зв’язки з робітничими колективами за кордоном. 

Плани та звіти про роботу міськкому партії, його відділів; планово-
звітна документація райпарткомів міста. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам парткомів; штат-
ні розписи; кошториси; акти ревізійних комісій. 

Списки парторгіназацій і партосередків, відповідальних працівників 
міських організацій, секретарів первинних партійних осередків, комуністів-
поляків, делегатів партконференцій, комуністів з партійним дореволюцій-
ним стажем, депутатів міських та районних рад, звинувачених у троцькізмі 
і націоналізмі, виключених з партії. 

Листування міськкому партії з питань призначення, звільнення та пе-
реміщення номенклатурних партійних працівників, перевірки осіб, які пе-
ребували на окупованій території під час Великої Вітчизняної війни, конф-
ліктних питань. 

Представлення про присвоєння почесних звань і нагородження Гра-
мотами Президії Верховної Ради УРСР колективів і окремих працівників. 
Персональні справи комуністів. 

 

Ленінський райком Компартії України м. Вінниці, ф. П-2201, 11443 од. зб., 
1945-1948, 1972-1990 рр.; 

Замостянський райком Компартії України м. Вінниці, ф. П-3073, 9287 од. 
зб., 1945-1948, 1972-1990 рр.; 
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Вінницький міськком Компартії України, ф. П-87, 19847 од. зб.; 1921-
1924,1930-1941,1944-1991 рр. 



Староміський райком Компартії України м. Вінниці, ф. П-2955, 3737 од. 
зб., 1945-1948, 1972-1990 рр. 

 
 
МІСЬКІ ТА РАЙОННІ КОМІТЕТИ КП УКРАЇНИ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

62 фонди, 89833 од. зб., 1920-1941, 1944-1962, 1964-1991 рр. Описи. 
 
Обиралися на районних партійних конференціях делегатами районних пар-
тійних осередків. У період між конференціями були вищими партійними 
органами на території районів. Підпорядковувались Подільському губкому 
КП(б)У (1920-1925 рр.), окружним комітетам КП(б)У (1923-1930,1935-1937 
рр.), ЦК КП(б)У (1930-1932 рр.), Вінницькому обкому КП України (1932-
1941, 1944-1991 рр.). Райкомам партії були підзвітні містечкові, сільські, га-
лузеві, військові, первинні партосередки районів. Започаткувала утворення 
районів, а разом з тим і райкомів КП(б)У, постанова Раднаркому України 
від 1 жовтня 1920 року “Про порядок зміни кордонів і утворення нових ад-
міністративно-територіальних одиниць”. Загальне районування на території 
Поділля розпочалося після прийняття постанов ВУЦВК від 31 січня 1923 
року та 7 березня 1923 року  “Про  адміністративно-територіальний  поділ 
Подільської   губернії”. На  Поділлі,   замість  12 повітів,  було  сформовано
вано 6 округів і замість 145 волостей – 93 райони. У 1962 році, згідно з рі-
шенням Листопадового пленуму ЦК КПРС “Про розвиток економіки СРСР 
і перебудову партійного керівництва народним господарством”, районні 
партійні комітети були розформовані й заново утворені за принципом поділу 
на промислово-виробничі та колгоспно-радгоспні парткоми, відповідно за 
кількістю – 4 та 13. У 1964 році, виконуючи рішення Листопадового 1964 
року пленуму ЦК КПРС про реорганізацію виробничих колгоспно-
радгоспних парткомів у районні комітети партії, райкоми партії відновили 
свою діяльність за попередньо структурною формою. Надалі, відновлення 
районних комітетів партії відповідало змінам адміністративно-територіа-
льного поділу області. Після прийняття Указу Президії Верховної Ради 
України № 1468 від 30 серпня 1991 року “Про заборону діяльності Компар-
тії України” районні комітети КП України Вінницької області припинили 
свою діяльність. Структура райкомів партії до 1941 року була такою: бюро; 
організаційно-інструкторський відділ з інформаційним сектором та секто-
ром обліку і статистики; агітаційно-пропагандистський відділ з сектором по 
роботі з нацменшинами (сектор існував до 1932 року); відділ по роботі серед 
жінок (до 1932 року); бухгалтерія. В післявоєнний період структура райпар-
ткомів  була  такою:  бюро;  організаційно-інструкторський відділ  (1944-
1948 рр.), який декілька разів змінював свою назву: у 1949-1953 роках він 
називався відділом партійних, профспілкових і комсомольських організацій, 
а в 1954-1991 роках – організаційним відділом (постійно при цьому відділі 
працював сектор партстатистики і єдиного партквитка, або партійного облі-
ку); відділ пропаганди і агітації або ідеологічний; відділ  кадрів (1944-1948 
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роках); військовий відділ (1944-1948 рр.); сільськогосподарський відділ 
(1949-1953, 1982-1988 рр.); загальний відділ (1954-1957, 1973-1991 рр.); про-
мислово-транспортний відділ (1976-1988 рр.); бухгалтерія. 

 
Директиви, циркуляри, розпорядження, телеграми ЦК ВКП(б), ЦК 

КПРС, ЦК КП(б)У, ЦК КП України, Подільського губкому КП(б)У, Він-
ницького обкому партії, окружних комітетів КП(б)У з питань масово-
політичної, організаційно-партійної, господарської роботи партосередків у 
період 1920-1991рр. 

Постанови Ради Міністрів СРСР і УРСР про розвиток промисловості 
і сільського господарства на Поділлі, виконання планів підприємствами 
регіону, забезпечення населення краю засобами зв’язку, покращення тру-
дової дисципліни на підприємствах, транспорті й будівництві, розгортання 
соціалістичного змагання. 

Протоколи конференцій, пленумів, засідань бюро районних партко-
мітетів, у яких висвітлені напрямки та методи виконання поставлених за-
вдань вищими партійними інстанціями стосовно опору селян Поділля ста-
новленню більшовицької влади на Україні; розвитку та згортання НЕПу; 
проведення політики українізації та її наслідків; антирелігійної діяльності 
партосередків на місцях; проведення насильницької колективізації та голо-
домор в Україні; організації відбудови та розвиток народного господарства 
після радянсько-німецької війни 1941-1945 рр.; впровадження національної 
політики радянської влади; соціально-культурного розвитку регіону. 

Інформації райкомів партії, подані в керівні партійні структури, про 
хід виконання хлібозаготівельних кампаній подільськими селянами; полі-
тичний та економічний стан містечок і сіл районів; “чистки” серед партій-
ців напередодні проведення важливих політичних заходів; виконання 
п’ятирічних планів підприємствами та сільськогосподарськими колектива-
ми; розвиток цукрової промисловості на Вінниччині; дисидентський рух у 
регіоні; реакцію населення Поділля на події в Чехословаччині (1968 р.), 
Китаї (1969-1971 рр.), Польщі (1980-1982 рр.); політичні зміни в СРСР на-
прикінці 80-х років. 

Планово-звітна документація: плани роботи райкомів партії та їх від-
ділів, колгоспів і радгоспів районів, галузевих партійних осередків, навча-
льних і лікувальних закладів та культурно-спортивних установ; звіти рай-
парткомів, пропагандистів та лекторських груп, секретарів первинних пар-
тосередків, директорів загальноосвітніх шкіл, керівників профспілкових 
організацій; статистичні звіти райкомів партії про призначення, звільнення 
та переміщення номенклатурних працівників. 

Листування райпарткомів з військовими частинами з питань надання 
характеристик на колишніх військовослужбовців; з органами МВС про по-
рушення членами партії “соціалістичної законності”; з конфліктних пи-
тань; обліку комуністів; працевлаштування та надання матеріальної допо-
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моги; підбору кадрів; розшуку комуністів та їх родин; перевірки осіб, які 
перебували на окупованій нацистами території Вінницької області під час 
Другої світової війни. 

Списки номенклатурних працівників райкомів партії; комуністів пер-
винних партосередків; керівників державних установ, колгоспів і радгос-
пів; нагороджених передовиків сільського господарства; активістів районів. 

В описи справ постійного зберігання внесені документи з особового 
складу, які подані справами номенклатурних працівників, персональними 
справами комуністів, кандидатів на вступ у партію; характеристиками, ав-
тобіографіями відповідальних керівників області; обліковими картками на 
членів партії за 1933-1935 рр. 

 
Міські: 
Жмеринський, ф. П-51, 6755 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. П-61, 3131 од. зб., 1924-1991 рр.; 
Хмільницький, ф. П-532, 3034 од. зб., 1923-1991 рр. 
 
Районні: 
Бабчинецький, ф. П-13, 237 од. зб., 1923-1931 рр.; 
Барський, ф. П-41, 2845 од. зб., 1921-1991 рр.; 
Бершадський, ф. П-39, 7766 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Брацлавський, ф. П-40, 856 од. зб., 1921-1962 рр.; 
Вапнярський, ф. П-4, 75 од. зб., 1920-1930 рр.; 
Великокісницький, ф. П-14, 53 од. зб., 1922-1926 рр.; 
Вінницький, ф. П-42, 2485 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Вороновицький, ф. П-43, 917 од. зб., 1923-1959 рр.; 
Гайсинський, ф. П-45, 3132 од. зб., 1925-1991 рр.; 
Дашівський, ф. П-48, 880 од. зб., 1923-1959 рр.; 
Джулинський, ф. П-2147, 559 од. зб., 1925-1959 рр.; 
Джуринський, ф. П-15, 459 од. зб., 1923-1959 рр.; 
Іллінецький, ф. П-52, 2502 од. зб.; 1925-1991 рр.; 
Калинівський, ф. П-53, 3464 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Козятинський, ф. П-714, 3060 од. зб., 1922-1991 рр.; 
Комсомольський, ф. П-550, 933 од. зб., 1925-1962 рр.; 
Копайгородський, ф. П-54, 669 од. зб., 1922-1959 рр.; 
Краснянський, ф. П-10, 29 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Крижопільський, ф. П-75, 2279 од. зб., 1921-1991 рр.; 
Ладижинський, ф. П-25, 24 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Липовецький, ф. П-873, 2038 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Літинський, ф. П-58, 1918 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Лучинецький, ф. П-16, 105 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Межирівський, ф. П-18, 52 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Мурафський, ф. П-17, 66 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. П-62, 2115 од. зб., 1923-1991 рр.; 
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М’ястківський, ф. П-7137, 18 од. зб., 1924-1930 рр.; 
Немирівський, ф. П-63, 2892 од. зб., 1920-1991 рр.; 
Обіднянський, ф. П-11, 15 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Ободівський, ф. П-914, 509 од. зб., 1923-1959 рр.; 
Озаринецький, ф. П-19, 13 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Ольгопільський, ф. П-64, 455 од. зб., 1924-1957 рр.; 
Оратівський, ф. П-2054, 1259 од. зб.. 1932-1991 рр.; 
Пиківський, ф. П-20, 62 од. зб., 1922-1929 рр.; 
Піщанський, ф. П-65, 1938 од. зб., 1921-1991 рр.; 
Плисківський, ф. П-614, 673 од. зб., 1923-1962 рр.; 
Погребищенський, ф. П-2726, 2026 од. зб., 1924-1991 рр.; 
Самгородоцький, ф. П-2455, 639 од. зб., 1939-1957 рр.; 
Ситковецький, ф. П-69, 575 од. зб., 1924-1958 рр.; 
Соболівський, ф. П-22, 167 од. зб., 1923-1928 рр.; 
Станіславчицький, ф. П-70, 657 од. зб., 1924-1957 рр.; 
Староприлуцький, ф. П-21, 44 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Теплицький, ф. П-73, 2639 од. зб., 1922-1991 рр.; 
Терешпільський, ф. П-12, 18 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Тиврівський, ф. П-1174, 2674 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Томашпільський, ф. П-978, 2255 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Тростянецький, ф. П-74, 2605 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Тульчинський, ф. П-2325, 2534 од. зб., 1923-1991 рр.; 
Турбівський, ф. П-171, 409 од. зб., 1923-1959 рр.; 
Уланівський, ф. П-2268, 577 од. зб., 1923-1962 рр.; 
Чернівецький, ф. П-76, 2448 од. зб., 1924-1991 рр.; 
Чечельницький, ф. П-77, 1868 од. зб., 1922-1991 рр.; 
Шаргородський, ф. П-78, 2535 од. зб., 1921-1991 рр.; 
Шпиківський, ф. П-79, 2036 од. зб., 1923-1962 рр.; 
Юзвинський, ф. П-9, 20 од. зб., 1922-1925 рр.; 
Ялтушківський, ф. П-23, 179 од. зб., 1925-1931 рр.; 
Ямпільський, ф. П-80, 2149 од. зб., 1921-1991 рр.; 
Яришівський, ф. П-82, 495 од. зб., 1922-1958 рр.; 
Ярузький, ф. П-24, 12 од. зб., 1923-1925 рр. 
 
 
ПАРТІЙНИЙ КОМІТЕТ КОМБІНАТУ “ВІННИЦЯПРОМБУД” 
 
Ф. П-3859, 1316 од. зб., 1963-1991 рр. Описи. 

 
Партійний комітет Вінницького виробничого об’єднання “Вінницяпром-
буд” розпочав свою діяльність як первинна парторганізація у 1963 році (по-
станова бюро Вінницького промислового обласного комітету партії від 16 
серпня 1963 року, протокол № 14) і функціонував до 1991 року (Указ Пре-
зидії Верховної Ради України “Про заборону діяльності Компартії України” 
від 30 серпня 1991 року, № 1468). Здійснював керівництво первинними пар-
тійними організаціями комбінату “Віннимцяпромбуд”, впроваджував у 
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Протоколи і матеріали до протоколів партконференцій, засідань пар-

ткомітету, партактиву, партбюро, первинних парторганізацій. 
Інформації та доповідні записки працівників парткому, секретарів 

первинних парторганізацій про виконання постанов парткому з питань ор-
ганізаційно-партійної і масово-політичної роботи. 

Книги обліку та видачі партквитків зразка 1973 року і реєстрації об-
лікових карток членів КПРС. Анкети делегатів звітно-виборних партійних 
конференцій. Особові та персональні справи комуністів. 
 
 

ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧІ ПАРТІЙНІ КОМІТЕТИ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ТА ПАРТІЙНІ КОМІТЕТИ ВИРОБ-
НИЧИХ КОЛГОСПНО-РАДГОСПНИХ УПРАВЛІНЬ 
 
17 фондів, 1407 од. зб., 1963-1964 рр. Описи. 
 
Діяльність розпочали згідно з рішенням Листопадового 1962 р. пленуму ЦК 
КПРС “Про розвиток економіки СРСР і перебудову партійного керівництва 
народним господарством”, Указу Президії Верховної Ради УРСР “Про реорга-
нізацію партійних керівних органів у республіці” від 7 грудня 1962 року та по-
станови бюро Вінницького обкому КП України від 20 грудня 1962 року, про-
токол № 40. Здійснювали керівництво діяльністю парторганізацій, які функціо-
нували на території районів області. Промислово-виробничі партійні комітети 
відповідали за виконання виробничих планів промисловими підприємствами 
та на транспорті, партійні комітети виробничих колгоспно-радгоспних управ-
лінь – за виконання сільськогосподарських планів. Структура парткому: бюро; 
організаційний відділ з сектором партстатистики та єдиного партквитка, ідео-
логічний відділ, фінансові документи. Ліквідовані відповідно до рішення Лис-
топадового 1964 року пленуму ЦК КПУ про відновлення єдиних обласних 
партійних організацій з єдиними партійними комітетами. 

 
Директиви Вінницьких промислового та сільського обкомів КП 

України; парткомів КПУ секретарям первинних парторганізацій.  
Виписки із протоколів засідань парткомісії при ЦК КПРС та засідань 

Секретаріату ЦК КП України з конфліктних питань; протоколи партконфе-
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життя  рішення  та  постанови  вищих  партійних  органів.  До  складу 
парткому “Вінницяпромбуд” входили такі первинні парторганізації: спеціа-
лізованого управління – 524; “Вінницяпромжитлобуд”; домобудівельного 
комбінату; управління механізації будівництва; БМУ “Відділбуд”; заводу 
залізобетонних конструкцій; БМУ “Спецбуд”; заводу “Будіндустрія”; 
управління виробничо-технологічної комплектації; автобази “Мінпромбуд” 
УРСР; Вінницького філіалу “Діпропромбуд”; монтажно-заготівельного за-
воду; БМУ-26; Спецуправління 126; Спецуправління 425; СУ “Екскавація”; 
БМУ-1; БМУ-2; БМУ-3; управління тресту “Вінницяпромбуд”; СУ-549. 



ренцій, пленумів, засідань бюро, партійно-господарського активу, передо-
виків виробництва. 

Інформації, доповідні записки та довідки парткомів надіслані в обкоми 
КПУ з питань організаційної, масово-політичної, внутрішньопартійної роботи. 

Статистичні звіти про склад партійних комітетів. 
Довідки працівників та уповноважених парткомів про перевірку дія-

льності органів прокуратури і міліції. Зразки мандатів і списки делегатів 
партконференцій та пленумів парткомів. Книги реєстрації облікових кар-
ток кандидатів та членів КПРС. Кошториси, фінансові звіти, відомості про 
нарахування зарплати працівників парткомів. 
 

Промислово-виробничі парткоми: 
Вінницький, ф. П-2810, 41 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Жмеринський, ф. П-7086, 74 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Козятинський, ф. П-7087, 71 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Тульчинський, ф. П-7085, 52 од. зб., 1963-1964 рр. 
 
Партійні комітети виробничих колгоспно-радгоспних управлінь: 
Барський, ф. П-7182, 40 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Бершадський, ф. П-7183, 627 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Гайсинський, ф. П-7184, 47 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Жмеринський, ф. П-7185, 32 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Козятинський, ф. П-7186, 35 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Калинівський, ф. П-7187, 49 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Крижопільський, ф. П-7188, 49 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Липовецький, ф. П-7189, 44 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. П-66, 44 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Немирівський, ф. П-7190, 60 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Погребищенський, ф. П-7191, 42 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Тульчинський, ф. П-7192, 44 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Хмільницький, ф. П-7193, 56 од. зб., 1963-1964 рр. 
 

 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ КП(б)У 
 
Ф. П-139, 11019 од. зб., 1931-1939 рр. Описи. 
 
З утворенням Вінницької області (лютий 1932 р.) разом з іншими партійни-
ми органами розпочала свою діяльність Вінницька обласна контрольна ко-
місія КП(б)У. Її функції регламентувалися відповідними рішеннями ІХ пар-
тійної Всеросійської конференції (вересень 1920 р.) та Х з’їзду РКП(б) (бе-
резень 1921 р.) про контрольні комісії партії, що в свій час працювали в 
губерніях та округах. Комісія була створена як окремий партійний контро- 
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льний орган. На ХVП з’їзді ВКП(б) (лютий 1934 р.) Центральну Контрольну 
комісію ВКП(б) було перетворено у виборну на з’їзді – Комісію партійного 
контролю при ЦК ВКП(б). Відповідно, обласні Контрольні комісії також 
стали діяти при обласних комітетах партії, втративши свій першочерговий 
статус. Вінницька обласна контрольна комісія припинила свою діяльність 
відповідно до Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 р. До-
кументи післявоєнного періоду діяльності контрольної комісії відклались у 
фонді Вінницького обкому Компартії України (ф. П-136). Здійснювала кон-
троль за виконанням рішень ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У, парторганізаціями і 
радянсько-господарськими органами. Перевіряла роботу місцевих партор-
ганізацій та первинних партосередків. Притягала до відповідальності вин-
них у порушенні програми і статуту партії, партійної дисципліни. 

 
Директиви Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) та ЦК 

КП(б)У про діяльність контролюючих партійних установ та організацію 
виконання рішень партійних і радянських органів. 

Постанови Вінницького обкому КП(б)У, районних комітетів партії 
стосовно виконання завдань районними комітетами партійного контролю. 

Протоколи та виписки із протоколів засідань партколегії комітету 
партійного контролю (КПК) при ЦК ВКП(б) та секретаріату ЦК ВКП(б); 
партколегії КПК при ЦК КП(б)У; обласної Контрольної комісії КП(б)У; 
районних партійних контрольних комісій, комісій з чистки партії та конт-
рольних комісій робітничо-селянської інспекції; первинних партійних осе-
редків області. 

Інформації та доповідні записки в обком КП(б)У районних комітетів 
партії, органів ДПУ про хід "чисток" партосередків у районах області, фак- 
ти порушення  соціалістичної  законності,  зловживання  з  боку  партій- 
них керівників. 

Листування обласної Контрольної комісії з обкомом КП(б)У, облви-
конкомом, Комісією радянського контролю при РНК СРСР, Комісією пар-
тійного контролю при ЦК ВКП(б) і НКВС, з районними та міськими пар-
тійними організаціями, редакціями газет. 

Облікові картки зразка 1926 року з перевірки комуністів Вінницької 
обласної партійної організації у 1933-1935 рр. 

Апеляційні справи членів КП(б)У, які розглядалися Вінницькою об-
ласною Комісією з "чистки" партії. 

Акти обстежень стану районних парторганізацій та первинних парто-
середків. 

Анкети, автобіографії, характеристики, облікові дані партійних слід-
чих, членів парттрійок, позаштатних інспекторів контрольних комісій, 
членів комісій з "чистки" партії. 

Скарги громадян області надіслані в обком КП(б)У та райпарткоми. 
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Списки парткомісій при обкомі КП(б)У, міськкомах і райкомах пар-
тії, Комісій з "чистки" партії; комуністів, яких притягали до партійної і 
кримінальної відповідальності. 

Персональні справи комуністів, виключених з партії. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОНТРОЛЬНА  
КОМІСІЯ КП(б)У 

 
Ф. П-2, 3109 од. зб., 1920-1925 рр. Описи. 
 
Виконуючи рішення ІХ Всеросійської партійної конференції (вересень 1920 
року) про необхідність створення губернських контрольних комісій КП(б)У, 
15 грудня 1920 року в місті Вінниці відбулось перше організаційне засідан-
ня Подільської губернської контрольної комісії КП(б)У. Засіданням було 
прийнято постанову щодо оргнізації та діяльності Губкомісії КП(б)У, при-
значення секретаря комісії та надсилання усім повітовим партійним органі-
заціям циркулярів про прийняття даних рішень. Здійснювала контроль за 
виконанням рішень партії та її Центрального Комітету партійними організа-
ціями, радянськими і господарськими органами, перевіряла роботу місцевих 
парторганізацій, притягала до відповідальності винних в порушенні програ-
ми, статуту РКП(б) та ВКП(б), партійної дисципліни. З прийняттям поста-
нови ВУЦВК 3 червня 1925 р. “Про ліквідацію губерній” припинила свою 
діяльність і Подільська губернська контрольна комісія КП(б)У. 

 
Директиви, циркуляри, постанови, розпорядження, інструкції ЦК 

РКП(б), ЦКК РКП(б), ЦК КП(б)У, ЦКК КП(б)У, Подільського Губкому 
КП(б)У, Подільської губернської контрольної комісії КП(б)У з питань пе-
ревірки виконання рішень партійних і радянських органів на місцях; діяль-
ності Партколегії Подільської контрольної Губкомісії КП(б)У та окружних 
районних парттрійок, які здійснювали так звані “чистки” в партії; боротьби 
з надлишками; проведення реформи адміністративно-територіального по-
ділу Подільської губернії; перевірки партосередків. 

Протоколи та витяги з протоколів засідань Президії ЦКК КП(б)У, бю-
ро Подільського Губкому КП(б)У, бюро Подільської контрольної Губкомісії 
КП(б)У, слідчої комісії Подільського Губпарткому, окружних та міських 
комісій з “чистки” партії, нарад уповноважених Подільської Губпарткомісії 
КП(б)У, бюро та пленумів окружних комітетів партії, засідань парткомісій 
військових частин, які дислокувались на Поділлі, апеляційної трійки ЦКК 
КП(б)У та апеляційної комісії ЦКК РКП(б), секретаріату Подільського Губ-
парткому, засідань Трійки з перевірки працівників, органів ДПУ Подільської 
губернії, трійок з перевірок комуністів первинних партосередків Поділля, 
комісій з перевірки майна колишніх поміщицьких маєтків. 
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Інформації, доповідні записки Подільської губернської Контрольної Комісії 
у ЦКК КП(б)У, роботи перевіряючих трійок Подільської Губернської контроль-
ної комісії КП(б)У на місцях, парткомісії 24-ї стрілецької Саперно-Симбірсь- 
кої Залізної дивізії та інших військових частин, дислокованих на Поділлі. 

Звіти й доповідні запискиПодільської губернської  контрольної  ко-
місії, надіслані ЦКК КП(б)У, окружних контрольних комісій партії, упов- 
новажених Подільської губернської контрольної комісії КП(б)У, які діяли  
в округах і районах Поділля, перевірних трійок первинних парторганізацій  
Поділля, трійок, здійснюючих перевірки комуністів військових підрозді-
лів, розташованих у Подільській губернії. 

Листування Подільської Губернської контрольної комісії КП(б)У з 
партійними організаціями, силовими структурами про надання необхідної 
інформації на перевіряючих членів партії; закриті листи Центральної конт-
рольної комісії стосовно політичного й економічного становища в Україні. 

Облікові картки кандидатів і членів КП(б)У Подільської губернії. 
Персональні справи комуністів. 

 
 

КОМУНІСТИЧНІ ФРАКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ,  
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
11 фондів; 207 од.зб.; 1921-1937 рр. Описи. 
 
Комфракція Могилів-Подільської окружної профспілки, ф. П-101, 30 од.зб., 

1923-1928 рр.; 
Комфракція “Міжкооперативна” при Подільській губернській “Міжкоопе-

ративній” спілці, ф. П-121, 9 од.зб., 1921-1922 рр.; 
Комфракція Подільської губернської ради професійних спілок, ф. П-122, 13 

од.зб., 1923-1925 рр.; 
Комфракція Подільського губернського відділу працівників “Землі та лісу”, 

ф. П-123, 4 од.зб., 1925 р.; 
Комфракція Подільської губернської спілки “Швейників”, ф. П-124, 4 

од.зб., 1922-1925 рр.; 
Комфракція Вінницького окружного відділу спілки “Цукровиків”, ф. П-125, 

94 од.зб., 1921-1930 рр., 1933-1937 рр.; 
Комфракція Вінницької окружної ради профспілок, ф. П-134, 28 од.зб., 

1925-1930 рр.; 
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Списки комуністів, які знаходилися під слідством Губревтрибуналу; 
членів КП(б)У, справи яких розглядалися Подільською губернською конт-
рольною комісією КП(б)У; голів повітових комісій з “чистки” партії; кому-
ністів військових частин, виключених з партії; секретарів партосередків 
КП(б)У; особового складу Подільської губернської контрольної комісії 
КП(б)У; Ленінського набору в партію; колишніх білих офіцерів і військо-
вих чиновників, звільнених з лав Червоної армії. 



Комфракція Вінницької обласної ради профспілок, ф. П-135, 17 од.зб., 1933-
1937 рр.; 

Комфракція Подільського губернського відділу спілки “Чинбарів”, ф. П-
7138, 4 од.зб., 1922-1925 рр.; 

Комфракція спілки “Друкарів” м.Вінниці, ф. П-7139, 2 од.зб., 1924-1925 рр.; 
Комфракція спілки “Народного харчування” м.Вінниці, ф. П-7140, 2 од.зб., 

1923-1925 рр. 
 

 
РАДЯНСЬКІ ПАРТІЙНІ ШКОЛИ 
 
6 фондів, 548 од.зб., 1922-1938 рр. Описи 
 
Організовувалися згідно з постановами бюро губернських, окружних, пові- 
тових, районних партійних комітетів. Період найактивнішої діяльності – 
1922-1938 рр. Здійснювали викладання теоретичних  марксистських  знань 
та основ комуністичного виховання, підготовку партійних та комсомольсь-
ких працівників для промисловості та сільського господарства. До їх складу 
входили парторганізаторські та політпросвітницькі відділення. Ліквідовані 
згідно з розпорядженнями вищих партійних органів. Документи про лікві- 
дацію не збереглися.  
 
Директиви, циркуляри, інструкції ЦК КП(б)У, окружних партійних 

організацій, Народного комісаріату освіти з організаційно-методичної ро-
боти; з питань складання хроніки історії партії; про набір студентів; прохо-
дження навчально-виробничої практики. 

Статут радпартшколи І-ІІ ступенів. Протоколи засідань бюро Поділь-
ської комісії з історії Жовтневої революції; загальних зборів комуністів 
первинних парторганізацій радпартшкіл; шкільних рад; екзаменаційних 
комісій. 

Доповідні записки, звіти про роботу Вінницького філіалу Українсь-
кого інституту масового заочного навчання; партсекцій і радпартшкіл; стан 
навчання заочників; здійснення радіонавчання. 

Списки, анкети працівників, слухачів, випускників радпартшкіл; кар-
ток з історії Подільської парторганізації 1917-1920 рр. Особові дані про 
червоних підпільників, що проводили роботу на Поділлі у 1918-1919 рр. 

 
Вінницька окружна, ф. П-1237, 59 од.зб., 1923-1924 рр.; 
Вінницька обласна комісія істпарту, ф. П-7232, 60 од.зб., 1922-1934 рр.; 
Вінницький філіал Українського інституту масового заочного навчання, 
ф. П-1235, 24 од.зб., 1934-1938 рр.; 
Жмеринська вечірня радпартшкола, ф. П-674, 40 од.зб., 1926-1931 рр.; 
Жмеринська повітова радпартшкола, ф. П-5935, 5 од.зб., 1922 р.; 
Тульчинська радпартшкола ІІ-го ступеня, ф. П-1236, 360 од.зб., 1931-1937 рр. 
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ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ ЛКСМУ 
 
Ф. П-346, 565 од. зб., 1920-1925 рр. Опис. 
 
Обирався на губернських конференціях ЛКСМУ делегатами комсомольсь-
ких осередків ЛКСМУ Подільської губернії (матеріали першої губернської 
конференції не відклалися). Вищий керівний комсомольський орган на По-
діллі. Підпорядковувався ЦК ЛКСМУ та Подільському губкому КП(б)У. 
Ліквідований у 1925 році в зв’язку з прийняттям 3 червня 1925 року  поста-
нови ВУЦВК “Про ліквідацію губерній”. 

 
Директиви, циркуляри, постанови, накази ЦК РЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, 

губкому КСМУ, окружкомів комсомолу з питань агітаційно-
пропогандистської, організаційно-масової роботи серед молоді, завдань 
комсомолу в національних республіках, дитячого комуністичного руху, 
військово-оборонної діяльності ЛКСМУ, економічно-правового навчання 
комсомольців, роботи серед молоді національних меншин, шефства по-
дільських комсомольців над 1-м кінним корпусом Червоного козацтва та 
Чорноморським флотом. 

Протоколи з’їздів, конференцій, пленумів, бюро, секретаріату, зага-
льних комсомольських зборів первинних організацій, губернських нарад 
секретарів повітових комітетів ЛКСМУ, засідань комісій з "чисток" комсо-
молу, Центральної Комісії з організації дитячого піонерського руху, окру-
жних комісій надання броні підліткам на виробництві, міської організації 
“Юний Спартак”, засідань правління “Товариства авіації та повітряного 
флоту”. 

Інформації, повідомлення, доповідні записки первинних комсомоль-
ських осередків про виконання поставлених завдань, наявність релігійних 
сект і громад на території районів Поділля, допомогу голодуючим. 

Плани роботи, звіти губкому комсомолу, окружних та повітових ко-
мітетів ЛКСМУ, первинних комсомольських осередків. 

Листування з центральними, окружними, районними та повітовими 
комітетами ЛКСМУ, батальйонами “ЧОН” з організаційних, кадрових та 
конфліктних питань; надання медичної і матеріальної допомоги комсомо-
льцям; організації молодіжних колгоспів.  

Списки комсомольских організацій Поділля; номенклатурних пра-
цівників губкому, окружкомів, райкомів та повіткомів ЛКСМУ; виключе-
них з рядів  комсомолу;  допризовників,  направлених   до  РСЧА  та ВМФ; 
комсомольців – студентів рoбфаків та  вузів;  комсомольського  активу  сіл 
районів Поділля. 

Фінансові документи: акти ревізій, кошториси витрат, відомості на 
виплату заробітної плати. Анкети, мандати, посвідчення делегатів – учас-
ників комсомольських форумів. 
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ОКРУЖНІ КОМІТЕТИ ЛКСМУ 
 
4 фонди, 826 од. зб., 1921-1930 рр. Описи. 
 
Утворені згідно з постановами перших з’їздів окружних комітетів КСМУ 
у 1923 р. До 1924 року називалися окружними комітетами Комуністичної 
Спілки Молоді України (окружкоми КСМУ), з 1924 року – окружні комі-
тети  Ленінської  Комуністичної  Спілки  Молоді  України  (окружкоми 
ЛКСМУ).   Підпорядковувалися   Подільському   губернському  комітету 
ЛКСМУ, з 1925 р. –  ЦК ЛКСМУ. Здійснювали політико-виховну та орга-
нізаційно-масову роботу серед молоді. Припинили діяльність у зв’язку з лі-
квідацією округів: Гайсинський – у 1925 р., Вінницький, Могилів-Поділь-
ський, Тульчинський – у 1930 р. У фонді  Могилів-Подільського окружко- 
му  КСМУ  відклалися  матеріали повітових та волосних комсомольських 
осередків регіону за 1921-1922 рр. 

 

Постанови, розпорядження, директиви, циркуляри, телеграми, листи 
ЦК РКСМ, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, Подільського губкому ЛКСМУ, 
окружкомів ЛКСМУ про ідеологічну роботу серед молоді, завдання 
ЛКСМУ на селі під час колективізації с/г, економічні зміни під час НЕПу, 
оздоровлення молоді, роботу серед молоді національних меншин, органі-
заційні й кадрові питання, політосвітню роботу, антирелігійну пропаганду 
серед допризовників, шефство над піонерськими організаціями. 

Протоколи засідань секретаріату і бюро ЦК ЛКСМУ та окружкомів 
ЛКСМУ, окружних з’їздів, конференцій  та пленумів ЛКСМУ; протоко-
ли засідань окружних апеляційних комісій ЛКСМУ, нарад секретарів пер-
винних комсомольських осередків ЛКСМУ, шефських Комісій над польсь-
ким комсомолом, шкільних окружних комісій ЛКСМУ, військово-
спортивних окружних комісій. 

Плани роботи, звіти, доповідні записки про роботу окружкомів, рай-
комів, низових комсомольських осередків, обстеження містечкових та сіль-
ських комсомольських осередків. 

Інформації окружкомів і райкомів ЛКСМУ про політичний і еконо-
мічний стан в округах, хлібозаготівлю, колективізацію сільського госпо-
дарства, українізацію, боротьбу з неписьменністю, роботу з дитячими ор-
ганізаціями, культмасову діяльність. 

Листування окружкомів ЦК ЛКСМУ з райкомами комсомолу, орга-
нізаціями, установами з організаційних та кадрових питань. 

Анкети обстежень діяльності комсомольських осередків з метою ви-
явлення настроїв сільської молоді в період становлення тоталітарної ста-
лінської системи; вступаючих у ЛКСМУ; обліку молоді на виробництві. 
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Списки комсомольських осередків округів, активу та секретарів ком-
сомольських організацій, організаторів дитячого руху, допризивників, слу-
хачів політграмоти ЛКСМУ; комсомольців, мобілізованих на Донбас. 

Відомості на виплату заробітної плати та сплати членських внесків. 
 
Вінницький, ф. П-353, 374 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Гайсинський, ф. П-352, 96 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. П-354, 262 од. зб., 1921-1928 рр.; 
Тульчинський, ф. П-1244, 94 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
 
МІСЬКИЙ ТА РАЙОННІ М. ВІННИЦɯ КОМІТЕТИ ЛКСМУ 

 
4 фонди, 5107 од. зб., 1921-1941, 1944-1991 рр. Описи. 
 
Міські та районні комсомольські комітети міста Вінниці обиралися на місь-
ких та районних конференціях делегатами комсомольських осередків міста. 
В період між конференціями – вищі керівні комсомольські органи міста. 
Здійснювали керівництво міськими комсомольськими організаціями. Він-
ницький міський комітет ЛКСМУ підпорядковувався: Подільському губко-
му ЛКСМУ (1921-1925 рр.); Вінницькому окружкому ЛКСМУ (1925-1930 
рр.); ЦК ЛКСМУ (1930-1932 рр.); Вінницькому обкому комсомолу (1932-
1941, 1944-1991 рр.). Районні міста Вінниці комітети ЛКСМУ були підпо-
рядковані Вінницькому міськкому ЛКСМУ. У 1941-1944 рр., у зв’язку з 
окупацією нацистами м. Вінниці, комітети не функціонували. Згідно з Ука-
зом Президії Верховної Ради УРСР від 7 квітня 1945 р. м. Вінниця було по-
ділено на три міські райони: Ленінський, Свердловський та Кіровський. По-
діл був скасований 11 серпня 1948 року. У цей період діяли районні м. Він-
ниці комітети ЛКСМУ. В квітні 1972 року районний поділ міста було від-
новлено, знову стали функціонувати районні комсомольські комітети: Ле-
нінський, Замостянський (Свердловський) та Староміський (Кіровський). 
Рішенням ХХVI з’їзду ЛКСМУ (червень 1990 року) назва "Спілка" зазнала 
змін: "Молодь за демократичний соціалізм" (МДС). 21 вересня 1991 року 
відбувся останній в історії ЛКСМУ ХХVІІ з’їзд, на якому було засновано 
Спілку молодіжних організацій України (СМОУ). Вона стала правонаступ-
ником ЛКСМУ (МДС). 

 
Постанови, директиви, циркуляри ЦК ЛКСМУ, Подільського губко-

му ЛКСМУ, Вінницького обкому ЛКСМУ, Вінницького окружкому 
ЛКСМУ, міськкому комсомолу. 

Протоколи конференцій, пленумів, засідань бюро і секретаріату, за-
гальних зборів комсомольців міста, нарад районного комсомольського ак-
тиву, організаційних і загальних зборів первинних комсомольських осеред-
ків підприємств, установ і організацій міста, нарад секретарів міських осе-
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редків ЛКСМУ, конфліктної комісії міськкому ЛКСМУ, форумів піонер-
ських організацій і дружин. 

Інформації міськкому ЛКСМУ про виконання політичних і господар-
ських завдань, військово-патріотичне виховання молоді, хід соціалістично-
го змагання на виробництві, організацію військових комсомольських похо-
дів, роботу з піонерськими організаціями, стан виховної та спортивної ро-
боти серед молоді, науково-атеїстичну пропаганду, діяльність комсомоль-
ських загонів дружинників, роботу студентських будівельних загонів. 

Плани, звіти, доповідні записки, відомості, довідки первинних ком-
сомольських організацій, комітетів ЛКСМУ, звільнених секретарів 
ЛКСМУ. 

Списки первинних комсомольських осередків міста; комсомольсько-
го активу; секретарів комітетів ЛКСМУ, відправлених на всесоюзне будів-
ництво і на цілинні землі; загонів юних піонерів; мобілізованих для прове-
дення сільсьськогосподарських кампаній. 

Книги, журнали обліку, видачі комсомольських квитків, знаків 
“ВЛКСМ”, реєстрації взятих на облік та знятих з обліку членів ЛКСМУ. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам МК ЛКСМУ та 
звільненим секретарям комсомольських організацій, кошториси. 

Особові листки, облікові картки, характеристики, автобіографії, заяви 
членів ЛКСМУ, анкети делегатів комсомольських форумів. 

Листування з організаційних, кадрових та конфліктних питань. 
 
Вінницький, ф. П-399, 2338 од. зб., 1921-1941, 1944-1991 рр.; 
Замостянський, ф. П-390, 874  од. зб., 1945-1948, 1972-1990 рр.; 
Ленінський, ф. П-389, 1173 од. зб., 1945-1948, 1972-1990 рр.; 
Староміський, ф. П-388, 722 од. зб.; 1945-1948, 1972-1990 рр. 
 
 
ПОВІТОВІ КОМІТЕТИ КСМУ 
 
8 фондів, 168 од. зб., 1920-1923 рр. Описи. 
  
Утворені згідно з постановами  організаційних  бюро  повітових  комітетів 
КСМУ у другій половині 1920 р. Підпорядковувалися Подільському губе-
рнському комітету КСМУ. Здійснювали керівництво і контроль за  робо-
тою комсомольських осередків повітів, проводили організаційно-масову та 
політико-виховну роботу серед молоді. Припинили  діяльність  у  1923 р.  у  
зв’язку з ліквідацією повітів. 

 
Директиви, циркуляри, постанови, інструкції Подільського губкому 

комсомолу  з  питань  організаційно-масової,  культурно-освітньої  роботи 
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серед молоді, шефства комсомолу Поділля над червоноармійськими части-
нами, охорони праці молоді, роботи серед безпритульних дітей. 

Протоколи повітових комсомольських з’їздів, конференцій, пленумів, 
бюро; загальних зборів первинних організацій КСМУ; засідань повітових 
комсомольських "трійок" з перевірок та "чисток" рядів КСМУ; комісій з 
надання броні комсомольцям на виробництві; нарад комсомольського ак-
тиву повітів; колегій інструкторів повіткомів КСМУ. 

Плани і звіти повітових комітетів КСМУ. 
Інформації повіткомів комсомолу про стан повітових, міських, сіль-

ських, галузевих організацій КСМУ. 
Листування з питань кадрових  переміщень,  культурно-масової  ро-

боти серед молоді, допомоги голодуючому населенню південних районів 
Поділля, військової підготовки допризовників. 

Списки членів бюро повітових комітетів КСМУ, секретарів комсо-
мольських осередків, комсомольців підприємств і установ. 

Відомості на виплату заробітної плати номенклатурним працівникам 
повітових комітетів КСМУ. 

 
Брацлавський, ф. П-7135, 10 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Гайсинський, ф. П-6937, 26 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Жмеринський, ф. П-367, 4 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Липовецький, ф. П-349, 2 од. зб., 1922 рр.; 
Літинський, ф. П-348, 20 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. П-835, 13 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Ольгопільський, ф. П-347, 51 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Ямпільський, ф. П-350, 42 од. зб., 1920-1923 рр. 

 
 
РАЙОННІ ТА МІСЬКІ КОМІТЕТИ ЛКСМУ 
 
52 фонди, 59380 од. зб., 1921-1941, 1944-1991 рр. Описи. 
 
Міські та районні комітети ЛКСМУ обирались на міських та районних ком-
сомольських конференціях. У період між конференціями – керівні комсомо-
льські органи міст та районів. Підпорядковувались: Подільському губкому 
ЛКСМУ (1920-1925 рр.), окружкомам ЛКСМУ (1923-1930 рр.), з вересня 
1930 р. – ЦК ЛКСМУ. З утворенням області у лютому 1932 р. –  Вінницько-
му обкому ЛКСМУ (1932-1941, 1944-1991 рр.). У період Другої світової вій-
ни упродовж 1941-1944 рр. міськкоми та райкоми комсомолу не діяли.
Згідно з постановою Листопадового  1962 року  Пленуму  ЦК КПРС  “Про 
розвиток економіки СРСР і перебудову партійного керівництва народним 
господарством” міськкоми та райкоми були реорганізовані в комітети ком-
сомолу промислових і колгоспно-радгоспних виробничих управлінь, які дія-
ли по грудень 1964 р. У січні 1965 р. міськкоми і райкоми ЛКСМУ поновили 
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свою діяльність і функціонували  по  1991р. (У фонді Могилів-Подільського 
міськкому ЛКСМУ відклались документи промислового міськкому комсо-
молу за 1963-1964 рр.). У червні 1990 р. спілка ЛКСМУ була реорганізована в 
МДС (“Молодь за демократичний соціалізм” (рішення ХХVI з’їзду 
ЛКСМУ)); у вересні 1991р. – у СМОУ (“Спілка молодіжних організацій 
України” (рішення ХХVІІ з’їзду ЛКСМУ)). 
 
Постанови, директиви, циркуляри, розпорядження ЦК ЛКСМУ По-

дільського губкому ЛКСМУ, Вінницького обласного комітету ЛКСМУ, 
окружкомів ЛКСМУ. 

Плани і звіти про роботу райкомів і міськкомів ЛКСМУ.  
Інформації, доповідні записки, огляди, довідки райкомів і міськкомів 

ЛКСМУ в обком ЛКСМУ з питань організаційної, ідеологічної, масово-
політичної, військово-патріотичної, культурно-спортивної, піонерської 
роботи, проведення звітно-виборних зборів, роботи шкільних комсомоль-
ських організацій, підсумків соціалістичного змагання серед комсомольсь-
ко-молодіжних колективів. 

Листування з питань підбору, підготовки, затвердження та звільнення 
комсомольських кадрів; з конфліктних питань. 

Списки номенклатурних працівників ЛКСМУ, секретарів первинних 
комсомольських організацій, членів районних та міських комітетів 
ЛКСМУ, начальників штабів “Комсомольського прожектора”, делегатів 
комсомольських форумів, відновлених у рядах ЛКСМУ, пропагандистів і 
агітаторів. 

Кошториси, штати, фінансові звіти, акти ревізій фінансово-
господарської діяльності районних та міських комітетів ЛКСМУ; відомості 
на виплату заробітної плати співробітникам райкомів та міськкомів комсо-
молу. Особові справи на осіб, відновлених у рядах ЛКСМУ, характеристики 
членів комсомолу, особові листки керівного складу міських і районних 
організацій ЛКСМУ, старших піонервожатих; рекомендації райкомів і 
міськкомів ЛКСМУ, видані для вступу в КПРС. 

 
ʈайонні: 
Бабчинецький, ф. П-359, 110 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Барський, ф. П-360, 2562 од. зб., 1922-1937, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Бершадський, ф. П-361, 2374 од. зб., 1923-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
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Протоколи губернських, окружних, міських, районних, повітових 
конференцій, пленумів, бюро, загальних зборів районних і міських комсо-
мольських організацій, засідань колегій райкомів ЛКСМУ, зборів первин-
них комсомольських осередків підприємств, установ і організацій області, 
комісій з перевірки (чистки) комсомольських організацій, нарад євсекцій 
райкомів ЛКСМУ, комісій прийому до комсомолу, форумів молодих пере-
довиків сільського господарства, засідань дитячих комісій, рад піонерських 
організацій. 



Брацлавський, ф. П-3471, 511 од. зб., 1932-1936, 1944-1962 рр.; 
Вінницький, ф. П-362, 2031 од. зб., 1921-1934, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Вороновицький, ф. П-2601, 739 од. зб., 1923-1936, 1944-1959 рр.; 
Гайсинський, ф. П-1854, 2594 од. зб., 1933-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Дашівський, ф. П-3719, 540 од. зб., 1923-1936, 1944-1958 рр.; 
Джулинський, ф. П-3735, 646 од. зб., 1927-1936, 1944-1959 рр.; 
Джуринський, ф. П-365, 435 од.зб., 1923-1937, 1946-1959 рр.; 
Іллінецький, ф. П-1915, 2152 од. зб., 1923-1936, 1944-1962, 1965-1990 рр.; 
Калинівський, ф. П-3752, 2537 од. зб., 1923-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Козятинський, ф. П-3633, 2241 од. зб., 1924-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Комсомольський, ф. П-3638, 756 од. зб., 1925-1936, 1944-1962 рр.; 
Копайгородський, ф. П-371, 375 од. зб., 1923-1936, 1944-1959 рр.; 
Краснянський, ф. П-7117, 16 од. зб., 1923-1927 рр.; 
Крижопільський, ф.П-372, 2031 од. зб., 1922-1936, 1944-1962, 1965-1990 рр.; 
Липовецький, ф. П-2375, 2036 од. зб., 1924-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Літинський, ф. П-376, 1860 од. зб., 1923-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Лучинецький, ф. П-438, 43 од. зб., 1923-1930 рр.; 
Межирівський, ф. П-7120, 7 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Мурованокуриловецький, ф. П-381, 1749 од. зб., 1924-1936, 1944-1962, 1965-
1991 рр.; 
Немирівський, ф. П-382, 2306 од. зб., 1924-1937, 1944-1962, 1965-1990 рр.; 
Ободівський, ф. П-3630, 492 од. зб., 1929-1937, 1944-1959 рр.; 
Обiднянський, ф. П-7121, 4 од. зб., 1924-1925, 1929 рр.; 
Ольгопільський, ф. П-823, 506 од. зб., 1935-1936, 1944-1957 рр.; 
Оратівський, ф. П-1855, 925 од. зб., 1944-1962, 1979-1991 рр.; 
Пиківський, ф. П-385, 21 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Піщанський, ф. П-2840, 1484 од. зб., 1932-1940, 1944-1962, 1966-1990 рр.; 
Плисківський, ф. П-1512, 431 од. зб., 1923-1927, 1944-1962 рр.; 
Погребищенський, ф.П-3737, 1784од.зб.,1924-1925,1944-1962,1965-1991 рр.; 
Самгородоцький, ф. П-3169, 286 од. зб., 1944-1957 рр.; 
Ситковецький, ф. П-3112, 482 од. зб., 1923-1936, 1944-1958 рр.; 
Станіславчицький, ф. П-3733, 312 од. зб., 1925-1936, 1944-1957 рр.; 
Староприлуцький, ф. П-386, 117 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Теплицький, ф. П-391, 1556 од. зб., 1925-1936, 1944-1962, 1966-1991 рр.; 
Тиврівський, ф. П- 3718, 1547 од. зб., 1923-1941, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Томашпільський, ф.П-3310, 1502 од.зб., 1934-1936, 1944-1963, 1966-1991 рр.; 
Тростянецький, ф. П-392, 1822 од. зб., 1924-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Тульчинський, ф. П-1247, 1921 од. зб., 1924-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Турбівський, ф. П-826, 265 од. зб., 1923-1936, 1944-1959 рр.; 
Уланівський, ф. П-3635, 385 од. зб., 1924-1938, 1944-1962 рр.; 
Чернівецький, ф. П-3734, 545 од. зб., 1930-1939, 1944-1962, 1991 рр.; 
Чечельницький, ф. П-394, 1169 од. зб., 1924-1936, 1944-1962, 1966-1989 рр.; 
Шаргородський, ф.П-3745, 1766 од.зб., 1924-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Шпиківський, ф. П-395, 449 од. зб., 1924-1936, 1944-1961 рр.; 
Ялтушківський, ф. П-396, 173 од. зб., 1924-1928 рр.; 
Ямпільський, ф. П-3085, 1507 од. зб., 1930-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Яришівський, ф. П-397, 304 од. зб., 1924-1936, 1944-1958 рр. 
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ʄіські: 
Жмеринський, ф. П-368, 2357 од. зб., 1923-1937, 1944-1962, 1965-1991 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. П-380, 2664 од. зб., 1922-1937, 1944-1991 рр.; 
Хмільницький, ф. П-3474, 1953 од. зб., 1924-1936, 1944-1962, 1965-1991 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ЛКСМУ 
 
Ф. П-457, 7436 од.зб., 1932-1941, 1944-1962,1965-1991рр. Описи. 
 

 
Директиви, постанови, накази, розпорядження ЦК ВЛКСМ і ЦК 

ЛКСМУ, Вінницького обкому комсомолу з питань внутрішньоспілкової та 
організаційної роботи. Протоколи, стенограми обласних конференцій, пле-
нумів, засідань бюро, секретаріату обкому ЛКСМУ, райкомів комсомолу, 
районних піонерських органів; звітно-виборних зборів комсомольців пер-
винних організацій ЛКСМУ. 

Плани роботи, доповіді, доповідні записки, інформації, звіти обкому 
та райкомів комсомолу з питань організаційної, суспільно-політичної та 
господарської роботи. 

Статистичні звіти про чисельний склад та спілковий стаж районних і 
міських організацій ЛКСМУ області. Документи обласного штабу студент-
ських загонів та бюро міжнародного молодіжного туризму “Супутник”. 

Листування з кадрових та конфліктних питань, про роботу навчаль-
них закладів. 

Особові справи, списки, характеристики номенклатурних працівни-
ків, первинних комсомольських організацій, працівників піонерських табо-
рів, нагороджених орденом Леніна, пропагандистів та ін. 
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Розпочав діяльність у 1932 році у новоствореній Вінницькій області. Обра-
ний рішенням І Вінницької обласної конференції ЛКСМУ 22 червня 1932  
року. Здійснював керівництво діяльністю комсомольських організацій обла-
сті. У 1941-1944 роках, в період тимчасової окупації області, обком комсо-
молу припинив роботу, а після звільнення Вінниччини відновив її. Згідно з 
постановами листопадового Пленуму ЦК КПРС, грудневого Пленуму ЦК 
Компартії України 1962 року і ІІ пленуму ЦК ВЛКСМ були створені 2 об-
коми ЛКСМУ – промисловий і сільський. Постановами листопадового Пле-
нуму ЦК КПРС, ЦК Компартії України, Пленумів ЦК ВЛКСМ і ЦК 
ВЛКСМУ 21 грудня 1964 р. відновлений єдиний обком ЛКСМУ. Організа-
ційний пленум Вінницького обкому комсомолу відбувся 6 лютого 1965 ро-
ку. Підпорядковувався ЦК ЛКСМУ. Припинив свою діяльність за постано-
вою  ХХVII  надзвичайного  з’їзду   ЛКСМ України (МДС)  від  21  вересня  
1991 р. “Про долю ЛКСМ України (МДС)”. 



ВІННИЦЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ОБЛАСНИЙ  
КОМІТЕТ ЛКСМ УКРАЇНИ 
 
Ф. П-461, 85 од.зб., 1963-1964 рр. Описи. 
 

 
Директиви ЦК ЛКСМУ з питань організаційної роботи, агітації та 

пропаганди, роботи серед учнівської молоді. 
Стенограми конференції, пленумів, протоколи засідань бюро обкому 

ЛКСМУ. Протоколи засідань бюро обласної ради піонерської організації 
ім. В.І. Леніна.  

Статзвіти обкому ЛКСМУ про чисельність, склад та переміщення ка-
дрів комсомольської організації. Інформації обкому ЛКСМУ про роботу 
первинних комсомольських організацій. 

Списки комсомольських працівників Вінницької області. Списки 
комсомольців та молоді, направлених по комсомольських путівках на уда-
рні комсомольські новобудови. 

Документи про роботу народних добровільних дружин, нагороджен-
ня Почесними грамотами ЦК ЛКСМУ та обкому комсомолу комсомольців 
та молоді. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ  
ЛКСМ УКРАЇНИ 
 
Ф. П-7219, 128 од.зб., 1963-1964 рр. Описи. 
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Згідно з рішеннями листопадового (1962 року) пленуму ЦК КПРС “Про 
розвиток економіки СРСР і перебудову партійного керівництва народним 
господарством”, грудневих пленуму ЦК КП України та ІІ пленуму ЦК 
ВЛКСМ проведена перебудова структури партійних та комсомольських ор-
ганів. 25 січня 1963 року на 1-й комсомольській конференції обрано облас-
ний комітет комсомолу в промисловості. Завдання: посилення організацій-
ної та масово-політичної роботи серед комсомольців і молоді, забезпечення 
подальшого збільшення промислового виробництва, безумовного виконан-
ня завдань п’ятого року семирічки. На виконання постанов VI пленуму ЦК 
ВЛКСМ “Про об’єднання промислових та сільських обласних, крайових 
комсомольських організацій”, ІХ пленуму ЦК ЛКСМУ “Про об’єднання 
промислових та сільських обласних комсомольських організацій” 
об’єднаним пленумом Вінницького промислового та сільського обкомів 
ЛКСМУ 25 грудня 1964 року прийнято рішення повернутися до територіа-
льно-виробничого принципу організації комсомолу, його керівних органів 
та відновити єдину обласну комсомольську організацію. На ХVI обласній 
конференції ЛКСМУ 6 лютого 1965 року обрано єдиний обласний комітет 
комсомолу. 



Згідно з рішеннями листопадового (1962 року) пленуму ЦК КПРС “Про 
розвиток економіки СРСР і перебудову партійного керівництва народним 
господарством”, грудневих пленуму ЦК КП України та ІІ пленуму ЦК 
ВЛКСМ проведена перебудова структури партійних та комсомольських ор-
ганів. 22 січня 1963 року на 1-й обласній сільській комсомольській конфе-
ренції обрано сільський обласний комітет ЛКСМ України. 
Завдання: посилення організаційної та масово-політичної роботи серед 
комсомольців і молоді, конкретна участь у вирішенні народногосподарсь-
ких завдань зі збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів. 
На виконання постанов VI пленуму ЦК ВЛКСМ “Про об’єднання промис-
лових та сільських обласних, крайових комсомольських організацій”, ІХ 
пленуму ЦК ЛКСМУ “Про об’єднання промислових та сільських обласних 
комсомольських організацій” об’єднаним пленумом Вінницького промис-
лового та сільського обкомів ЛКСМУ 25 грудня 1964 року прийнято рі-
шення повернутися до територіально-виробничого принципу організації 
комсомолу, його керівних органів та відновити єдину обласну комсомоль-
ську організацію. На ХVI обласній конференції ЛКСМУ 6 лютого 1965 ро-
ку обрано єдиний обласний комітет комсомолу. 

 
Директиви ЦК ЛКСМУ з питань організаційної роботи, агітації та 

пропаганди, роботи серед учнівської молоді. 
Стенограми конференції, пленумів, протоколи засідань бюро обкому 

ЛКСМУ. Постанови обкому ЛКСМУ про направлення механізаторів на ро-
боту в Республіку Куба. Статзвіти обкому ЛКСМУ про чисельність та склад 
обласної комсомольської організації, переміщення комсомольських кадрів. 

Списки працівників сільської обласної комсомольської організації, 
учасників республіканської наради молодих кукурудзівників області. 

Матеріали про підсумки огляду-конкурсу на приз газети “Молодь 
України” та Міністерства виробництва та заготівель сільськогосподарських 
продуктів УРСР “Золотий колос”. 

Доповідні записки, довідки, інформації обкому та комітетів ЛКСМУ 
про роботу первинних комсомольських організацій колгоспів, заміну ком-
сомольських документів, виконання заходів обкому з організації шефства 
над колгоспним та радгоспним птахівництвом, підготовку кваліфікованих 
спеціалістів-механізаторів сільського господарства; направлення молоді по 
комсомольських путівках на новобудови країни; закінчення навчального 
року в системі комсомольської політосвіти; виконання соціалістичних зо-
бов’язань. 
 
 

ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧІ КОМІТЕТИ ЛКСМУ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
4 фонди, 209 од. зб., 1963-1964 рр. Описи. 
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Вінницький, ф. П-410, 14 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Жмеринський, ф. П-369, 11 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Козятинський, ф. П-3639, 64 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Тульчинський, ф. П-7089, 120 од. зб., 1963-1964 рр.  
 
 
КОМІТЕТИ ЛКСМУ ВИРОБНИЧИХ КОЛГОСПНО-
РАДГОСПНИХ УПРАВЛІНЬ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
13 фондів, 924 од. зб., 1963-1964 рр. Описи. 
 
Барський, ф. П-7220, 27 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Бершадський, ф. П-7221, 115 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Гайсинський, ф. П-7222, 30 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Жмеринський, ф. П-7223, 20 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Калинівський, ф. П-7225, 80 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Козятинський, ф. П-7224, 63 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Крижопільський, ф. П-7226, 159 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Липовецький, ф. П-7227, 61 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. П-393, 43 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Немирівський, ф. П-7228, 43 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Погребищенський, ф. П-7229, 30 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Тульчинський, ф.П-7230, 154 од. зб., 1963-1964 рр.; 
Хмільницький, ф. П-7231, 99 од. зб., 1963-1964 рр. 
 
 
ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛКСМУ НА ПРАВАХ  
РАЙКОМІВ ЛКСМУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
26 фондів, 1489 од. зб., 1944-1990 рр. Описи. 
 
Ладижинської ДРЕС, ф. П-7157, 25 од. зб., 1969-1975 рр.; 
Вінницького педінституту, ф. П-7160, 101 од. зб., 1944-1990 рр.; 
Вінницького медінституту, ф. П-7161, 104 од. зб., 1944-1990 рр.; 
Вінницького політехнічного інституту, ф.П-7162, 94 од. зб., 1966-1990 рр.; 
Вінницького політехнічного технікуму, ф. П-7163, 53 од. зб., 1947-1990 рр.; 
Вінницького технікуму електронних приладів, ф. П-7164, 45 од.зб.,
1965-1990 рр.; 
Вінницького м’ясо-молочного технікуму, ф. П-7165, 42 од. зб., 1961-1990 рр.; 
Вінницького медучилища, ф. П-7166, 44 од. зб., 1956-1990 рр.; 
Вінницького експериментального заводу  № 45, ф.П-7167, 58 од.зб., 
1949-1990 рр.; 
Вінницького інструментального заводу, ф. П-7168, 64 од. зб., 1948-1990 рр.; 
Вінницького заводу ім. 60-річчя Жовтня, ф. П-7169, 120 од. зб., 
1965-1990 рр.; 
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Вінницького виробничого об’єднання “Термінал”, ф. П-7171, 44 од. зб., 1970-
1990 рр.; 
18-го державного підшипникового заводу, ф. П-7172, 79 од. зб., 1968-1990 рр.; 
Вінницького виробничого швейного об’єднання “Поділля”, ф. П-7173, 45 од. 
зб., 1969-1990 рр.; 
Комбінату “Вінницяпромбуд”, ф. П-7174, 45 од. зб., 1969-1990 рр.; 
Вінницького заводу “Кристал”, ф. П-7206, 29 од. зб., 1977-1990 рр.; 
Об’єднання залізничних підприємств ст. Жмеринка, ф. П-7214, 107 од. зб., 
1977-1990 рр.; 
Об’єднання залізничних підприємств ст. Козятин, ф. П-7215, 40 од. зб., 1977-
1990 рр.; 
Вінницького кооперативного технікуму, ф. П-7246, 34 од. зб., 1972-1990 рр.; 

Вінницького об’єднання “Продтовари”, ф. П-7249, 14 од. зб., 1981-1988 рр.; 
Вінницького середнього професійно-технічного училища № 3, ф. П-7255, 
21 од. зб., 1978-1990 рр.; 
Козятинського середнього професійно-технічнічного училища № 17, ф. П-
7256, 31 од. зб., 1978-1990 рр.; 
Вінницького будівельного технікуму, ф. П-7257, 40 од. зб., 1944-1990 рр.; 
Вінницького заводу тракторних агрегатів, ф. П-7258, 12 од. зб., 1985-1990 рр. 
 
 
ПОЛІТИЧНІ ВІДДІЛИ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ СТАНЦІЙ 
 
24 фонди, 1461 од. зб., 1933-1949 рр. Описи. 
 
Утворені за рішенням січневого (1933 р.) об’єднаного пленуму ЦК і ЦКК 

ВКП(б) для перебудови сільських парторганізацій за виробничим принципом. 
Підпорядкувалися Політичному сектору МТС Вінницького обласного земельного 
управління, який, у свою чергу, звітував перед Політичним сектором МТС Народ-
ного Комісаріату Земельних Справ (НКЗС) УРСР та Політичним управлінням 
МТС Народного Комісаріату землеробства (Наркомзему) СРСР. Були особливими 
органами партійного керівництва розвитком села, надзвичайними органами кому-
ністичної партії. Вони забезпечували партійний контроль і вплив як у самих МТС, 
так і в колгоспах, які обслуговувалися машинно-тракторними станціями; їхнє ор-
ганізаційно-господарське зміцнення, перетворення МТС в центри господарсько-
технічного і політичного керівництва сільським господарством. Реорганізовані у 
виробничі партійні організації і об’єднані з райкомами за рішенням листопадового 
(1934 р.) пленуму ЦК ВКП(б). У 1936 р. політвідділ Вахнівської МТС був реорга-
нізований у спецвідділ Вахнівської МТС, підпорядковувався Спецвідділу Вінни-
цького обласного земельного управління; документи відклалися по 1940 р. 
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Вінницького виробничого об’єднання “Маяк”, ф. П-7170, 79 од. зб., 1969-
1990 рр.; 

Вінницького торговельно-економічного інституту, ф. П-7248, 19 од. зб., 
1973-1986 рр.; 



Директиви, постанови ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, секретаріату ЦК 
КП(б)У, ЦК ВЛКСМ, ЦК КСМУ, Вінницького і Київського обкомів 
КП(б)У, райкомів КП(б)У, Ради Народних Комісарів СРСР і УРСР, буряко-
тракторного Центру та цукроварень.  

Накази, циркуляри політуправління МТС Наркомзему СРСР, політ-
сектору МТС НКЗС УРСР, політсектору МТС  Вінницької області,  район-
них політвідділів МТС. 

Протоколи конференцій, засідань бюро, нарад та партійних зборів 
політвідділів. 

Політдонесення, інформативні зведення, доповідні записки про робо-
ту, виконання господарських кампаній, стан машинно-тракторного парку, 
підготовку кадрів. 

Матеріали про соцзмагання та ударництво. 
Плани роботи, річні звіти політвідділів; рапорти колгоспів; річні зві-

ти, діаграми про виконання сільськогосподарських робіт у колгоспах. 
Акти перевірок роботи колгоспів. 
Листування з партійними і радянськими установами та організаціями, 

органами ДПУ з питань виробничо-господарської діяльності, масово-
партійної, культурно-просвітної роботи, підготовки кадрового складу, ро-
боти з жінками та молоддю. 

Заяви, скарги, пропозиції, надіслані в політвідділи МТС. 
Накази з особового складу, характеристики, автобіографії, посвід-

чення, особові картки. Списки робітників і службовців, комуністів, комсо-
мольців, відповідальних працівників, активу політвідділів МТС. 

 
Бабчинецької МТС, ф.П-774, 98 од.зб., 1933-1935 рр.; 
Барської МТС, ф.П-470, 135 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Браїлівської МТС, ф.П-668, 67 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Брацлавської МТС, ф.П-482, 59 од.зб., 1933-1935 рр.; 
Вахнівської МТС, ф.П-1249, 5 од.зб.; 1934-1940 рр.; 
Вінницької МТС, ф.П-90, 77 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Вороновицької МТС, ф.П-467, 29 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Дзюньківської МТС, ф.П-615, 18 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Калинівської МТС, ф.П-91, 23 од.зб., 1933-1935 рр.; 
Кальницької МТС, ф.П-628, 147 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Комсомольської МТС, ф.П-557, 83 од.зб., 1933-1935 рр.; 
Липовецької МТС, ф.П-1248, 3 од.зб., 1933-1935 рр.; 
Моївської МТС, ф.П-773, 112 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Немирівської МТС, ф.П-471, 53 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Плисківської МТС, ф.П-3736, 85 од.зб., 1933-1935 рр.; 
Рахнянської МТС, ф.П-667, 106 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Самгородоцької МСТ, ф.П-719, 20 од.зб., 1934-1935 рр.; 
Станіславчицької МТС, ф.П-748, 51 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Титусівської МТС, ф.П-745, 72 од.зб., 1933-1935 рр.; 
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Тульчинської МТС, ф.П-93, 54 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Уладівської МТС, ф.П-531, 31 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Хмільницької МТС, ф.П-530, 52 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Ялтушківської МТС, ф.П-469, 53 од.зб., 1933-1934 рр.; 
Буг-Янівської МТС, ф.П-94, 28 од.зб., 1934-1935 рр. 
 

 
ПОЛІТИЧНІ ВІДДІЛИ ТА ПОЛІТИЧНІ  
ЧАСТИНИ РАДГОСПІВ 

 
16 фондів, 1529 од.зб., 1933-1940 рр. Описи. 

 
Утворені за рішенням січневого (1933 р.) об’єднаного пленуму ЦК і ЦКК 
ВКП(б) для перебудови сільських парторганізацій за виробничим принципом. 
Підпорядковувалися безпосередньо Політуправлінню радгоспів при Наркоматі 
радгоспів СРСР. Начальник політвідділу радгоспу призначався  та  звільнявся 
Центральним комітетом ВКП(б) за поданням перших секретарів обкому та ЦК 
КП(б)У; був заступником директора радгоспу з політрoботи і ніс відповідаль-
ність у своїй роботі перед секретаріатом обкому або ЦК КП(б)У. Політвідділи 
радгоспів здійснювали політичне керівнитво повсякденним виробничим жит-
тям радгоспів; брали безпосередню участь у виробничих процесах. За методами 
і формами роботи були перш за все партійними органами, які спрямовували і 
контролювали діяльність партійних і комсомольських організацій як у МТС, 
так і в господарствах, які вони обслуговували; брали активну участь у доборі 
кадрів радгоспів, у тому числі й адміністративно-господарських працівників. 
Повинні були забезпечити своєчасне виконання радгоспами своїх зобов’язань 
перед державою. Ліквідовані за наказом № 205 від 25 березня 1940 року Нар-
комату харчової промисловості СРСР. Відновлені за постановою Політбюро 
ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1941 року. Остаточно ліквідовані за постановою 
Політбюро ЦК ВКП(б) від 31 травня 1943 року. 

 
Директиви, інструкції, постанови, накази, розпорядження, циркуляри 

політуправлінь Наркомхарчопрому, Наркомпостачу СРСР, Вінницького 
обкому КП(б)У, райкомів партії, Вінницького обкому ЛКСМУ, політчас-
тини Вінницького цукротресту, політвідділів та директорів радгоспів. 

Протоколи пленумів, зльотів, конференцій, засідань бюро Вінниць-
кого обкому КП(б)У, райпарткомів та районних партійних контрольних 
комісій, нарад при політвідділах та загальних радгоспних партійних і ком-
сомольських зборів. 

Політдонесення, інформаційні звіти, доповідні службові записки про ви-
робничу діяльність, взаємне обстеження роботи радгоспів і матеріали до них. 

Плани роботи політвідділів, відомості про господарську роботу рад-
госпів; договори на соціалістичне змагання, індивідуальні соцзобов’язання, 
матеріали конкурсних комісій. 

Статистичні звіти про склад партійних організацій; акти перевірок. 
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Листування з партійними та комсомольськими органами, державни-
ми установами і організаціями; внутрішньорадгоспне листування. 

Особові справи працівників політвідділів; персональні справи керів-
ників політвідділів; списки особового складу, стахановців, п’ятисотенниць 
та ударників праці, комсомольців; кадрові характеристики. Заяви та скарги 
працівників радгоспів: 

 
Борівського бурякорадгоспу Чернівецького району, ф. П-775, 46 од.зб., 
1933-1940 рр.; 
Браїлівського бурякорадгоспу Жмеринського району, ф. П-669, 55 од.зб., 
1933-1940 рр.; 
Бродецького бурякорадгоспу Комсомольського району, ф. П-600, 25 од.зб., 
1934-1935 рр.; 
Вищеoльчедаївського бурякорадгоспу Копайгородського району, ф. П-465, 
30 од.зб., 1934-1936 рр.; 
Жданівського бурякорадгоспу Хмільницького району, ф. П-528, 126 од.зб., 
1933-1940 рр.; 
Корделівського бурякорадгоспу Калинівського району, ф. П-505, 118 од.зб., 
1933-1940 рр.; 
Спичинецького бурякорадгоспу Плисківського району, ф. П-627, 131 од.зб., 
1933-1940 рр.; 
Степанівського бурякорадгоспу Вороновицького району, ф. П-463, 11 од.зб., 
1934-1936 рр.; 
Шпиківського бурякорадгоспу, ф. П-464, 6 од.зб., 1936 р.; 
Ялтушківського бурякорадгоспу Барського району, ф. П-552, 110 од.зб., 
1933-1940 рр.; 
Яструбинецького бурякорадгоспу Дашівського району, ф. П-629, 126 од.зб., 
1933-1940 рр. 
Комсомольського (Махнівського) свинорадгоспу, ф. П-1242, 23 од.зб., 1934-
1936 рр.; 
Кузьминецького свинорадгоспу Барського району, ф. П-1240, 12 од.зб., 
1934-1935 рр.; 
Вільшанського свинорадгоспу, ф. П-1241, 28 од.зб., 1933-1936 рр.; 
Політчастина Вінницького цукротресту, ф. П-460, 649 од.зб., 1934-1940 рр.; 
Політвідділ Вінницького свиноводтресту, ф. П-1239, 33 од.зб., 1934-1935 рр. 

 
 
ПОЛІТИЧНИЙ СЕКТОР МАШИННО-ТРАКТОРНИХ 
СТАНЦІЙ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ 
 
Ф. П-137, 573 од.зб., 1933-1935 рр. Опис. 
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Утворений за рішенням січневого (1933 р.) об’єднаного пленуму ЦК і ЦКК 
ВКП(б). Підпорядковувався Політичному сектору МТС Народного коміса-
ріату земельних справ (НКЗС) УСРР та Політичному управлінню МТС На-
родного комісаріату землеробства (Наркомзему) СРСР. 
Начальник Політсектора МТС облземуправління затверджувався і усувався 
Центральним комітетом ВКП(б) на подання першого секретаря Вінницько-
го обкому КП(б)У. Як обласна структурна ланка організовував і контролю-
вав повсякденну роботу політвідділів МТС, спрямовану на їхнє перетворен-
ня в “Центри як господарсько-технічного, так і політичного та організацій-
ного керівництва і впливу на широкі маси колгоспників”. Припинив свою 
діяльність у зв’язку з реорганізацією політвідділів МТС у виробничі партій-
ні організації і об’єднанням з райкомами за рішенням Листопадового 1934 р. 
пленуму ВКП(б). 

 
Директиви, циркулярні листи, телеграми ЦК КП(б)У, ЦК ВКП(б), 

об’єднаного Державного політуправління і Політуправління Наркомзему 
СРСР, Політсектора МТС НКЗС УСРР, політсектора МТС облземуправлі-
ння; Вінницького обкому КП(б)У.  

Постанови Колегії Народного Комісаріату землеробства СРСР, Він-
ницького обкому партії; об’єднані постанови Вінницького обкому КП(б)У, 
Вінницького обкому ЛКСМУ і Політсектора МТС облземуправління; нака-
зи Політуправління Наркомзему СРСР, Політсектора МТС Віноблземупра-
вління з основної діяльності. 

Політдонесення Політсектора МТС у Політуправління МТС Нарком-
зему СРСР, політсектора МТС НКЗС УСРР про: реалізацію постанов ЦК 
ВКП(б); розстановку партійних сил і партійно-масову роботу; взаємовідно-
сини між райкомами партії і політвідділами МТС Вінницької області; хід 
хлібозбиральної кампанії; стан тракторного парку МТС Вінницької облас-
ті; роботу колгоспного комсомолу і досвід помічників начальників політ-
відділів МТС по комсомолу. 

Спеціальні зведення і доповідні записки обласної прокуратури про 
роботу органів юстиції Вінницької області у ході просапної, хлібозаготіве-
льної, збиральної кампаній; відомості про репресивні заходи (розстріл, по-
збавлення волі, концтабори, умовне позбавлення волі, примусову працю, 
штрафи із судових органів до порушників хлібозаготівель). 

Спеціальні зведення обласного відділу ДПУ про хлібозаготівлю, за-
ходи по  ліквідації недовиконання хлібоздачі у відсталих районах Вінниць-
кої області, діяльність МТС та усунення недоліків у роботі. 

Інформаційні звіти, довідки про підготовку кадрів масової кваліфіка-
ції через різноманітні курси; районні колгоспні школи; технічні школи тра-
ктористів, водіїв; підготовчі курси сільськогосподарських технікумів Він-
ницької області; кадровий склад політвідділів МТС області та політсектора 
МТС облземуправління. 
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Річні звіти про основні господарсько-політичні підсумки роботи полі-
твідділів МТС, організаційне зміцнення колгоспів, роботу парторганізації 
колгоспів і МТС, комсомольських організацій. 

Листування з партійними і радянськими органами та установами і ор-
ганізаціями, органами ДПУ, політвідділами МТС.  

Накази з особового складу; особові справи; характеристики і анкети 
на політпрацівників політвідділів МТС області. 

 
 
ПОЛІТИЧНІ ВІДДІЛИ ВІДДІЛКІВ ЗАЛІЗНИЦІ 

 
2 фонди, 147 од. зб., 1948-1956 рр. Описи. 
 
Утворені в липні 1933 р. за постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) “Про роботу 
залізничного транспорту” від 3.07.1933 р. та за постановою ЦК ВКП(б) “Про 
політвідділи на залізничному транспорті” від 10.07.1933 року. Ліквідовані за 
рішенням ХХ з’їзду КПРС у лютому 1956 р. Підпорядковувалися Політуп-
равлінню Народного комісаріату шляхів (НКШ) і залізниць СРСР, пізніше – 
Політуправлінню шляхів сполучення СРСР та політвідділам залізниць. На-
чальники політвідділів відділків залізниці призначалися й усувалися Центра-
льним комітетом ВКП(б) на подання начальника Політуправління НКШ. 
Політвідділи повинні були засобами організаційного та ідейно-політичного 
впливу забезпечити чітку роботу залізничного транспорту, посилення трудо-
вої дисципліни його працівників та оволодіння ними новою технікою, на-
правлене на укріплення централізованого керівництва роботою залізничного 
транспорту по типу військової організації. Документи відклалися з 1948 ро-
ку. 

 
Директиви, постанови, розпорядження, накази Політуправління Мініс-

терства шляхів сполучення СРСР, політвідділів Вінницької та Південно-
Західної залізниць, Козятинського та Жмеринського відділків залізниці з пи-
тань організаційно-партійної, пропагандистської і масово-політичної роботи. 

Протоколи нарад апаратів політвідділів, зборів партійного і виробни-
чо-господарського активу відділків залізниці. 

Плани роботи, соціалістичні зобов’язання трудових колективів політ-
твідділів. 

Інформаційні звіти, довідки про роботу, які направлялися у вищі пар-
тійні та радянські органи. Доповідні записки працівників політвідділів про 
перевірку роботи первинних парторганізацій і стан масово-політичної робо-
ти. Статистичні звіти про склад, розподіл членів і кандидатів ВКП(б), чле-
нів ВЛКСМ. 

Представлення органів прокуратури про порушення трудової та дер-
жавної дисципліни і правил техніки безпеки на залізничному транспорті. 
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Листування з питань основної діяльності політвідділів; добору, при-
значення та звільнення кадрів. 

Накази з особового складу; особові справи працівників політвідділів; 
характеристики на комуністів; списки нагороджених урядовими нагорода-
ми, грамотами ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ. 

Заяви та скарги трудящих і відповіді на них.
 
Козятинського відділку Південно-Західної залізниці, ф. П-5219, 66 од.зб.; 
1948-1956 рр.; 
Жмеринського відділку Південно-Західної залізниці, ф. П-5243, 81 од.зб.; 
1949-1956 рр. 
 
 
 

19. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
ВІННИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ  
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-6025, 49 од.зб., 1976-1983 рр. Опис. 
 
Створена відповідно до постанови секретаріату правління Спілки худож-
ників Української РСР 22 квітня 1976 р. Добровільна громадська творча 
організація, що об’єднує художників і мистецтвознавців.  

 
Постанови колегії Міністерства культури УРСР, обласного управ-

ління культури; протоколи звітно-виборних, загальних зборів членів спіл-
ки, засідань правління; плани роботи; звіти, довідки про творчу діяль-
ність; документи про участь художників у міжнародних, всесоюзних, все-
українських, регіональних виставках, роботу з молодими художниками; 
фотографії робіт художників. 

Кошториси, штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. 
 
 

ВІННИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ  
ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-5967, 141 од.зб., 1971-1983 рр. Опис. 
 
Створена відповідно до постанови Президії Спілки письменників України 
14 жовтня 1970 р. Добровільна громадська творча організація, яка об’єднує 
літераторів-професіоналів. 
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Протоколи загальних зборів членів спілки, засідань бюро; протоко-
ли обговорення творів письменників і літераторів; плани роботи;  звіти, 
довідки, інформації про роботу організації; документи про діяльність лі-
тературних об’єднань і секцій; рецензії на роботи письменників-початків-
ців; програми, тексти виступів письменників; листування з видавництва-
ми, письменницькими організаціями про шефську роботу, видання творів, 
проведення літературних свят. 

Кошториси, штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. 
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УРСР 
 
Ф. Р-5995, 66 од. зб., 1968-1983 рр. Опис. 
 
Вінницьке обласне відділення створено відповідно до розпорядження пра-
вління Спілки журналістів України 5 травня 1957 р. З 1971 р. іменується 
Вінницькою обласною організацією. Добровільна творча громадська ор-
ганізація професійних журналістів. 

 
Протоколи звітно-виборних конференцій, засідань бюро; плани, зві-

ти, довідки, інформації про діяльність обласної та первинних журналіст-
ських організацій; відомості про склад і рух членів Спілки; огляди район-
них газет; документи про проведення пленумів правління; проведення 
творчих конкурсів; роботу творчих секцій, постійного семінару журна-
лістської майстерності; навчання журналістських кадрів; інформаційний
листок "Новини Поділля".  

Кошториси, річні бухгалтерські звіти. 
 
 

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ  
МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА УРСР 
 
Ф. Р-6011, 46 од. зб., 1959-1986 рр. Описи. 
 
27 квітня 1959 р. Радою Міністрів УРСР  прийнята постанова № 614 "Про 
створення Хорового товариства УРСР". Відповідно до  рішення Вінницького 
облвиконкому від 20 листопада 1959 р. № 777 створений оргкомітет обласно-
го відділення Хорового товариства Української РСР. 22 квітня 1962 р. відбу-
лась установча конференція обласного відділення товариства. У 1967 р. това-
риство перейменоване в Музично-хорове. 18 березня 1975 р. ІІ з’їзд  товарис-
тва прийняв рішення про перейменування його в Музичне. Добровільна тво-
рча масова громадська організація, що об’єднує діячів професійного музич-
ного мистецтва та учасників самодіяльних музичних колективів. 
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Накази відповідального секретаря; протоколи засідань оргкомітету, 
звітно-виборних конференцій, пленумів, засідань президії; звіти районних  
відділень; документи про діяльність відділення, пропаганду музично-
хорового мистецтва (плани, звіти, інформації). 

Коштториси; штатні розписи; річні бухгалтерські звіти. 
У фонді відклались документи про роботу секції самодіяльних ком-

позиторів. 
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ТОВАРИСТВА ЛЮБИТЕЛІВ КНИГИ УРСР 
 
Ф. Р-6024, 65 од.зб., 1974-1987 рр. Опис. 
 
У 1974 р. відповідно до постанови ЦК КПРС в СРСР розпочата робота з 
організації Всесоюзного добровільного товариства любителів книги. 12 
травня 1974 р. відбулась обласна установча конференція Товариства. Доб-
ровільна масова громадська організація. Основне завдання – покращення 
пропаганди літератури, активне її використання в комуністичному вихо-
ванні,  широке залучення громадськості до розповсюдження літератури, 
об’єднання і координування діяльності книголюбів. 
 
Протокол обласної установчої конференції, протоколи пленумів, за-

сідань президії правління, звітно-виборних конференцій районних органі-
зацій; звіти, довідки, інформації про роботу відділення. 

Кошториси, штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. 
 
 

ВІННИЦЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ  
РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДРУЖБИ (КОЛЕКЦІЯ) 
 
Ф. Р-6026, 48 од.зб., 1967-1990 рр. Опис. 
 
Інформації про роботу міського та первинних організацій товарист-

ва; документи про перебування в ПНР колективів і делегацій радянсько-
польської дружби (плани, програми, звіти, списки); тексти виступів, по-
здоровлень; статті про радянсько-польську дружбу; документи про про-
ведення урочистостей з нагоди ювілейних дат (плани, програми, тексти 
виступів); список складу правління. 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ  
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-6156, 39 од.зб., 1987-1999 рр. Опис. 
 

 
Вінницька обласна Рада ветеранів війни та праці створена у 1987 р. як 
складова частина Всесоюзної організації ветеранів війни, праці та зброй-
них сил. 15 жовтня  1991 р. на звітно-виборній конференції перейменована 
у Вінницьку обласну Раду ветеранів. Добровільна громадська організація 
ветеранів війни, праці, збройних сил і органів правопорядку,  діє на засадах 
самоврядування.  

 
Протоколи звітно-виборних конференцій, пленумів, засідань прези-

дії; плани роботи; документи про діяльність обласної  Ради (довідки, ін-
формаціїї листування, створення і діяльність ветеранських організацій 
Вінниччини; списки ветеранів війни та праці. 

Кошториси, штатні розписи; річні бухгалтерські звіти. 
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО  
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ (УТОС) 
 
Ф. Р-6119, 45 од.зб., 1977-2001 рр. Описи. 

 
Вінницька обласна рада первинних організацій УТОС створена у 1977 р. 
на підставі протоколу засідання президії Центрального правління УТОС 
від 25 листопада 1976 р. "Про створення обласних і міжобласних Рад пер-
винних організацій Українського товариства сліпих". Основні напрямки 
діяльності – керівництво первинними організаціями УТОС, сприяння їх 
виробничій діяльності, ведення загального обліку інвалідів зору, сприяння 
в працевлаштуванні інвалідів зору на підприємствах товариства і поза ме-
режею УТОС. 

 
Постанови президії центрального правління УТОС; накази і розпо-

рядження голови; протоколи звітно-виборних конференцій,  засідань об-
ласної ради первинних організацій УТОС;  плани роботи; річні звіти; до-
кументи про організацію праці і побуту членів УТОС, їх облік; соціаліс-
тичні зобов’язання; списки членів. 

У фонді відклались документи фонду милосердя і здоров’я Вінни-
цької територіальної первинної організації УТОС. 
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ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОГО  
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ (УТОГ) 

 
Ф. Р-5998, 61 од.зб., 1954-1978 рр. Опис.  

 
Організований відповідно до постанови Центрального виконавчого комі-
тету РНК УРСР від 4 квітня 1933 р. № 61/544 п.51. Підпорядковується 
Центральному правлінню УТОГ, фінансується коштами товариства. 
Об’єднує глухих і глухонімих громадян для їх культурно-побутового об-
слуговування. Залучає членів товариства до активної участі в політичному, 
громадському, господарському житті країни, проводить культурно-
просвітницьку роботу серед них, сприяє покращенню умов життя глухих. 

 
Постанови президії Центрального правління, протоколи звітно-

виборних конференцій, пленумів правління обласного відділу, засідань 
Президії облвідділу, розпорядження голови облвідділу; плани роботи, 
звіти про організаційно-масову, культурно-масову роботу, чисельність і 
склад спеціалістів;  документи обласних нарад передовиків виробництва 
(плани, доповіді, списки) про соціалістичне змагання (довідки, інформа-
ціїї, соціалістичні зобов’язання), роботу обласної спортивної федерації 
глухих (постанови, протоколи, звіти). 

Кошториси, штатні розписи, річні бухгалтерські звіти.  
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  
ТОВАРИСТВА ВИНАХІДНИКІВ 
 
Ф. Р-765, 130 од. зб., 1931-1938 рр. Опис. 
 
Створена у 1931 р. Підпорядковувалася Всеукраїнській раді товариства 
винахідників. Здійснювала організаційне керівництво осередками товарис-
тва у області. Сприяла розвитку та використанню винахідництва і раціона-
лазації в промисловості та сільському господарстві. Ліквідована у 1938 р. У 
фонді відклалися документальні матеріали, розпочаті Вінницькою міською 
радою Всеукраїнського товариства винахідників у 1931 р. 
 
Директиви, інструкції, розпорядження Центральної ради Всесоюз-

ного товариства винахідників, Всеукраїнської і обласної ради товариства 
винахідників. Протоколи засідань обласної ради Товариства. Стенограма 
ІІІ пленуму обласної ради Товариства від 23-24.12.1935, І обласного зльо-
ту винахідників сільського господарства від 1-2.12.1935. Протоколи зборів 
осередків Товариства про розгляд раціоналізаторських пропозицій. Нака-
зи по обласній раді Товариства. 
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Положення про організацію і роботу осередків Товариства в колгос-
пах, МТС і радгоспах. 

Плани роботи обласної ради Товариства і звіти про діяльність, фі-
нансові звіти. 

Документи про проведення місячників винахідництва і раціоналіза-
ції, про організацію у м. Вінниці обласної виставки з винахідництва 
(1935). Інформації про обстеження ступеня ефективності раціоналізатор-
ських пропозицій на підприємствах області. Акти обстеження роботи за-
водських осередків Товариства. Списки колгоспів області (1932).  

Листування з Головцукром УРСР про застосування вакуум-апарату 
винахідника Кожушка, з установами Держбанку з питань планування 
державного кредитування. Заяви, скарги винахідників та відповіді на них. 

Анкети членів Товариства. 
 
 
ВІННИЦЬКІ ОБЛАСНІ РАДИ ВСЕСОЮЗНОГО  
ТОВАРИСТВА ВИНАХІДНИКІВ І РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ 
(ОАФ) 
 
Ф. Р-5738, 653 од. зб., 1958-1988 рр. Описи. 
 
Постановою ВЦРПС від 17.01.1958 були утворені Всесоюзне і Республіканські 
товариства винахідників і раціоналізаторів та обласні ради на місцях. Обласні 
ради об’єднували первинні організації Товариства в промисловості, сільському 
господарстві й транспорті. Постановою Президії ВЦРПС від 1.02.1963 в облас-
тях було створено по дві самостійні ради  Товариства:  рада  з  промисловості, 
будівництва й транспорту і рада з сільського господарства. В грудні 1964 р.  та-
кий поділ було скасовано і відновлено єдину обласну раду Товариства. Форма- 
льно товариство було добровільною масовою   організацією трудящих,  що 
брали участь у винахідництві й раціоналізаторстві під керівництвом профспілок. 
Обласній раді підпорядковувалися районні ради та первинні організації.   
 
Постанови Ради Міністрів СРСР, вказівки та роз’яснення Комітету у 

справах винаходів і відкриттів. Постанови, інструктивні вказівки ВЦРПС, 
Всесоюзної і Республіканської рад Товариства з пистань фінансів, обліку 
та звітності. Постанови Раднаргоспу Вінницького економічного району 
про проведення конкурсу на кращу винахідницьку і раціоналізаторську 
пропозицію. Протоколи пленумів, засідань президії Вінницької обласної 
ради Товариства. Протокол і стенограма засідання 1-ї обласної конферен-
ції винахідників і раціоналізаторів (1958 р.).  

Зведені статистичні звіти в розрізі галузей і підприємств про надхо-
дження і впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Звіти 
про поїздки у творчі відрядження. Інформації  про  роботу  сілських  са-



модіяльних творчих об’єднань. Звіти первинних організацій Товариства 
про кількість членів осередків, сплату членських внесків та ін. 

Акти документальних ревізій обласної ради Товариства. Протоколи 
звітно-виборних зборів первинних організацій. Довідки та інформації про 
результати перевірки стану винахідницької і раціоналізаторської роботи 
на підприємствах. Матеріали про проведення огляду-конкурсу з раціона-
лізаторської і патентно-ліцензійної роботи на Барському машинобудівно-
му заводі (1967-1968 рр.); про роботу секції з раціоналізаторства і винахі-
дництва в харчовій промисловості. 

Матеріали про представлення до нагородження кращих винахідни-
ків і раціоналізаторів. 

Листування з Центральною та Республіканською радами Товариства 
про стан винахідництва і раціоналізаторської роботи в області. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ  
ТОВАРИСТВА "ДРУЗІ ДІТЕЙ" 
 
Ф. Р-2698, 164 од. зб., 1931-1935 рр. 
 
Створений у 1932 р. Займався питаннями боротьби з дитячою безпритуль-
ністю. Здійснював заходи з виховання та оздоровлення дітей, їх соціальної 
реабілітації. Ліквідований у 1936 р. 
У фонді відклалися документальні матеріали, розпочаті Вінницьким місь-
ким комітетом "Друзі дітей" у 1931 р. 
 
Постанови, розпорядження Центрального правління Товариства "Друзі 

дітей" про об’єднання комісій допомоги дітям з Товариством "Друзі дітей", 
про ліквідацію місцевих комітетів Товариства в обласних центрах. Постанови 
Вінницького обласного комітету товариства про літню оздоровчу кампанію; 
про проведення фінансових ревізій та обстежень діяльності місцевих осеред-
ків. Накази по Вінницькому міському осередку Товариства. Копії протоколів 
засідань правлінь районних осередків Товариства, виробничих нарад у майс-
тернях, підвідомчих обласному комітету Товариства.  

Матеріали про підготовку й проведення І обласного з’їзду Товарист-
ва "Друзі дітей" (1933). 

Акти обстежень, виробничі плани, фінансові звіти майстерень, під-
відомчих Товариству. Договори з місцевими підприємствами про вико-
нання різних робіт, здачу приміщень в оренду. 

Акти ревізій районних правлінь Товариства, обстежень дитячих бу-
динків, колоній (в актах обстеження за 1933 р. міститься інформація про 
патронування установами кількох тисяч подільських дітей-сиріт та непо-
одинокі випадки дитячої смертності від "виснаження організму", захво-
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рювань тощо). Відомості про стан оздоровчих кампаній у районах облас-
ті. Списки дітей по дитячих будинках Вінницької області.  

Листування з районними правліннями, осередками Товариства з пи-
тань проведення оздоровчої роботи, розгортання соціалістичного змаган-
ня, з організаційних та фінансових питань. 

Заяви членів артілей про прийняття дітей в ясла і дитячі майданчи-
ки. Документи з особового складу: списки, посвідчення тощо. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОКРУЖНЕ ПРАВЛІННЯ  
ТОВАРИТСВА "ДРУЗІ ДІТЕЙ" 
 
Ф. Р-2759, 68 од. зб., 1925-1929 рр. Опис. 
 
Статут Всеукраїнського товариства "Друзі дітей". Положення про 

шефські комітети осередків товариства "Друзі дітей".  
Постанова ЦВК СРСР про організацію місцевих лотерей. Постанова 

президії ВЦРПС про участь профспілок у боротьбі з дитячою безприту-
льністю. Протокол засідання РНК УРСР про боротьбу з дитячою безпри-
тульністю. 

Протоколи засідань правління Всеукраїнського товариства "Друзі 
дітей", виконавчого бюро Вінницького окружного відділення, районних 
відділень Товариства з організаційних та фінансових питань.  

Плани роботи окружного, районних відділень та місцевих осередків. 
Звіти про роботу. 

Акти перевірки фінансового господарства Калинівського районного 
відділення Товариства. 

Листування з районними відділеннями Товариства з організаційних 
та фінансових питань, про планування роботи та звітність. 

 
 
РАЙОННІ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА "ДРУЗІ ДІТЕЙ" 
 
2 фонди, 24 од. зб., 1926-1927, 1931-1933 рр. Описи. 
 
Обіжники правління Всеукраїнського товариства оздоровлення ді-

тей, сприяння комуністичному вихованню "Друзі дітей", Вінницького 
окружного відділення товариства "Друзі дітей", Вінницького місцевого 
комітету "Друзі дітей" про заходи боротьби з дитячою безпритульністю. 
Протоколи засідань Вінницької окружної ради Всеукраїнського товарист-
ва "Друзі дітей" з організаційних питань, про роботу осередків. План ро-
боти з проведення місячника допомоги безпритульним дітям у Межирів-
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ському районі. Протоколи засідань трійки при Озаринецькому дитячому 
майданчику про організацію осередків Товариства. 

Фінансові звіти районних відділень та осередків Товариства. 
Акти обстеження роботи осередків Товариства. 
Листування з осередками Товариства про фінансову та статистичну 

звітність, з організаційних питань. 
 
Межирівське, ф. Р-2758, 7 од. зб., 1926-1927 рр.; 
Могилів-Подільське, ф. Р-2771, 17 од. зб., 1931-1933 рр. 
 
 
ВІДДІЛИ ТОВАРИСТВА АВІАЦІЇ І  
ПОВІТРОПЛАВАННЯ УКРАЇНИ І КРИМУ 
 
2 фонди, 97 од. зб., 1923-1925 рр. Описи. 
 
Обіжники і розпорядження правління і ради Товариства авіації і по-

вітроплавання України і Криму, губернського відділу Товариства, прото-
коли засідань президій губернського та Вінницького окружного відділів 
Товариства і документи до них. 

Документи про створення Вінницького окружного відділу Товарис-
тва. Інформаційні звіти губернського відділу Товариства, статистичні 
звіти окружних відділів та місцевих осередків. Доповідь про організацію 
Могилів-Подільського відділу Товариства. Відомості про надходження 
членських внесків. План проведення місячника повітряного флоту у Він-
ницькому окрузі (1925). 

Короткий огляд діяльності і стану мережі осередків Товариства дру-
зів повітряного флоту. Акти обстежень кінотеатру "Червоні крила". Пла-
ни Вінницького і Проскурівського аеродромів. 

Листування з правлінням Всеукраїнського товариства авіації і пові-
троплавання про поширення значків і марок членських внесків; з військо-
вим частинами і земельними органами – про відведення землі для аерод-
ромів, про сприяння військово-повітряним силам. 

Посвідчення співробітників губернського відділу Товариства. 
 
Подільський губернський, ф. Р-111, 87 од. зб., 1923-1925 рр.; 
Вінницький окружний, ф. Р-2574, 10 од. зб., 1923-1925 рр. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНСЬКА РАДА ТОВАРИСТВА ДРУЗІВ 
ХІМІЧНОЇ ОБОРОНИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Ф. Р-112, 92 од. зб., 1924-1925 рр. Опис. 



Обіжники та розпорядження, протоколи засідань науково-технічної 
секції Всеукраїнського товариства друзів хімічної оборони і промислово-
сті, протоколи засідань губернської ради Товариства. 

Звіти про роботу губернської, окружних рад, районних бюро, місь-
ких, виробничих осередків Товариства. Списки членів. 

Листування з районними бюро, виробничими осередками Товарист-
ва про кількість членів, перспективи розвитку, сплату членських внесків. 

 
 
ОКРУЖНІ ТА РАЙОННІ РАДИ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ 
ОБОРОНІ, АВІАЦІЙНОМУ ТА ХІМІЧНОМУ БУДІВНИЦТВУ 
 
5 фондів, 130 од. зб., 1923-1929 рр. Описи. 
 
Реорганізовані у 1927 р. з відділів Товариства авіації, хімії та повітропла-
вання України і Криму. 
 

Протоколи засідань президій окружних відділів Товариства з фінан-
сових, організаційних питань, про планування роботи, роботу секцій. 
Протоколи засідань хімічних, стрілецьких та аеросекцій  окружних  від-
ділів. Протоколи загальних зборів членів  осередків на підприємствах, 
в установах про звітність, виконання планової роботи, з організацій- 
них, фінансових і кадрових питань.  

Звіти про роботу окружних рад Товариства, про проведення місяч-
ників оборони. 

Акти обстеження роботи районних правлінь Товариства. Матеріали 
про збір коштів на літак "Червона Вінниця". Списки членів осередку То-
вариства при Подільському філіалі Цукротресту, Вінницькому окружно-
му управлінні ДПУ. Списки осередків Товариства по районах Вінницько-
го округу. 

Листування з видавництвом "Аерохім" про постачання літератури 
та її поширення, з районними бюро Товариства – з фінансових і кадрових 
питань, проведення місячників оборони.  

 
ʆкружні: 
Вінницька, ф. Р-307, 103 од. зб., 1923-1929 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-742, 11 од. зб., 1923-1927 рр. 
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Обіжники та інструкції Центрального управління Товариства з ком-
плектування військово-технічних шкіл, про участь у  проведенні  револю-
ційних свят, ведення фінансової звітності. Обіжники  Народного  Коміса- 
ріату земельних справ і протоколи хімічної секції  про  боротьбу  з  сіль-
ськогосподарськими шкідниками. 



ʈайонні: 
Піщанська, ф. Р-2244, 3 од. зб., 1927 р.; 
Плисківська, ф. Р-3380, 9 од. зб., 1926-1929 рр.; 
Станіславчицька, ф. Р-3522, 4 од. зб., 1927-1928 рр. 
 
 
РАЙОННІ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ  
АВІАЦІЇ, ХІМІЇ ТА ПОВІТРОПЛАВАННЮ 
 
2 фонди, 8 од. зб., 1923-1926 рр. Описи. 
 

Списки членів Товариства. 
Листування з Бердичівським окрвиконкомом, осередками Товарист-

ва з фінансових питань. 
 
Пиківське, ф. Р-1002, 3 од. зб., 1924-1926 рр.; 
Плисківське, ф. Р-3404, 5 од. зб., 1923-1926 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ  
ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-5390, 1347 од. зб., 1944-1993. Описи. 
 
Створений 1932 р. як Вінницька обласна рада Товариства сприяння оборо-
ні й авіаційно-хімічному будівництву. За довоєнний період документи не 
збереглися. Постановою РМ УРСР від 3.05.1948 р. за № 737 Товариство 
сприяння обороні й авіаційно-хімічному  будівництву  було  розділено  на 
три товариства: Добровільне  товариство  сприяння  армії,  Добровільне 
товариство сприяння авіації і Добровільне товариство сприяння флоту. 
Постановою РМ СРСР від 20.08.1951 р. за № 3060, спільною постановою 
Вінницького обкому КПУ і облвиконкому від 12.09.1951 р. № 1591 обласні ор-
ганізації трьох товариств були об’єднані у Вінницький обласний комітет Доб-
ровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ). Основні 
функції: підготовка молоді й допризовників до служби в армії і здобуття різ-
них військових і цивільних професій; розвиток військово-прикладних видів 
спорту. На VІІ позачерговому з’їзді ДТСААФ УРСР 26.09.1991 р. товариство 
було реорганізовано в самостійну оборонно-патріотичну організацію – Това-
риство сприяння обороні України, відповідно Вінницький обласний комітет 
ДТСААФ став обласним комітетом ТСО України. 
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Обіжники правління Товариства авіації і повітроплавання України і 
Криму. Протоколи засідань Київського губернського правління авіахіму, пре-
зидії Бердичівського окрвідділу "Аерохіму", Пиківського бюро Товариства. 



Постанови і директивні вказівки ЦК ДТСААФ, Президії ЦК ТСО 
України. Постанови, рішення Вінницького обласного комітету КПУ, об-
ласного, районних та міських виконкомів рад з питань діяльності коміте-
тів Товариства. 

Накази, протоколи пленумів, засідань президії обласного комітету 
ДТСААФ. Матеріали обласних конференцій Товариства. 

Річні плани роботи. Плани розвитку авіамоделізму в області. 
Річні звіти з масової, навчальної і спортивної роботи обласного та 

районних комітетів Товариства. Звіти про військово-масову, навчальну і 
спортивну роботу. Річні фінансові звіти. Звіти про роботу планерних ста-
нцій і авіваційну підготовку; про навчання членів ДТСААФ і населення 
протиповітряному, протиатомному, протихімічному і протибактеріаль-
ному захисту. 

Рапорти, довідки про перевірку діяльності районних комітетів і пер-
винних організацій Товариства. Інформації про проведення обласних зма-
гань юних авіамоделістів. Матеріали про проведення спартакіад з техніч-
них видів спорту. Зведені відомості про підготовку спеціалістів для 
Збройних сил СРСР і народного господарства. 

Проект будівництва парашутної вишки у Вінницькому парку куль-
тури і відпочинку ім. Горького (1958 р.). Aкт державної комісії про прийн-
яття в експлуатацію приміщення Вінницької школи технічної підготовки 
ДТСААФ і матеріали до нього (1973 р.). 

Штатні розписи і кошториси обласного, районних і міських комі-
тетів Товариства. Паспорти спортивно-технічних клубів. 

Листування з Республіканським комітетом ДТСААФ УРСР, районни-
ми комітетами з питань роботи курсів водіїв, про підготовку допризовників.  

 
 
СТАНІСЛАВЧИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМІТЕТ  
ДОБРОВІЛЬНОГО ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ  
АРМІЇ, АВІАЦІЇ І ФЛОТУ 
 
Ф. Р-4624, 2 од. зб., 1953-1957 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань і плани роботи комітету. 
Звіти про рух членів Товариства. 
 
 
ПОДІЛЬСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ  
УПОВНОВАЖЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО  
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
 
Ф. Р-94, 225 од. зб., 1922-1925 рр. Опис. 
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Створене у 1922 р. Здійснювало організаційні заходи з боротьби з дитячою 
безпритульністю, надавало матеріальну і медичну допомогу населенню, 
організовувало медичні установи і пункти харчування. Ліквідоване 
1.08.1925. 
 
Постанови, інструкції, положення та обіжники Головного і губерн-

ського управлінь Українського Червоного Хреста про завдання і роль 
Товариства, організацію медичної допомоги, пунктів харчування. 

Протоколи засідань головного управління УЧХ, І губернської нара-
ди членів товариства (1924), протоколи з’їзду представників комітетів 
УЧХ Вінницького округу (1925) та місцевих комітетів про організацію 
медичних установ, роботу уповноважених комітетів УЧХ, про боротьбу з 
безпритульністю.  

Положення про місцеві комітети УЧХ (1923 р.). 
Річні звіти про роботу Кам’янець-Подільського, Проскурівського, 

Могилів-Подільського, Гайсинського,  Тульчинського  і  Вінницького 
окружних комітетів УЧХ, акти обстежень роботи місцевих комітетів. Ме-
дичні звіти установ УЧХ по районах та округах Подільської губернії. 

Кошториси прибутків і видатків. Інвентаризаційні описи Жмерин-
ського дитячого будинку (1923). Списки членів Товариства. 

Листування з головним управлінням УЧХ, губернським і окружни-
ми відділами охорони здоров’я про роботу медичних установ і харчових 
пунктів, про боротьбу з безпритульністю, фінансування та звітність. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ  
УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
 
Ф. Р-95, 218 од. зб., 1925-1930 рр. Опис. 
 
Утворений в 1924 р. Здійснював організаційні заходи з боротьби з дитячою 
безпритульністю, надавав матеріальну і медичну допомогу населенню, ор-
ганізовував медичні установи і пункти харчування. Ліквідований 1.09.1930 р. 
 
Обіжники та інструкції Центрального комітету Українського Черво-

ного Хреста про роботу окружних і сільських комітетів, гуртків першої 
допомоги, курсів медичної допомоги, про організацію оздоровчих кампа-
ній. Розпорядження Вінницького окружного комітету про роботу низових 
організацій УЧХ. 

Протоколи пленумів і засідань президії ЦК УЧХ (1925-1930 рр.), V 
з’їзду (1929 р.) та ІІІ конференції (1926 р.) уповноважених представників 
місцевих товариств УЧХ з питань медично-санітарної роботи лікарень, 
аптек, поліклінік, проведення курортних кампаній, роботи місцевих комі-
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тетів УЧХ, організації курсів першої медичної допомоги, фінансування та 
звітності (1926-1930 рр.). Протокол І конференції Тиврівського районного 
комітету УЧХ (1930 р.). 

Документи про обкладання податками театральних установ на ко-
ристь Товариства, про відкриття поліклініки у м. Вінниці (1927 р.). 

Звіти про роботу районних та сільських комітетів товариства УЧХ. Ак-
ти перевірки діяльності окружного, районних та сільських комітетів УЧХ. 

Листування з окружною інстпектурою охорони здоров’я, міськими 
комітетами УЧХ, аптекоуправліннями та будинками освіти з питань ор-
ганізації осередків, гуртків і курсів медичної допомоги та проведення 
культмасової роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-4956, 1971 од. зб., 1932, 1945-2000 рр. Описи. 
 
Створена у 1932 р. До основних функцій входило: проведення масової са-
нітарно-оборонної роботи серед населення, організація і навчання санітар-
них дружин, підготовка на курсах і в школах кадрів санітарної оборони, 
сприяння органам охорони здоров’я у проведенні санітарно-оздоровчих і 
протиепідемічних заходів, пропаганда медичних і санітарно-гігієнічних 
знань.  З 1992 р.  функції  організації  змінилися,  основними  стали  такі: 
сприяння органам державної влади, органам охорони здоров’я у попере-
дженні захворювань, зміцненні здоров’я та соціального благополуччя лю-
дини, вихованню та формуванню здорового способу життя; координація та 
здійснення роботи з розповсюдження міжнародного гуманітарного права; 
надання медико-соціальної допомоги самотнім непрацездатним громадя-
нам похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам та іншим верствам населення. 
 
Положення про Вінницьку обласну організацію Товариства Черво-

ного Хреста України. 
Директиви і розпорядження Центрального комітету Товариств Чер-

воного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР і УРСР. Протоколи і рішення 
пленуму і президії обласного комітету Товариства.  

Протоколи пленумів, звітно-виборних конференцій обласного і ра-
йонних комітетів Товариства. 

Розпорядження голови обласного комітету Товариства з основної 
діяльності.  

Протоколи засідань педагогічної ради сектора курсів медичних сестер. 
Методичні рекомендації та інформаційно-методичні листи обласно-

го комітету Товариства. Плакати і пам’ятки з пропаганди санітарно-
оздоровчих і профілактичних заходів. 
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Документи наради-симпозіуму "Медсестринство на Вінниччині" (1995 р.) 
Квартальні, річні плани роботи президії, відділів обласного та ра-

йонних комітетів Товариства. Квартальні й річні звіти про підготовку ме-
дичних кадрів і санітарного активу, про роботу райкомів Товариства і 
пояснювальні записки з організаційно-масової, шефської і шкільної робо-
ти. Звіти обласної організації Товариства про участь у реалізації програми 
"Навчально-методична, медична і соціальна підтримка діяльності патро-
натної служби, спрямованої на зниження захворюваності на туберкульоз, 
СНІД  та  хвороби,  що  передаються  статевим  шляхом".  Статистичні  й 
фінансові звіти про діяльність обласного  комітету  Товариства,  звіти  по 
кадрах. Звіти про роботу курсів медичних сестер. 

Довідки про обстеження роботи обласного і районних комітетів То-
вариства. Інформації про роботу з виконання в області програми "Здо-
ров’я літніх людей і інвалідів" за 1989-1999 рр., про роботу з організації 
надання медико-санітарної та гуманітарної допомоги малозахищеним 
верствам населення, про розвиток безоплатного донорства по області. 

Матеріали про представлення до нагородження значком "Відмінни-
ку саноборони СРСР", грамотами виконкому санітарної оборони Черво-
ного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР, ЦК і обласного комітету Това-
риства; про проведення кущових змагань санітарних дружин. 

Листування з ЦК Товариства ЧХ про репатріацію громадян, що ме-
шкають у СРСР, про розшук політемігрантів; з обласною радою депутатів 
трудящих – про організаційно-масову роботу серед населення. 

Протоколи загальних зборів і засідань профспілкового комітету. 
 
 
ТИВРІВСЬКИЙ PАЙОННИЙ KОМІТЕТ TОВАРИСТВА 
УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
 
Ф. Р-296, 18 од. зб., 1923-1925 рр. Опис. 
 
Обіжники, інструкції та розпорядження Головної губерніальної 

управи Червоного Хреста. 
Протоколи засідань районного комітету та з’їзду сільських комітетів. 
Документи про організацію осередків Товариства. 
Листування з управлінням уповноваженого ЧХ на Поділлі, райви-

конкомом, сільськими комітетами з організаційних питань. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ТОВАРИСТВА "ЗНАННЯ" УРСР 
 
Ф. Р-5346, 695 од. зб., 1948-1990 рр. Опис. 
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Утворена 1948 р. згідно з постановою РМ СРСР від 29.04.1947 № 1377
як  Вінницьке  обласне  відділення  Товариства  з  поширення   політичних 
і наукових знань. До функцій Товариства входило: поширення серед насе-
лення політичних і наукових знань шляхом проведення лекцій, теоретич-
них і науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, видання нау-
ково-популярної літератури. З 1963 р. називається Вінницьке обласне від-
ділення Товариства "Знання", а з 1964 р. – Вінницька обласна організація 
Товариства "Знання".  
 
Директиви правлінь Всесоюзного і Українського республіканського 

товариств "Знання". Постанови президії правління Всесоюзного товарис-
тва "Знання" та Українського республіканського товариства "Знання". 
Протоколи обласних звітно-виборних конференцій Товариства "Знання" 
УРСР. Протоколи пленумів правління обласної організації Товариства. 

Протоколи засідань науково-методичної ради з пропаганди філо-
софських знань і наукового комунізму; науково-методичної ради з пропа-
ганди науково-природничих знань; науково-методичної ради з пропаган-
ди зовнішньої політики СРСР і міжнародних стосунків. Методичні реко-
мендації для лекторів, методичні бюлетені, тексти лекцій. 

Протоколи звітно-виборних і загальних зборів профспілкової організації. 
Звіти обласної організації про лекційну роботу, роботу народних 

університетів, звіти районних і міських відділень Товариства про членсь-
кий склад. Річні бухгалтерські звіти. 

Списки знатних земляків-вінничан (1967). 
Листування з Всесоюзним, Республіканським товариствами, обко-

мом КПУ з основних питань діяльності, з районними організаціями Това-
риства – з науково-організаційних питань лекційної роботи. 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ОКРУЖНЕ ТОВАРИСТВО  
ДРУЗІВ РАДЯНСЬКОГО КІНО 
 
Ф. Р-2553, 6 од. зб., 1928-1929 рр. Опис. 
 
Протоколи засідань окружного Товариства друзів радянського кіно. 
Акти ревізійної комісії Вінницької окружної ради Товариства друзів 

радянського кіно. 
Листування з Держбанком, фінвідділом, іншими установами з фі-

нансових і організаційних питань. 
Посвідчення членів Товариства. 
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ОКРУЖНІ КОМІТЕТИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ДОПОМОГИ БОРЦЯМ РЕВОЛЮЦІЇ (МОДР) 
 
2 фонди, 49 од. зб., 1924-1932 рр. Описи.  
 
Обіжники, інструкції Всеукраїнського комітету Міжнародної орга-

нізації допомоги борцям революції про шефство над політичними 
в’язнями Польщі, підготовку до перевиборної кампанії рад, агітаційно-
масову роботу. Протоколи засідань президії і секретаріату Всеукраїнсько-
го комітету МОДР. 

Протоколи засідань Вінницького та Тульчинського окружних комі-
тетів Організації, бюро Бершадського райкому МОДРу. 

Протоколи Немирівської, Тульчинської, Шпиківської районних 
конференцій Організації. 

Документи про діяльність Іллінецького, Ситковецького, Жмеринсь-
кого, Літинського, Калинівського районних комітетів організації. Прото-
коли загальних зборів осередків. 

Заяви про вступ у члени Організації. Списки членів Огранізації. 
Листування з районними комітетами з організаційних та фінансових 

питань, про склакання районних конференцій Організації. 
 
Вінницький, ф. Р-995, 34 од. зб., 1925-1932 рр.; 
Тульчинський, ф. Р-2654, 15 од. зб., 1924-1931 рр. 
 
 
ТУЛЬЧИНСЬКЕ ОКРУЖНЕ ТОВАРИСТВО З ЛІКВІДАЦІЇ НЕ-
ПИСЬМЕННОСТІ "ГЕТЬ НЕПИСЬМЕННІСТЬ" ПРИ ТУЛЬ-
ЧИНСЬКІЙ ОКРУЖНІЙ ІНСПЕКТУРІ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 
Ф. Р-879, 24 од. зб., 1926-1930 рр. Опис. 
 
Обіжники та розпорядження Українського товариства "Геть непи-

сьменність". 
Протокол І Всеукраїнського з’їзду представників Товариства. 
Протоколи засідань та накази правління окружного Товариства. 
Звіти з про роботу з основної діяльності. 
Листування з райвиконкомами з питань основної діяльності Товариства. 
 
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ЄВРЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 
 
Ф. Р-4261, 11 од. зб., 1928-1931 рр.Опис. 
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Повідомлення Центрального правління Всеукраїнського товариства 
єврейської соціалістичної культури про прийом на 3-місячні курси з під-
готовки бібліотекарів єврейських бібліотек. Протоколи засідань Центра-
льного правління Товариства допомоги єврейській культурі. 

Документи про організацію Могилів-Подільського філіалу Всеукра-
їнського товариства допомоги єврейській культурі (1928 р.). 

Звіт про роботу відділення за 1928-1929 рр. 
Листування з правлінням Товариства про роботу драматичного гуртка. 
Анкети членів Товариства. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ OКРУЖНИЙ BІДДІЛ BСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
СПІЛКИ МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК 
 
Ф. Р-516, 141 од. зб., 1924-1930 рр. Опис. 
 

 
Статут Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок. 
Обіжники, інструкції та директиви Всеукраїнської спілки мисливців 

та рибалок про організацію сільських гуртків мисливців та рибалок, ство-
рення дисциплінарних товариських комісій, про порядок полювання та 
кільцювання птахів (1926-1927 рр.). 

Директиви і розпорядження окружної спілки про складання угод на 
заготівлю хутра і м’ясних продуктів, про штучне розведення риби. 

Протоколи засідань Центральної ради товариства, пленумів президії 
окружного відділу, зборів уповноважених та членів гуртків з питань під-
готовки кадрів, охорони заповідників, боротьби з браконьєрством та ор-
ганізації спортивних змагань. 

Річні плани, доповіді та звіти окружного відділу і районних рад. Ак-
ти ревізій і обстежень роботи окружного відділу. 

Листування з Центральною радою Товариства про організацію бри-
гад для боротьби з хижаками, заготівлю хутра і риби, будівництво ставків, 
планування і звітність. 
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Створений у 1923 р. Об’єднував мисливців та рибалок округу з метою за-
готівлі і здачі хутра, м’яса дичини та риби, розведення звірів та риби. Про-
водив роз’яснювальну роботу з питань полювання і рибальства, контролю-
вав виконання законів та нормативних актів про полювання. Ліквідований 
у 1930 р. 



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ  
ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
 
Ф. Р-5330, 239 од. зб., 1966-1981 рр. Описи. 
 
Утворена в 1966 р. відповідно до постанови ЦК КПУ від 25.08.1965 р. Ос-
новні завдяння передбачали забезпечення широкої участі громадськості в 
справі охорони і збереження пам’яток історії та культури, здійснення про-
паганди заходів зі збереження пам’яток. Була безструктурною організаці-
єю. При обласній організації працювали секції пам’яток історії, архітекту-
ри, образотворчого мистецтва, археології, фольклору, етнографії, літерату-
ри, народний університет пропаганди пам’яток, громадська інспекція з 
охорони пам’яток. 
 
Постанови президії правління Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури, президії правління Вінницької обласної ор-
ганізації.  

Протокол обласної установчої конференції Товариства (1966 р.). 
Протоколи засідань президії правління Вінницької обласної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.  

Матеріали конференцій обласної та районних організацій Товариства. 
Річні фінансові звіти. 
Інформації про роботу секцій: пам’яток археології, пам’яток архіте-

ктури, пам’яток історії, історико-революційної і трудової слави та воєнно-
історичних пам’яток. Списки пам’яток археології, історії та мистецтва 
Вінницької області. Списки воїнів, які загинули в роки Другої світової 
війни по районах області. Методичні розробки на допомогу лекторам. 
Списки музейних закладів на громадських засадах, пам’ятників історії та 
культуpи, що підлягають занесенню до державного реєстру по області. 

Листування з Українським товариством охорони пам’яток історії та 
культури, відділом пропаганди і агітації Вінницького обласного комітету 
КПУ з питань збереження архітектурних пам’яток. 

 
 
ВІННИЦЬКА OБЛАСНА OРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПРИРОДИ 
 
Ф. Р-5461, 200 од. зб., 1956-1982 рр. Описи. 
 
Створена в 1958 р. Основні функції товариства: громадський контроль за 
проведенням природоохоронних заходів, дотримання природоохоронного 
законодавства; ведення обліку природних об’єктів, які потребують захис-
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ту; проведення практичних природоохоронних заходів силами членів То-
вариства. 
 
Постанови, протоколи, рішення, положення, вказівки Республікан-

ської ради Українського товариства охорони природи, рішення облвикон-
кому з питань охорони природи. 

Протоколи районних конференцій Товариства. 
Зведені звіти про роботу обласної та районних організацій Товарис-

тва; зведені звіти шкіл області про проведену природоохоронну роботу.  
Матеріали про стан і досвід роботи з охорони пам’яток природи в 

області; про підсумки проведення обласних конкурсів фотолюбителів 
"Рідна природа Вінниччини"; про участь шкіл області в проведенні кон-
курсу-огляду "Джерело". Альбоми, присвячені обласним конкурсам "На 
краще висвітлення питань охорони природи в пресі". Тексти радіопередач 
з охорони природи. Буклети на природоохоронну тематику.  

 
 
ГРОМАДСЬКІ КОМІТЕТИ ДОПОМОГИ ЄВРЕЯМ,  
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ПОГРОМІВ 
 
9 фондів, 260 од. зб., 1920-1925 рр. Описи. 
 
Створені у 1920 р. з метою надання допомоги єврейському населенню, яке 
постраждало від погромів під час революції та військових дій. Підпоряд-
ковувалися Всеукраїнському громадському комітету допомоги євреям, які 
постраждали від погромів. Ліквідовані після виконання своєї місії у 1923-
1925 рр. 
 
Накази НК охорони здоров’я СРСР і УРСР. Інструкції, обіжники 

Всеукраїнського громадського комітету допомоги євреям, які постражда-
ли від погромів. Накази Подільського губернського виконкому, протоко-
ли засідань і документи до них. Копія угоди між Єврейським комісаріа-
том і директором Американського об’єднаного розпорядчого комітету 
про розподіл допомоги для єврейського населення, яке постраждало від 
погромів. 

Доповідна записка про діяльність уповноваженого Комітету на По-
діллі (1921 р.). Звіти, доповіді про роботу уповноваженого за 1921-1922 
рр. Доповідь про стан Пиківської єврейської трудової школи, списки уч-
нів (1922 р.). Інформації про стан єврейських дитячих будинків. 

Інформація про погром у м-ку Тростянці. Списки вбитих в погромах 
євреїв у Тростянці, Тульчині, Літині. Список мешканців м. Гайсина, які 
постраждали під час військових дій у 1920 р. Списки осіб, які постражда-
ли від погромів у м-ках Ладижині, Райгороді та Соболівці. Списки упов-
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новажених Комітету по Подільській губернії. Списки осіб, які отримали 
посилки "Джойнту", євреїв, які мають родичів в Америці. 

Листування з установами Подільської губернії з питань надання до-
помоги євреям, які постраждали від погромів; з Київською районною ко-
місією Комітету, районними уповноваженими, Подільським губернським 
відділом соціального забезпечення з організаційних питань; з Подільсь-
ким губернським продовольчим комітетом – з питань перевезення проду-
ктів і товарів; з Подільським губернським відділом народної освіти – про 
підготовку учителів для єврейських шкіл; з іноземними організаціями з 
питань надання допомоги постраждалим від погромів. 

Заяви постраждалих про надання їм матеріальної допомоги. 
 
Подільський губернський, ф. Р-4954, 162 од. зб., 1920-1923 рр.;  
Бершадський, ф. Р-4256, 15 од.зб., 1921-1923 рр.; 
Вінницький, ф. Р-4254, 2 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-4260, 12 од. зб., 1920-1923 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-4253, 3 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-4257, 46 од. зб., 1921-1923 рр.; 
Піщанський, ф. Р-4255, 2 од. зб., 1921-1922 рр.; 
Томашпільський, ф. Р-4258, 2 од. зб., 1922 р.; 
Тульчинський, ф. Р-4262, 16 од. зб., 1921-1925 рр.  
 
 
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІННИЦЬКІ САМАРИТЯНИ" 
 
Ф. Р-6157, 3 од. зб., 2007-2008 рр. Опис. 
 
Статут організації. Свідоцтво про державну реєстрацію. 
Протоколи установчих та загальних зборів про створення та ліквіда-

цію організації. 
 
 
 
20. ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 
 
АРДИКУЦА ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ, ДІЙСНИЙ ЧЛЕН ГЕО-
ГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА АН СРСР, КРАЄЗНАВЕЦЬ. 
 
Ф. Р-5716, 145 од. зб., 1891,1899,1905-1979 рр. Опис. 
 
Народився 11.08.1912 р. в с. Демківка Савинецької волості Брацлавського 
повіту Подільської губернії (нині Тростянецького району Вінницької обла-
сті). 1925-1928 рр. навчався в трудовій школі в Капустянах, у 1928 р. – у 
школі ФЗУ в Козятині, у 1931-1935 рр. – у Вінницькому педінституті. 

 577



1935-1937 рр. – викладач соціально-економічних  дисциплін  у  технікумі 
механізації  сільського господарства м. Ладижина Тростянецького  райо- 
ну; 1938 р. – викладач Великоустюзького сільськогосподарського  техніку- 
му Вологодської області. 1939-1967 рр. – служба в армії. 1952 р. закінчив 
Ленінградське ордена Леніна Червонопрапорне училище військових спо-
лучень ім. Фрунзе. 1957 р. – аспірант Ленінградського державного універ-
ситету. 1958 р. – початок наукової діяльності, присвяченої вивченню історії 
Петергофа. Нагороджений медаллю “За трудовое отличие” за активну 
участь у відбудові й реставрації палаців-музеїв і парків м. Петродворця. 
Помер у серпні 1979 р. 
 
Документи біографічного характеру: автобіографія, свідоцтво про 

народження, посвідчення особи, довідки про навчання в інституті соціа-
льного виховання, педінституті, про роботу в дитячій трудовій колонії, 
характеристики з місць навчання, трудова книжка. 

Документи, які утворилися за період служби в рядах Радянської 
Армії (посвідчення, мандати, довідки) за 1939-1967 рр., копія атестату про 
закінчення екстерном Ленінградського Ордена Леніна училища військо-
вих сполучень ім. Фрунзе (1952). 

Указ Президії Верховної Ради РСР про нагородження Ардикуци 
В.Ю. за активну участь у відбудові й реставрації музеїв і парків Петродво-
рця (1973), грамоти (1967-1974). 

Наукові праці, автореферати, рукописи книг, відбитки журнальних 
статей (1958-1972). 

Документи про громадську діяльність – плани роботи Ради Товари-
ства охорони пам’яток, засідань відділень та комісій Географічного това-
риства (1971). 

Відгуки на наукові праці Ардикуци В.Ю. (1964-1972). 
Листування з видавництвами та редакціями журналів, з директора-

ми музеїв та парків Петергофа про друкування праць, про відбудову та 
популяризацію пам’ятників Петродворця (1959-1974). 

Фотографії Ардикуци В.Ю.   
 
 
БЕЗУГЛИЙ ІВАН АКСЕНТІЙОВИЧ, ВЕТЕРАН ВІЙНИ ТА 
ПРАЦІ, АВТОР КНИГ “ТАЄМНИЦІ ВЕРВОЛЬФА”, “ОБЛА-
ВА НА ОЗБРОЄННОГО ВОВКА” 
 
Ф. Р-6110, 579 од. зб., 1940-1993 рр. Опис. 
 
Народився 3 грудня 1925 р. у с. Чумаки П’ятихатського району Дніпропет-
ровської області. З 1940 р. по закінченні семирічки навчався в ремісничому 
училищі. В 1941 р. евакуювався з училищем в м. Челябінськ, після закін-
чення якого працював учнем токаря на тракторному заводі. 
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У 1942 р. направляється до Урюпинського військово-піхотного училища 
ім. Кірова. В січні 1944 р. після закінчення училища направлено в діючу 
армію 2-го Українського фронту (40 армія). З 1945 р. до лютого 1947 р.  – 
командир взводу, роти, начальник штабу батальйону при союзно-
контрольній комісії в Румунії. 1947 р., після демобілізації, вступив на на-
вчання до Дніпропетровського державного університету. У 1950-1951 рр.
перебуває на комсомольській роботі в Дніпропетровську. 1951 р. направ-
ляється на роботу в м. Станіслав (Івано-Франківськ),  де  також  перебуває
на  комсомольській роботі. З 1953 р. – інструктор  відділу  пропаганди  і 
агітації Вінницького обласного комітету КП України. 1954-1964 рр.  – 
співробітник управління УКДБ при РМ УРСР по Вінницькій області. З 
1964 р. – референт обласного товариства “Знання”. 1966-1988 рр.  – заві-
дуючий архівним відділом Вінницького облвиконкому. Нагороджений ме-
далями “За перемогу над Німеччиною“, За безупречную службу”, “40 ро-
ків збройних сил СРСР”. Помер 13 липня 1995 р. Похований у Вінниці. 
 
Документи біографічного характеру: автобіографія, анкети, харак-

теристика, копія диплома, почесні грамоти, вітальні листи, запрошення на 
ювілейні свята, фотографії (1940 - 1988). 

Документи творчого характеру (рукописи): документальна повість 
“Тайны Вервольфа” (1960), пригодницький роман “Облава на озброєного 
вовка” (1984); документальні повісті; нариси; статті, надруковані в пресі. 

Плани, тексти, програми телерадіопередач (1964). Сценарії кінофі-
льмів “Тайны Вервольфа” (1959-1989), “Об’єкт Вервольф”. 

Документи читацьких конференцій та зустрічей. 
Книги “Тайны Вервольфа”, “Герои и подвиги” (1962, 1984) ,“Облава 

на озброєного вовка”. 
Рецензії та відгуки на книги. 
Документи, зібрані до роботи: звіти про діяльність підпільного комі-

тету, партизанських загонів і груп. Доповідні записки підпільників (1944-
1962); щоденники партизанів, довідки про підпілля, партизанський рух; 
листи підпільників, тексти листівок; карта-схема розміщення підпільних 
груп, організацій; списки підпільників; копії указів Президії Верховної 
Ради Української РСР про нагородження партизанів і учасників підпілля; 
довідки та висновки про бойову діяльність партизанських загонів, 
з’єднань, партизанських комітетів; документи колишніх партизанів та 
підпільників (1934-1986); довідки, спогади, статті, анкети, характеристи-
ки, листи. Тексти виступів, фотографії, свідчення колишніх партизанів, 
копії архівних документів: протоколів нарад у ставці Гітлера, звернень, 
оголошень (1942-1945). 

Листування з колишніми партизанами, редакціями газет та журналів 
(1948-1989). 

Книги з автографами П.П. Вершигори, Є. Долматовського, К.Ф. По-
повича. 
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БЕЛКАНІЯ СЕВЕРІЯН ПАВЛОВИЧ, ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР, КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, ПО-
ЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН М. ВІННИЦІ 
 
Ф. Р-6007, 91 од. зб., 1941-1987 рр. Опис 
 
Народився  17.11.1914 р.  в  с. Отобай  Гальського  району  Грузії.  Навчався
в семирічній трудовій школі. 1932 р. – навчання  в  м. Тбілісі   у фельдшер-
ській  школі. 1935 р. – закінчив  з  відзнакою   повний курс  медтехнікуму
і зарахований до Тбіліського  медінституту, який  закінчив у 1941 р. 26 чер-
вня  1941 р.  був призваний до лав Червоної  армії  і  призначений  команди-
ром медико-санітарної роти при медсанбаті №132  282-ї  стрілецької  диві-
зії,  розташованої в   м. Києві. З  жовтня  1941 р.,  після  оточення  дивізії 
німецькими  військами,  залишається   в тилу  для  сприяння  Червоній  ар-
мії в  боротьбі  з  нацизмом.  У  1942-1944 рр.  очолює  підпільну  комуніс-
тичну антифашистську групу “Медик”  м. Вінниці.  У 1946-1948 рр.  пра- 
цює хірургом-ординатором Центральної залізничної лікарні м. Києва.  
1950 р. – провідний хірург Вінницької залізничної лікарні. 1952 р. – голов- 
ний хірург Управління залізниці. 1956 р. присвоєно  кваліфікацію  хірур- 
га вищого ступеня. 1960 р., після захисту дисертації  і  присвоєння  звання  
кандидата медичних наук, переходить на науково-педагогічну  роботу до  
Вінницького медичного інституту  ім. Пирогова. З 1981 р. – почесний член 
правління хірургічного товариства. Делегат VІІ-ХV з’їздів хірургів УРСР,  
ХХІV-ХХVІІ  Всесоюзних  з’їздів  хірургів.  1962 р. – присвоєно  почесні 
звання  Заслуженого лікаря УРСР, “Відмінник охорони  здоров’я”, “По-
чесний залізничник”. 1962-1963 рр. – депутат Вінницької міської ради. 
Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Великої Вітчиз-
няної війни, 9 медалями. Рішенням Вінницького міськвиконкому від 11 
березня 1969 р. присвоєно звання “Почесний громадянин м. Вінниці”. По-
мер у 1998 р. 
 
Документи біографічного характеру: автобіографія, посвідчення, 

характеристики, довідки, мандати (1952-1980), свідоцтва про занесення 
Белканія С.П. на обласну Дошку  пошани (1967, 1971, 1972), почесні 
грамоти, адреси (1974-1985), поздоровлення з приводу присвоєння по-
чесного звання заслуженого лікаря УРСР (1963), до ювілейних та зна-
менних  дат (1965-1985). 

Документи про наукову діяльність: рукописи наукових праць, 
звіти про виконання науково-дослідних робіт, авторські свідоцтва, по-
свідчення на рацпропозиції, рецензії та відгуки вчених про наукову і 
практичнку діяльність, відбитки наукових праць (1959-1984). 

Службова діяльність: лекції, статті, виступи, звіти і довідки про 
наукову і практичну роботу, про участь у з’їздах, наукових сесіях, 
симпозіумах, конференціях медпрацівників (1948-1984). 

Список наукових праць (1949-1985). 
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Документи про участь у Другій світовій війні: рукописи спога-
дів про перебування в  підпіллі (1961-1985),  тексти  виступів,  статей
(1960-1985), афіші  про  зустрічі  з  ветеранами  війни  (1967-1984), 
підтвердження, посвідчення, довідки (1941-1976), листування з учас-
никами війни (1958-1983). 

Листування з міськкомом КПУ, лікувальними установами про 
медичне обслуговування, санітарний стан міста; з редакціями газет та 
журналів про друкування матеріалів; командиром партизанського за-
гону ім. Леніна Дадішвілі А.А.; друзями-підпільниками і учасниками 
війни, з музеями і слідопитами, з колегами, листи від вдячних хворих 
(1949-1983). 

Фотодокументи (1957-1984). 
 
 
БУЯЛЬСКИЙ БОЛЕСЛАВ АДАМОВИЧ, КАНДИДАТ ФІЛО-
ЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ РОСІЙСЬКОЇ ТА 
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВІННИЦЬКОГО ПЕДІНСТИТУ-
ТУ ІМ. ОСТРОВСЬКОГО 
 
Ф. Р- 5322, 81од. зб., 1940-2000 рр. Опис. 
 
Народився 1 серпня 1919 р. в м. Єлисаветграді (Кіровоград). Трудову дія-
льність розпочав у 1933 р. на Бродецькій МТС Вінницької області. Упро-
довж 1935-1938 рр.  навчався в  Київському  індустріальному  рабфаці,  у 
1938-1941 рр. – на філологічному  факультеті  Вінницького педінституту. У 
1944-1945 рр. був учасником війни в складі 273 стрілецької дивізії Червоної 
армії. 3 1945 по 1996 рік працював викладачем кафедри  російської  літера-
тури  Вінницького  педінституту. 1973 р. обраний на посаду в.о. професора 
кафедри російської та зарубіжної літератури.
1996-1997 рр. працював на кафедрі історії та теорії культури Вінницького 
державного технічного університету. Співавтор шкільних підручників і 
хрестоматій та методичних посібників з вивчення творчості українських 
письменників. 
 
Документи біографічного характеру: автобіографія,  копія  диплома 

та атестату про присвоєння вченого звання, характеристики, грамоти, 
фотографії (1940-1995). 

Документи наукової діяльності:  автореферат дисертації на здобуття 
вченого ступеня доктора педагогічних наук “Педагогические проблемы 
выразительного чтения в педвузе и школе”, рукопис дисертації (1971); 
рукописи книг, посібників для студентів, статті (1981-1986); тексти та 
тези доповідей на зібранні АПН СРСР, республіканських конференціях  
(1964-1994); тексти лекцій (1972-1984); програми та запрошення на все-
союзні та республіканські конференції, семінари, вечір “Благо України”, 
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Конгрес українських націоналістів (1995); рецензії на монографії; рукопи-
си книг, збірники наукових праць (1980-1993); оповідання “І жертва і сві-
док” Трачука О.М., колишнього репресованого, в літературному записі 
фондоутворювача; листи письменників, редакцій журналів, батька космо-
навта  Г. Титова, Ленінградського відділення педагогічного товариства 
М. Рильського (1967-1995). 

Збірки поезій друзів з дарчими написами. 
Замітки до лекцій та публічних виступів. 
 
 
ВИНОКУРОВА ФАЇНА АВРАМІВНА, ЗАСТУПНИК ДИРЕК-
ТОРА ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗА-
СЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, ДОСЛІД-
НИК ІСТОРІЇ ПОДІЛЛЯ 
 
Ф. Р-6121, 122 од. зб., 1974-2010 рр. Опис. 

 
Винокурова Фаїна Аврамівна, кандидат історичних наук, заслужений пра-
цівник культури України, член Спілки журналістів України, член краєзна-
вчого товариства "Поділля". Навчалася у Московському історико-
архівному інституті, який закінчила з відзнакою у 1974 році за спеціальні-
стю "архівознавство". Все професійне життя присвятила архівній справі та 
історичній науці. З 1974 р. працювала старшим інспектором архівного від-
ділу облвиконкому, з 1988 р. – заступник директора Держархіву Вінниць-
кої області, з 2007 р. – заступник директора з науково-методичної роботи; 
очолює експертно-перевірну комісію та науково-методичну раду держар-
хіву; стояла біля витоків становлення пріоритетних напрямів роботи, які 
мають вагоме значення для розвитку архівної справи, зокрема організації 
госпрозрахункових підрозділів архівних установ області, організації тру-
дових архівів. Вперше в Україні підготувала аналітичний огляд діяльності 
цієї категорії архівних установ. Автор низки ключових нормативних про-
грамних документів.   
Усвідомлюючи вагоме значення документів усної історії як складової час-
тини джерельної бази архіву, започаткувала формування колекцій спогадів 
та свідчень, зокрема: ф. Р-6021 "Колекція документів з історії Голодомору 
1932-1933рр."; ф. Р-6022 "Колекція спогадів, свідчень та інших докумен-
тів колишніх в’язнів гетто, концентраційних та робочих таборів, а також 
громадян, примусово вигнаних на роботи до Німеччини". У 1996-2000 рр. 
як регіональний директор (за сумісництвом) Фонду С.Спілберга, організу-
вала збір інтерв’ю тих, хто пережив Голокост 1941-1944 рр. на території 
Вінницької області, свідків та учасників тих подій.  
Автор 72 методичних розробок: рекомендацій, пам’яток, запитальників 
тощо з різних напрямків документознавства та архівознавства, відзначе-
них на державному рівні, зокрема 1989 року здобула 2-е місце у Всесоюз-
ному конкурсі на кращу методичну розробку "Методичні рекомендації з 
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організації курсів підвищення кваліфікації працівників діловодного апара-
ту та архівних підрозділів установ, організацій та підприємств Вінницької 
області списку №1"; 2007 року –  1-е місце за результатами Всеукраїнсь-
кого конкурсу на кращу науково-методичну розробку "Організація роботи 
щодо приймання, фондування та обліку виборчої документації в архівних 
установах області"; 
Автор 4 книг та збірників документів: 
Вінницька область. Катастрофа (Шоа) та опір. (у співавторстві з д-ром  
І. Маляром, Київ – Тель-Авів, 1994. –191 с.); 
Голод 1932-1933, 1946-1947. Вінницька область: документи та матеріали. (у 
співавторстві з Р.Ю. Подкуром). – Вінниця: Антекс-УЛТД, 1998. – 224 с., іл.; 
Євреї Вінниччини в період Другої світової війни. Маловідомі документи та 
нові інтерпретації в 3-х томах: т.3 Учасники бойових дій на фронтах війни з 
нацизмом та трудівники тилу. – Вінниця: Антекс-УЛТД, 2000. – 336 с.; 
Євреї Вінниччини в період Другої світової війни. Маловідомі документи 
та нові інтерпретації в 3-х томах: Протистояння особистості політиці на-
цистського геноциду. Учасники антинацистського підпілля., т.2, кн.1 – 
Вінниця: Віндрук, 2010. – 1003 с., іл. 
Учасниця міжнародного україно-нідерландського проекту "Виховання то-
лерантності та уроки Голокосту"; співавтор видання каталогу експозиції з 
історії Голокосту на теренах України – "Єврейські діти України – жертви 
Голокосту" (автор частини каталогу "Трансністрія"). – Київ, 2004. – 56 с. 
Автор 87 наукових статей та публікацій, фондових та тематичних оглядів 
документів. 
Учасниця численних міжнародних, науково-практичних, науково-
педагогічних, всеукраїнських, регіональних конференцій та семінарів, зо-
крема з проблематики історії Другої світової війни, історії Голокосту, що 
проводилися у Вашингтоні (США), Відні (Австрія), Амстердамі (Нідерла-
нди), Берліні, Дрездені (Німеччина), Варшаві, Кракові, Перемишлі (Поль-
ща), Лондоні та Оксфорді (Великобританія), Єрусалимі (Ізраїль), Москві, 
Нальчику (Росія), Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові. 2008 р. 
отримала Диплом I ступеня за кращу роботу в номінації "Науково-
дослідницькі праці" за результатами V Міжнародного конкурсу "Уроки 
Голодомору – уроки Голокосту – уроки толерантності". 
За сумісництвом викладає та веде семінари у Вінницькому обласному ін-
ституті післядипломної підготовки вчителів. 
Перше надходження документів 2001 р. від фондоутворювача. Доступ до 
документів з дозволу фондоутворювача. Інформація використовувалася 
для публікацій у наукових статтях та у виставковій діяльності, у заходах з 
підвищення кваліфікації працівників архівних установ. 

 
Особисті документи: автобіографія, свідоцтво про народження, ди-

плом про вищу освіту, свідоцтво про присвоєння звання "Заслужений 
працівник культури", дипломи про здобуття I-II місць на професійних та 
творчих конкурсах, диплом із золотавою голограмою за роботу  регіона-
льним  директором  фонду  Спілберга  (копії),  почесні  грамоти,  подяки
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Держкомархіву, Вінницької обласної ради, облдержадміністрації, ад-
міністрації Держархіву області (оригінали), посвідчення (копії), візитки, 
запрошення, вітальні адреси, вітальні телеграми, родинні фотографії. Тек-
сти наукових статей, доповідей на наукових конференціях, програми 
конференцій, групові фотографії учасників, фото фондоутворювача; ру-
кописи, машинописні копії архівних документів, що використовувалися 
при підготовці статей, доповідей; рукописні витяги, статті різних авторів з 
тематики досліджень. Копії архівних документів, фотографій, зібраних 
для видання власних робіт. Копії газетних та журнальних статей про фон-
доутворювача, опубліковані інтерв’ю, вирізки з газет та журналів. Тези 
виступів на відкритті виставок – документальних експозицій, що прово-
дилися в архіві. 

Матеріали науково-педагогічних конференцій, семінарів: програми, 
збірники тез доповідей, додаткові матеріали; альбоми, буклети, листівки. 
Рукописи, машинописні варіанти книг, збірників документів із авторсь-
кими, редакційними та коректорськими правками. Тексти нарисів, фото-
графії до них, передані у видавництва. Документи, фотографії, графічні 
матеріали, сформовані в окремі комплекси документів за алфавітом прі-
звищ респондентів та осіб, діяльність яких представлено у книгах та збір-
никах документів (щодо кожної – описані окремим підрозділом).  

Витяги, статути, положення про місцеві осередки громадських, на-
ціонально-культурних товариств. 

Документи щодо збирацької діяльності усної історії, біографічні ві-
домості респондентів та листування з ними, адреси респондентів, списки 
тощо. 

Книги з дарчими надписами Г. Боряка, І. Матяш, С. Сельченко- 
вої,  І. Левітаса,  І. Зісельса,  К. Завальнюка,  В. Лозицького,  І. Щупака, 
М. Тяглого, В. Сергійчука та інш. Буклети, листівки, путівники різнома-
нітної тематики, зібрані автором; комплекти газет та журналів, бюлетенів,  
у яких опубліковано матеріали з тематики  історії  Другої  світової  війни, 
історії Голокосту. 

 
 
ГОРБ ЄВДОКІЯ ВАСИЛІВНА, КРАЄЗНАВЕЦЬ,  
ФОЛЬКЛОРИСТ, ЛІТЕРАТОР 
 
Ф. Р-5243, 520 од. зб., 1924-1987рр. Опис. 
 
Народилася 28 лютого 1911 р в с. Рождественське, Івнянського району, Бєлго-
родської області Російської Федерації. 1926 р. навчається в школі ФЗУ при 
швейній фабриці в Харкові, починає співпрацювати з газетою “Стальная игла”, 
у 1928 вибрана на 1 Всеукраїнський з’їзд робсількорів. Після навчання у 1930-
1933 рр. на курсах з підготовки в Харківський фінансовий інститут направле-
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на на роботу в Молдавську АСРР, де затверджена заввідділом піонерів Тирас-
пільського міському комсомолу. 1935 р. Молдавський обком комсомолу на-
правляє по путівці на навчання в Московську академію комуністичного ви-
ховання ім. Н.К. Крупської. З 1936 р. - працює в органах освіти. 1944 р. відря-
джається ЦК ВКП(б) на роботу до Вінниці, у 1946-1966 рр. вчителює. Горб 
Є.В. обирали депутатом Тираспільської міськради (1934), Ленінської район-
ної  ради  м. Вінниці,  головою  Вінницького  міського  комітету профспілки
вчителів (1950-1958).  Нагороджена  медалями:  “За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне”, відмінник народної освіти і вищою педагогіч-
ною нагородою – медаллю Макаренка. Член президії міського товариства з 
охорони пам’ятників, очолювала секцію фольклору. Померла 6 липня 1997 р. 
 

Рукописи повісті “Паренек из Ольшанки”, “Живой Трублаини”, тек-
сти виступів по радіо, статті, зібрані документи про фольклористів та 
краєзнавців (1969-1985). Тексти російських, українських народних пісень, 
казок, приказок, гуморесок, прислів’їв, записаних у Бєлгородській, Він-
ницькій областях. Машинописи записів сучасних свят та обрядів (1956-
1973); зібрані документи з краєзнавства (1920-1981). Відбитки статей, 
надрукованих у місцевій пресі (1953-1982). 

Запрошення та програми зустрічей, нарад, науково- теоретичних 
конференцій (1957-1968). 

Листування з відділом рукописних фондів Інституту мистецтвознав-
ства, фольклору й етнографії ім. Рильського, Вінницьким  педінститутом, 
збирачами народної творчості, видавництвами, краєзнавцями, музеями 
про друкування, використання  документів (1935-1981). 

Фотографії Є.В. Горб та зібрані нею фотографії (1948-1983). 
 
 
ГРИНИШИН ДАНИЛО МАКСИМОВИЧ, ДОКТОР 
ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР КАЛІНІНГРАДСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
     
Ф. Р-5316, 81 од. зб., 1939-1984 рр. Опис. 
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Документи біографічного характеру: автобіографія, особові листки з 
обліку кадрів, довідки про трудовий стаж та освіту (1954-1965); мандати 
на конференції (1957-1965); почесний диплом, грамоти, пам’ятні адреси 
від академії ім. Крупської, Наркомосу РСФРР, Вінницького ОблВНО, 
педколективів та громадських організацій за громадсько-патріотичну дія-
льність у зв’язку з ювілейними датами (1960-1985). 

Документи про підпілля: рукописи повістей “Тревожная юность”, 
“Юность боевая”; нариси, тексти передач, зібрані документи про підпіль-
ників: спогади, фотокопії особистих  документів, статті, списки, листу-
вання з родичами І.В. Бевза, Л.С. Ратушної, П.К. Волинця, В.О. Семенця, 
І.О. Войцехівського та ін. (1956-1986). 



Народився 16.12.1915 р. в смт Піщанці Вінницької області. В 1931 р. за-
кінчив школу, після закінчення Рибінського технікуму водного транспорту 
працює піонервожатим, потім у райкомі комсомолу, делегат обласної кон-
ференції комсомолу. 1936-1940 рр. – навчання в Ленінградському інститу-
ті політпросвіти ім. Крупської. 1940 р. по мобілізації ЦК КПРС зараховано 
в кадри Військово-Морського Флоту. Учасник боїв під Нарвою, Копор’є, 
Котомою, Петергофом, оборони Ленінграда. Після захисту кандидатської 
дисертації – старший   викладач  Вищого  військово-морського  училища 
ім. Дзержинського,  Військово-морської  академії  ім. Кірова,  Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка.  1960 р. після  захисту док-
торської дисертації викладає в Ленінградському технологічному  інститу- 
ті, пізніше – в Калінінградському державному університеті. Зробив вели- 
кий внесок у підготовку військових кадрів, підготував 2 доктори і 24 
кандидати наук. Помер у 1984 р. 
 
Документи до біографії: автобіографія, характеристики, довідки, 

мандати, посвідчення про нагородження медаллю та нагрудними знаками 
за участь у Великій Вітчизняній війні  (1943, 1981). Грамоти, почесні дип-
ломи, пам’ятні адреси, телеграми до ювілейних дат (1965, 1975). 

Автореферат докторської  дисертації,  дисертація на здобуття науко- 
вого ступеня доктора історичних наук (1960).  Навчальні  посібники, від-
битки статей з питань  філософії (1950-1983).  Тексти  лекцій,  доповідей  
(1939-1984); відгуки на докторську дисертацію і рецензії  на  монографії 
Д.М. Гринишина (1958-1972). Програма міжнародного симпозіуму (1981), 
запрошення  учаснику науково-теоретичної  конференції. Протокол, кло-
потання  про   представлення  до  присудження  Ленінської  премії (1960).
Інформаційні матеріали, документи ІІ з’їзду філософського товариства
СРСР  (1972-1978 ).  Відгуки  та  рецензії  на  кандидатські  й  докторські 
дисертації, монографії вчених-колег (1962-1980). Записки учасника Дру-
гої світової війни (1975). 

Листування з радянськими та зарубіжними філософами; листи 
управління військового видавництва, Калінінградського університету, 
Академії Наук СРСР про участь у наукових конференціях, семінарах на 
міжнародному Кантському конгресі (1958-1980). 

Фотографії (1971-1975). 
 
 
ЖЕЛЮК ПИЛИП ОЛЕКСІЙОВИЧ, ДВІЧІ ГЕРОЙ СОЦІАЛІ-
СТИЧНОЇ ПРАЦІ, ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР, ГО-
ЛОВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА КОЛ-
ГОСПУ ІМ. СУВОРОВА ТУЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІН-
НИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р- 5258, 32 од. зб., 1925-1990 рр. Опис. 
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Народився 27.11.1904 р. в с. Тиманівці Тульчинського району Вінницької  
області. Трудову діяльність розпочав у 1917 р. У 1926 р. – секретар Ямпіль-
ського райкому комсомолу Вінницької області. З 1927 р. – секретар партій-
ної організації новоствореного колгоспу в Тиманівці, а потім голова прав-
ління. Одночасно навчається у сільськогосподарському технікумі. У 1939 р. 
очолює земвідділ  Тульчинського  райвиконкому. У 1941-1944 рр.  бере 
участь у боях з німецькими  загарбниками. 1946-1976 рр. – незмінний  ке-
рівник колгоспу ім. Суворова, який був школою передового досвіду сільсь-
кого господарства України. Обирався членом ЦК КПУ, делегатом ХХІІ-
ХХV з’їздів Компартії України, депутатом Верховної Ради Української 
РСР 6-го – 8-го скликань. Двічі удостоєний звання Героя соціалістичної 
праці, нагороджений трьома орденами Леніна, орденом Жовтневої рево-
люції, Трудового червоного прапора, Вітчизняної війни ІІ ступеня, Черво-
ної зірки і багатьма медалями. Помер 22 лютого 1976 р. 
 
Посвідчення члена сільради (1925-1964), профспілковий квиток, ма-

ндати делегата окружних з’їздів рад, незаможних селян, обласних, район-
них, партійних конференцій, нарад передовиків сільського господарства, 
депутатські квитки (1950-1957) та делегата партійних конференцій (1949- 
1957), фотографії. 

Порядок денний, пам’ятки депутата Верховної Ради УРСР (1960). 
Запрошення на Всесоюзні, республіканські, обласні наради передо-

виків сільського господарства, урочисті засідання (1948-1957). 
Листування з виборцями (1968-1971). 
 
 
ЗІНЧЕНКО АРСЕН ЛЕОНІДОВИЧ, ПРОФЕСОР, ІСТОРИК, 
ПОЛІТИЧНИЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 

 
Ф. Р-6153, 303 од. зб., 1921-2004рр. Опис. 

 
Народився 20.07.1948 р. у с. Парпурівцях Вінницького району Вінницької 
області. З 1967 р. заочно навчався на  фізико-математичному  факультеті 
Вінницького державного педагогічного інституту. 1968 р. –  працює учите- 
лем математики у Строїнецькій восьмирічній школі Немирівського райо- 
ну, з 1970 р. – у Луко-Мелешківській СШ Вінницького району. 1975р. за-
кінчує історичний факультет Вінницького державного педагогічного інсти-
туту, а з 1976 р. працює в СШ №1 м. Вінниці учителем математики та істо- 
рії. В лютому 1980 р. обраний за конкурсом викладачем історії та суспіль-
ствознавства підготовчого відділення  Вінницького  педінституту.  1981 р. 
переведений на посаду старшого  викладача  кафедри  всесвітньої  історії, 
одночасно  навчається  в  аспірантурі  при  Інституті історії СРСР АН  
СРСР. 1984 р. захищає кандидатську дисертацію  на  тему  "Секуляризація 
церковного землеволодіння  на  Правобережній  Україні  (кінець XVІІІ – 
40-і рр. ХІХ ст.)",  продовжує  займатися  активною  науковою  діяльністю,   
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бере участь у всесоюзних і республіканських наукових конференціях. Ав-
тор  десятків  наукових праць  різноманітної тематики: з   історії вірменсь-
ких колоній на Правобережній Україні, про католицькі та уніатські єпис-
копські маєтки на Правобережній Україні в кінці XVІІІ ст., про реформу 
державного села і секуляризацію церковного землеволодіння в західних 
губерніях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Проводить активну 
громадську роботу: працює у Товаристві охорони пам’яток історії та куль-
тури, виступає з лекціями перед громадськістю м. Вінниці та інших насе-
лених пунктів області. 1990 р.  обирається  народним  депутатом  України
від 24 виборчого округу  м. Вінниці. У ВР працює в комісії з питань народ-
ної освіти, науки і культури. 

 
Документи біографічного характеру: копія трудової книжки, лист з 

обліку кадрів, характеристики.  
Документи про діяльність народного депутата:  
Матеріали надзвичайного засідання представників рад балтійських 

держав за відбудову державної незалежності за участю української деле-
гації, в складі якої був А.Л. Зінченко (1990р.). Виклики на засідання сесій 
ВР України. Доповіді і тексти виступів на засіданнях ВР України 1 скли-
кання та матеріали участі в роботі комісії ВР з питань народної освіти і 
науки. Депутатські запити народного депутата А.Л. Зінченка щодо роботи 
над проектами законів, пропозиції до проектів законів, а також складені 
на основі звернень громадян (про покращення житлових умов громадян, 
дії правоохоронних органів, з питань землекористування, про пересліду-
вання працівників освіти за політичні переконання, про видання в м. Гай-
сині альманаху "Відродження", на захист залу органної музики у м. Він-
ниці, про порушення природоохоронного законодавства та ін.). Звернен-
ня, листи виборців до народного депутата А.Л. Зінченка щодо роботи ВР 
України. Звернення трудових колективів, громадських організацій до ВР 
України (1990-1993). 

Документи про роботу ВР України: бюлетені 2 сесії ВР УРСР 12 
скликання (1990-1991 рр.). 

Документи про діяльність Народного Руху України (1989-1992 рр.). 
Матеріали наукової діяльності: дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук "Секуляризація церковного землево-
лодіння на Правобережній Україні (кінець ХVІ – 40-і рр. ХІХ ст.)" 
(1982 р.); статті з історії церкви в Україні, з історії аграрних відносин на 
Правобережній Україні, з історії Поділля, про селянський антикріпосни-
цький рух; замітки про топоніміку Поділля. 

Матеріали, зібрані в архівах для наукової діяльності: копії, витяги з 
документів ЦДАДА, ЦДІА СРСР, ЦДІА БРСР, ЦДІА Лит. РСР, ЦДІАК 
УРСР, ЦДІАЛ УРСР, ДАЖО про діяльність церкви в західних губерніях 
Російської імперії в останній чверті ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.; про 
УАПЦ. 
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Копії статей, витяги з монографій з історії церкви, селянства, повс-
танського антибільшовицького руху. 

Матеріали усної історії, зібрані А.Л. Зінченком: спогади очевидців 
про колективізацію, Голодомор 1932-1933рр., репресії 1937-1938 рр. на 
території Вінницького, Калинівського, Літинського, Немирівського райо-
нів Вінницької області, в Херсонській області. 

Листування з науковими установами, бібліотеками, церковними іє-
рархами про участь у наукових конференціях, підготовку наукових, пуб-
ліцистичних, статистичних праць. Листи краєзнавців з питань історико-
краєзнавчої діяльності. Копія анонімного листа з погрозами щодо профе-
сійної діяльності. 

Фотодокументи: А.Л. Зінченко під час візиту офіційної парламент-
ської делегації України до Конгресу та Сенату США, фотографії, 
пов’язані з роботою в Раді у справах релігій, з депутатською діяльністю, з 
приватного життя. 

 
 
КОРЖУПОВА АНГЕЛІНА ПЕТРІВНА, ФІЛОЛОГ, ПРОФЕ-
СОР ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІН-
СТИТУТУ ІМ. ОСТРОВСЬКОГО 
 
Ф. Р- 5317, 89 од. зб., 1956-1972 рр. Опис. 
 
Народилась 24 вересня 1912 р. в с. Гоголеві Броварського району Київської 
області. 1927 р. закінчила семирічку і вступила в Золотоніську торгово-
промислову профшколу. 1929-1931 рр. по путівці комсомолу направлена 
вчителькою молодших класів у Київську область. 1931-1936 рр. – навчання 
на філологічному факультеті Харківського державного університету. 1936- 
1939 рр. – викладач української мови та літератури. 
1938 р. - навчання в аспірантурі і завершення дисертації на тему “Співомо-
вки Степана Руданського”. 1940 р. працює в системі освіти в Станіславсь-
кій області. У 1944-1945 рр. вчителює в Харкові. 1948 р. захищає кандидат-
ську дисертацію на тему “Новели Ольги Кобилянської”. 1949 р. – доцент 
кафедри української літератури Чернівецького університету. 1956, 1958, 
1960 рр. – депутат Чернівецької міської ради депутатів трудящих. У 1962 р. 
по конкурсу прийнята на посаду доцента кафедри української мови та лі-
тератури Вінницького педінституту ім. Островського. 1967 р. – захистила 
докторську дисертацію “Юрій Федькович і розвиток прогресивної україн-
ської літератури на Буковині”. 1972 р. – затверджена на посаді професора 
кафедри української літератури. 
Є автором 65 друкованих праць. Померла 12 травня 1980 р. 
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Документи біографічного характеру: автобіографія, особистий лис-
ток з обліку кадрів, характеристики, відгуки, афіша про публічний захист 
дисертації, автореферат докторської дисертації, монографія (1966-1967). 

Плани наукової роботи, наукові статті, доповіді на наукових конфе-
ренціях, рецензії на видання творів українських письменників, збірки ле-
генд та переказів, на дисертації, підручники, монографії (1957-1972). 

Документи з науково-методичної роботи: методичні посібники, 
статті, програми з методики викладання педпрактики, рецензії на підруч-
ники (1958-1971). Статті А.П. Коржупової, надруковані в пресі (1953- 
1971). 

 
 
КУГАЙ ПЕТРО ТРОХИМОВИЧ, КОМАНДИР ПАРТИЗАН-
СЬКОГО ЗАГОНУ ï КАВАЛЕРІЙСЬКОЇ БРИГАДИ ІМ. ЛЕ-
НІНА 
 
Ф. Р-6050, 42 од. зб., 1938-1984 рр. Опис. 
 
Народився 13 липня 1921 р. в с. Павлівка Калинівського району Вінниць-
кої області. В 1940 р. після десятирічки вступив на історико-філологічний 
факультет Вінницького педагогічного інституту. В жовтні 1941 р. органі-
зував у с. Павлівка підпільну групу, яка виросла в підпільну організацію 
ім. В.І. Леніна. З лютого 1943 р. по квітень 1944 р. – командир партизансь-
кого загону партизанського з’єднання Володимирова (загін ім. Чапаєа ка-
валерійської бригади ім. В.І. Леніна). 1944 р. – перший секретар Вінницько-
го міськкому комсомолу. 1945-1967 рр. – працює в обкомі комсомолу, обл-
відділі народної освіти, обкомі профспілки вчителів, обкомі КП України.  
У 1955 р. закінчує Вінницький педінститут, в 1966 р. – Київський інститут 
народного господарства. 1967 р. – голова виконкому Вінницької міської 
Ради депутатів трудящих. Нагороджений орденом “Червоного прапора”, 
медалями “Партизан Великої Вітчизняної війни І ст.”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне”, “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945“, За трудовую доблесть”. Помер 15 лис-
топада 1981 р. 
 
Документи біографічного характеру: біографія, комсомольський 

квиток, посвідчення, фотографії (1938, 1962,1968 ). 
Документи про партизанську діяльність: статут і наказ підпільного 

партизанського загону ім. Леніна (1943); посвідчення про перебування в 
партизанському загоні (1944); спогади, замітки, перелік бойових дій під-
пільників (1943); звіт про виявлення та облік учасників антифашистської 
боротьби; списки антифашистських організацій, підпільників, листи, спо-
гади учасників війни (1978). 

 590



Рукописи книг “Біля вовчого лігва”, “Звіра ще тільки поранено”, на-
риси та статті П.Т. Кугая (1971-1984). 

Статті про Кугая (1943-1944). 
Спогади, нариси, статті колишніх партизанів, підпільників, зібрані 

П.Т. Кугаєм (1956-1982). 
 
 
КУЗЬМЕНКО СТЕФАН МИКОЛАЙОВИЧ, КАНДИДАТ  ХІ-
МІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ  ВІННИЦЬКОГО ФІЛІАЛУ КИЇВ-
СЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ 
 
Ф. Р- 5281, 161 од. зб., 1908-1976 рр. Опис. 
 
Народився 28.10.1903 р. у с. Війтове, Чигиринського району Черкаської об-
ласті. 1921 р. закінчив соціально-економічну профшколу, вчителює в м. 
Артемівську. 1922-1926 рр. – навчання в Харківському інституті народної 
освіти. 1942 р. – присвоєний вчений ступінь кандидата хімічних наук.  
1953-1960 рр. – викладає в   московських  внз, 1960-1964 рр. – в Кишинів-
ському учбово-консультативному пункті  Всесоюзного  заочно-інженерно-
будівельного інституту. 1964-1972 рр. – завкафедрою загально-технічного
факультету   Київського  технологічного  інституту,   реорганізованого   в 
1965 р. у Вінницькій філіал Київського політехнічного інституту. 
Помер 28 листопада 1978 р. 
 
Документи до біографії: характеристики, довідки, свідоцтва, трудо-

ва книжка. Особова справа (1920-1973); вітальні адреси; листи; телеграми, 
вітання Українського відділення радянського національного об’єднання 
істориків природознавства і техніки; Київського університету, правління 
Всесоюзного хімічного товариства ім. Менделєєва у зв’язку з ювілеями 
вченого (1963-1973). 

Наукові праці, пов’язані з розвитком хімії, присвячені діяльності ви-
датних російських і радянських вчених-хіміків. Відбитки статей, тексти 
лекцій, доповіді, науково-методичні матеріали, звіти про науково-
дослідницьку роботу, монографії (1928-1972). Документи науково-техніч- 
них конференцій, хімічного товариства: доповіді, звіти, програми, запро-
шення (1947-1966).  Відгуки  С.М. Кузьменка  на  наукові  дослідження,  
книги, статті (1958-1974). 

Відгуки на наукові праці С.М. Кузьменка (1949-1968). Список дру-
кованих праць. 

Листування з видавництвами, редакціями, академіком Ф.Д. Овчаре-
нком, вченими Ковачем і Буцагою (Будапешт), секретарем англійського 
королівського товариства про публікацію робіт, рецензії на посібники, 
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статті, наукові праці, створення республіканського музею з історії 
хімії (1958-1975). 

Фотографії С.М. Кузьменка (1922-1971). 
 
 
МАЛОВСЬКИЙ МАР'ЯН МАРТИНОВИЧ, ХУДОЖНИК-
ГРАФІК, ЧЛЕН СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ СРСР, ВЕТЕРАН 
ВІЙНИ І ПРАЦІ 
 
Ф. Р-5359, 238 од. зб., 1945-1998 рр. Опис. 

 
Народився 20.05.1926 р. у смт Тиврів Вінницької області. 1944 р. був мо-
білізований до армії. З боями пройшов у складі 1-го Білоруського фронту 
від Варшави до Берліна. З 1947 р. – студент Одеського художнього учили-
ща, одночасно працює художником Вінницького палацу піонерів. У 1952 р. 
закінчив  училище  з відзнакою. 1953 р. зарахований до Київського держа-
вного  художнього  інституту. Дипломна  робота – картина  “Зачарована 
Десна” в 1957 р. отримала відмінну оцінку на Всесоюзній виставці кра- 
щих дипломних робіт у Москві. 1959 р. після закінчення  художнього  інс- 
титуту направлений на роботу  в  Інститут  мистецтвознавства,  фольклору 
та етнографії  АН  УРСР  художником-науковим  співробітником   відділу
етнографії, поєднуючи художню творчість з педагогічною.  З  метою  збо-
ру етнографічних матеріалів побував у більш ніж 20 експедиціях. 
Знайомиться з  видатними  людьми:  О. Довженком,  П. Тичиною,  П. Пан- 
чом, М. Рильським, Г. Тютюнником, Л. Ревуцьким, А. Малишком; з коб- 
зарями: Єгором Мовчаном  та  Євгеном  Адамцевичем. З 1952 р. – регуляр- 
ний учасник обласних, республіканських, всесоюзних художніх виставок.  
В 1963, 1964 рр. його роботи експонувалися в Канаді, США. Альбоми-
виставки сучасного українського естампа “Творчість Лесі України”, “Гри-
горій Сковорода”, “30 років перемоги у Великій Вітчизняній війні”, “Киє-
ву–1500 років”  побували на усіх континентах  світу.  Влаштовано 8  пер-
сональних виставок, на кожній з них представлялось більше 150 праць –  
естампи, акварелі, малюнки, ілюстрації до книг,  екслібриси. З 1963 р. член 
спілки художників УРСР, з  1973 р.  працює  в  Київському  державному  
інституті  культури  ім.  О.Є. Корнійчука  старшим  викладачем  кафедри 
культурно-освітньої роботи. Помер 28.12.1993 р. 

 
Біографічні документи: автобіографія, почесні грамоти Спілки ху-

дожників УРСР, добровільного товариства любителів книги, райкомів 
компартії та райвиконкомів за пропаганду образотворчого мистецтва, 
участь у проведенні виставок акварелей та екслібрисів, за  багаторічну 
творчу діяльність. 

Статті в пресі, програми наукових конференцій (1976-1986). 
Документи творчої діяльності: академічні роботи, малюнки, ілюст-

рації, екслібриси, відбитки малюнків, надрукованих у журналах, газетах; 
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буклети, каталоги, документи про участь у персональних виставках (1955-
1992). Статті про Маловського М.М., надруковані в газетах та журналах 
(1971-1989). 

Листування з музеями, редакціями журналів, картинними галерея-
ми, бойовими товаришами (1961-1991). 

Книги з дарчими написами авторів (1956-1984). 
Фотографії М.М. Маловського (1945-1990). 
 
 
МАСЛЮК МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ, НАРОДНИЙ УМІ-
ЛЕЦЬ, ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 
УРСР 
 
Ф. Р-5027, 82 од. зб., 1932-2003 рр. Опис.  
 

Народився в 1918 р. у с. Рижавці Жмеринського району Вінницької 
області. З 1935 р. навчався в педагогічному технікумі, одночасно працював 
завклубом і керівником художньої самодіяльності. 1939 р. призивається в 
армію, служить у музичному взводі. На початку війни перебував у Криму, 
Ірані, був поранений і залишений при шпиталі кіномеханіком, керував ху-
дожньою самодіяльністю. 1944 р. із шпиталем переїхав до Румунії, потім –
до Чехословаччини. Брав активну участь у художній самодіяльності, писав 
пісні. 9 травня 1945 р. у Братіславі чеський оркестр грав марш “Перемога”, 
написаний Маслюком М.Г. У 1944 р. повертається на Батьківщину, керує 
художньою самодіяльністю в клубах, школах, веде уроки музики, одноча-
сно виготовляє музичні інструменти і годинники, займається різьбярством 
по дереву, металу, мармуру, слоновій кості. З дитинства захоплювався мі-
ніатюрами, що в 60-х роках принесло йому популярність. З 1947 р. – по-
стійний учасник виставок народної творчості, образотворчого мистецтва, 
ДНГ, мікромініатюристів. У 1967 р. – лауреат республіканського фестива-
лю самодіяльного мистецтва, нагороджений золотою медаллю. Роботи 
експонувалися в Болгарії, Чехословаччині, Польщі, Японії. За 30 років ви-
готовив більше 500 робіт. 1966 р. присвоєно звання "Заслужений майстер 
народної творчості Української РСР". Помер 28 жовтня 1995 р. 

 
Характеристика (1945), посвідчення (1946-1963), свідоцтва про за-

кінчення заочних музичних курсів при Всесоюзному будинку народної 
творчості Н.К. Крупської в Москві (1948, 1951). 

Рукописи оповідань, віршів (1961-1991). 
Афіші про експонування робіт М.Г. Маслюка (1980-1981). 
Альбом з фотографіями картин, скульптур, годинників, зібраних та 

виготовлених М.Г. Маслюком (1983). 
Почесні грамоти, дипломи переможцю конкурсу фестивалю самоді-

яльного мистецтва УРСР, за активну участь у виставках творів народного 
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мистецтва, фестивалі художньої самодіяльності, художньої творчості; за 
створення серії мініатюрних робіт, за активну участь у проведенні виста-
вки “Світ чудес”, культурній програмі “Олімпіада – 80”, за активну участь 
у розвитку і пропаганді самодіяльного мистецтва (1948-1989). 

Листи редакцій газет, журналів, установ, видатних людей – космо-
навтів В.Терешкової, А.С. Єлисєєва; Фіделя Кастро Рус (Куба), Надії 
Ясонової (Чехословаччина), Томаса Шумана (Ірландія), артистки М. Плі-
сецької (1961-1982). 

Фотографії М.Г. Маслюка (1932-1977). 
 
 
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ БОРИС ЯКОВИЧ, ДОКТОР МЕДИЧНИХ 
НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ І 
МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКОГО 
МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 
 
Ф. Р- 5237, 57 од. зб., 1957 - 1983 рр. Опис. 
 
Народився 23.08.1916 р. у м. Стара Ушиця Хмельницької області. У 1936- 
1941 рр. навчався в Харківському медичному інституті. 1941-1945 рр. – 
начальник спецгоспіталю в складі 3-ї ударної  армії  (командир  санвзводу, 
санроти), брав участь в боях за Москву, Варшаву, у взятті Берліна. 1948 р.
йде у відставку за інвалідностю,  переїжджає  у  Кам’янець-Подільський. 
1951-1954 рр. – навчається в аспірантурі в Ленінграді. У 1954-1966 рр. пра-
-цює в Донецькому медінституті. 1959 р.  захищає  докторську дисертацію
З 1966 р. працює у Ворошиловоградському медінституті. Нагороджений
орденом Вітчизняної війни ІІ ст., орденом Червоної Зірки та медалями.
Помер у 1994 р. 
 
Документи творчого характеру: автореферат, відбитки статей, моно-

графії, тексти доповідей; нариси, програми науково-практичних конфере-
нцій; рецензії на наукові праці колег. 

Листування з лікувальними установами, пацієнтами (1962-1983). 
 
 
ПРИСЯЖНЮК АНАСТАСІЯ АНДРІАНІВНА, ФОЛЬКЛО-
РИСТ, ЕТНОГРАФ, КРАЄЗНАВЕЦЬ 
 
Ф. Р- 5105, 211 од. зб., 1914-1987 рр. Опис. 
 
Народилася 22.12.1894 р. у м. Погребище Вінницької області. В 1908 р. за-
кінчила на відмінно двокласну церковну школу. З 1910 р. працює в Оде-
сі робітницею, бере участь в антиурядових виступах, за що була заарешто-
вана. В 1914,1917 рр. її заарештовували за організацію страйку. Після зві-
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льнення навчає грамоті дітей та дорослих, успішно складає екзамен на 
звання вчителя. З 1920 р. вчителює, очолює відділ наросвіти. У 1921 р. 
А.А. Присяжнюк обирають членом волвиконкому. 1923 р. закінчує Мос- 
ковські курси дошкільного виховання, працює в дитячих колоніях на Він- 
ниччині. 1927-1930 рр. – навчання  в  Кам’янець-Подільському  інституті 
народної освіти. 1931-1934 рр. – навчається в аспірантурі науково-дослід-
ного інституту  мовознавства  при  Академії Наук,  розпочинає   активну  
фольклористичну діяльність: збирає пісні, гуморески,  прислів’я,  обробляє 
їх та готує до друку, веде велику громадську  роботу. Друга  світова   війна 
обірвала творчу роботу Присяжнюк А.А., зібрані нею матеріали під час  
війни були знищені. Понад 70 років свого творчого життя присвятила зби-
ранню золотих перлин народної творчості. В 1968 р. нагороджена орденом  
Трудового Червоного Прапора. Померла 8 червня 1987 р. 
 
Документи до біографії, автобіографія, свідоцтва про освіту, довід-

ки, щоденники, Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження 
орденом Трудового Червоного Прапора, поздоровлення з ювілейними 
датами, спогади, фотографії (1930-1987).    

Творчі матеріали: пісні, гуморески, народні усмішки, бувальщини, 
колядки, щедрівки, веснянки, прислів’я, приказки, загадки, забобони, по-
вір’я, прикмети, прізвища, прізвиська, імена зібрані і записані А.А. При-
сяжнюк (1957-1986); нариси з історії краю, про  народне харчування се-
лян (1950-1980). 

Дописи та відбитки статей про історичне минуле сіл, релігію та ате-
їзм, видатних людей та визначні події (1962-1985). 

Тексти доповідей на республіканських науково-фольклористичних 
нарадах, читацьких конференціях про впровадження свят, народні тради-
ції, фольклор братніх народів (1956-1981), тексти радіопередач (1962). 
Перелік доповідей, прочитаних Н.А. Присяжнюк. Етнографічні матеріа-
ли, книги, фотографії, зібрані Н.А. Присяжнюк (1920-1977). 

Відбитки статей про Н.А. Присяжнюк (1961-1986). 
Листування з науковими працівниками УМФЕ, рукописним відді-

лом Центральної наукової бібліотеки Академії Наук УРСР, інститутів, 
бібліотек, упорядником пісень Н.А. Присяжнюк, письменниками, крає-
знавцями, фольклористами, журналістами, художниками, скульпторами 
(1962-1987). 

 
 
РУДЕНКО МАРІЯ АВКСЕНТІЇВНА, ЗБИРАЧ ФОЛЬКЛОРУ  
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р- 5331, 56 од. зб., 1935-1995 рр. Опис. 
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Народилася 14 лютого 1915 р. у с. Слободі-Яришівській тепер  Могилів-
Подільського району Вінницької області. У 1932 р.  навчалася   на курсах 
підготовки вчителів І-ІV класів. 1932-1970 рр. – вчителює в  Рівнянській та 
Слободо-Яришівській  школах. З 1938 р. заочно  навчається  в  Тульчинсь-
кій педшколі, з 1948 р. – у Вінницькому учительському інституті. 1962 р. – 
створила й очолює ансамбль “Горлиця”, якому в 1977 р. присуджено звання 
народного. 1969 р. – депутат Слободо-Яришівської сільради. 1970 р. – праця 
в сільському будинку культури. 1973 р. – присвоєно звання “Заслужений 
працівник культури УРСР”. 1987 р. нагороджується Медаллю лауреата ІІ 
Всесоюзного фестивалю народної творчості, має звання  “Народний  майс-
тер декоративно-прикладного мистецтва”. 1981 р. – персональний пенсіо-
нер місцевого значення. Померла 14 травня 2003 р. 
 
Документи до біографії, автобіографія, особистий листок по обліку 

кадрів, копія  атестату, дипломів про навчання, посвідчення, довідки про 
обрання депутатом  сільради (1935-1976). 

Записи українських народних пісень, казок, усмішок, легенд, опові-
дань, календарних та сімейно-побутових обрядів. Відбитки статей, сцена-
рії урочистих подій,  виступів ансамблю “Горлиця” (1966-1972); плани 
роботи обрядової комісії, тексти записаних  пісень (1923-1984), україн-
ські витинанки (1981-1984). 

Програма та запрошення на збори, пленуми, наради, конференції з 
охорони пам’ятників історії і культури, науково-фольклористичної кон-
ференції, фестивалю художньої самодіяльності, виставки,  концерти  
(1967-1987). 

Статті про Руденко М.А. (1966-1977). 
Листи Вінницького педінституту, товариства охорони пам’ятників 

історії та культури, фольклористів, краєзнавців, працівників інституту 
етнографії (1963-1972). 

Фотографії М.А. Руденко (1963-1985). 
 
 
РЯБИЙ МЕФОДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, КРАЄЗНАВЕЦЬ 
 
Ф. Р-5321, 214 од. зб., 1907-1973 рр. Опис. 
 
Народився 2.07.1894 р. у с. Кукавці  Могилів-Подільського району. 1904- 
1907 рр. – навчався в народній  школі. У 1915-1917 рр. перебував на вій-
ськовій  службі в 11-му Сибірському запасному батальйоні. З 1919 р.  по  
1921 р. – голова Кукавського волревкому. У 1925-1928 рр. працював про-  
давцем Кукавського  сільського кооперативу; у 1937-1939 рр. – помічни-
ком  бухгалтера Вендичанського цукроробкоопу; у 1946-1947 рр. – ра-
хівником Вендичанського цукрозаводу. З 1944 р. на різних роботах у кол-
госпі. 1916 р. нагороджений Георгіївським Хрестом 4 ст. Помер у 1974 р. 
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Біографічні документи – біографія, довідки, свідоцтва про наро-

дження, про освіту, особистий листок з обліку кадрів, творча характерис-
тика, посвідчення для явки на вибори  (1907-1963). 

Вітальні телеграми, поздоровлення інституту мовознавства, фольк-
лору та етнографії ім. М.Т. Рильського, музеїв, учених, письменників 
(1964-1969). Запрошення на наукові конференції з вивчення народної 
поетичної творчості. 

Відбитки статей (1958-1968). Перелік дописів М.В. Рябого (1956-
1971). 

Перелік прізвищ видатних державних діячів і полководців, що наро-
дилися на Вінниччині (б/д). 

Праці вчених, письменників з дарчими написами. 
Листування з Академією мистецтв, лексичним бюро Всеукраїнсько-

го НДІ  мовознавства при АН, Всеукраїнським етнографічним товарист-
вом, інститутом Археології АН УРСР, Всенародною бібліотекою України 
при Всеукраїнській АН, видавництвом АН УРСР, художніми картинними 
галереями, музеями,  краєзнавцями, вченими, письменниками про збір 
лексичного матеріалу для складання  етнографічного та краєзнавчого 
словника, про археологічні знахідки, передачу стародруків, збір і друку-
вання матеріалів з історії краю (1932-1972). 

 
 
СКАЛЕЦЬКИЙ РОДІОН АНДРІЙОВИЧ,  
САМОДІЯЛЬНИЙ КОМПОЗИТОР 
 
Ф. Р-5986, 34 од. зб., 1927-1984 рр. Опис. 
 

Народився 23 листопада 1899 р. у с. Михайлівка Бершадського району 
Вінницької області. В 1916 р. закінчив учительську школу, працює в поча-
тковій школі в с. Івашків Чечельницького району. В 1921-1922 рр. прово-
дить роботу з ліквідації неписьменності, організовує хор у 3-му полку Че-
рвоного козацтва. В 1923-1926 рр. – навчання в Одеському інституті на-
родної освіти на соціально-економічному відділенні факультету проф-
освіти. У 1926 р. працює вчителем української мови, літератури і співів у
школах, технікумах, робфаках. У Тульчині керує окружною хоровою капе-
лою ім. Леонтовича. В листопаді 1932 р. заарештований органами ДПУ за 
націоналізм і висланий із сім’єю до Курської області. 1933 р. опублікована 
перша пісня Р. Скалецького на слова А. Ситковського “Бойова пісня”  до
15-річчя Червоної армії. 1935-1936 рр. – працює в органах народної освіти
Донбасу та створює хорові колективи. 1937-1941 рр. – завуч і вчитель 
російської мови та літератури в школі ст. Полтава-Південна. 1944 р. очо-
лює Михайлівецьку СШ і організовує хор. 1946 р. створює хорову капелу в 
с. Ольгополі. 1948-1950 рр. навчається в університеті марксизму-ленінізму 
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при Вінницькому міськкомі партії. 1950 р. твори Р.А. Скалецького друку-
ються в періодичній пресі. З 1951 р. – учитель російської мови, літератури і 
співів у школі № 2 м. Вінниці, керує учнівським хором Палацу піонерів. 
1954 р. виходить авторський збірник “Пісні для дітей”, нагороджений Ди-
пломом АПН СРСР за доповідь “Організація хорової роботи в середній 
школі “ на педагогічних  читаннях  Академії педагогічних наук у Москві. 
Займається композиторською і  фольклористичною  діяльністю:  збирав, 
обробляв народні пісні, описував старовинні побутові обряди, писав музи-
ку на тексти радянських поетів і українських класиків. Р. Скалецьким 
створено цикл сучасних обрядових пісень, написано музику до сценарію 
“Весілля на Поділлі”. Він є співавтором книг “Методпосібник до викла-
дання співів у 5-8 кл.”, “Методика навчання співів у 5-8 класів”, “Пісні для 
5-6 класів “, “Пісні для 5-6 класів”,  “Пісні для  учнів 7-8 класів”.   Доробок
композитора  –  598  творів.  На  радіо підготував  декілька  обрядових  ра-
діовистав.  У  1960 р.  нагороджений  медаллю  “За  трудову відзнаку“,  в  
1964 р. – ювілейною медаллю до 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевчен-
ка. Помер 22 березня 1984 р. 

 
Документи до біографії: автобіографія, свідоцтва, довідки, посвід-

чення (1930-1984), привітання (1959-1966). 
Рукописи українських народних пісень, опери “Українське народне 

весілля” в обробці Р.А. Скалецького; сценарії народних свят і описи ста-
ровинних свят та обрядів на Вінниччині (1965-1979). 

Тексти доповідей, повідомлень, статей (1959-1984). 
Рецензії композиторів, мистецтвознавців на твори Р.А. Скалецького 

(1946-1977). 
Програми обласних фестивалів самодіяльної народної творчості 

Вінниччини (1964-1972). 
Запрошення на засідання художньої ради, фестивалі художньої са-

модіяльності, наради керівників самодіяльних колективів (1953 –1977). 
Листування з науковими працівниками, самодіяльними поетами і 

композиторами, фольклористками , установами (1949-1984). 
Фотографії Р.А. Скалецькогo (1952-1984). 
 
 
СТЕХОВ СЕРГІЙ ТРОХИМОВИЧ, КОМІСАР ПАРТИЗАН-
СЬКОГО ЗАГОНУ “ПЕРЕМОЖЦІ” ПІД КОМАНДУВАННЯМ 
ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Д. МЕДВЕДЄВА 
 
Ф. Р-5920, 217 од. зб., 1922-1988 рр. Опис. 
 
Народився 28 вересня 1898 р. у м. Георгієвську Владикавказського краю. В 
1915 р. закінчив з відзнакою вище початкове училище, працював телегра-
фістом. 1917 р. – активний член ревкому працівників зв’язку. З 1918 р. – те-
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леграфіст більшовицької революційної військової ради ІІ армії в м. Георгі-
євську. 1919 р. бере активну участь в боях проти білогвардійців, працював 
в органах ЧК, політкомісар контори зв’язку Георгієвського району, коман-
диром роти ЧОН. 1923-1925 рр.  навчається в Москві на Вищих курсах  
НК зв’язку, потім працює в НК зв’язку. 1931 р. направлений ЦК ВКП(б) 
на хлібозаготівлі в Казахстан. 1932 р. – начальник Крайового управління  
зв’язку в Новосибірську. З 1939 р. працює в органах МДБ. В 1941 р. при- 
значається уповноваженим МДБ СРСР з будівництва оборонних споруд  
Західного фронту, комісаром бригади особливого призначення при МДБ, 
бере активну участь у бойових діях при обороні Москви. В червні 1942 р. – 
комісар розвідувального загону “Переможці” (командир Д.І. Медведєв). У 
1944 р. направлений в Центральний апарат КДБ у зв’язку із спецзавданням  
в Югославії,  потім – начальник  УКДБ  у  Дрогобицькій  області.  У  1953-
1957 рр. – начальник УКДБ у Вінницькій області. Нагороджений орде- 
ном Леніна (1943), орденом Червоного Прапора (1948), орденом Червоної 
Зірки (1967), 13 медалями, Польським партизанським Хрестом. З 1957 р. –
персональний пенсіонер союзного значення. Помер у 1995 р. 
 
Документи до біографії: автобіографія, особистий листок по обліку 

кадрів (1943-1978), мандати, посвідчення делегата обласних, міських 
конференцій і пленумів КП України, обкому ЛКСМУ (1955-1970); по-
свідчення депутатського квитка №1 депутата облвиконкому (1955); пере-
лік орденів і медалей, отриманих С.Т. Стеховим за бойові й трудові заслу-
ги (1943-1978); грамоти про нагородження бойовою зброєю (1947) за 
роботу  по військово-патріотичному вихованню молоді (1972-1980); сві-
доцтва про занесення в “Книгу пошани”; присвоєння звання “Почесного 
громадянина” міст Рівне, Георгіївська, с. Краснокульське Ставропольсь-
кого краю (1970-1978). 

Указ Президії Верховної Ради УРСР про нагородження Почесною 
грамотою за активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді 
(1980). 

Мандати, програми ХVІІ-ХІХ з’їздів КП України, міжнародних зу-
стрічей ветеранів війни та учасників антифашистської визвольної бороть-
би (1952-1960). Запрошення на урочисті збори, зустрічі з ветеранами 
партії (1952-1979), на Всесоюзний семінар-нараду з військово-патріоти-
чного виховання (1987). 

Поздоровлення: адреси, телеграми Президії Верховної Ради УРСР, 
ЦК КПУ, ЦК ВЛКСМ, обкомів КП України, УКДБ, ветеранів партії і 
комсомолу, колишніх партизанів і учасників підпілля, музеїв, шкіл з юві-
лейними датами, із святами (1957-1988). 

Спогади, довідки, характеристики, виписки із щоденника, статті 
С.Т. Стехова про участь у партизанському загоні “Переможці”, зустрічі з 
бойовими друзями, участь у відкритті будинків-музеїв (1942-1984). Текс-
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ти звітів, виступів, відбитки статей, телепередач, які відображають гро-
мадську роботу С.Д. Стехова (1952-1982). 

Листування з редакціями, видавництвами, ветеранами партії, коли-
шніми партизанами, учасниками підпілля, письменниками (1957-1984). 

 
 
УСАЧ ГРИГОРІЙ ДАВИДОВИЧ, ПОЕТ,  
ПРОЗАЇК, ДРАМАТУРГ 
 
Ф. Р-6102, 69 од. зб., 1954-1996 рр. Опис. 
 
Народився в 1934 р. у м. Немирові Вінницької області. Після закінчення 
СШ працював вантажником, токарем. 1953-1958 рр. – навчався на філоло-
гічному факультеті Вінницького педінституту ім. М. Островського. 
1958-1973 рр. – кореспондент в обласній молодіжній газеті “Комсомоль-
ське плем’я”. З 1962 р. працює у жанрі дитячої літератури. З 1973 р. – член 
спілки письменників СРСР. Автор 20 п’єс, 17 виданих книг поетичних збі-
рок для дітей та дорослих, повістей для старшокласників, сценаріїв мульт-
фільмів. Більше 30 років співпрацював з театрами ляльок. П’єси ставились 
у лялькових театрах України, колишнього Радянського Союзу, Болгарії, 
Польщі, Чехії, Фінляндії та ін. Нагороджений Грамотою Президії Верхов-
ної Ради УРСР, дипломами Міністерства культури СРСР, УРСР, Кабарди-
но-Балкарської АРСР, лауреат обласної літературної премії ім. М. Коцю-
бинського, обласної комсомольської премії ім. Трублаїні. 
 
Документи біографічного характеру: автобіографія, дипломи лауре-

ата літературних премій  ім. М.М. Коцюбинського, обласної комсомоль- 
ської ім. М.Трублаїні (1970-1984), Міністерств культури СРСР, УРСР як 
переможцю республіканського огляду вистав за творами письменників 
України та інших республік (1973-1988), почесні грамоти Президії Верхо-
вної Ради УРСР, Міністерства культури СРСР, Кабардино-Балкарської 
АРСР, секретаріату Спілки журналістів України, облради народних депу-
татів за заслуги в розвитку літератури, особистий внесок у розвиток жур-
налістики, активну громадську діяльність (1962-1994). 

Адреси, телеграми, вітальні листи редакцій журналів, спілки пись-
менників, колективів театрів (1984, 1994), запрошення Президії Спілки 
письменників, композиторів України взяти участь у роботі наради дитя-
чих письменників та композиторів (1959, 1971). 

Документи творчої діяльності: рукописи віршів, нариси, статті 
(1956-1992), новели, п’єси, повісті (1961,1993). 

Повісті “Твоя Троя” (1975), “Люблю” (1974), “Вибір” (1978), “Про-
хідний бал” (1990). П’єси для дітей “Як козак короля провчив” (1983), 
“Малятка-кормалятка” (1985), “Я – курчатко, ти – курчатко” (1987),  

 600

Фотографії С.Д. Стехова (1922-1988). 



“Чарівний корінець” (1987), “Восьмеро із однієї скриньки”, “ Череви-
чки на золотих підківках” (1993), казки “Чарівна мандрівка” (1978), “Ме-
чта Женечки” (1987). 

Твори Усача Г.Д. в перекладах на балкарську, кабардинську, молдав-
ську, польську мови (1968 - 1986). 

Афіші, програми, репертуар, фотографії лялькових вистав за моти-
вами казок Усача Г.Д . 

Статті про Усача Г. Д. (1977-1988). 
Листи Cпілки письменників України, колективів лялькових театрів, 

редакцій журналів, друзів (1981-1992). 
 
 
ЧОРНИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, ЖУРНАЛІСТ,  
КОРЕСПОНДЕНТ РАТАУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Ф. Р- 5329, 70 од. зб., 1947-1986 рр. Опис. 
 

 
Документи до біографії: автобіографія, характеристика, посвідчення 

кореспондента РАТАУ, ТАРС та мандати делегата конференцій, рекомен-
дації членів Cпілки письменників (1947-1974); почесні грамоти і вітальні 
листи колективів (1955-1972). 

Рукописи і машинописи романів, повістей, оповідань, статей, віршів, 
репортажів, нарисів для ТАРС та РАТАУ по Вінницькій області (1948- 
1975). 

Повідомлення про присудження премії за нариси “Ковалева любов“, 
“Вулиця Майданських”. 

Запрошення на наради, конференції (1953-1970); листування з ви-
давництвами, редакціями, однополчанами (1965-1972). 

Романи “Синам у дорогу”, “Ой у полі жито” (1969, 1976). 
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Народився 18 листопада 1926 р. у с. Нововолодимирівці Сумської облас-
ті. З 1943 р. брав участь у війні в складі І і ІІ Прибалтійських фронтів, на-
городжений бойовими орденами та медалями. Друкуватися почав у 1947 р. 
у газеті “Советский воин”. У 1950-1953 рр. працює на шахтах Львівсько-
Волинського вугільного басейну. 1953 р. після закінчення вечірньої школи 
робітничої молоді вступає на факультет журналістики Київського держав-
ного університету. З 1958 р. працює у відділі пропаганди редакції газети 
“Вінницька правда”, кореспондент ТАРС та РАТАУ по Вінницькій облас-
ті. Друкується в журналах “Прапор”,  “Дніпро”, “Жовтень”. У 1969 р. вий- 
шов перший роман “Ой у полі жито”. Помер в жовтні 2001 р. 



ШТАНЬКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА, ДЕПУТАТ ВЕРХО-
ВНОЇ РАДИ СРСР 7, 8, 9 СКЛИКАНЬ ПО ВІННИЦЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 424 
 
Ф. Р- 5885, 49 од. зб., 1947-1979 рр. Опис.  
 
Народилася 7 листопада 1930 р. у м. Котовську Одеської області. 
В 1947 р., після закінчення семирічки, навчається в школі ФЗH м. Вінниці 
при взуттєвій фабриці ім. Щорса, де починається її трудова діяльність. У 
1967 р. вступила до Вінницького філіалу Київського політехнічного інсти-
туту легкої промисловості. З 1973 р. – старший інженер взуттєвого 
об’єднання ім. Щорса. В 1950-1952 рр. – депутат Вінницької міської Ради 
депутатів трудящих, член обкому і міськкому ЛКСМУ. З 1966 по 1979 рр.- 
депутат Верховної Ради СРСР 7-9 скликань. 1970-1975 рр. – член Вінни-
цького міськкому КП України. З 1974 рр. – голова обкому профспілки пра-
цівників текстильної і легкої промисловості. З 1979 р. – член Українсько- 
го республіканського комітету працівників текстильної і легкої промисло-
вості. Нагороджена орденами Леніна та “Знак Пошани”. 
 
Документи біографічного характеру: автобіографія, біографія, сві-

доцтва про навчання (1947, 1970, 1981); посвідчення депутата міськради 
(1950); Верховної Ради СРСР (1970 –1974); посвідчення на рацпропозиції 
(1973). 

Вітання Міністрів легкої промисловості СРСР, УРСР, трудових ко-
лективів з нагоди нагородження орденами Леніна та “Знак пошани” i об-
рання депутатом Верховної Ради СРСР (1966-1972). 

Запрошення на засідання ЦК КП України і Верховної Ради УРСР, 
мітинги, урочисті маніфестації (1967-1973). 

Документи про громадську діяльність В.Г. Штанько, про висунення 
кандидатом у депутати Верховної Ради СРСР (1966-1974); повідомлення 
про скликання сесій (1966-1970); тексти виступів та доповідей перед 
виборцями (1971-1977); тексти виступів на  пленарних засіданнях, конфе-
ренції Міжпарламентського Союзу в Лондоні (1975), звіти, виступи, дові-
дки, пропозиції як члена комісії з питань жінок, охорони материнства і 
дитинства та підготовчої комісії з товарів народного споживання (1977). 

Проспекти сесій Верховної Ради СРСР (1973-1978); бюлетені засі-
дань, проекти постанов, проекти законів; проекти звернень; інформаційні 
повідомлення про засідання (1976-1978); відомості про перебування в 
складі делегації в Югославії (1977). 

Листування з органами державної влади, керівниками установ про 
покращення житлових умов, надання допомоги, працевлаштування гро-
мадян та ін. 

Фотографії (1966-1978). 
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ШУЛЬГА ІЛЛЯ ГАВРИЛОВИЧ, ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ 
НАУК, ПРОФЕСОР ВІННИЦЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ, ЗА-
СЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКОЇ 
РСР, ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ. 
 
Ф. Р-6070, 458 од. зб., 1941-1994 рр. Опис. 
 

 
Біографічні документи: автобіографія, довідки та характеристики з 

місця навчання та роботи (1941-1948); накази, постанови про призначення 
на роботу (1949-1951), рекомендації на посаду викладача історії у вищий 
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Народився 3.08.1921 р. у с. Верещаках Лисянського району Черкаської 
області. Навчався в Почапинській  семирічці, а потім у Черкаському 
зооветеринарному технікумі. З липня 1940 р. по березень 1941 р. – на 
посаді веттехніка райземвідділу. В серпні 1941 р. бере участь в евакуа-
ції Криворізького обкому ЛКСМУ в Киргизію. З вересня  1941 до жовт-
ня 1943 працює в колгоспах Фрунзенської області. В 1943 р. вступив 
на історико-філологічний факультет Ростовського університету. 1945 р.
перевівся  на  історичний  факультет Чернівецького, а згодом – Львів-
ського державного університету, який закінчує в 1948 р. 1948-1949 рр. – 
викладач історії в СШ  с. Виноградне Лисянського району Черкаської 
області; 1949-1951 рр. – директор Лисянської СШ. 1951 р. стає аспіран-
том Інституту історії АН УРСР (м. Київ). Після захисту дисертації рі-
шенням Вченої ради інституту історії Академії Наук І.Г.Шульгу зали-
шено на роботі в Академії. В 1954 р.  направлений в Ужгородський уні-
верситет на посаду доцента кафедри історії, в 1958 р. призначений зав-
кафедрою. 1960-1962 рр. – участь у симпозіумах з питань аграрної істо-
рії країн Східної Європи. 1965 р. захищає докторську дисертацію на те-
му “Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатсь-
кій Україні в період розладу і кризи феодально-кріпосницького ладу”. 
1967 р. – бере участь у написанні “Історії селянства УРСР”. З 1972 р. 
очолює кафедру історії СРСР і УРСР на історичному факультеті Вінни-
цького педінституту. Співпрацює в авторських колективах 26-
томної “Історії міст і сіл УРСР” , 4-томної “Радянської енциклопедії Іс-
торії України”, 10-томної “Історії Української РСР”, “Нарисів історії 
Закарпаття”. 1982 р. – бере участь у 9-й Всесоюзній науковій конфере-
нції істориків-славістів; 1991 р. – у Міжнародному конгресі україністів, 
науковій конференції до 500-річчя українського козацтва; 1993 р. – у 
Міжнародній науковій конференції “Голодомор 1932-1933 в Україні: 
причини і наслідки”. Шульга І.Г. автор праць: “Людомор на Поділлі” – 
про трагічні події 1932-1933 рр., “Голод на Поділлі“, “НЕП на Поділлі”, 
“Червоні жорна”, один із консультантів фундаментальної народної кни-
ги-меморіалу “33 – голод”. 4 січня 1967 р. Указом Президії ВР СРСР 
нагороджений орденом “Знак Пошани”. У 1981 р. йому присвоєно по-
чесне звання “Заслужений працівника вищої школи України”. В 1993 р. 
посмертно був удостоєний звання лауреата Державної премії України. 
Помер 9.12.1993 р. 



навчальний заклад (1954), витяги із  протоколів  засідань  Вченої  ради  
про присвоєння наукового ступеня  кандидата  історичних   наук (1954), 
затвердження у вченому званні доцента кафедри історії СРСР Ужгород-
ського університету (1958), копія диплома про присудження  наукового 
ступеня доктора історичних наук (1966), копія атестата  про  затверджен-
ня у вченому званні професора  кафедри  історії  КПРС  (1966),  посвід-
чення  про  нагородження  орденом  „Знак Пошани”,   нагрудним  знаком 
 „За відмінні успіхи в роботі”, про присвоєння звання  „Заслужений  пра- 
цівник вищої школи” (1967-1981), грамоти  до  ювілейних  дат  за  активну 
участь в лекційній пропаганді, за багаторічну роботу з  підготовки  високо- 
кваліфікованих спеціалістів, за роботу з  пропаганди   книги  (1960-1992), 
вітання  Міністерства  освіти,  облвиконкому, громадських  організацій  
з присвоєнням почесного звання „Заслужений працівник вищої школи”. 

Документи про громадську роботу: тексти доповідей, лекцій (1958-
1982). 

Праці науковців, друзів та учнів Шульги І.Г. (1957-1993). 
Фотографії Шульги І.Г. 
 
 
ЮРИХІН АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ, ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕД-
РОЮ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ, ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОР 
 
Ф. Р- 5347, 428 од. зб., 1934-1989 рр. Опис.  
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Документи про службову та педагогічну діяльність – плани, програ-
ми, конспекти та тези лекцій з курсу історії СРСР, УРСР, методичні ре-
комендації. Нотатки архівних документів, наукові статті, доповіді, авто-
реферати, монографії, рецензії, відгуки на наукові праці І.Г. Шульги, від-
гуки Шульги на праці вчених; друковані видання (1948-1993); листи ре-
дакцій журналів про публікацію матеріалів, Інституту історії Академії 
наук України про участь у наукових конференціях, підготовці видання  
„Історії Української РСР” (1958-1994), Республіканської асоціації украї-
нознавців про видання книги „Голодомор - 33”; дослідників історії Серед-
ньо-Східної Європи університету м. Нансі (Франція), колишніх учнів.  

Народився в 1900 р. у с. Трошкове Варнавинського повіту Костромської 
губернії (тепер с. ТрошковеУренського району Нижньогородської області). 
1919 р. закінчив школу 2-го ступеня в м. Костромі. У 1921-1927 рр. навчався 
в 2-му Московському медичному інституті. 1928-1936 рр. – працює лікарем. 
1936-1939 рр. – головний лікар і завідувач хірургічного відділення Мелеке-
ської  міської  лікарні,  голова  науково-медичного  товариства.  У 1939-
1944 рр. – викладач Куйбишевської військово-медичної академії; 1944- 



1954 рр. – Куйбишевського медінституту. 1943 р. захищає дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а у 1953 р. – док- 
тора медичних наук. 1954-1970 рр. – завідувач кафедри загальної хірургії 
Вінницького медінституту. 1970-1976 рр. – науковий консультант кафедри 
загальної хірургії медичного інституту. 
Нагороджений нагрудним знаком “Відмінник охорони здоров’я” (1945 р.), 
медалями “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”, 
“За перемогу над Німеччиною” (1946 р.). Автор 22 наукових праць. 
Учасник ХХІV-ХХVІІ Всесоюзних з’їздів хірургів, VІІІ-ХІІ з’їздів хірургів 
України, ХХІV Міжнародного конгресу з сердцево-судинної хірургії. По-
мер 11.12.1990 р. 
 
Біографічні документи: автобіографія, спогади, грамоти, поздоровчі 

листи від громадських установ та медичних установ за довголітню працю, 
активну роботу з пропаганди книги, за досягнення в роботі (1950-1975). 

Рукописи наукових статей, тексти доповідей, лекцій на наукових 
з‘їздах, конференціях; програми, запрошення на наукові конференції та 
симпозіуми (1945-1983). 

Документи наукових сесій, конференцій, збірники наукових праць 
(1957-1979). Раціоналізаторські пропозиції (1958-1970). Друковані науко-
ві праці (1935-1983), список наукових праць (1934-1970), відгуки на нау-
кові дослідження, дисертації, книги і статті колег (1934-1983). 

Праці вчених з дарчими написами. Відгуки та рецензії на наукову 
діяльність А.П. Юрихіна (1952-1978). Статті про фондоутворювача, на-
друковані в пресі (1959-1983). 

Листування з вченими А.Н. Філатовим, Я.Д. Вітебським, Н.Н. Сама-
ріним, редакціями та видавництвами про видання наукових праць (1944-
1982). 

Фотографії А.П. Юрихіна (1950-1972). 
 
 
ЯРОПУД ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, КАНДИДАТ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК 
 
Ф. Р- 6081, 66 од. зб., 1964-1992 рр. Опис. 
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Народився 10 січня 1930 р. у с. Бохониках Вінницького  району.  З  1946 р.,  
по закінченні школи, навчався в Чернятинському  плодоягідному  техні- 
кумі, який закінчив у 1949 р. з відзнакою. 1949-1954 рр. – навчався на пло-
доовочевому факультеті Уманського сільськогосподарського  інституту. 
1954-1957 рр. працює агрономом-плодоовочівником  у  Яришівській МТС.  
З 1957 р. – старший науковий співробітник  відділу  садівництва  і  вино- 
градарства Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції,  
з 1958 р. – завідділом цієї станції. В 1967 р. захищає  дисертацію  на  науко- 



вий  ступінь  кандидата  сільськогосподарських наук.   У  1969-1993 рр. –  
очолює Подільську дослідну станцію садівництва. Нагороджений медаллю 
“За  трудову  відзнаку”  (1966),  орденом  “Знак Пошани”  (1971),  орденом  
Трудового Червоного Прапора (1977). 

Документи про наукову діяльність: автореферат на здобуття науко-
вого ступеня кандидата сільськогосподарських наук (1967), реферати 
(1982), звіти про науково-дослідну роботу. Лекції В.М. Яропуда про пер-
спективи розвитку садівництва на Поділлі, рентабельність садівництва в 
області, статті, друковані праці (1961-1990). 

Відгуки на наукові праці, список друкованих праць. Доповіді з до-
свіду роботи (1968 р.) про стан садівництва в колгоспах області, про місце 
на євроринку. 

Документи про службову діяльність. Звіти та інформації про науко-
во-дослідницьку роботу Подільської дослідної станції (1969 –1990). Звіти 
про спеціалізовані поїздки в господарства Італії, Болгарії (1960-1990). 
Документи про роботу дослідної станції. 

Тексти виступів на вченій раді, наукових конференціях, семінарax, 
колегіях Головплодвинпрому, довідки про стан садівництва; обстеження 
господарств області; інформаційні листки із досвіду роботи Подільської 
дослідної станції садівництва (1968, 1987,1988).  

Документи про громадську діяльність: тексти виступів на сесіях 
міськради народних депутатів про охорону природи (1978), конференціях 
товариства “Знання”; на пленумах РК КП України про науково-технічний 
прогрес і його значення для вдосконалення  соціального способу життя 
(1978). Тексти радіопередач (1968, 1977, 1982). 

Статті про В.М. Яропуда.  Фотографії. 

 ɻʋɹɸʈɾɽɺʉʔʂʀʁ ɯɻʆʈ ɺʆʃʆɼʀʄʀʈʆɺʀʏ, ʇʈʆʊʆʇʈɽʉ-
ɺɯʊɽʈ ʋɸʇʎ, ʏʃɽʅ "ʊʆɺɸʈʀʉʊɺɸ ʇʆɼʆʃʗʅ" ʋ ʅʔʖ-ʁʆʈʂʋ 

        Ф. Р-6180, 8 од. зб., 1946-2010 ʨʨ. Описи. 

         Народився в с. Дерешовій Ушицького повіту в родині священика. Ди-
           тинство провів у с. Паланка Гайсинського повіту. У 1922 р. вступив до Ки-

  ївського   археологічного   інституту   на  відділ  етнології,  з  1928 р.  пра-
           цював   співробітником   Науково-дослідного    інституту    мовознавства
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Документи біографічного характеру: автобіографія, копії наказів, 
аркуш обліку кадрів (1964-1978).  
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при Всеукраїнській академії наук. У 1930 р. екстерном склав іспити за профілем 
історико-філологічного відділу Інституту народної освіти в Києві з правом ви-
кладати мову і літературу в середніх та вищих навчальних закладах. З 1937 р. 
працює доцентом російської мови в Київському педагогічному інституті, зго-
дом стає деканом кафедри української мови і літератури. В грудні 1941 р. був 
висвячений у священицький сан. Наприкінці 1943 р. з відступом німецьких 
військ емігрує з України. З 1945 по 1948 р. служить настоятелем православної 
парафії у таборі для переміщених осіб м. Гайденау і водночас працює керівни-
ком відділу мови і літератури в народному університеті, що був організований 
адміністрацією англійської окупаційної зони при зазначеному таборі. У 1948 р. 
переїздить з родиною до Англії, де служить в емігрантських парафіях УАПЦ, 
редагує україномовні релігійні часописи "Братський листок" та "Хрест і Три-
зуб". У 1962 р. переїздить у США, де займається викладацькою роботою в Ко-
лумбійському університеті в Нью-Йорку та Інституті слов’янознавства, вступає 
у члени "Товариства Подолян", веде активну громадську роботу серед громади 
українських емігрантів. Помер 05.11.1970 р.  

Автобіографії. Рукописи статей фондоутворювача: "Духовність 
Поділля", "Національні риси духовності Поділля", "Бійтеся тих, що душу 
вбивають". Тексти промов, звернень, спогадів та проповідей. 

Біографічні праці про І.В. Губаржевського та його творчість М. Ві-
рного-Француженка ". Статті, нариси, спогади про І.В. Губаржевського 
його рідних та друзів, представників української еміграції в США. 

Матеріали, зібрані для видання наукового збірника до 900-річчя 
м. Кам'янця-Подільського (листи, повідомлення, статті О. Архімовича, 
М. Кравчука, В. Гарби). Статті, спогади з історії України та Поділля, на-
працьовані членами "Товариства подолян". 

Листування з діячами української діаспори в США у справі ство-
рення та діяльності "Комітету зі святкування 900-річчя Кам'янця-
Подільського", проведення наукових конференцій і видання збірника на-
укових праць. Приватне листування з родичами, друзями та близькими 
людьми. Світлини І.В. Губаржевського та членів його родини.  

21. КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

ЛИСТИ РАДЯНСЬКИХ ГРОМАДЯН З НІМЕЦЬКО- 
ФАШИСТСЬКОЇ КАТОРГИ 

Ф. Р-4277, 13030 од. зб., 1942-1944 рр. Описи 

Листи мешканців Вінницької області з німецької неволі рідним. 



ЛИСТИ ПІДПИСІВ ПІД ВІДОЗВОЮ ВСЕСВІТНЬОГО КОН-
ГРЕСУ ПРИБІЧНИКІВ МИРУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Ф. Р-3597, 727 од. зб., 1950 р. Описи. 

Листи підписів під відозвою. 

ХРОНОЛОГІЧНІ ДОВІДКИ ПРО ТИМЧАСОВУ ОКУПАЦІЮ 
НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ НАСЕ-
ЛЕНИХ ПУНКТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ВИЗВОЛЕН-
НЯ ЇХ РАДЯНСЬКОЮ АРМІЄЮ 

Ф. Р-4422, 46 од. зб., 1944-1949 рр. Опис. 

Хронологічні довідки. 

ГЕРОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ 

Ф. Р-4988, 77 од. зб., 1937-1987 рр. Описи. 

Автобіографії. Посвідчення про нагородження державними нагоро-
дами. Вітальні телеграми та листи. 

Методичні матеріали, статті у пресі про передовий досвід роботи. 

Фотографії. 

КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ КРАЮ 

Ф. Р-5022, 189 од. зб., 1891-1962 рр. Опис. 

Машинописні копії камеральних топографічних описів Подільської 
губернії. Копії документів з історії військових поселень, народної освіти,  
про революційний рух на Поділлі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.; про ре-
волюційні події 1905-1907 рр., 1917-1920 рр. Копії документів, виявлених 
до збірника "Поділля в період відновлення народного господарства 1921-
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Ілик Горпина Максимівна, Маєвський Венедикт Романович, Легкий Адам 
Платонович, Щербатий Іван Микитович, Тихорський Василь Дмитрович, Вдовен-
ко Петро Федорович, Кушнір Петро Назарович, Островська Олександра Петрівна, 
Плахотнюк Мотря Юхимівна, Романенко Прокіп Каленикович 

Статті у пресі про Героїв соціалістичної праці. Тексти виступів. 



1925 рр.". Копії документів про колективізацію та розвиток сільського 
господарства на Поділлі. Копії документів про культурне будівництво на 
Вінниччині в 1930-1941 рр., про партизанський рух в період Другої світо-
вої війни. Копії  документів  про  М. Щорса,  М. Пирогова,  О. Суворова, 
О. Можайського.  

Посвідчення, паспортні книжки, членські квитки, поштові листівки. 

КАРТИ І ПЛАНИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЗЕМЕЛЬНИХ ДІ-
ЛЯНОК, БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ВІННИЧЧИНИ 

Ф. Р-5023, 139 од. зб., 1919-1989 рр. Описи. 

Карти: світу, України, Вінницького округу, Вінницької області, пла-
ни населених пунктів, земельних ділянок по селах області. 

КРАЄЗНАВЦІ ВІННИЧЧИНИ 

Брілінг Геoргій Густавович, Подольський Василь Іванович, Фарисей Дмитро 
Іванович, Морозюк Володимир Карпович 

Ф. Р-5257, 88 од. зб., 1868-2006 рр. Описи. 

Листування з різними установами з питань історико-краєзавчої ро-
боти. Фотографії. Зібрані книги. 

ВЧЕНІ ВІННИЧЧИНИ 

Багрій О.К., кандидат фармацевтичних наук; Бурчак-Абрамович М.Й., па-
леонтолог; Вайсман Н.І., кандидат філологічних наук; Веребрюсов І.О., док-
тор технічних наук; Вініковецький С.Я., кандидат історичних наук; Воловик 
В.П., кандидат історичних наук; Гольденберг Н.Я., кандидат медичних наук; 
Гордієнʢо О.М., кандидат сільськогосподарських наук; Дейнека І.Я., доктор 
медичних наук; Двожильна К.Д., доктор медичних наук; Думін П.В.; Заянч-
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Автобіографії, особові справи, нариси Г.Г. Брілінга "До історії Він-
ницького краєзнавчого музею", "Історія спорту у м. Вінниці в 1907-1917 
рр.", "Часи давно минулі", "Спогади про Вінницьке реальне училище". 
Статті В.І. Подольського та документи про роботу Вінницького краєзнав-
чого музею під час німецької окупації, в повоєнний період. Історико-
краєзнавчі нариси Д.І. Фарисея "Село моє Красненьке". Книга В.К. Мо-
розюка "Немиринці-Курилівка", статті в газетах "Вінниччина", "Вісник 
Козятинщини". 



ковський І.П., заслужений діяч науки; Зборщик В.О., кандидат медичних на-
ук; Зражевська А.М., кандидат математичних наук; Западнюк В.Г., доктор 
медичних наук; Кац І.І., кандидат мистецтвознавства; Кирилюк Є.П., доктор 
філологічних наук; Колесник І.А., кандидат фізико-математичних наук; Ко-
нопелько Г.Г., кандидат медичних наук; Крижанівський М.О., кандидат ме-
дичних наук; Кропельницька М.В., кандидат медичних наук; Лавітська З.Г., 
кандидат біологічних наук; Ладутько С.В., асистент кафедри біохімії Вінни-
цького медінституту; Лучук А.М., доктор технічних наук; Малинчева Р.Т., 
кандидат фізико-математичних наук; Надимянов В.Ф., кандидат історичних 
наук; Недрит Є.І., кандидат історичних наук; Осташков В.В., доктор медич-
них наук; Покиньчереда В.В., кандидат медичних наук; Рева Л.П., кандидат 
технічних наук; Сахновський Н.Л.; Степаненко Ю.О., кандидат економічних 
наук; Столярчук Е.В., асистент кафедри біохімії Вінницького медінституту; 
Тищенко О.В., кандидат сільськогосподарських наук; Толубинський В.І., 
академік АН УРСР; Топчієва К.П., доктор медичних наук; Червінський К.О., 
доктор хімічних наук; Чехівський Р.Н., кандидат медичних наук; Чорний 
В.М., заслужений лікар УРСР; Шевчук І.О., доктор хімічних наук; Шубрав-
ський В.Є., кандидат філологічних наук; Фіщенко Г.І., доктор технічних на-
ук; Фукс М.Я., доктор фізико-математичних наук; Шиденко І.ʍ.,  ʢʘʥʜʠʜʘʪ
сільськогосподарських наук

Ф. Р-5265, 737 од. зб., 1927-2004 рр. Описи. 

Автобіографії, списки наукових праць, автореферати дисертацій. 
Посвідчення про присвоєння наукових ступенів, вчених звань, державних 
нагород. Статті, публікації в наукових виданнях, машинописи, матеріали 
для написання наукових праць. Монографії, брошури. Листування з різ-
ними установами з питань наукової діяльності, приватне листування. 

ПИСЬМЕННИКИ ВІННИЧЧИНИ 

Ф. Р-5268, 420 од. зб., 1931-1992 рр. Описи. 

Рукописи віршів, романів, повістей, оповідань, гуморесок, есе, дра-
матичних творів. Рецензії.  

Заявка-проспект на видання збірки творів письменників Кабардино-
Балкарії в перекладах письменників Вінниччини (1986-1987 рр.).  

Матеріали журналістської та громадсько-політичної діяльності 
М. Каменюка. 

Відгуки у пресі на творчість письменників. 
Листування з видавництвами з питань видання художніх творів. 
Автобіографії письменників. Приватні фото. Грамоти. 
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УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ВІЙНИ, ВЕТЕРАНИ ПАРТІЇ 

Ф. Р-5269, 88 од. зб., 1917-1988 рр. Описи. 

Спогади учасників революційних подій та громадянської війни: 
К.Я. Браницького, М.Н. Воробйова, Ю.Г. Єфимова, Ю.С. Докторовича, 
М.Є. Зеленського, О.В. Снєгова, К.Ф. Юцевича, К.Ф. Саніної А.Н. та ін.  

Спогади про П.К. Запорожця. Біографія завідувача губернського 
земвідділу М.Я. Литвиненка.

Матеріали про революційну діяльність М.Г. Козицького, І.М. Чеба-
на. 

УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

Ф. Р-5333, 485 од. зб., 1938-1997 рр. Описи. 

Копії нагородних листів вінничан – Героїв Радянського Союзу. Доку-
менти про Героя Радянського Союзу, національного героя Франції В. По-
рика. Спогади ветеранів Великої Bітчизняної війни Я. Гаврилюка, П. Руб-
ля, М.Ф. Гончаренка, А.Й. Малинського, Ф.А. Мимрикова, І.І. Смагіна, 
М.Т. Сосницького, П.Г. Якименка та ін. 

Витяги з архівних документів Центрального архіву Міністерства обо-
рони СРСР про хід бойових операцій з визволення Вінниччини і про пред-
ставлення учасників до присвоєння звання Героя Радянського Союзу і наго-
родження орденами за 1943-1944 рр. Довідки і копії повідомлень на загиб-
лих і зниклих безвісти в роки війни по Могилів-Подільському району. 

Звітна доповідь про діяльність Хмільницької підпільної комуністич-
ної організації за період з грудня 1941 по 1944 рр. Aнкети і фотографії учас-
ників партизанського руху і підпілля на території Хмільницького району. 

Список учасників Параду Перемоги – мешканців Вінницької області 
(1975 р.). Списки ветеранів 241-ї стрілецької дивізії, яка брала участь у 
звільненні м. Вінниці від фашистських загарбників. 

Список воїнів, похованих у с. Джулинці Бершадського району. До-
кументи про пошукову діяльність клубу "Червоний слідопит" с. Джулинки. 

Анкети учасників Великої Bітчизняної війни по селах Гайсинського, 
Козятинського, Калинівського, Могилів-Подільського, Оратівського, Те-
плицького, Хмільницького, Шаргородського районів (1983-1985 рр.). 

Спогади про бойовий шлях 241-ї Вінницької стрілецької дивізії. 
Спогади мешканців Вінницької області про перебування в німецькій 

неволі. 
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Нариси, статті про Героїв Радянського Союзу, які визволяли Він-
ниччину, про вінничан – учасників Великої Bітчизняної війни. Біографіч- 
ні довідки та фото учасників Великої Вітчизняної війни. Картки обліку за-
гиблих і пропалих безвісти в роки війни по Могилів-Подільському району. 

Художні твори, казки, спогади, особисті документи учасника Великої 
Bітчизняної війни І.П. Гаєвика, уродженця с. Оленівки Вінницького району. 

Листування з установами, видавництвами, ветеранами війни про 
збір та уточнення відомостей про учасників війни, які були удостоєні 
звання Героя Радянського Союзу при визволенні Вінниччини. 

Список мешканців с. Оленівки Вінницького району, померлих від 
голоду в 1933 р., укладений І.П. Гаєвиком. Список мешканців с. Дашків-
ців Літинського району, померлих від голоду в 1933 р., укладений  
О.А. Клименком. 

 
 
ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 
Ф. Р-5349, 7 од. зб., 1971-1980 рр. Опис. 
 
Малюнки школярів, які брали участь в обласному конкурсі "Барви 

Поділля". 
 
 
ВІДОМІ СПОРТСМЕНИ ВІННИЧЧИНИ 
 
Ф. Р-5385, 6 од. зб., 1913-1976 рр. Опис. 
 
Особисті документи, фотографії, статті в пресі Марії Ковач та Ана-

толія Соловйова. 
 
 
ВИНАХІДНИК ПЕРШОГО ʋ СВІТІ ЛІТАКА  
О.Ф. МОЖАЙСЬКИЙ НА ПОДІЛЛІ 
 
Ф. Р-5482, 15 од. зб., 1953-1972 рр. Опис. 
 
Хронологія життя та діяльності О.Ф. Можайського. 
Фотографії. 
Копії архівних документів про життя та діяльність О.Ф. Можайського. 
Спогади внуків О.Ф. Можайського про свого дідa. 
Книги та статті про О.Ф. Можайського. 
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Матеріали про увіковічення пам’яті винахідника першого у світі 
літака О.Ф. Можайського, про організацію Музею вітчизняної авіації і 
космонавтики в с. Вороновиці Вінницького району. 

Листування краєзнавців з нащадками О.Ф. Можайського. 
 
 
ХУДОЖНИКИ ВІННИЧЧИНИ 
 
Ф. Р-6012, 3 од. зб., 1967-1984 рр. Опис. 
 
Альбоми репродукцій, каталоги картин художників Н. Альтмана, 

Ю. Баликова, В.І. Аралової-Паттерсон. 
 
 
СПОГАДИ ВІННИЧАН – ОЧЕВИДЦІВ ГОЛОДУ 1932-1933 РР. 
 
Ф. Р-6021, 38 од. зб., 1992-1993 рр. Опис. 
 
Спогади мешканців м. Вінниці та сіл районів області про Голодомор 

1932-33 рр. 
Огляд документів про Голодомор 1932-33 рр. у Тиврівському ра-

йоні (автор – В.М. Рудий). Статті про Голодомор 1932-33 рр., опубліко-
вані в місцевій пресі. 

Списки померлих від голоду в 1932-33 рр. 
Інформації сільських рад Погребищенського району про заходи, 

проведені у зв’язку з відзначенням 60-х роковин Голодомору 1932-33 рр.
Тексти сценаріїв історико-літературної конференції "Пам’яті жертв 
Голодомoру 1932-33 рр." і тематичного вечора "Весни печальний слід" 
(Шаргородський район). 

 
 
КОЛЕКЦІЯ СВІДЧЕНЬ, СПОГАДІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕН-
ТІВ КОЛИШНІХ В’ЯЗНІВ ГЕТТО, КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ТА 
ТРУДОВИХ ТАБОРІВ, А ТАКОЖ ГРОМАДЯН, ПРИМУСОВО 
ВИГНАНИХ ДО НІМЕЧЧИНИ 
 
Ф. Р-6022, 85 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Схема розташування концентраційних таборів і гетто на території 

області за 1941-1944 рр.  
Списки в’язнів гетто на території Вінницької області. Списки заги-

блих у Печерському концтаборі-гетто. 
Анкети мешканців м. Тульчина, які перебували в гетто та концтаборах. 
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Спогади колишніх в’язнів гетто, концтаборів, остарбайтерів, учас-
ників підпілля та партизанського руху. 

 
 
КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ВОЇНІВ-ВІННИЧАН, КОЛИШ-
НІХ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ 
 
Ф. Р-6082, 126 од. зб., 1956-2004 рр. Опис. 
 
Списки ветеранів війни в Афганістані, які мешкають на території 

Вінницької області (1989 р.). Списки загиблих вінничан. 
Біографічні документи. 
Листи солдатів з війни в Афганістані рідним і близьким. 
Фотографії, які відображають перебування воїнів-вінничан на війні 

в Афганістані, їх громадську діяльність після демобілізації з армії. 
Статті про учасників війни у пресі. 

Зібрані книги про війну в Афганістані. 
 
 
КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ УЧИТЕЛІВ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Йолтуховський Микола Павлович, Кочан Андрій Володимирович, Кроли-
вець Юхим Сергійович, Люшина Наталія Степанівна, Могилевський Ми-
хайло Юхимович, Панішевський Едуард Іванович, Хворостовська Тетяна 
Іванівна, Яремчук Іван Олексійович 
 
Ф. Р-6100, 49 од. зб., 1965-2001 рр. Опис. 
 
Документи біографічного характеру.
Статті учителів І.О. Яремчука, М.Ю. Могилевського, Т.І. Хворостов- 

ської, М.П. Йолтуховського, надруковані у пресі. Тексти виступів І.О. 
Яремчука про музей історії села, роботу первинної організації товариства 
книголюбів у с. Тиманівки Тульчинського району. Краєзнавчий нарис 
М.П. Йолтуховського "Історія рідного краю" про м. Бар та його околиці в 
ХІХ – на поч. ХХ ст. 

Фотографії І.О. Яремчука. 
Приватне листування. 
Путівники і буклети про музеї села Тиманівка. Зібрані книги з дар-

чими написами авторів. 
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Документи тематичного вечора "Афганістан – війна – трагедія", 
проведеного Державним архівом Вінницької області 2.02.1998 р. 



КОЛЕКЦІЯ СПОГАДІВ КОЛИШНІХ  
РОЗКУРКУЛЕНИХ ТА РЕПРЕСОВАНИХ  
 
Ф. Р-6118, 43 од. зб., 1992-1999 рр. Описи. 
 
Спогади колишніх розкуркулених та репресованих по районах обла-

сті. 
 
 
ЛІКАРІ ВІННИЧЧИНИ 
 
Гоф Євген Степанович, Колодій Софія Федорівна, Городинський Іван Івано-
вич, Степаненко Тетяна Юріївна 
 
Ф. Р-6122, 66 од. зб., 1955-1966 рр. Описи. 
 
Автобіографії, особові листи обліку кадрів, характеристики. 
Дисертація та автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

канидата медичних наук Степаненко Т.Ю. "Радянська охорона здоров’я з 
позицій системного підходу". 

Фотографії. 

 
 
ЖУРНАЛІСТИ ВІННИЧЧИНИ 
 
Підласко Тихін Васильович 
 
Ф. Р-6124, 45 од. зб., 1964-1987 рр. Опис. 
 
Біографічні документи. 
Машинописи хронікально-документальної повісті "Товариш Ба-

зіль", путівників: "Меморіальний музей В.В. Порика", "Тульчин – місто-
музей"; краєзнавчі нариси; статті, надруковані у місцевій пресі; вірші та 
оповідaння. 

Листування з архівами, краєзнавцями, приватними особами з при-
воду надання інформації про В. Порика. 
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Листування Т.Ю. Степаненко з професором Т.Ю. Лісіциним з пи-
тань написання дисертації та публікації її тез. 

Документи про громадсько-політичну діяльність Т.Ю. Степаненко. 

Щоденники Є.С. Гофа. Тексти наукових доповідей, рефератів, статті 
в наукових виданнях та пресі Т.Ю. Степаненко. 



Статті про В. Порика в пресі та його фотографії, статті про перебу-
вання декабристів у м. Тульчині, зібрані Т. Підласком. Фотографії до пу-
тівника "Тульчин – місто-музей". 

 
 
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ СРСР 
 
Бавула Валентина Степанівна 
 
Ф. Р-6146, 27 од. зб., 1989-1991 рр. 
 
Тексти виступів перед виборцями. Наказ трудового колективу НДІ 

"Гелій" (1990 р.). Bідповіді на депутатські запити про благоустрій терито-
рії, санітарний стан дворів, надання житла та покращення умов прожи-
вання, порушення законності, вирішення трудових спорів тощо. 
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Розділ 4.  
ФОНДИ  УСТАНОВ  ПЕРІОДУ  НІМЕЦЬКО-
РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
1941-1944 рр. 

1. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ВІЙСЬКОВОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ
ТА МІСЦЕВОЇ ДОПОМІЖНОЇ АДМІНІСТРАЦІЙ 

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ КОМІСАР  
(ГЕБІТСКОМІСАР), М. ВІННИЦЯ 

Ф. Р-1395, 32 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 

Вінницький окружний гебітскомісаріат розпочав свою діяльність у серпні 
1941 року відповідно до наказів імперського комісара України. Підпоряд-
ковувався генеральному комісаріату Житомирського генерального  округу  
(до складу якого входила німецька зона окупації Вінницької області). 
Був вищим органом окупаційної влади на території округу. Припинив дія-
льність у березні 1944 року з наближенням фронту. 

Постанови, розпорядження гебітскомісара, Українського сільсько-
господарського бюро при Вінницькому представництві відділу харчуван-
ня і сільського господарства Житомирського генералкомісаріату, Вінни-
цької обласної управи; протоколи нарад працівників сільгоспвідділу; пла-
ни меліоративних робіт, посівів по Вінницькій області; акти інвентариза-
ції Стрижавського та Білорукавського будинків інвалідів; матеріали про 
стан тваринництва в районах області; списки мешканців Турбівського 
району, визначених для роботи у м. Вінниці; списки службовців Вінниць-
кого, Літинського гебітів, агрономів; листування з інспектором Вінниць-
кого гебіту стосовно навчального процесу та господарських питань. 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УПРАВА, М.ВІННИЦЯ 

Ф. Р-1311, 380 од. зб., 1941-1943 рр. Описи. 

Створена 9 серпня 1941 року. Була органом місцевої допоміжної адмініст-
рації на території частини Вінницької області, яка увійшла до німецької 
зони окупації. Складалася із відділів: адміністративного, шкільного, фі-
нансового, агрономічно-зоотехнічного, технічно-шляхового, торговельно-
промислового, планово-статистичного, землевпорядкування, санітарно-
медичного, водного і лісового господарства, соцзабезпечення, страхуван-
ня, зв'язку, поліції (Ф. Р-1311, оп.1, спр.286, арк.1). Всі відділи підпорядко-
вувались голові обласної управи, якого призначала на посаду військова 
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окупаційна влада. Припинила свою діяльність у 1942 році, у зв’язку з реор-
ганізацією адміністративного устрою у генеральному окрузі Житомир. 
 
Розпорядження та постанови про обов'язкову реєстрацію військово-

полонених, оподаткування населення, про утворення нових районів вна-
слідок відходу частини території до Румунії, про збір врожаю всіх культур 
і посіву озимини в 1941 р. по Вінницькій області, повернення репресова-
ним радянською владою конфіскованого майна або його вартості.  

Положення про відділи та підвідділи обласної управи. 

Акти обстеження підприємств; креслення будівель цехів заводів та 
їх водопостачання. 

Креслення, плани та схеми виробничих підрозділів авторемзаводу. 
Особові справи співробітників управи, справи пенсіонерів, списки 

інвалідів. 
 
 
ПОВІТОВІ УПРАВИ 
 
3 фонди; 1437 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Створені в 1941 році. Були територіальними органами окупаційної війсь-
кової адміністрації в межах румунської зони окупації (Трансністрії). Під-
порядковувалися Балтській префектурі. Виконували військово-
адміністративні функції, здійснювали керівництво промисловістю, сільсь-
ким, лісовим та водним господарством, освітою. Припинили свою діяль-
ність після звільнення області від нацистських загарбників у 1944 році. 
 
Накази румунського Головного військового штабу і листування з 

жандармськими і військовими окупаційними органами про охорону війсь-
кових об'єктів і промислових підприємств. 

Накази, розпорядження командування Східного етапу №3 та губер-
натора Трансністрії про організацію роботи на окупованій території; кон-
венція, укладена між румунською та німецькою арміями про адміністру-
вання "Трансністрії". 

Накази, розпорядження губернатора Трансністрії про представлення 
інформації стосовно діяльності румунської адміністрації на окупованій 
території; про встановлення норм видачі хліба населенню; про порядок 
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Протоколи нарад керівного складу Вінницької обласної управи, мі-
ської управи, представників установ, підприємств м. Вінниці та німецько-
го військового командування з питань підпорядкування підприємств і ор-
ганізацій та економічного розвитку окремих галузей. 

Документи про призначення старост сільських громад. 



Рішення префектури про призначення на посади чиновників уста-
нов, викладацького складу шкіл Ямпільського повіту. 

Списки в'язнів єврейських гетто та концтаборів. 
Відомості про партизанський рух на окупованій території; про ро-

боту промислових підприємств, торговельних, медичних, освітніх закла-
дів, про конфіскацію майна у населення окупаційними військами, про 
відправку обладнання та продовольства в Румунію. 

Книга записів обміну радянських грошових знаків на румунські ма-
рки. Адміністративно-територіальна карта Ямпільського повіту періоду 
тимчасової окупації. 

Особові справи службовців повітових управ, префектур. 
Листування повітових управ з питань розшуку громадян, репресо-

ваних у 1941 році. 
 
Могилів-Подільська, ф. Р-2966, 786 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-2888, 36 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Ямпільська, ф. Р-2988, 615 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
 
МІСЬКІ УПРАВИ 
 
6 фондів, 3278 од. зб. 1941-1944 рр. Описи. 
 
Створені в 1941 році як органи місцевого самоврядування. Підпорядкову-
валися військовій окупаційній владі. В німецькій зоні окупації мали таку 
організаційну структуру: головне управління; загальний відділ; шкільно-
культурний відділ; відділ міського господарства; житловий відділ; відділ 
торгівлі та постачання; відділ соціального забезпечення; медично-
санітарний відділ; фінансовий відділ. Загальний відділ складався з секре-
таріату, нотаріального бюро, паспортного відділу, господарчої частини. 
(Ф. Р-1312, оп.1, спр.2, арк.9). 
Припинили свою діяльність після звільнення області від німецьких та ру-
мунських загарбників у березні 1944 року. 
 
Розпорядження райхскомісара Коха про правове положення україн-

ців на окупованій території, розпорядження Житомирського генерального 
комісара про порядок оплати праці вчителів, накази Вінницької міської 
управи про затвердження структури та штатів управи. Службова інструк-
ція про організацію роботи земельних відділів при гебітскомісарах і місь-
ких комісарах за підписом рейхскомісара Коха. 
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утримання таборів для військовополонених; про створення концтаборів 
для євреїв та переселення українців із Західної України, які підозрюються 
в діяльності, спрямованій проти окупаційного режиму. 



Таємні розпорядження Могилівської повітової управи про охорону 
залізниць та евакуацію єврейського населення. 

Розпорядження Вінницької міської управи про організацію роботи 
міського транспорту, списки робітників майстерень, акти обліку облад-
нання промислових підприємств, фінансові плани, кошториси на ремонт 
будинків. 

Накази Вінницької міської управи та листування з медико-
санітарними відділами про санітарний стан у місті, списки медичного 
персоналу лікувальних установ, листування міської управи зі старостою 
с. Шереметки про відкриття для відвідування церкви та склепу Пирогова, 
відомості про захворювання дифтерією, менінгітом та іншими інфекцій-
ними захворюваннями. 

Постанови обласного споживчого товариства; списки торговельних 
підприємств міста Вінниці, працівників торгівлі, студентів Вінницького 
медичного інституту, енерготехнікуму, вчителів шкіл та працівників ди-
тячих установ, фабрик, заводів на отримання хлібних карток; списки сі-
мей, що виїхали до Німеччини та на Південь України. 

Протоколи засідань технічної комісії при міській управі та листу-
вання зі штаб-комісаром про продаж будинків та майна, залишеного гро-
мадянами під час евакуації. 

Постанови Вінницької міської управи про нарахування податків на 
населення; списки підприємств та установ, вулиць та провулків міста (но-
ві та старі назви); списки платників податків м. Вінниці. 

Відомості про кількість населення м.Вінниці в 1941-1943 рр., адрес-
ні листки на прибулих та вибулих громадян міста, списки хворих Вінни-
цької психіатричної лікарні, дітей Вінницьких дитячих будинків №1, №2, 
журнали реєстрації виданих паспортів та тимчасових посвідчень, списки 
порушників паспортного режиму. 

Списки   вчителів  м.  Вінниці,  опис  експонатів  будинку-музею  
М.М. Коцюбинського, програми для початкових та середніх шкіл з укра-
їнської мови та математики. 

Списки жителів, робітників та службовців установ та підприємств 
міст Могилева-Подільського і Гайсина. 

Карта Могилівського повіту. 
Заяви громадян м. Могилева-Подільського про видачу перепусток 

для переходу кордону, дозволів на відкриття приватних майстерень. 

Відомості на видачу грошей єврейському населенню м. Могилева-
Подільського, які були надіслані єврейським комітетом Румунії. 

Довідки та акти про знесення зруйнованих будинків у м. Вінниці, 
плани будинків та земельних ділянок приватних осіб. 
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Списки  румунів,  які  були  репатрійовані  з Кубані та Криму до  
м. Могилева-Подільського. 



Протоколи, акти, заяви, довідки на видачу пенсій громадянам міста, 
списки військовополонених, журнали видачі пенсій сім'ям репресованих 
радянською владою громадян. 

 
Вінницька, ф. Р-1312, 2004 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Гайсинська, ф. Р-3986, 5 од. зб., 1942 р.; 
Жмеринська, ф. Р-3717, 3 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-2383, 1175 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-2887, 52 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Ямпільська, ф. Р-1553, 39 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
 
РАЙОННІ УПРАВИ 
 
35 фондів, 5305 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Створені в 1941 році. Були органами місцевого самоврядування. Контро-
лювалися військовою окупаційною владою і були їй підзвітні. До органі-
заційної структури районних управ входили відділи: фінансовий, сільсько-
господарський, економічний, планово-статистичний, торговельно-
промисловий, санітарно-медичний, землевлаштування та інші. 
 
Накази губернатора Трансністрії про застосування каральних захо-

дів до населення за непідкорення окупаційним військам, ізоляцію єврей-
ського населення, обов'язкову трудову повинність, утворення так званого 
"трудового війська". 

Таємні накази, інструкції, розпорядження губернатора Трансністрії 
1-й охоронній дивізії про створення єврейських колоній, гетто, охорону 
промислових підприємств, вивезення продуктів харчування та обладнан-
ня промислових підприємств, сільськогосподарської техніки до Румунії. 
Накази про посилення нагляду за діяльністю українських націоналістів. 

Списки євреїв, які утримувалися в колоніях м. Балки та с. Кузьмині; 
громадян Турбівського району, вивезених до Німеччини; платників шкі-
льного та земельного податків по селах Барського району. 

Документи про роботу промислових підприємств, торговельних, 
освітніх та культурних закладів; схеми телефонних станцій м. Балки та  
с. Митки. Статистичні відомості про кількість працюючих на підприємст- 
вах районів; списки працівників установ та організацій, спеціалістів. 

Акти купівлі-продажу нерухомого майна. 
Відомості про національний склад населення окремих сіл Погреби-

щенського району. Списки католиків Погребищенського району, грома-
дян, евакуйованих з Воронезької області. 

Заяви розкуркулених та репресованих радянськими органами гро-
мадян про надання їм допомоги та повернення майна. 
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Балківська, ф. Р-3095, 561 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Барська, ф. Р-1358, 4  од. зб., 1941-1944 рр.; 
Бершадська, ф. Р-2317, 22 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Брацлавська, ф. Р-2872, 194 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Вінницька, ф. Р-1357, 34 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Гайсинська, ф. Р- 1362, 18 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Жмеринська, ф. Р-2943, 213 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Іллінецька, ф. Р-3943, 2 од. зб., 1943 р.; 
Калинівська, ф. Р-1393, 21 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Козятинська, ф. Р-1379, 13 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Копайгородська, ф. Р-2895, 101 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Краснянська, ф. Р-3260, 212 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Крижопільська, ф. Р-1619, 543 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Літинська, ф. Р-1411, 12 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Махнівська, ф. Р-3963, 2 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-2379, 416 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Мурованокуриловецька, ф. Р-3714, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Немирівська, ф. Р-2358, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Ободівська, ф. Р-2709, 19 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Ольгопільська, ф. Р-3950, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Плисківська, ф. Р-1430, 7 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Погребищенська, ф. Р-1434, 152 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Самгородоцька, ф. Р-2308, 6 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Станіславчицька, ф. Р-1533, 88 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Теплицька, ф. Р-1452, 17 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Томашпільська, ф. Р-2856, 440 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Тростянецька, ф. Р-1529, 273 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-2878, 310 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Турбівська, ф. Р-3853, 9 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Чернівецька, ф. Р-1495, 224 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Чечельницька, ф. Р-3711, 4 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Шаргородська, ф. Р-2884, 103 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Шпиківська, ф. Р-1417, 597 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Ямпільська, ф. Р-1410, 189 од.зб., 1941-1944 рр.; 
Яришівська, ф. Р-1496, 491 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
 
СІЛЬСЬКІ УПРАВИ 
 
229 фондів, 1724 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Створені в 1941 році як органи обмеженого місцевого самоврядування для 
сільських громад. Підпорядковувалися районним управам. Керував сіль-
ською управою староста, якого затверджувала на посаді окупаційна влада. 
При сільуправах були створені сільські поліції. Припинили діяльність у 
березні 1944 року з наближенням фронту. 
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Накази губернатора Трансністрії про реєстрацію фахівців сільського 
господарства  та  оподаткування населення. 

Постанови губернатора Трансністрії  про притягнення населення до 
відповідальності за ухилення від роботи у посівній кaмпанії. Розпоря-
дження Брацлавської повітової управи з питань мобілізації населення на 
збирання урожаю. 

Інструкція Брацлавської повітової управи про проведення реєстрації 
шлюбів; заяви про реєстрацію шлюбів по Гриненківській сільській управі 
Брацлавського повіту, Чечелівській  сільській управі Гайсинського райо-
ну. 

Документи про заготівлю худоби, птиці, овочів  для німецької армії. 
Звіти Турбівської сільської управи про розподіл землі в господарстві, за-
готівлю зернових та олійних культур. Статистичні відомості про чисель-
ність та рух населення. Документи про страхування майна селян. Матері-
али про національний склад населення с. Шпиків, списки громадян  с. 
Шпиків, які отримали паспорти. Документи про набір робочої сили та 
відправлення до Німеччини по Губницькій, Дзюньківській, Дмитренків-
ській, Кіблицькій сільських управах. Списки громадян, вивезених до Ні-
меччини по сільських управах: 

- Брідоцькій Теплицького району; 
- Великоxуторянській Вінницького району; 
- Карабелівській Теплицького району; 
- Наказнянській Плисківського району; 
- Петрашівській Теплицького району; 
- Соболівській Теплицького району; 
- Турбівській Турбівського району. 
Відомості про надання допомоги сім'ям громадян, вивезених до Ні-

меччини. Списки осіб німецької національності, які постійно проживають 
у с. Степашки Гайсинського району. Свідоцтва про звільнення з німець-
кого полону по Басаличівській сільській управі  Гайсинського району;  
Каташинській, Новоободівській, Павлівській сільських управах  Ободів-
ського району. 

Списки військовополонених, які повернулися з таборів по сільських 
управах: 

Списки платників податків по сільських управах. 
 
Барський район: 
Адамівська, ф. Р - 1361, 2 од. зб., 1943 р.; 
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Анчиполівській, Семенківській (Брацлавського району); Бронниць-
кій (Могилів-Подільського району); Губницькій (Гайсинського району); 
Дзигівській (Ямпільського району); Новоободівській, Староцибулівській 
(Ободівського району); Турбівській (Турбівського району); Феліксівській 
(Липовецького району). 



Антонівська, ф. Р-1359, 6 од. зб., 1942 р.; 
Гулівська, ф. Р-1360, 14 од. зб., 1943-1944 рр. 
 
Бершадський район: 
Баланівська, ф. Р-2323, 2 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Бирлівська, ф. Р-2322, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Піско-Бершадська, ф. Р-2320, 3 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Яланецька, ф. Р-2714, 2 од. зб., 1942-944 рр. 
 
Брацлавський район: 

Брацлавська, ф. Р-3454, 3 од. зб., 1943 р.; 
Вишковецька, ф. Р-2916, 7 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Грабовецька, ф. Р-3068, 7 од. зб., 1942-1943 рр.; 

Забузька, ф. Р-3254, 4 од. зб., 1943-1944 рр.; 
Зяньковецька, ф. Р-3031, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Коржівська, ф. Р-3029, 2 од. зб., 1943 р.; 
Мачуська, ф. Р-3467, 4 од. зб., 1943-1944 рр.; 
Монастирська, ф. Р-2892, 9 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Паланська, ф. Р-3464, 9 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Русько-Чернишівська, ф. Р-3224, 10 од. зб., 1941-1944 рр. 
Семенківська, ф. Р-3463, 7 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Сорокодубська, ф. Р-2915, 3 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Чернишівсько-Українська, ф. Р-3681, 2 од. зб., 1941 р.; 
Шурівська, ф. Р-3718, 8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Яструбиська, ф. Р-3469, 4 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Вінницький район: 
Великохутірська, ф. Р-1351,  25 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Козачівська, ф. Р-1512, 2 од. зб., 1942 р.; 
Мізяківсько-Хутірська, ф. Р-2343, 2 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Щітківська, ф. Р-1352, 4 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Гайсинський район: 
Басаличівська, ф. Р-2288, 26 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Гнатівська, ф. Р-2291, 24 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Губницька, ф. Р-2299, 51 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Гунчанська, ф. Р-2292, 22 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Дмитренківська, ф. Р-2289, 16 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Карбівська, ф. Р-1369, 6 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Кіблицька, ф. Р-2298, 12 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Кочурівська, ф. Р-2293, 9 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Мелешківська, ф. Р-2297, 9 од. зб., 1942-1943 р.; 
Митківська, ф. Р-1370, 2 од. зб., 1942 р.; 
Степашківська, ф. Р-2294, 16 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Чечелівська, ф. Р-2303, 9 од. зб., 1941-1944 рр. 
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Анчиполівська, ф. Р-3465, 3 од. зб., 1941 р.; 

Гриненківська, ф. Р-3468, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
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Жмеринський район: 
Жуковецька, ф. Р-3210, 2 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Ярошинська, ф. Р-3438, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Калинівський район: 
Медведківська, ф. Р-3877, 2 од. зб., 1942 р.; 
Старопиківська, ф. Р-2271, 3 од. зб, 1941-1942 рр. 
 
Козятинський район: 
Білопільська, ф. Р-1391, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Гурівецька, ф. Р-1383, 3 од. зб., 1942 р.; 
Закутинецька, ф. Р-1392, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Сокілецька, ф. Р-1390, 5 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Копайгородський район: 
Степанківська, ф. Р-3929, 2 од. зб. 1942-1943 рр. 
 
Крижопільський район: 
Андріяшівська, ф. Р-3317, 10 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Антонівська, ф. Р -1673, 7 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Вербська, ф. Р-1627, 4 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Вербецько-Хутірська, ф. Р-3324, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Волосько-Крикливецька, ф. Р- 2906, 5 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Високогребельська, ф. Р-3272, 8 од. зб.1941-1942 рр.; 
Голубецька, ф. Р-1631, 14 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Гарячківська, ф. Р-1623, 7 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Дахталійська, ф. Р-3343, 7 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Джугастрівська, ф. Р- 1644, 6 од. зб. 1941-1942 рр.; 
Жабокрицька, ф. Р-1657, 16 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Зеленянська, ф. Р-3446,  4 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Каєтанівська, ф. Р-3320, 6 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Князівська, ф. Р-3304, 8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Куницька, ф. Р-1677,  8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Левківська, ф. Р- 3325, 8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Леонівська, ф. Р-1647,  8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Малокісницька, ф. Р-1666, 14 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Мар'янівська, ф. Р- 3327, 17 од. зб., 1941-1943 рр.; 
М'ястківська, ф. Р-1621, 26 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Новоселівська, ф. Р-3923, 8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Вільшанська, ф. Р-1660, 3 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Петрунівська, ф. Р-1674, 10 од. зб.1941-1943 рр.; 
Романівська, ф. Р-1656, 11 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Ротмістрівська, ф. Р-1629, 8 од. зб. 1941-1943 рр.; 
Русо-Крикливецька, ф. Р-3319, 6 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Савчинська, ф. Р-1625, 13 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Слободо-Шарапанівська,  ф. Р-3312,  23 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Соколівська, ф. Р-1648, 5 од. зб., 1941-1944 рр.; 



Старошарапанівська, ф. Р-1638, 10 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Суходолинська, ф. Р-1663, 2 од. зб., 1942 р.; 
Теклівська, ф. Р-1650, 16 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Тернівська, ф. Р-1641, 14 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Чоботарська, ф. Р-1632, 10 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Шляхетнянська, ф. Р-1653, 6 од. зб., 1941-1942 рр.; 
 
Липовецький район: 
Феліксівська, ф. Р-2347,  4 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Літинський район: 
Балинська, ф. Р-1416,  18 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Могилів-Подільський район: 
Бандишівська, ф. Р-3094, 6 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Борщівська, ф. Р-1499, 3 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Бронницька, ф. Р-3253, 25 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Воєводчинецька, ф. Р-3431,  5 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Волоська,  ф. Р-2967, 14 од. зб., 1941-1944 рр.; 

Карпівська, ф. Р-2968, 8 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Коштулянська, ф. Р-2999, 6 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Садківська, ф. Р-2969, 26 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Серебрійська,  ф. Р-1498, 8 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Слідянська, ф. Р-1502, 2 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Суботівська, ф. Р-2874, 12 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Сугаківська, ф. Р-1503, 3 од.зб., 1943 р.; 
Шлишковецька, ф. Р-3070, 3 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Ярузька, ф. Р-2970, 26 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Немирівський район: 
Шолудьківська, ф. Р-2357, 2 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Ободівський район: 
Верхівська, ф. Р-2706, 3 од. зб., 1943 р.; 
Каташинська, ф. Р-2708, 5 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Малостратіївська, ф. Р-2372,  19 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Новоободівська, ф. Р-2711, 23 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Ободівська, ф. Р-1510, 2 од. зб., 1942 р.; 
Павлівська, ф. Р-2703, 13 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Староободівська, ф. Р-2381,  4 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Староцибулівська,  ф. Р-2704, 23 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Татарівська, ф. Р-2702, 19 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Торканівська, ф. Р-2705, 4 од. зб., 1942 р. 
 
Плисківський район: 
Дзюньківська, ф. Р-1433, 14 од. зб., 1941-1943 рр.; 
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Грушківська, ф. Р-2997, 10 од. зб., 1942-1944 рр.; 



Наказнянська, ф. Р-1431, 15 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Скоморошківська, ф. Р-1432, 3 од. зб., 1943 р. 
 
Погребищенський район: 
Білашківська, ф. Р-1445, 7 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Левківська, ф. Р-1440, 4 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Морозівська, ф. Р-1446, 2 од. зб., 1943 р.; 
Смаржинецька, ф. Р-1448, 4 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Старостинецька, ф. Р-1505, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Черемошненська, ф. Р-1447, 2 од. зб., 1943 р. 
 
Самгородоцький район: 
Блажіївська, ф. Р-2312, 2 од. зб., 1943 р.; 
Дубово-Махаринецька,  ф. Р-2313, 3 од. зб., 1942 р.; 
Зозулинецька, ф. Р-2311, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Миколаївська, ф. Р-2304, 11 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Самгородоцька, ф. Р-2309, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Тиврівський район: 
Тиврівська,  ф. Р-2349, 16 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Станіславчицький район: 
Будьківська, ф. Р-1535,  2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Вознівецька, ф. Р-1531,  2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Олександрівська, ф. Р-1537,  4 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Телелинецька, ф. Р-3935, 2 од. зб., 1941-1942 рр. 
 
Теплицький район: 
Брідоцька, ф. Р-1458, 2 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Залузька,  ф. Р-1482, 2 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Карабелівська, ф. Р-1473, 19 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Комарівська,  ф. Р-1462,  2 од. зб., 1942 р.; 
Марківська, ф. Р-1483, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Мишарівська, ф. Р-1481, 9 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Петрашівська, ф. Р-1459, 5 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Сошанська,  ф. Р-1480,  4 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Соболівська, ф. Р-1471, 29 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Теплицька, ф. Р-1460,  4 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Томашпільський район: 
Антонівська, ф. Р-3037, 2 од. зб., 1942 р.; 
Антопільська, ф. Р-3049, 10 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Білянська, ф. Р-3802,  2 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Великорусавська, ф. Р-2981, 4 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Вилянська, ф. Р-2947, 17 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Гнатківська, ф. Р-3926, 3 од. зб., 1943 р.; 
Забілянська, ф. Р-3961, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
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Квочківська, ф. Р-3687,  5 од. зб., 1943 р.; 
Колоденська, ф. Р-3264, 3 од. зб., 1942 р.; 
Комаргородська, ф. Р-3421, 6 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Крижопільська, ф. Р-3043, 5 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Липівська, ф. Р-3314, 7 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Олександрівська, ф. Р-3691, 2 од. зб., 1943 р.; 
Пеньківська, ф. Р-2950, 3 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Рожнятівська, ф. Р-3442, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Русаво-Радянська, ф. Р-3817,  3 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Стефанівська, ф. Р-3930,  2 од. зб., 1943 р.; 
Томашпільська, ф. Р-3959, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Цапівська, ф. Р-1521,  4 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Яланецька, ф. Р-3316, 6 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Яришівська, ф. Р-3329,  2 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Тростянецький район: 
Великостратіївська, ф. Р-1518, 8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Гордіївська, ф. Р-3098, 5 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Демидівська, ф. Р-3090, 4 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Демківська, ф. Р-1522, 2 од. зб., 1942 р.; 
Ілляшівська, ф. Р-1616, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Капустянська, ф. Р-1525, 3 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Китайгородська, ф. Р-3230, 4 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Козинецька, ф. Р-3089, 5 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Ладижинська, ф. Р-1506, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Летківська, ф. Р-1520, 2 од. зб., 1943 р.; 
Лукашівська, ф. Р-1524,  8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Олександрівська, ф. Р-1528,  10 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Оляницька, ф. Р-1515, 5 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Савинецька, ф. Р-1526, 2 од. зб., 1942 р.; 
Северинівська, ф. Р-1523, 7 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Тростянецька, ф. Р-2894, 7 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Четвертинівська, ф. Р-2945, 8 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Тульчинський район: 
Захар'яшівська, ф. Р-2851, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Кирнасівська, ф. Р-3707, 2 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Крищинецька, ф. Р-3709, 2 од. зб., 1942 р.; 
Шуро-Копіївська, ф. Р-3708,  2 од. зб., 1942 р. 
 

Козинецька, ф. Р-2380,  3 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Турбівська, ф. Р-2278,  21 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Хмільницький район: 
Дубрівська, ф. Р-1504,  4 од. зб., 1942-1943 рр. 
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Турбівський район: 



Чернівецький район: 
Бабчинецька, ф. Р-3127, 10 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Біляно-Шаргородська, ф. Р-1491, 16 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Борівська, ф. Р-3991, 4 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Букатинська, ф. Р-1492, 8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Бушанська, ф. Р-3058, 15 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Вітрівська, ф. Р-2852, 2 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Вило-Ярузька, ф. Р-2866, 3 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Володіївська, ф. Р-3245, 3 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Гамулівська, ф. Р-3176, 4 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Гоцулівська, ф. Р-3050, 29 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Косівська, ф. Р-3146, 6 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Людвиківська, ф. Р-1545, 4 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Мазурівська, ф. Р-3244, 6 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Мервинецька, ф. Р-2944, 15 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Моївська, ф. Р-2861, 21 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Новомикільська, ф. Р-3177, 7 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Пелинівська, ф. Р-1493, 7 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Пилипо-Борівська, ф. Р-3148, 4 од. зб., 1942 р.; 
Сербівська, ф. Р-2864, 7 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Слободо-Бушанська, ф. Р-1490, 3 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Сокільська, ф. Р-3337, 17 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Фелиціянівська, ф. Р-1489, 7 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Хрінівська, ф. Р-3038, 3 од. зб., 1942 р.; 
Шендерівська, ф. Р-1488, 32 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Шпиківський район: 
Великовулизька, ф. Р-2904, 12 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Даньківська, ф. Р-1421, 8 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Зведенівська, ф. Р-2480, 3 од. зб., 1943 р.; 
Маловулизька, ф. Р-3326, 7 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Новомиколаївська, ф. Р-2936, 2 од. зб., 1943 р.; 
Печерська, ф. Р-1420, 6 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Попелівська, ф. Р-3032, 5 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Рогізнянська, ф. Р-3338, 3 од. зб., 1943 р.; 
Сільницька, ф. Р-1423, 5 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Слідянська, ф. Р-1418, 8 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Торківська, ф. Р-1419, 2 од. зб., 1942 р.; 
Шпиківська, ф. Р-1424, 5 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Юліямпільська, ф. Р-3435, 3 од. зб., 1943 р.; 
Юрківська, ф. Р-1422, 6 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Ямпільський район: 
Великокісницька, ф. Р-2356, 4 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Дзигівська, ф. Р-2348, 3 од. зб., 1941-1943 рр. 
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Яришівський район: 
Ізраїлівська, ф. Р-2327, 2 од. зб., 1941 р.; 
Серебринецька, ф. Р-3993, 2 од. зб., 1941 р.; 
Юрківецька, ф. Р-2329, 4 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
 
 
2. ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ 
 
РАЙОННІ (ПОВІТОВІ) ТА МІСЬКІ УПРАВЛІННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ ДОПОМІЖНОЇ ОХОРОННОЇ ПОЛІЦІЇ 
 
2 фонди, 21 од. зб., 1942-1943 рр. Описи. 
 
Українська допоміжна охоронна поліція створена наприкінці 1941 року. 
Організовувалася за адміністративно-територіальним принципом: районні 
(повітові), міські управління. Поліційних службовців набирали з місцевого 
населення різних національностей (Українська – територіальна належ-
ність, а не національна). Проводила паспортизацію населення, займалася 
охороною населених пунктів, таборів військовополонених. Діяла під без-
посереднім керівництвом німецької жандармерії. Припинила діяльність у 
березні 1944 року з наближенням фронту. 
 

 
Балківська, Ф. Р-3704, 4 од. зб., 1942 р.; 
Тульчинська, Ф. Р-3422, 17 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
 
 
3. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ ТА СУДУ 
 
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МИРОВИЙ СУД ВІННИЦЬКОГО 
ОКРУЖНОГО КОМІСАРІАТУ 
 
Ф. Р-1618, 2952 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Створений у 1941 році. Підпорядковувався Вінницькому окружному комі-
саріату. Займався розглядом кримінальних та цивільних справ. Припинив 
свою діяльність у березні 1944 року з наближенням фронту. 
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Акти та протоколи допитів про крадіжки; списки пожежних команд 
сіл Барського району, агрономів, поліцейських та старост громад. Відомос-
ті на видачу домових книг по м. Тульчину, на видачу паспортів і прийому 
грошей за паспорти по селах Тульчинського району; відомості на видачу 
зарплати працівникам Тульчинської міської та сільських поліцій. 



Журнал судових засідань. Настільний реєстр кримінальних справ 
нарсуду 1-ї дільниці м. Вінниці; алфавіт цивільних справ. Судові справи 
про крадіжки, хуліганство, порушення правил санітарії, законів про 
шлюб, грошові та майнові суперечки, встановлення трудового стажу, ін-
валідності, фактів репресій органами НКВС, визнання права забудови, 
призначення опікунів. Списки народних засідателів нарсуду 1-ї дільниці 
м. Вінниці. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ КАСАЦІЙНИЙ СУД  
ПРИ ВІННИЦЬКОМУ ОКРУЖНОМУ КОМІСАРІ 
 
Ф. Р-3937, 611 од. зб., 1941-1943 рр. Опис. 
 
Створений у 1941 році. Підпорядковувався Вінницькому окружному комі-
саріату. Припинив свою діяльність після звільнення області від нацистсь-
ких окупантів у березні 1944 р. 
Настільний реєстр кримінальних справ з'їзду народних суддів м. 

Вінниці; настільний реєстр Вінницького обласного з'їзду суддів. Справи 
про крадіжки, вбивства, хуліганство, розподіл майна, встановлення тру-
дового стажу, фактів розлучення та одруження, затвердження в правах 
спадкоємства, майнові та грошові суперечки. 

 
 

 
4. ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ 
 
СПИРТО-ГОРІЛЧАНІ ЗАВОДИ 
 
7 фондів, 336 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції Губернаторства 

Трансністрії та повітових управ.  
Накази директорів заводів з адміністративно-господарських питань. 

Виробничі звіти, акти про закупівлю матеріалів, здачу і приймання спир-
ту, договори, акти, відомості про відпуск готової продукції. 

Бухгалтерські документи 
У фонді також містяться документи з особового складу (відомості 

на видачу зарплати і пайків,  списки працівників заводів, реєстраційні 
картки, довідки). 

 
Бершадський, ф. Р-2318, 33 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Бронницький, ф. Р-3430, 18 од. зб., 1941 –1943 рр.; 
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Вінницький, ф. Р-1315, 114 од. зб., 1941-1944 рр. ; 
Могилів-Подільський, ф. Р-3424, 45 од. зб., 1941- 1944 рр. ; 
Тростянецький, ф. Р-1527, 41 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Юрковецький, ф. Р-3240, 64 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Якимівський, ф. Р-1409, 21 од. зб., 1941- 1943 рр. 
 
 
ПИВОВАРНІ ЗАВОДИ 
 
3 фонди, 76 од. зб., 1941-1943 рр. Описи. 
 
Відомості про реалізацію продукції заводів. Розпорядження район-

них управ про видачу зарплати службовцям  та робітникам заводів. Бух-
галтерські документи.  

 
Вінницький, ф. Р-1317, 6 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Тиврівський, ф. Р-3252, 35 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Чернятинський,  ф. Р-2899, 35 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
 
ЦЕГЕЛЬНІ ЗАВОДИ 
 
3 фонди, 85 од зб., 1941-1943 рр. Описи. 
 
Накази і розпорядження губернатора Трансністрії та районних 

управ з адміністративно-господарських питань. 
Річні звіти. Бухгалтерські документи. 
Листування з директорами промислових підприємств про порядок 

відпуску продукції та постачання сировини. 
Відомості на видачу заробітної плати робітникам заводів. 
 
Вендичанський, ф. Р-3217, 33 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Жмеринський, ф. Р-1889, 31 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Северинівський, ф. Р-2949, 21 од.зб., 1941-1943 рр. 
 
 
ПЛОДООВОЧЕВІ ЗАВОДИ 
 
6 фондів, 390 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Постанови райхскомісара України, накази головного управління 

цивільного губернаторства,  накази та розпорядження районних управ.  
Акти про доставку овочів та фруктів, розрахунки про здану сирови-

ну. 
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Бухгалтерські документи. 
Списки працівників заводів, відомості на видачу заробітної плати, 

особові справи.  
 
Брацлавський, ф. Р-3249, 3 од. зб., 1943 р.; 
Вінницький, ф. Р-1341, 234 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-3238,  62 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Поповецький, ф. Р-3157, 41 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Шершнянський, ф. Р-3261, 23 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-3235, 27 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
 
ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 
КОМБІНАТ 
 
Ф. Р-1435, 29 од. зб., 1941-1943 рр. Опис. 
 
Акти інвентаризації майна. Відомості про реалізацію готової проду-

кції. Відомості нарахування заробітної плати робітникам комбінату. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 
 
Ф. Р-1338, 193 од. зб., 1942-1943 рр. Опис. 
 
Бухгалтерські документи. 
 
 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
 
5 фондів, 179 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Накази і розпорядження Ямпільської районної управи з адміністра-

тивних і фінансових питань. 
Листування з різними установами. Акти інвентаризації і оцінки 

майна. Журнали реєстрації заяв громадян про підключення електричного 
струму, списки абонентів. 

Особові рахунки робітників і службовців. 
 
Вінницька, ф. Р-1342, 68 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Могилів-Подільська, ф. Р-3428, 34 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Тульчинська, ф. Р-3093, 26 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Шершнянська, ф. Р-3262, 39 од.зб., 1941-1944 рр.; 
Ямпільська, ф. Р-2854, 12 од.зб., 1941-1943 рр. 
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ 
 
Ф. Р-1337, 360 од. зб., 1941-1943 рр. Описи. 
 
Діяльність фондоутворювача прослідковується за документами з серпня 
1941 року по березень 1944 р. З 1943 року носив назву "Цукроцентраль". 
Цукротресту підпорядковувались всі підприємства цукрової промисловос-
ті Вінницької області. 
 
Інструкції Головного управління цукрової промисловості з питань 

організації роботи цукрових заводів. Промфінплани, бюджети, інвентари-
заційні oписи цукрових заводів; характеристики  сировинних зон.  Відо-
мості про хід посівів, обробки та збирання цукрових буряків. Документи 
про будівництво вузькоколійної залізниці від ст. Моринці до Вільшансь-
кого цукрового заводу. Облікові картки озер, річок, басейнів. Листування 
Вінницького цукротресту з управлінням цукрової промисловості та цук-
ровими заводами з виробничих питань. Списки службовців цукротресту, 
заяви про призначення та звільнення з роботи, відомості про зарплату. 

 
 
ЦУКРОВІ ЗАВОДИ 
 
18 фондів, 1515 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Постанови, накази, розпорядження губернатора Трансністрії, ра-

йонних комендатур з питань організації роботи цукрових заводів. Акти 
комісій з перевірки плантацій цукрового буряка; акти про постачання 
цукру окупаційній армії, відправку цукру в Румунію; про витрати пально-
го, придбання запасних частин для транспортних засобів; відомості про 
рух транспорту; табелі обліку робочого часу; списки працівників цукро-
вих заводів на отримання продуктів харчування, зарплати, пайків. 

 
Бершадський, ф. Р-3079, 261 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Бродецький, ф. Р-3964, 3 од. зб., 1941-1942 рр.; 
Вендичанський, ф. Р-3209, 100 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Вищеольчедаївський, ф. Р-3061, 24 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Гайсинський, ф. Р-2295, 101 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Деребчинський, ф. Р-3239, 243 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Капустянський, ф. Р-3241, 64 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Кирнасівський, ф. Р-3100, 160 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Махаринецький, ф. Р-1680, 163 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Моївський, ф. Р-3172, 87 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Ситковецький, ф. Р-2338, 11 од. зб., 1941-1943 рр.; 
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Степанівський, ф. Р-3942, 23 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Томашпільський, ф. Р- 3169,  148 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Чечельницький, ф. Р-3174, 19 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Чорноминський ф. Р-3724, 22 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Шпиківський, ф. Р-3188, 80 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Юзефо-Миколаївський, ф. Р-2306, 5 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Ялтушківський, ф. Р-2340, 1 од. зб., 1941-1942 рр. 
 
 
 

 
БАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОСКУРІВСЬКОГО ГОСПОДАР-
СЬКОГО БАНКУ 
 
Ф. Р- 3994, 8 од. зб., 1941-1944 рр. Опис. 
 
Річні баланси Барського  цукрового  заводу,  текстильної  фабрики; 

книга обліку видачі позик підприємствам і господарствам району, касові 
документи, листування з Проскурівським господарським банком, устано-
вами, господарствами з питань кредитування. 

 
 
ВІДДІЛЕННЯ ВІННИЦЬКОГО ГОСПОДАРСЬКОГО БАНКУ 
 
2 фонди, 62 спр., 1941-1944 рр. Опис. 
 
Прибутково-видаткові ордери, касові ордери, рахунки, квитанції, на-

кладні, сальдові відомості, зразки печаток організацій та підписів відпові-
дальних осіб. 

 
Козятинське, ф. Р-1388, 42 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Літинське, ф. Р-1413, 20 од. зб., 1941-1944 рр.  
 
 
ВІДДІЛЕННЯ ВІННИЦЬКОГО СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО БАНКУ 
 
2 фонди, 212 од. зб., 1941-1943 рр. Описи. 
 
Річні, квартальні бухгалтерські звіти, касові документи, особові ра-

хунки працівників. 
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5. ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ 



Гайсинське, ф. Р-1368, 177 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Погребищенське, ф. Р-1441, 35 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
 
АГЕНTСТВО БАНКУ ТРАНСНІСТРІЇ  
СТАНІСЛАВЧИЦЬКОГО РАЙОНУ 
 
Ф. Р-3204, 14 од. зб., 1941-1943 рр. Опис. 
 
Постанови Станіславчицької районної управи, список сіл району, що 

сплатили шкільний та поземельний податок, списки платників податків по 
селах району. 

 
 
ЖМЕРИНСЬКА РАЙОННА ПОДАТКОВА КАСА 
 
Ф. Р-3922, 9 од зб., 1942-1943 рр. Опис. 
 
Касові книги. 
 
 
 
6. ЗВ’ЯЗОК 
 
БРАЦЛАВСЬКЕ РАЙОННЕ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНЕ  
ВІДДІЛЕННЯ БРАЦЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р-3936, 1 од.зб., 1943 р. Опис. 
 
Книга видачі рекомендованих листів. 
 
 
КРИЖОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНА 
КОНТОРА 
 
Ф. Р-1636, 2 од.зб., 1942 р. Опис. 
 
Директиви претури, звіти про заготівлю палива, бухгалтерські доку-

менти. 
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7. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 
ВІННИЦЬКА КОМУНАЛЬНА ЛАЗНЯ ВІДДІЛУ КОМУНА-
ЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРА-
ВИ 
 
Ф. Р-1327, 14 од. зб., 1941-1943 рр. Опис. 
 
Накладні, квитанції, рахунки, відомості на видачу заробітної плати. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ВОДОКАНАЛ ВІДДІЛУ КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р-1316, 78 од.зб., 1941-1944 рр. Опис. 
 

 
 
 
8. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПРОДОВОЛЬЧІ  
ТА ЗАГОТІВЕЛЬНІ УСТАНОВИ 
 
ГРОМАДСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-1345, 1875 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Діяли з серпня 1941 р. по березень 1944 р. 
 
Розпорядження районних претур, управ, сільських старост та голів 

громадських господарств. Протоколи загальних зборів і правлінь громад-
ських господарств. 

Акти інвентаризації майна, закупівлі товарів, приймання худоби і 
зерна, обстеження діяльності господарств, відомості про здане зерно, ви-
дачу продуктів харчування та фуражу, рух худоби, хід польових робіт, 
кількість сільськогосподарських машин. 

Листування з районною претурою про посівну  кaмпанію, боротьбу 
із шкідниками сільського господарства, про виконання поставок, підпал 
врожаю і зерносховищ партизанами. 
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Списки працівників, кошториси, баланси, листування з установами 
міста про водопостачання, відомості на виплату зарплати. 



У фонді також містяться документи із особового складу (списки 
адміністративного персоналу, спеціалістів та членів господарств, заяви на 
отримання авансів та пайків, особові рахунки). 

 
 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-1509, 2645 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Існували з серпня 1941 р. по березень 1944 р. 
 

Акти інвентаризації майна і худоби, здачі овочів, надходження зер-
на, ремонту сільськогосподарських машин. 

Інвентарні oписи рухомого та нерухомого майна. 

 
 
РАЙОННІ МЛИНОВІ УПРАВИ 
 
6 фондів, 180 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Існували з липня 1941 р. по березень 1944 р. 
 
Розпорядження, накази головнокомандуючого румунськими війсь-

ками з адміністративних та господарських питань. Постанови та накази 
губернатора Трансністрії про ціни на продукти, експлуатацію млинів та 
ін. Розпорядження претора району про видачу борошна. Розпорядження і 
листування районних управ про видачу продукції з млинів,  порядок пе-
реробки зерна та олійних культур,  звітність млинів, про порядок набору 
службовців.  

Інвентарні описи будівель та обладнання млинів; трудові договори і 
акти про виконану роботу; акти обслідувань та передачі млинів. 

Списки працівників млинових управлінь, відомості на видачу зар-
плати співробітникам, заяви про прийняття на роботу та ін. 

 
Брацлавське, ф. Р-3927, 1 од.зб., 1941-1943 рр.; 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТРУДОВІ ГРОМАДИ 

Інструкції Губернаторства Трансністрії. Протоколи загальних зборів 
та зборів персоналу. Відомості на видачу продуктів і зерна членам гро-
мад.  

У фонді містяться документи з особового складу (списки членів 
громад, списки платників податків, списки членів громад на отримання 
авансу. Списки керівного складу, працівників сільських управ, учителів, 
медпрацівників, трактористів на отримання продуктів). 



Крижопільське, ф. Р-2881, 39 од.зб., 1941-1944 рр.; 
Томашпільське, ф. Р-3689, 14 од.зб., 1941-1944 рр.; 
Чернівецьке, ф. Р-2857, 46 од.зб., 1941-1943 рр.; 
Шаргородське, ф. Р-3251, 13 од.зб., 1941-1943 рр.; 
Ямпільське, ф. Р-2855, 67 од.зб., 1941-1943 рр. 
 
 
ДЕРЖАВНІ СЕЛЕКЦІЙНІ СТАНЦІЇ 
 
2 фонди, 44 од. зб., 1941-1943 рр. Описи. 
 
Плани посівів зернових. Відомості на отримання продуктів харчу-

вання. 
Списки службовців та робітників станцій. Відомості на отримання 

заробітної плати робітниками станцій. 
 
Немерчанська, ф. Р-3159, 42 од.зб., 1941-1943 рр. 
Ялтушківська, ф. Р-2339, 2 од.зб., 1941-1943 рр. 
 
 
МАШИНHО-ТРАКТОРНІ СТАНЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-2860, 348 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Накази, розпорядження районних управ.   

 
 
ЛІСОВІ УПРАВЛІННЯ ТА ЛІСНИЦТВА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-1681, 81 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Накази, постанови губернатора Трансністрії з питань організації ро-

боти лісництв. Наряди, акти на заготівлю та відправку лісу.  
Відомості на видачу заробітної плати робітникам лісництв. 
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Штатні розписи робітників та службовців (румунською мовою). Зві-
ти МТС. Акти інвентаризації.   

Списки робітників на видачу продуктів харчування за роботу на по-
лях. Відомості з нарахування заробітної плати робітникам станцій. 



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОНТОРА ІНКУБАТОРНИХ СТА-
НЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ВІН-
НИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р-1332, 21 од. зб., 1941-1943 рр. Описи. 
 
Листування з районними інкубаторними станціями з питань органі-

зації роботи станцій. Договори на  постачання яєць. 
Відомості на отримання заробітної плати робітниками обласної кон-

тори. 
 
 
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАГОТІВЛІ ЗЕРНА  
"ЗЕРНОЦЕНТРАЛЬ УКРАЇНА" 
 
Ф. Р-1328, 10 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Накази начальника контори з основної діяльності та з особового 

складу. Звіти про якість зернопродуктів.  

 
 
ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ “ЗАГОТЗЕРНО” 
 
10 фондів, 278 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Накази, постанови та розпорядження губернатора Трансністрії, ра-

йонних управ, обласної контори  “Заготзерно” з основної діяльності. 
Відомості про надходження і відправку зерна; трудові договори; зві-

ти про заготівлю зернових; дані про видачу посівного матеріалу. Акти ін-
вентаризації рухомого і нерухомого майна, перевірки якості зерна на 
складах, очистки та переробки зерна на борошно. 

Бухгалтерські документи. 
У фонді містяться документи з особового складу (списки робітників 

і службовців, відомості на отримання зарплати і пайка). 
 
Барський, ф. Р-3186, 21 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Вапнярський, ф. Р-3161, 21 од. зб., 1942-1943 рр.; 
Вендичанський,  ф. Р-3798, 2 од. зб., 1943 р.; 
Жмеринський,  ф. Р-1890, 56 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Калинівський, ф. Р-3799, 1 од. зб., 1943 р.; 
Козятинський, ф. Р-1381, 13 од. зб., 1941-1944 рр.; 
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Списки службовців та працівників контори. Службові посвідчення. 
Бухгалтерські документи (німецькою мовою). 



Копайгородський, ф. Р-2896, 30 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Крижопільський, ф. Р-1640, 26 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-3243, 71 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Ямпільський, ф. Р-3234, 37 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА МАСЛОКОНТОРА 
 
Ф. Р-1331, 11 од. зб., 1941-1943 рр. Опис. 
 
Накази, розпорядження контори з основної діяльності. 
Списки робітників сепараторних пунктів. Відомості на видачу за-

робітної плати робітникам контори. Списки обліку корів по селах району.   
 
 
ПІДЦЕНТРИ РОЗПОДІЛУ АЛКОГОЛЮ 
 
2 фонди, 33 од. зб., 1943-1944 рр. Описи.  
 
Жмеринський, ф. Р-2740, 8 од. зб., 1943 р.; 
Могилів-Подільський, ф. Р-3202, 25 од. зб., 1943-1944 рр. 
 
Циркуляр губернаторства Трансністрії, протокол обстеження роз-

поділу алкоголю, книги прибутків та видатків, списки румунських чинов-
ників на отримання горілки. 

 
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА ХЛІБНА КОНТОРА ТОРГОВОГО 
ВІДДІЛУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ  
 
Ф. Р-3276, 9 од. зб., 1941-1942 рр. Опис. 
 
Звіти про випікання хліба; відомості про видавання борошна, солі, 

дров; списки особового складу підприємств та установ міста Вінниці на 
отримання харчових пайків; бухгалтерські документи, відомості на ви-
плату заробітної плати працівникам хлібопекарень. 

 
 
ЗАГОТІВЕЛЬНА КОНТОРА ПРОДУКТІВ І СИРОВИНИ 
БРАЦЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р- 3067, 6 од. зб., 1943 р. Опис. 
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Розпорядження районної управи, акти про відправлення вантажів, 
реалізацію м’ясопродуктів, витрат сировини на варіння мила, оборотні 
відомості. 

 
 
БРАЦЛАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ПУНКТ 
ШКІРЯНОЇ СИРОВИНИ  
 
Ф. Р-3456, 5 од. зб., 1942-1943 рр. Опис. 
 
Місячні баланси, книги обліку шкіряної сировини по селах району, 

особові рахунки установ та підзвітних осіб. 
 
 
ВАПНЯРСЬКИЙ ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ПУНКТ “ЗАГОТСКОТ” 
 
Ф. Р-3682, 16 од. зб., 1942-1943 рр. Опис. 
 

 
 
ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОНТОРИ  

 
Ф. Р-1339, 1 од. зб., 1942-1944 рр. Опис. 
 
Бухгалтерські документи. 
 
 

 
Ф. Р-1405, 1 од. зб., 1942-1943 рр. Опис. 
 
Списки здавачів худоби, квитанції про приймання худоби. 
 
 
ЛІТИНСЬКА РАЙОННА М’ЯСОЗАГОТІВЕЛЬНА БАЗА ВІН-
НИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ “ЗАГОТСКОТ” 
 
Ф. Р- 1412, 2 од. зб., 1941-1944 рр. Опис. 
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Розпорядження районної претури для відправлення сировини на 
Одеську консервну фабрику, в Румунію, військовим частинам. Відомості 
на виплату заробітної плати. 

ЗАГОТІВЛІ ХУДОБИ (УКРЗАГОТСКОТ) 

КАЛИНІВСЬКА МІЖРАЙОННА КОНТОРА ІЗ ЗАКУПІВЛІ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ, СВИНЕЙ, ПТИЦІ 



Квитанції на здані населенням м’ясопродукти. 
 
 
ШПИКІВСЬКА КОНТОРА ЗАГОТІВЛІ ХУДОБИ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОНТОРИ 
 
Ф. Р-2275, 4 од. зб., 1941-1942 рр. Опис. 
 
Штатні розписи, списки коней по господарствах, фінансові звіти, 

касові ордери, відомості про приймання худоби, відомості на виплату 
заробітної плати. 

 
 
ТЕПЛИЦЬКА МІЖРАЙОННА КОНТРОЛЬНА НАСІННЄВА 
ЛАБОРАТОРІЯ 
 
Ф. Р-1478, 1 од. зб., 1942 р. Опис. 
 
 
Відомості про результати лабораторних аналізів насіння, дoвідки про 

якість насіння. 
 
 
ДЕРЖАВНІ САДІВНИЧІ ФЕРМИ 
 
2 фонди, 78 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 

Списки здавачів молока. Списки працівників. 
Бухгалтерські документи, відомості на виплату заробітної плати. 
 
Носковецька, ф. Р-3083, 48 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Шипинецька, ф. Р-2733, 30 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
 
ОСТРОВКІВСЬКА ВИНОГРАДНИЦЬКА ФЕРМА  
МОГИЛІВСЬКОЇ ПРЕФЕКТУРИ 
 
Ф. Р-2885, 47 од. зб., 1941-1944 рр. Опис. 
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Розпорядження Могилів-Модільської районної управи, акти про 
відвантаження яблук, збір цукрових буряків, заготівлю насіння. 



Розпорядження префектури, акти закупівлі інвентаря, листування з 
префектурою про охорону виноградників, заготівлю пального, облікові 
листи працівників ферми, відомості на виплату зарплати. 

 
 
ДЕРЖАВНІ ТВАРИННИЦЬКІ ФЕРМИ 
 
5 фондів, 195 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 

 
Комаргородська, ф. Р-1408, 29 од. зб., 1941-1944 рр.; 
Строїнецька, ф. Р-3162, 50 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Чернятинська,  ф. Р-2942, 66 од. зб., 1941-1943 рр.; 
Шарапанівська, ф. Р-1507, 2 од. зб., 1942-1944 рр.; 
Щучинецька, ф. Р-3135, 48 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
 
ВІННИЦЬКА КОНТОРА ПОСТАЧАННЯ ПІДРУЧНИКАМИ І 
НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ ШКІЛЬНОГО ВІДДІЛУ 
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р-2351, 2 од. зб., 1942-1943 рр. Опис. 
 
Місячні баланси; акти, розписки про отримання товарів; відомості 

на отримання зарплати. 
 
 
 
9. КООПЕРАЦІЯ 
 
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ 
КООПЕРАЦІЇ 
 
Ф. Р-2350, 2 од. зб., 1941-1943 рр. Опис.  
 
Наказ вінницького гебітскомісара про ліквідацію об’єднання, накази 

по об’єднанню. 
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Розпорядження Могилів-Подільської повітової управи; фінансові 
звіти; відомості про ремонт техніки, реалізацію продукції,  облік  трудо-
днів, надої молока; табелі обліку робочого часу, відомості з нарахування 
зарплати. 



ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ КООПЕРАТИВ  
ШАРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р-2889, 20 од. зб., 1942-1943 рр. Опис. 
 

 
 
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ І СПОЖИВЧІ  
ТОВАРИСТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.) 
 
Ф. Р-2354, 71 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Створені у 1941 р. Керували організаційною і господарською роботою у справі 
розвитку торгівлі та заготівель для потреб німецької армії та забезпечення на-
селення.  Керівник  облспоживспілки  призначався  німецькою  окупаційною 
владою.  Правління райспоживспілок призначалося правлінням облспоживспіл- 
ки і погоджувалося  з німецьким сільськогосподарським керівництвом.  
 
Накази та розпорядження облспоживспілки з основної діяльності. 
Протоколи засідань правлінь райспоживспілок, річні звіти. Акти 

прийому  і відпуску товарів, перевірки випічки хліба.   
Бухгалтерські документи. 
У фонді містяться документи з особового складу (відомості на ви-

дачу заробітної плати та видачу пайка, особові справи працівників Погре-
бищенської райспоживспілки, списки працівників торгівлі). 

 
 
 
10. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ 
 
ВІННИЦЬКА ЛІКАРНЯ ІМ. ПИРОГОВА 
 
Ф. Р-1344, 268 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Діяла з липня 1941 року по березень 1944 року. 
 
Розпорядження Вінницької міської управи, гебітскомісара, медико-

санітарного відділу, накази головного лікаря з організації роботи лікарні; 
книги обліку майна лікарні; довідки, висновки лікувальної комісії про 
працездатність громадян; історії хвороб; списки співробітників лікарні; 
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Накази райуправи, розпорядження районної претури, звіти про дія-
льність сільських філій, акти приймання товарів, відомості з нарахування 
зарплати. 



листування лікарні з міською управою та інфекційною лікарнею про на-
дання одягу військовополоненим.  

 
 
ВІННИЦЬКА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ, М. ВІННИЦЯ 
 
Ф. Р-1326, 177 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Діяла з липня 1941 року по березень 1944 року. 
 
Накази по психіатричній лікарні; плани; кошториси; акти обстежен-

ня лікарні; історії хвороб; списки співробітників лікарні; відомості на ви-
дачу заробітної плати працівникам лікарні. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР ВІННИ-
ЦЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р-1682, 70 од. зб., 1941-1944 рр. Опис. 
 
Діяв з липня 1941 року по березень 1944 року. 
 
Листування Вінницького тубдиспансеру з Вінницькою міською 

управою з господарських та фінансових питань. Кошторис та штатний 
розклад. Відомості  на виплату заробітної плати працівникам диспансеру. 
Історії хвороб. 

 
 
ВІННИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛІКЛІНІКА МЕДИЧНО-
САНІТАРНОГО ВІДДІЛУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р-1334, 37 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Діяла з липня 1941 року по березень 1944 року. 
 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
 
Ф. Р-1325, 12 од. зб.,1942-1943 рр. Опис. 
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Книга наказів по поліклініці. Заяви лікарів про прийняття на роботу. 
Списки хворих. Відомості з нарахування заробітної плати робітникам по-
ліклініки. Бухгалтерські документи. 



Діяв з липня 1941 року по березень 1944 року. 
 
Накази та розпорядження директора інституту; протоколи засідань 

екзаменаційних комісій; програми державних іспитів; кошториси; штатні 
розписи; дипломи студентів; списки абітурієнтів, викладачів та студентів; 
листування з медичним відділом генерального комісаріату в м. Житомирі 
про стан роботи інституту; анкети працівників; відомості на отримання 
зарплатні. 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ 
 
Ф. Р-1335, 105 од. зб., 1941-1943 рр. Описи. 
 
Діяв з липня 1941 року по березень 1944 року. 
 
Наказ міської управи про припинення занять; протоколи педагогіч-

них рад; учбові плани; заяви студентів про звільнення їх від плати за на-
вчання; книги обліку успішності та відвідування; списки викладачів та 
студентів; екзаменаційні відомості; екзаменаційні білети; особові справи 
студентів; відомості на виплату зарплати. 

 
 
ГАЙСИНСЬКИЙ ТРАХОМɸТОЗНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК 
 
Ф. Р-1366, 6 од. зб., 1941-1944 рр. Описи.  
 
Списки службовців дитячого будинку. Заяви громадян про прий-

няття на роботу та звільнення. 
Бухгалтерські документи. 
 
 
 
11. УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ 
 
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
 
Ф. Р-1319, 5 од. зб., 1941-1944 рр. Опис. 
 
Діяв з липня 1941 року по березень 1944 року. 
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Листування дирекції музею з музейними установами. Відомості на 
отримання заробітної плати працівниками музею. Бухгалтерські докумен-
ти. 

 
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА 
 
Ф. Р-1320, 8 од. зб., 1942-1944 рр. Описи.  
 
Діяла з липня 1941 року по березень 1944 року. 
 
Бухгалтерські документи. Касова книга. Статистичні дані. 
 
 
ВІННИЦЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ 
 
Ф. Р-1336, 68 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
            

 
Постанови обласної та міської управ. Накази директора архіву з ос-

новної діяльності та з особового складу. Звіти архіву про основну діяль-
ність. Інформації про роботу архіву. Перелік районних архівів Вінницької 
області, документи яких були знищені радянськими військами при відсту-
пі. Переліки прийнятих на зберігання церковних метричних книг. Списки 
робітників і службовців. Особові справи працівників архіву. Бухгалтерські 
документи (відомості на отримання заробітної плати, кошторис). 

 
 
 
12. УСТАНОВИ ОСВІТИ 
 
ШКОЛИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (О.А.Ф.) 
 
Володіївська неповна середня, Горайська початкова, Григорівська неповна 
середня, Довжоцька 4-класна, Панасівська початкова, Степашківська поча-
ткова, Цибулівська початкова, Юрківська середня. 
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Вінницький історичний архів відновив свою роботу 1 листопада 1941 року
і працював по березень 1944 року.  Підпорядковувався  Вінницькій  міській
управі. Архів  здійснював  прийом  документів,  зокрема  ЗАГСів,  органів
місцевого самоврядування, видачу довідок  майнового  та соціально-пра-
вового характеру. Працівники  архіву  виконували  роботи  з  описування 
документів фондів, які залишилися неописаними ще з довоєнних часів, або 
на них було втрачено довідковий апарат під час відступу радянських військ.  



Ф. Р-1387, 16 од. зб., 1941-1944 рр. Описи. 
 
Накази, розпорядження районних управ з питань організації навча-

льного процесу в школах районів. Протоколи засідань екзаменаційних 
комісій. Списки вчителів та учнів шкіл. Класні журнали. Відомості на 
видачу зарплати вчителям.  

 
 
СОКОЛІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК  
КРИЖОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
 
Ф. Р-3197, 7 од. зб., 1942-1943 рр. Опис. 
 
Списки вихованців дитячого будинку. Списки обслуговуючого пер-

соналу. Бухгалтерські документи. 
 
 
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ШКОЛА  
ШАРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ УПРАВИ 
 
Ф. Р-3237, 8 од. зб., 1942-1944 рр. Описи. 
 
Постанови, обіжники губернатора Трансністрії та повітової префек-

тури; інвентарні відомості; журнал обліку відвідувань учнями школи, 
бухгалтерські документи, відомості на виплату заробітної плати. 

 
 
ЧОБОТАРСЬКА РЕМІСНИЧА ШКОЛА  
КРИЖОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
 
Ф. Р-3199, 2 од.зб., 1943 р. Опис. 
 
Акти закупівель, списки платників податків, відомості на виплату 

заробітної плати. 
 
 
 
13. ПІДПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПАРТИЗАНСЬКІ ЗАГОНИ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ 1941-1945 РР. 
 
Ф. П-425, 728 од. зб., 1941-2004 рр. Опис. 
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Згідно з рішенням Інституту історії партії при ЦК КПУ в 1974 році була
сформована  архівна  колекція   зі  справ,  які  виділили  з  фонду   П-136 
“Вінницький  обком  Компартії  України”  (тематичний   розділ  опису 15: 
“Вінницькі підпільні організації і партизанські загони"). 

 
Директиви РНК СРСР, ЦК ВКП(б) партійним і радянським органі-

заціям прифронтових областей про організацію боротьби проти нацистів. 
Звернення Радянського уряду України і командування Червоної армії до 
окупованого фашистами населення стосовно посилення опору в тилу во-
рога. 

Постанови Вінницького обкому партії з питань утвердження звітів 
підпільних організацій і партизанських загонів. Звіти Вінницького обкому 
КП(б)У, районних партійних комітетів, керівників підпільних груп і пар-
тизанських загонів про участь у боротьбі з гітлерівцями на окупованій 
ворогом території України. 

Акти комісій з розслідувань і встановлення злодіянь, нанесених на-
цистськими окупантами населенню Вінницької області. 

Протоколи засідань комісії Вінницького обкому партії з розгляду 
матеріалів на учасників антифашистської боротьби періоду Великої Віт-
чизняної війни 1941-1945 рр. 

Листування партійних організацій з питань перевірки осіб, які пере-
бували на тимчасово окупованій нацистами території. 
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Упродовж 1975-1991 рр. колекція поповнилася документами того ж фонду 
П-136 (опис: “Організаційно-інструкторський відділ”) і матеріалами про 
підпільно-партизанський рух на Поділлі з фондів районних комітетів пар-
тії та комсомолу. Фонд є базовим для вивчення підпільного і партизансь-
кого руху на Вінниччині періоду Великої Вітчизняної війни, він періодич-
но поповнюється особовими справами учасників боротьби з гітлерівськи-
ми загарбниками. 

Постанови Вінницького обкому партії з питань затвердження звітів 
підпільних організацій і партизанських загонів. Звіти Вінницького обкому 
КП(б)У, районних партійних комітетів, керівників підпільних груп і пар-
тизанських загонів про участь у боротьбі з гітлерівцями на окупованій 
ворогом території України. 



Розділ 5. 
ɸʋɼɯʆɺɯɿʋɸʃʔʅɯ ɼОКУМЕНТИ 
 
Кінодокументами архів комплектується з  1989 р.,  джерело  комплектуван-
ня –  товариство кінолюбителів та особові архіви. На 1 січня 2015 р. в ар-
хіві зберігається  22  кінодокументи,  які  відображають  період  із  1972  по 
1988 р. Кінодокументи являють собою чорно-білі та кольорові документа-
льні сюжети та документально-художні фільми. Більшість і них озвучені, 
деякі мають дикторські тексти. 

 

 
Приймання фонодокументів архів здійснює з 1976 р., джерела комплекту- 
вання: Вінницьке обласне телерадіооб’єднання, приватні радіокомпанії. 
На 1 січня 2005 р. в архіві зберігається 167 од. зб. фонодокументів, частина 
з них надійшла з ЦДАКФФД. Фонодокументи, які зберігаються в архіві 
області, складаються із документальних та художніх звукозаписів на маг-
нітній плівці. 
 
Зміст документальних записів: 
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Зміст кінодокументів: про життя та творчу діяльність М.Г. Мас- 
люка – народного умільця, заслуженого майстра народної творчості Укра-
їни; Бєлканія С.П. – заслуженого лікаря України, кандидата медичних на-
ук, доцента хірургії, почесного громадянина м. Вінниці; про роботу пси-
хоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка, Вінницького державного полі-
технічного інституту (нині – Вінницький національний технічний універ-
ситет), Могилів-Подільського машинобудівного заводу, курортної оздо-
ровниці м. Хмільника; проведення свята народного мистецтва у місті 
Вінниці та свята зустрічі Олімпійського вогню на стадіоні “Локомотив”, 
свята визволення Вінниці від німецько-фашистських загарбників та 20- 
річчя Перемоги; про Микулинецький природний заповідник Літинського 
району; відкриття пам’ятника письменнику Я. Івашкевичу; про екологіч- 
ну експедицію “Південний Буг”; зустрічі із Стеховим С.Т., комісаром пар-
тизанського загону “Переможці”. 

Спогади   старих   більшовиків   С.К. Ксьондзова,   Ф.Є. Бєлощука, 
Н.А. Гордона   про  зустрічі   з   В.І. Леніним;  ветеранів  компартії,  учас-
ників Жовтневої революції 1917 р. А.Г. Мищуровського, П.С. Болтрушко, 
В.І. Потапова, П. Тимощука, К.Ф. Жукової, М.С. Хвостікова про події 
громадянської війни в м. Вінниці; М.Ф. Стефанського про революційні 
події 1905 р. у м. Козятині; ветерана комсомолу Г.Я. Война про комсомо-
льців Поділля 20-х років та про спільну роботу з М. Островським; кому-
ніста Ставничого про створення комітетів незаможних селян на Поділлі; 
С.Т. Стехова, комісара партизанського загону під командуванням Д. Мед-
ведєва та про розвідника загону Героя Радянського Союзу М.І. Кузнєцо-
ва;   виступи   учасників   Німецько-радянської війни   –   П.А. Сенкевича, 



Л.З. Сенкевич, В.О. Митрофанова, Героїв Радянського Союзу А.В. Костю-
ка, Т.Є. Гулеватого, Кизюна, А.С. Топалера, Ф.Т. Дахновського, С.В. Анто-
нюка,  О.С. Западинського,   І.М. Філіповського;    учасника   визволення  
м. Вінниці  Г.М. Горбунова. 

Спогади про вінницьких підпільників Ігоря Войцехівського та Лялю 
Ратушну; учасників Сталінградської битви М.В. Сущевського, О.О. Коз-
ніна, В.П. Тоховка, К.А. Першиної, А.В. Костюченка. 
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Виступи делегатів з’їздів КПРС та КП України; радіорепортаж про 
прибуття у Вінницю групи викладачів та учнів коледжу міста Пітерборо з 
Великобританії; радіорозповідь про будівництво газопроводу Оренбург – 
Західний кордон СРСР;  радіонарис “Подоляни на БАМі”; радіорепортажі 
урочистого вечора з нагоди підписання договору про радянсько-польську 
дружбу; зустрічі учнів ПТУ №15 із заслуженим  лікарем України, почес-
ним громадянином м. Вінниці С.П. Бєлканія, письменником І.  Стадню-
ком;  відкриття музею Л. Ратушної, пам’ятника матросу П. Кішці, святку-
вання  80-річчя від дня народження Р.А. Скалецького, зустріч  з  компози-
тором І. Шамо, про композитора М. Леонтовича; виступ онука М. Вовч- 
ка Б.Б. Лобачa-Жученкa; радіопередача до 20-річчя  побратимства Віннич- 
чини з Келецьким воєводством; репортаж з мітингу,  присвяченого  почат-
ку будівництва Ладижинської ДРЕС; репортажі про нові звичаї  й  обряди;
про урочисту  реєстрацію  новонародженого  в  с.  Чернівцях  Могилів-
Подільського району; радіорозповідь про  Героя  Соціалістичної  Праці,
доярку В.О. Вовк з Теплицького  району; високорентабельний  цукровий 
завод ім. Кірова смт Іллінці; голодомор 1932-1933 рр.  на Вінниччині; ра-
діопередача “Обговорюємо проект закону “Про мови в Україні”” та ін-
терв’ю на тему “Українська мова і міжнаціональні відносини”. Виступ 
голови обласної ради народних депутатів з аналізом політичної обстанов-
ки під час військового путчу 19-21 серпня 1991 р.; літературні передачі  
“Фольклорист Гнат Танцюра”, “Коштовності Насті Присяжнюк”, “Вірші  
вінницьких поетів“. 

Радіонарис “Дзвони Подільської Хатині” – про спалене фашистами 
село Павлівка; радіорепортаж мітингу, присвяченого 40-річчю звільнення 
м. Вінниці від німецько-фашистських загарбників; розповідь письменни-
ка  П. Гордійчука  про  службу  в  Афганістані;  про увічнення пам’яті 
О. Степанюка, загиблого в Афганістані. 

Зміст художніх звукозаписів: виступи чоловічого ансамблю Бершад-
ського будинку культури; самодіяльної народної хорової капели Тульчин-
ського будинку культури; народного хору Іллінецького та Тростянецького 
будинку  культури; самодіяльної хорової капели медінституту; хору педа-
гогічного   інституту   ім.  М. Островського,  хорів  ланок  колгоспів  сіл 
Чечелівки, с. Тарасівки Гайсинського  району  та  колгоспу  с. Житники
Мурованокуриловецького району, жіночого вокального ансамблю музучили- 



ща; записи сучасних веснянок та щедрівок композитора Р.А. Скалець-
кого. 

 
На 1 січня 2014 р. в архіві налічується 36306 фотодокументів, у тому  числі 
1065 фотоальбомів, за 1906-2003 рр. Систематичний прийом фотодокумен-  
тів на державне зберігання архів веде з 1959 р. Основними джерелами ком- 
плектування є редакції обласних, міських, районних  газет,  багатотиражок. 
Фотодокументи надходять у вигляді негативів, позитивів та фотоальбомів. 

 
Зібрані фотодокументи відображають різні аспекти громадсько-

політичного, економічного, наукового та культурного життя трудящих 
Вінниччини. 

В архіві зберігаються фото, які відображають період революційних 
подій 1917 р.: мітинги робітників і солдатів у м. Вінниці; будинку, де роз-
ташовувалася Pада робітничих та селянських депутатів; похорон жертв, 
які загинули в революційних заворушеннях; подільська делегація на 2-му 
Всесоюзному з’їзді рад (1924); проведення пленумів сільрад; перебування 
президента Академії Наук України Заболотного в с. Чоботарці (1928); 
вручення селянами Одеської губернії подільським селянам прапора за 
допомогу під час голоду 1921-1922 рр. 

Незначна група фотодокументів висвітлює період відбудови народно-
го господарства, індустріалізації та колективізації сільського господарства. 
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Дореволюційний період представлений фотокопіями світлин полі-
тичних маніфестацій та демонстрації 15-го полку в перші дні Лютневої 
революції 1917 р. у м. Вінниці, роззброєння поліції   в  місті в лютому-бе-
резні 1917 р.; фото пам’ятних місць Подільської губернії;  визначних  лю-
дей губернії: А.Ф. Турчановича – винахідника  армійської похідної кухні; 
О.Ф. Можайського – винахідника у сфері авіації. 

Події Другої світової війни відображають світлини з  видами   зруй-
нованих міст і  сіл  області,  промислових  підприємств,  театрів,  шкіл; 
фото героїв війни – О.С. Западинського,  Т.Є. Гулеватого,  М.Я. Кузьмі-
нова, В.П. Пономарьова, Ф.І. Горенчука, Ф.Т. Дахновського, Н.Ф. Степо-
вого, А.С. Топалера; командирів та членів партизанського руху та підпіл-
ля С.Т. Стехова, А. Кондратюка, І.В. Бевза, Л.С. Ратушної; активних учас-
ників французського руху опору В.В. Порика, В. Доценка,  зустріч  учас-
ника французького руху опору Андре П‘єрара з близькими В.В. Порика в 
с. Порик; учасника штурму Берліна М.Є. Поперечного; учасників  обо-
рони та звільнення м. Вінниці; повітряно-десантної дивізії на відкритті ме-
моріалу та музею загиблим воїнам у с. Китайгород;  загальні види  пам’ят-
ників загиблим воїнам, партизанам, підпільникам в містах і селах області. 
          Більшість фотодокументів архіву відображають післявоєнний період.



В архіві зберігаються негативи та позитиви про відбудову народного 
господарства в роки перших післявоєнних п’ятирічок. 
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Фотодокументи відображають громадсько-політичне життя та під-
готовку та проведення виборів до Верховної Ради СРСР, УРСР та місце-
вих рад; діяльність партійних, радянських, профспілкових організацій; 
зустрічі делегацій братніх республік з делегатами з’їздів; перших піоне-
рів, перших комсомольців, комсомольські конференції; участь молоді в 
освоєнні цілинних земель, новобудовах; діяльність студентських будіве-
льних загонів; перших піонерів, перших загонів юних піонерів; організа-
ція зустрічей та змагань піонерських дружин, робота  клубів інтернаціо-
нальної дружби; проведення мітингів, святкових демонстрацій “1 Трав-
ня”, свят “Весна”, “Врожай”, святкування Дня Перемоги, фестивалю мис-
тецтв “Зорі над Бугом”, зустрічі української та молдавської молоді в селах 
області; святкування річниць  проголошення Незалежності України. 

Фотодокументи, які відображають розвиток легкої, важкої, електро-
технічної, нафтохімічної, приладобудівної, харчової, текстильної, місцевої 
промисловості на Вінниччині, будівництво Ладижинської ДРЕС, газопро-
воду Уренгой-Помари-Ужгород, заводів “Термінал”, “Кристал”. Загальний  
вигляд обладнання, виробничі процеси, випуск продукції підприємствами, 
посвячення  в робітничий клас, вшанування ветеранів праці, обмін передо-
вим досвідом; відвідування зарубіжними делегаціями промислових підпри-
ємств Вінниччини; фотографії Героїв Соціалістичної Праці, раціоналізато-
рів, винахідників, передовиків тв ветеранів виробництва. 

Фотодокументи сільськогосподарської тематики висвітлюють роз-
виток тваринництва, бджільництва, рибальства, насінництва, садівництва, 
лісового господарства та інших галузей в області. Фотографії про вироб-
ничу діяльність колгоспів, радгоспів, МТС, лісгоспів, загальний вигляд 
сільськогосподарських комплексів, передовиків та трудівників села, Геро-
їв Соціалістичної Праці П.О. Желюка, Т.П. Марцин, Г.М. Ілик, А.П. Лег-
кого, М.П. Бабенко; проведення першого обласного конкурсу садівників; 
роботу науково-дослідних станцій: сільськогосподарських, лісової, садів-
ництва, Ялтушківської та Уладово-Люлинецької дослідних селекційних 
станцій; шефську допомогу трудящих міста селу, підготовку сільськогос-
подарських кадрів, участь у ВДНГ та місцевих виставках; зустрічі трудів-
ників села з ученими, партнерами, іноземними делегаціями з Чехословач-
чини, Келецького воєводста, Китаю, Данії, НДР, Йємену, Молдавії, Уго-
рщини, Фінляндії. 

Народна освіта та підготовка  кадрів  представлена  фото  учасників 
І окружного  з’їзду  працівників  освіти (1928),  будівництва  та  відкриття 
шкіл, обладнання класів, проведення конференцій учителів, шкільних 
зльотів, роботи гуртків, виробничих бригад, участі учнів шкіл області в 
операції “Колосок”, проведення суботників, відкриття шкільних музеїв, 
гуртків інтернаціональної дружби, зустрічей з ветеранами  Німецько-радян- 



ської війни 1941-1945 рр., письменниками, артистами, ветеранами праці; 
фото заслужених та кращих працівників народної освіти. 

Відображена робота спецшкіл: музичних, художніх, профтехучи-
лищ, закладів позашкільного виховання: піонерських таборів, станцій 
юних туристів, натуралістів, техніків; дошкільних установ, установ для 
безпритульних та безнаглядних дітей. 

Фото про підготовку спеціалістів у технічному та медичному уні-
верситетах, педагогічному та сільськогосподарському інститутах, техні-
кумах області. 

Серед фотодокументів, які відображають розвиток культури на Він-
ниччині: робота будинків культури та бібліотек; проведення декад украї-
нської літератури в області, проведення днів братніх літератур, оглядів 
художньої самодіяльності, конференцій книголюбів; фото місцевих пись-
менників та поетів; робота театру ляльок та Музично-драматичного теат-
ру ім. М.Садовського, першого його директора С. Бутовського, одного з 
перших акторів і засновника – М.К. Садовського, сцени із спектаклів, фо-
то діячів мистецтва, виступи на сцені театру артистів із Баку, театру 
МХАТ, зустрічі із трудовими колективами; 

У фотодокументах архіву відбито розвиток охорони здоров’я – про-
ведення  конференції товариства “Червоний Хрест” (1935), загальний ви-
гляд лікарень та палат, відкриття лікарень, проведення всесоюзних, рес-
публіканських конференцій, нарад медичних працівників, кращих пра-
цівників охорони здоров’я; роботу всесоюзної оздоровниці в м. Хмільни-
ку та будинку відпочинку в м. Немирові. 

Фотографії,  які   висвітлюють   розвиток  спорту:  проведення   все-
союзних, республіканських, обласних та міських спортивних змагань, 
свят фізкультурних парадів в області, пронесення Олімпійського вогню 
по території області (1980); відкриття стадіонів, спортивних баз відпочи-
нку на Вінниччині; членів збірних команд СРСР, УРСР на тренуваннях; 
кращих спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх та захищали 
честь області на внутрішніх та міжнародних змаганнях. 
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Загальні види пам’ятників: державним діячам, комунарам, загиблим 
в 1917 р., в роки громадянської війни, Героям Радянського Союзу, полко-
водцям О.В. Суворову, І. Богуну, Г. Котовському; вченим М.І. Пирогову, 
І.В. Мічуріну, Заболотному; письменникам С.В. Руданському, Т.Г. Шев-
ченку,  М.М. Коцюбинському,  М. Горькому,  О.С. Пушкіну; воїнам-
односельцям; братських могил; історичних, археологічних та архітектур-
них пам’яток: будинку-музею М.М. Коцюбинського,  будинку-музею,  де 
в ХVІІІ ст. розміщувалися солдати Південної армії головнокомандуючого 
О.В. Суворова, будинку, де жив командувач Південно-Західного фронту 
генерал Брусилов, будинку декабриста Давидова; церкви-усипальниці лі-
каря М.І. Пирогова (1885); собору, збудованого в 1767 р. в с. Старий Да-
шів; палацу графа Собанського в с. Ободівці. 



Міжнародні зв’язки області відображені фотографіями делегацій із 
Данії, Польщі, Чехословаччини, США, Угорщини, Фінляндії в гостях у 
колгоспників Вінниччини; перебування делегації ООН у медінституті. 

Тематика фотоальбомів: розвиток та стан народної освіти; з досвіду 
роботи шкіл області, робота піонерських дружин, дитячих будинків, учнів 
виробничих бригад; проведення туристичних, краєзнавчих експедицій; 
раціональне використання і охоронa природних ресурсів;  про роботу 
цукрових заводів; діяльність громадських організацій, огляди  художньої 
самодіяльності; літописи добрих справ; із досвіду роботи інтернаціональ-
них клубів, уроків червоних слідопитів; впровадження нових обрядів; 
вшанування пам’яті воїнів-"афганців",  учасників  і   ветеранів Німецько-
радянської війни; святкування 630-річчя міста, пам’ятники загиблим вої-
нам у роки Німецько-радянської війни 1941-1945 рр. 
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У фотодокументах відображено перебування на Вінниччині космо-
навтів Берегового, Єлисеєва, Рюміна, Рукавишникова; перебування на-
ших земляків в Афганістані. 

Фото відображають службу в армії на території Афганістану, розмі-
нування, висадку десанту радянських військ, зустрічі з афганським насе-
ленням, повернення на українську землю, вручення бойових нагород, зу-
стрічі з молоддю та трудовими колективами, відкриття меморіалів, 
пам’ятників  воїнам-нтернаціоналістам, вшанування пам’яті  загиблих 
воїнів-інтернаціоналістів Семенюка, В.С. Шарапановського, В.П. Видню-
ка, П.П. Коробейника, А.Н. Симончука, О.К. Степанюка, Ю.М. Панченка. 

Зберігаються фотодокументи, які відображають побут, починаючи з 
1912 р. Значний масив складають родинні фотографії першої половини 
ХХ ст. з різних частин Вінниччини. 



НАУКОВО-ДОВІДКОВА БІБЛІОТЕКА АРХІВУ 
 
Створена в 1928 р. Її комплектування здійснювалося шляхом ви-

лучення з документальних фондів друкованої літератури та за рахунок 
бібліотек ліквідованих державних установ, громадських організацій, 
навчальних закладів, а також книг з приватних бібліотек. Станом на 1 
січня 2014 р. бібліотечний фонд  налічує  11270  книг  та брошур, 366 
річних підшивок газет та чимало журнальних видань. Фонди бібліоте-
ки постійно поповнюються. 

Найціннішу частину бібліотеки складають стародруки, здебіль-
шого твори релігійно-філософського (7-й том творів Св. Августина. – 
Париж, 1541) та богословського характеру (Ірмологіон, 1794 р., Апос-
тол, 1864 р. та ін.).  

Найчисленнішою є література довідкового характеру: енцикло-
педії, довідники адміністративно-територіального поділу, статистичні, 
біографічні та бібліографічні довідники, словники, путівники, видання 
з історії міст і сіл, діяльності товариств, установ та організацій тощо. В  
бібліотеці є праці з історії промисловості, сільського господарства, 
державного, цивільного та адміністративного права. Досить повною є 
збірка законів, постанов вищих органів державної влади й управління, 
зокрема "Полное собрание законов Российской империи", збірники 
законів і розпоряджень урядів СРСР та УРСР, законів і постанов Вер-
ховної Ради СРСР та УРСР, стенографічні звіти повітових, окружних, 
обласних та районних з’їздів рад. 

У книжковому фонді широко відображені важливі історичні події 
та суспільні рухи різних періодів: національно-визвольна війна 1648-
1654 рр., гайдамаччина, селянські повстання 1-ї половини ХІХ ст., по- 
льські повстання 1830-1831, 1863-1864 рр., селянська реформа 1861 р.,
революції 1905-1907, 1917 рр.,  Перша  світова  війна,   УНР, Гетьманат 
П. Скоропадського (1918 р.), повстанські антибільшовицькі рухи 20-
30-х рр. ХХ ст., насильницька колективізація, Голодомор 1932-33, 
1946-47 рр., Друга світова війна тощо. 

Найширше представлена література з історії Поділля, зокрема 
Вінниччини. Насамперед це праці членів Кабінету виучування Поділ-
ля при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки ВУАН (В. Отаманов-
ського, М. Білінського, Н. Співачевської, І. Кревецького, В. Храневича, 
О. Бирулі, А. Зекцера, С. Городецького та ін.), збірники документів, 
монографії, нариси, путівники, альбоми тощо. 

У фондах бібліотеки багата збірка газет і  журналів,  зокрема  на- 
зявний повний комплект газети "Подольские епархиальные ведомости"
(1862 – 1905) – однієї з найдавніших на Поділлі, в якій друкувалося чи-
мало статей з історико-краєзнавчої тематики. Також у бібліотеці пред-
ставлені дореволюційні часописи  "Подольские губернские ведомости", 
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"Православная Подолия", "Экономическая  жизнь Подолии", "Киевс-
кая Старина", "Украинская жизнь", "Журнал Министерства народного 
просвещения", "Киевские университетские известия", "Русская стари-
на", "Исторический вестник" та ін. Період УНР представлений газета-
ми: "Шлях", "Вістник УНР", "Селянська громада", "Трудова  грома-
да", "Український козак", "Наш шлях", "Україна", "Хвиля"  та ін.  Та-
кож у бібліотеці зберігаються газети періоду німецько-румунської оку-
пації Вінницької області: "Вінницькі вісті" та ряд районних. 

З газет радянського періоду зберігаються губернські, окружні та 
обласні видання: "Подольский коммунист" (1919 р.), "Вісти" (1920-
1922 рр.), "Червоне село" (1921-1924 рр.), "Рабоче-крестьянская газе-
та" (1923-1924 рр.), "Червоний край" (1924-1930 рр.), "Робітнича газе-
та" (1928-1930 рр.), "Ленінський шлях" (1930-1932 рр.), "Молодий 
більшовик" (1932-1933, 1935, 1937-1938 рр.), "Більшовицька правда" 
(1932-1939 рр.), "Вінницька правда" (1944-1991 рр.), "Ленінське 
плем’я" (1958-1962 рр.), "Комсомольське плем’я" (1963-1990 рр.). До-
сить повно представлені комплекти районних газет, а також заводсь-
ких і колгоспних багатотиражок. 

Бібліотека продовжує комплектуватися місцевою пресою і після 
здобуття Україною Незалежності. 
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Довідка про зміни адміністративно-територіального устрою  
Вінниччини від найдавніших часів до сучасності 

 
Землі сучасної Вінницької області заселені людьми із сивої давнини. Найда-

вніша пам’ятка вітчизняного літописання – „Повість минулих літ” подає ареал 
розселення східнослов’янських племен напередодні утворення Київської князівсь-
кої держави. Зокрема уличі, за літописом, розселялися по Дніпру, на південь від 
полян, і їх осади доходили до Чорного моря. У 30-х рр. Х ст., після тривалих воєн з 
київськими князями і падіння головного міста уличів Пересічена, вони пересели-
лися з нижньої течії Дніпра на Середнє Побожжя. У той же час землі між Дніст-
ром та Прутом було заселено тиверцями. Впродовж усього існування Київської 
держави залежність місцевого люду від центральної влади була номінальною. В 
адміністративному плані Побожжя підпорядковувалося київським князям, однак 
на нього також претендували князі галицько-волинські. 

З Х по середину ХІІ ст. жодної інформації про Побожжя в історичних дже-
релах не збереглося. Відомо, що в кінці Х ст. влада київських князів утверджується 
в землях древлян, дулібів і хорватів; їхньому впливу повинні були підкоритися й 
південні околиці розселення східнослов’янських племен, але вплив цей не міг бути 
міцним, і ті землі все ще слабко були пов’язані з Києвом. Власне, наочним свідче-
нням цього і є відсутність упродовж такого тривалого періоду звісток про Побож-
жя в Руському літописі, який переповнений інформацією про події в інших землях 
Київської Русі того часу. Зовнішньополітичні чинники відповідного періоду добре 
відомі, і це проливає  світло на можливий розвиток подій у краї.  До  кінця  ХІ  ст.
половецькі  кочові  орди  зайняли  увесь  степовий простір Північного Причорно-
мор’я. Уличі й тиверці очевидно змушені були відступити далі на північ, в межі 
осілості інших слов’янських племен. Якась частина їх залишилася і проживала в 
сусідстві з кочівниками. Тогочасні історичні джерела опосередковано засвідчують, 
що область середнього Богу в кінці ХІ і в першій половині ХІІ ст. була ще степом, 
де кочували половці. Лише в середині ХІІ ст. в цитованому літописі виступає епі-
зодично верхнє Побожжя. Воно належить у цей час до Київського князівства, але 
на нього претендують галицькі князі. Тут знаходимо київські міста Межибіжжя, 
Божський і Прилук. Останнє фігурує під 1146 роком в контексті здобуття його 
галицьким князем Володимиром Володаревичем. Це є найдавніша згадка про на-
селений пункт сучасної Вінницької області, який існує і нині (село Прилука Липо-
вецького району). Майже одночасно в літописі виступає і середнє Подністров’я – 
„Пониззя”, хоча й у дуже скромних розмірах – місто Каліус (Калюс) є крайній 
пункт з відомих на південному сході Пониззя в ХІІ – ХІІІ ст.; крім нього згадують-
ся ще Ушиця і Бакота. Область ця була околицею Галицького князівства1.  

Уже в першій половині ХІІІ ст. Побожжя перебувало під владою галицько-
волинських князів Романовичів: біля 1230 р. вони розпоряджаються Межибіжжям 
як своєю волостю. Однак утвердитись галицько-волинським князям тут так і не 
вдалося через автономні прагнення місцевого населення2.  

                                                 
1 М. Грушевський. Барське староство. – Львів, 1996. – С. 13 – 14; Літопис Руський. – 
К., 1989. – С. 199. 
2 М. Грушевський. Барське староство. – Львів, 1996. – С. 16. 
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У ХІІІ ст. північно-західна частина сучасної Вінниччини входила до так зва-
ної Болохівської землі. Вперше назва Болохова з’являється в Літописі Руському в 
ХІІ ст. без ближчого означення території, десь у сусідстві Побожжя. Літопис нази-
ває сім болоховських міст: Деревич, Губин, Кобудь, Кудин, Городець, Божський і 
Дядьків. З них останнє лежало зі своєю округою на теренах сучасної Вінниччини. 
Нині це село Дяківці Літинського району.  Інші населені пункти тепер  також  ма-
ють інші назви й розташовані на межі Хмельницької, Житомирської та Рівненської 
областей. У внутрішніх усобицях Галицько-Волинського князівства 1232-1233 рр.
виступають  болохівські  князі  як  союзники  галицьких  бояр  в  їх  боротьбі  з 
князем Данилом. Вдруге в такій ролі літопис показує їх під 1236 роком, причому, 
ймовірно, вони зазнали поразки й визнали зверхність Данила Романовича. Під час 
походу Батия болохівці добровільно визнали верховенство татар, і за те були по-
милувані, а, опираючись на татарську зверхність, з іще більшим завзяттям опира-
лися князю Данилу. Незадоволений таким прецедентом, який ставив під сумнів 
саме існування Галицько-Волинського князівства, у 1241 р. князь   Данило Романо-  
вич з усіма силами рушив на болохівські міста, попалив їх, а замкові вали порозко-
пував. З болохівським сепаратизмом таким чином було покінчено, однак це мало 
змінило ситуацію на південних кордонах Галицько-Волинського князівства, де 
повноправним господарями почувалися татарські орди3.  

В період татарського панування вперше з’являється назва Поділля, яка за-
стосовувалася спочатку до Подністров’я, а пізніше і до середнього Побожжя, оскі-
льки обидва регіони увійшли в межах Золотої орди до одного татарського улусу 
(спадкового ханства, уділу), який дістав назву Подільського, а його правителі на-
звані в Литовсько-руському літописі „отчичами і дідичами Подільської землі”4. В 
одній із грамот (поч. ХV ст.) хан Менглі-Гірей, син першого кримськотатарського 
хана Хаджі-Гірея, подає перелік земель, нібито подарованих його батьком велико-
му князю литовському Вітовту (насправді ж, раніше відвойованих Ольгердом, про 
що – далі), і серед інших називає тьми: Кам’янецьку, Брацлавську і Сокальську з 
усіма належностями, данями, землями й водами. Якщо з першими двома усе зро-
зуміло, то локалізація останньої становить певні труднощі. Враховуючи той факт, 
що зазначена тьма у документі стоїть між Брацлавською та Звенигородською (нині 
місто Звенигородка Черкаської області), більшість дослідників пов’язують її зі 
Східним Поділлям5, а населений пункт, який дав назву тьмі, досі не локалізовано.  

Наприкінці 1350-х рр., зі смертю хана Бірди-бека (1359 р.), Золота Орда при-
йшла до повного розстрою і анархії. Серед вічних перемін ханів на татарському 
престолі й різних управителів, що під їх іменем пробували управляти ордою, 
центральна влада у татар зійшла нанівець, й Орда фактично розпалася на кілька осі-
бних частин. Таким станом речей скористалося молоде Литовське князівство, яке 
щойно в другій половині ХІІІ ст. розпочало розширення своєї території за рахунок 
сусідів. За оповіданням Литовсько-руського літопису (без дати), великий князь ли-
товський Ольгерд пішов у степи з литовським військом, побив на Синій Воді татар – 
трьох братів: Хаджибея, Котлубука і Дмитра. Ті три брати були спадковими волода-
рями („отчичами і дідичами”) Подільської землі; від них правили в землі отамани, а 
                                                 
3 М. Грушевський. Історія України-Руси. – К., 1993. – Т. 3. – С. 156 – 157. 
4 В.Д. Отамановський. Вінниця у ХIV – XVII століттях. – Вінниця, 1993. – С. 76. 
5 М. Грушевський. Історія України-Руси. – К., 1993. – Т. IV. – С. 86 – 87. 
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баскаки (збирачі данини), наїжджаючи, відбирали данину від тих отаманів. Брат же 
великого князя Ольгерда Коріат, що тримав Новгородок-Литовський, мав чотирьох 
синів: Юрія, Олександра, Костянтина і Федора, з них три старші за дозволом Ольге-
рда й за допомогою Литовської землі пішли тоді в Подільську землю, увійшли в 
приязнь з отаманами й почали боронити Подільську землю, а баскакам данину дава-
ти перестали. Никонівський літопис, коротко переповідаючи зазначені події, датує їх 
1363 роком. Синю Воду звичайно вважають теперішньою річкою Синюхою, лівою 
притокою Богу. Але є й інша Синя Вода, сучасна Снивода в Хмільницькому районі, 
відома як Синя Вода в документах ХVІ ст. На неї вказує як на можливе місце битви 
Ольгерда з татарами М. Грушевський6.  

Після битви на Синіх Водах (1363 р.) Поділля входить до складу Великого 
Князівства Литовського як окрема адміністративна одиниця – Подільська земля. 
Однак одразу ж по тому розпочалася тривала боротьба між Литвою та Польщею 
за володіння руськими землями, зокрема й Поділлям. У ході збройного протисто-
яння Коріатовичі змушені були задля збереження контролю над Поділлям прися-
гати на вірність польському королю, а потім змінили сюзерена на угорського ко-
роля. Відтак у 1377-1394 рр. Поділля було формально  належним   до Угорського 
королівства, а фактично – незалежним князівством. Резиденціями князівської вла-
ди в цей період почергово були Кам’янець та Смотрич. Тим часом Польща і Литва 
помирилися шляхом укладення династичного союзу (так званої Кревської унії 
1385 р.), за яким польська королева Ядвіга одружилася з великим князем литовсь-
ким Ягайлом, котрого проголошено польським королем. У 1394 р. об’єднане поль-
сько-литовське військо на чолі з великим князем литовським Вітовтом захопило 
Поділля (замки Брацлав, Бакота, Сокілець, Кам’янець, Смотрич, Скала, Черлений 
Городок), і Федір Коріатович (наймолодший з братів, якому Поділля перейшло у 
спадок по смерті трьох старших братів) утік в Угорщину, де отримав від короля 
Сигізмунда Люксембурзького замок Мункач (Мукачеве) і комітат Берег. Здобуті 
землі Вітовт обсадив своїми старостами, але дуже швидко на прохання короля 
Ягайла відступив йому Поділля у заставу. 1395 р. король Ягайло як верховний 
володар Польського Королівства та Великого Князівства Литовського надав Захі-
дне Поділля ленним правом (за військову службу упродовж її тривання) Спиткові 
з Мельштина, а Східне Поділля з містами Меджибіж, Божський і Вінниця та осібні 
замки Звенигород і Черкаси вилучив з того надання, залишивши їх у своєму без-
посередньому розпорядженні. Після загибелі Спитка в битві литовсько-руського 
війська, очолюваного литовським князем Вітовтом, з татарами на р. Ворсклі 1399 
р. ленником Поділля став брат короля  Ягайла  Свидригайло  (1400-1402). Через 
бунт супроти так званої Віленсько-радомської унії Польщі з Литвою 1401 р., за 
якою король Ягайло як верховний володар визнавав пожиттєву владу великого 
князя литовського Вітовта у Литві, взамін того, що по смерті Вітовта Велике Кня-
зівство повернеться до короля і корони, Свидригайло був вигнаний у 1402 р. з 
Поділля. Відтоді до 1411 р. краєм управляв староста, призначуваний королем. 

                                                 
6 М. Грушевський. Історія України-Руси. – К., 1993. – Т. IV. – С. 79 – 82. 
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Всього відомо 7 таких старост, причому усі вони були поляками. Власне з того 
часу розпочинається експансія на Поділля польської шляхти7.  

Король Ягайло змушений був повернути Поділля Вітовту, потребуючи до-
помоги останнього в боротьбі з Тевтонським рицарським орденом. Передача По-
ділля сталася у 1411 р., після відомої Ґрюнвальдської битви (1411)8.  

По смерті князя Вітовта (1430 р.) пани Великого Князівства Литовського 
всупереч угоді 1401 р. обрали великим князем Свидригайла, брата короля Ягайла. 
Король змушений був із цим погодитися, однак зажадав повернення Поділля, яке 
було передано Вітовту пожиттєво. Це призвело до тривалої війни, яка розпочалася 
уже 1430 р. До кінця року поляки збройною силою заволоділи Західним Поділлям 
(замки Кам’янець, Смотрич, Скала, Червоноград). На східній границі крайніми 
замками з польського боку виступали Голчедаїв і Ялтушків, з литовського – Лети-
чів. По тому у Великому Князівстві Литовському 1432 р. відбувся переворот, у 
результаті якого великим князем проголошено Сигізмунда Кейстутовича. Свидри-
гайло не визнав над собою влади останнього, надалі іменував себе великим князем 
і став фактичним володарем більшості руських земель Великого Князівства Ли-
товського. Нарешті у 1434 р. Федько Несвізький, правитель Поділля (східного), 
призначений Свидригайлом, записав королю й Короні свої держання Крем’янець і 
Поділля з умовою, що його залишать державцем цих земель. Того ж року великий 
князь литовський Сигізмунд визнав належність Поділля (західного) до Польської 
Корони9. Зазначена дата вважається моментом поділу Поділля на західне (польсь-
ке) і східне (литовське). Східне Поділля продовжувало залишатися в руках Свид-
ригайла і, очевидно, було приєднане до Волинської землі, володарем якої був Сви-
дригайло. Війна за нього тривала і надалі. В 1447 р. поляки заволоділи верхнім 
Побожжям – взяли Хмільник, Меджибіж і Караул10.  

В середині – другій половині ХV ст. Східне Поділля входило до складу Ки-
ївщини, що стверджує люстрація (ревізія) замків Київської землі бл. 1471 р., здійс-
нена за розпорядженням останнього київського князя Семена Олельковича11. 

Після 1434 р. на території Західного Поділля було створено Подільське воє-
водство у складі Польського Королівства. За описом межі Великого Князівства 
Литовського і Польської Корони 1546 р. вона починалася між Подільським воє-
водством та Східним Поділлям, яке на той час належало до Волинської землі, від 
могили Гончарихи (стояла західніше сучасного села Сміли), а далі йшла до уро-
чища Митника (тут у ХVIII ст. виникли села Великий і Малий Митники), далі на 
схід до урочища Білого Рукава, далі до городища Пикова, а від нього – до річки 
Сниводи, нею ж до впадіння її в Бог, далі вгору Богом до злиття з ним справа річки 
Руминівки, а далі мимо сіл Хмільницького староства Уладівки, Івчі, Багринівців, 
Лисогірців і вінницьких сіл Яцківців, Вонячина, Літина, Микулина, Почапинців – 
до впадіння в Згар справа Кобілки, по ній вгору до Рівця – пересікала його, потім 
південніше по лівій  притоці Богу  Вільшанці  межею Барського староства Поділь- 

                                                 
7 J. Kurtyka. Repertorium Podolskie: dokumenty do 1430 r. // Rocznik Przemyski. – T. XL. 
– Z. 4. – 2004. – S. 131 – 138. 
8 М. Грушевський. Історія України-Руси. – Т. ІV. – С. 178. 
9 М. Грушевський. Історія України-Руси. – Т. ІV. – С. 190 – 193, 217. 
10 М. Грушевський. Барське староство. – Львів, 1996. – С. 30. 
11 В.Д. Отамановський. Вінниця в XIV – XVII ст. – Вінниця, 1993. – С. 76. 
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ського воєводства мимо сіл Курилівців, Біликівців, Молохова, Слобідки і вінниць-
ких сіл Махнівки, Новоселиці, Сьомаківців. Далі на південь межа йшла річкою 
Мурафою12.  

Східне Поділля не склало в межах Литовської держави окремої адміністра-
тивної одиниці. В ХV ст. воно входило до складу Київського князівства (пізніше – 
землі), у першій половині ХVІ ст. – до Волинської. Лише 1566 р. було створено 
Брацлавське  воєводство  у  складі трьох повітів: Брацлавського, Вінницького і 
Звенигородського. Незабаром, 1569 р., на Люблінському унійному сеймі Брацлав-
ське воєводство було інкорпоровано до складу Польщі, в межах якої воно перебу-
вало з перервою аж до 1793 р.  

За Зборівським мирним договором 1649 р. Брацлавщина увійшла в склад 
Козацької держави Б. Хмельницького. За тодішнім військово-адміністративним 
поділом землі сучасної Вінницької області належали до трьох козацьких полків: 
Кальницького (Вінницького), Брацлавського та Уманського. За Реєстром Війська 
Запорозького 1649 р., який був складений гетьманською канцелярією після підпи-
сання Зборівського мирного договору з королем Яном-Казимиром, Уманський 
полк складався з сотень: Маньківської, Бузівської, Бабанської, Бершадської, Кочубі-
ївської, Цибулівської, Іванської, Бутанської, Романської, Кислянської, Соболівсь-
кої, Ладижинської; Кальницький – з Животівської, Борщагівської, Тетіївської, 
Погребиської, Липовецької, Балабанівської, Ілінської, Кунянської, Рахнівської, 
Дашівської, Терлицької, Жорниської, Ометинської, Бабинської, Прилуцької, Він-
ницької, Немирівської, Вороновицької. Єдиним полком, козаки якого були розпи-
сані не тільки за сотенними населеними пунктами, але й за іншими населеними 
пунктами, які належали до сотень, був Брацлавський полк. До нього входили сот-
ні: Райгородська (крім сотенного – Городниця, Бортники, Вишковець, Салинці, 
Мачоха, Ястребинці); Тульчинська (Журавлівка, Крищинці, Кобилівка, Білоусів-
ка); Клебанська; Краснянська (Іванівці, Черемушни, Рогізне, Соколівка, Звонихи, 
Тиврів, Кліщів, Соколинці, Юрківці, Сільниця, Турківці, Білоусівка, Михайлівка, 
Ворошилівка); Браїлівська; Вулшанська; Вербська; Гарячківська (Кусночки); Ти-
манівська (Ілляшівка, Марківка, Савинці, Китайгород, Керниче); Олександрівська 
(Жабокрики, Крикливське); Яланська; Ямпільська; Шаргородська; Мурахівська 
(Пеньківці, Копестирин); Станіславівська (Садківка); М’ястківська (Попківці, 
Шпиківка, Рахнівка, Стіна, Качків); Лучицька; Балганівська (Берківка, Токарнівка, 
Бородавка); Чечельницька (Каташин); Комаргородська; Чернівецька13. Влітку 
1648 р. після звільнення  Поділля  від  польської  шляхти  повстанськими  загонами 
М. Кривоноса та І. Ганжі утворено Могилівський полк з центром у Могилеві-
Подільському. Сотенними містечками полку були Шаргород, Ямпіль, Вільшанка 
та ін. У 1649 р. у зв’язку з укладенням Зборівського мирного договору, за яким 
Подільське воєводство залишалося за Польщею (Могилів лежав у його межах), 
полк було розформовано, а його територію частково приєднано до Брацлавського 
полку. В 1657 р. полк відновлено під назвою Подільського14. Упродовж другої 

                                                 
12 М. Крикун. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV 
– XVIII ст. – К., 1993. – С. 17 – 19. 
13 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К., 1995. – С. 201-232, 233-263, 265-288. 
14 РЕІУ. – К., 1971. – С. 157. 

 663



половини ХVІІ ст. поділ на козацькі полки зберігався, але їх кількість та межі не-
одноразово змінювались.  

За Бучацьким мирним договором 18.10.1672 р., який юридично оформив 
поразку Польщі у війні з Туреччиною, Подільське воєводство перейшло під владу 
Туреччини, а Брацлавщина і Південна Київщина склали так зване  Руське князів-
ство, яким керував гетьман П. Дорошенко під протекторатом Туреччини15.  

На території Подільського воєводства турки утворили військово-
адміністративну одиницю Кам’янецький еялет (в перекладі з арабської означає – 
влада). Керував еялетом бейлербей, владі якого підлягали санджаки (хоругви) на 
чолі з санджакбеями16. Кам’янецький еялет поділявся на 4 санджаки – 
Кам’янецький, Язловецький, Барський і Меджибізький. У свою чергу санджаки 
поділялися на нагії (округи): 

1) Кам’янецький: Кам’янець, Хропотова, Сатанів, Скала, Кривче, Китайго-
род, Жван, Могилів; 

2) Меджибізький: Меджибіж, Проскурів, Чорний Острів, Новокостянтинів; 
3) Барський: Бар, Зіньків, Деражня, Попівці; 
4) Язловецький: Язловець, Чортків, Кашперівці17.  
За переписом населення 1681 р. на території еялету мешкало 37596 чол.18  
З середини 80-х рр. XVII ст. територія еялету поступово почала звужуватися 

через відвоювання поляками суміжних територій й на кінець турецького пануван-
ня вона обмежувалася по суті кам’янецькою залогою19.  

За Карловицьким мирним договором 1699 р. між Польщею та Османською 
імперією Брацлавщина та Поділля знову дісталися Польщі. 

Постановою Чотирирічного Сейму Речі Посполитої від 2.11.1791 р. було за-
тверджено новий адміністративний поділ Брацлавського воєводства на 4 повіти: 
Вінницький, Брацлавський, Надбузький (з центром у м. Гранові) та Звенигородсь-
кий. Проте на практиці цей проект не було здійснено20.   

*          *          * 
Після приєднання Правобережної України до Росії по другому поділу Польщі 

(1793 р.) тут створено 3 губернії: Мінську, Ізяславську та Брацлавську21. 
Кам’янецький та Летичівський повіти Подільського воєводства передбачалося приєд-
нати до   Брацлавської,  а частково  до  Ізяславської  губерній.   Для  початку  ж  з них
було сформовано Кам’янецьку  область, яка  підпорядковувалася  владі  ізяславського
го губернатора22. Таким чином, відразу після приєднання Правобережної України до 
Росії західний кордон Брацлавської губернії з Ізяславською проходив по лінії кордонів 
попередніх Брацлавського та Подільського воєводств Речі Посполитої. Упродовж 
1794-1795 рр. до складу Брацлавської губернії за наказом мінського  генерал-губер-

                                                 
15 РЕІУ. – К, 1969. – Т. 1. – С. 226. 
16 Dariusz Kołodzieyczyk. Вказ. праця. – S. 13 – 14. 
17 Dariusz Kołodzieyczyk. Вказ. праця. – S. 134 – 135. 
18 Dariusz Kołodzieyczyk. Вказ. праця – S. 142. 
19 Dariusz Kołodzieyczyk. Вказ. праця. – S. 147. 
20 М.Крикун. Вказ. праця. – С. 1-47, 83-134. 
21 Полное собрание законов Российской империи. Издание первое. – СПБ, 1830 (далі 
- П.С.З. (І)). – Т. ХХІІІ - №№ 17090, 17108, 17112. 
22 В.А. Смолій. Возз’єднання Правобережної України з Росією. – К., 1978. – С. 157. 
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натора Т.І. Тутолміна було передано частину колишнього Подільського воєводст-
ва, з якої у 1796 р. утворено Хмільницький,  Могилівський  і  частково Літинський
та Махнівський повіти Брацлавського намісництва23. 

Південний та східний кордони Брацлавської губернії чітко окреслює 
список митниць, які діяли у Брацлавській губернії впродовж 1794 р., складе-
ний на початку 1795 р.: Могилів – Цехинівка – Рашків – Ягорлик – Юзефгрод 
(Балта) – Богопіль – Торговиця – Злотопіль – Верещаки – Крилов – Трахтер-
мирів – Триліси24. З іншого документа видно, що при створенні Київського 
намісництва до нього зі складу Брацлавської губернії відійшли староства: 
Таращанське, Богуславське, Синицьке, Корсунське, Канівське, Кагарлицьке, 
Германівське25. У відомостях про помилки в обрахунку податків по Брацлав-
ській губернії за 20 січня (ст. ст.) 1795 р. зазначено такі повіти: Брацлавський, 
Вінницький, Звенигородський та Київський26. Зі сказаного видно, що після 
створення Брацлавської губернії у 1793 р. до її складу увійшли Київський та 
Наддніпрянський повіти Київського воєводства (за адміністративним поді-
лом, визначеним у постанові Сейму Р.П. від 2.11.1791 р.) 27.  

Внутрішній адміністративний устрій Брацлавської губернії впродовж її іс-
нування (березень 1793 – лютий 1796 рр.) важко піддається аналізу через брак 
джерел. Генерал-губернатором Кречетниковим у 1793 р. у більших містах та місте-
чках було введено посади земських смотрителів, які призначалися для виконання 
поліційних функцій. Поліційна влада земського смотрителя (наглядача) поширю-
валася на так званий округ, територія якого охоплювала 70-80 населених пунктів28. 
Достеменно відомо про існування округів: Бершадського, Богуславського, Гайсин-
ського, Рашківського Уманського, Білоцерківського, Липовецького, Ямпільського,  
Вінницького, Тульчинського, Сквирського, Махнівського, Літинського, Брацлав- 
ського, Вербовецького, Могилівського, Дашівського29.  

1 травня (ст.ст.) 1795 р. Катерина ІІ підписала рескрипт про створення за-
мість  Ізяславської  та  Брацлавської  губерній – трьох намісництв: Брацлавського
го, Волинського та Подільського30. Створення останнього стало можливим тому, 
що за Третім поділом Польщі до Росії відійшла та частина Подільського воєводст- 
ва, що залишалася у межах Речі Посполитої після 1793 р.  

22 травня (ст.ст.) 1795 р. царським указом затверджено адміністративний 
штат Брацлавського намісництва з 13 повітів: Брацлавського, Вінницького, Літин-
ського, Хмільницького, Сквирського,  Гайсинського,  Тульчинського,  Ямпільсько- 

                                                 
23 ДАВО, ф. 521, оп. 3, спр. 51, арк. 6 зв.-22. 
24 ДАВО, ф. 521, оп. 3, спр. 56, арк. 35 зв. 
25 Там само, арк. 25. 
26 Там само, арк. 18 - 21. 
27 М. Крикун. Вказ. праця. – карта №5. 
28 П. Жукович. Управление и суд в Западной России в царствование Екатерины ІІ // 
Журнал Министерства Народного Просвещения. – 1914. - № 5. – С. 29. 
29 ДАВО, ф. 678, оп. 1, спр. 32, арк. 16зв; ф. 521, оп. 3, спр. 38, арк. 1; ф. 521, оп. 3, 
спр. 56, арк. 38 - 40зв.; Труды Комитета для историко-статистического описания По-
дольской епархии. – К. – Под., 1878-1879 – вып. второй. – С. 8. 
30 П. Жукович. Вказ. праця // Ж.М.Н.П. – 1914. - №7. – С.3. 

 665



го, Могилівського, Махнівського, Липовецького, П’ятигірського і Бершадського31. 
Центром намісництва стала Вінниця32.  

Брацлавське намісництво втратило значну частину території порівняно з 
однойменною губернією-попередницею. Зокрема доволі значна частина її відійш-
ла до створеного згідно з указом Катерини ІІ від 27.01. (ст. ст.) 1795 р. Вознесенсь-
кого намісництва. З 12 повітових центрів нового намісництва 7 раніше  належали 
до Брацлавської губернії: Богопіль, Єленськ (Балта), Ольгопіль, Умань,  Катерино- 
піль (Кальниболото), Чигирин, Черкаси33. У місцевостях, що відійшли  від  Брац-
лавської губернії до Київської, повітовими центрами стали: Канів, Корсунь, Богу- 
слав і Васильків. Загальна кількість мешканців чоловічої статі у Брацлавському на-
місництві за даними перепису населення 1795 р. становила 404578 чол.34 

До складу Подільського намісництва (із центром у Кам’янці-Подільському) 
увійшли 12 повітів: Кам’янецький, Ушицький, Вербовецький, Грудецький, Зінь-
ківський,  Летичівський, Порскурівський, Старокостянтинівський, Базалійський, 
Ямпільський, Крем’янецький і Дубенський35.  

У такому вигляді намісництва Правобережної України проіснували до 30 
квітня (ст. ст.) 1797 р.36 Павло І своїм указом від 12 грудня (ст. ст.) 1796 р. наказав 
створити з “колишньої Польської України, Волині і Поділля” дві губернії – Волин-
ську і Подільську, а також виділити відповідну частину території для створення 
Київської губернії37.  

Указом Сенату від 15 січня (ст. ст.) 1797 р.  було  затверджено територіаль-
ний  поділ  вказаних  губерній  за  повітами. Хмільницький, Бершадський і Туль-
чинський повіти Брацлавського намісництва скасовувалися, а їхні території при-
єднувалися до сусідніх повітів. Ліквідувалась також частина повітів Подільського 
намісництва, зокрема Вербовецький.  

До Київської губернії із скасованого Брацлавського намісництва відходили 
повністю повіти Липовецький, Махнівський, Сквирський і П’ятигірський. До По-
дільської – усі інші. Крім Брацлавського намісництва, скасовувалося й Вознесенсь-
ке. Подільська губернія поповнилася з його складу повітами Ольгопільським і 
Єленським (Балтським), територія яких свого часу перебувала в межах Брацлавсь-
кого воєводства38. Нові границі губерній було затверджено Сенатом 29.08.1797 
р.39 До Подільської губернії увійшли повіти: Кам’янецький, Ушицький, Летичів-
ський, Проскурівський, Вінницький, Брацлавський, Літинський, Могилівський, 
Гайсинський, Ямпільський, Ольгопільський, Балтський. 

                                                

Царським указом від 22.11.1800 р. присутні місця П’ятигірського повіту бу-
ли переведені в казенне м-ко Таращу, а повіт перейменовано в Таращанський40. 

 
31 П.С.З.(І) – т. ХХІІІ. - №17334. 
32 П.С.З.(І) – т. ХХІІІ. - №17336.  
33 П.С.З.(І) – т. ХХІІІ. - №17300. 
34 П. Жукович. Вказ. праця. // Ж.М.Н.П. – 1914. - №7. – С. 5. 
35 П. Жукович. Вказ. праця // Ж.М.Н.П. – 1914.- №7. – С. 7, 19. 
36 ДАВО, ф.906, оп.1, спр.4, арк.3 - 4зв. 
37 ДАВО, ф. 521, оп. 1, спр. 8, арк. 43, 46 – 47 зв. 
38 ДАВО, ф.906, оп.1, спр.4, арк.3-4зв., ф.475, оп.1, спр.3, арк.211-211зв. 
39 П.С.З.(І) – Т. ХХІV. - №18117. 
40 П.С.З.(І) – Т. ХХVІ. - №19661. 
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Тим же указом було ліквідовано присутні місця у Липовці й Махнівці, а повіти в 
адміністративно-судовому плані приєднано відповідно до Таращанського та 
Сквирського повітів. Рішення було непродуманим і внесло значні труднощі в дія-
льність адміністративних та судових установ об’єднаних повітів. Врешті це при-
звело до того, що царським указом 6.09.1804 р. присутні місця у Махнівці та Ли-
повці було відновлено41.  

Кількість повітів у Подільській та Київській губерніях була визначена цар-
ськими указами 28.06.1802 р. (Київської) і 19.07.1804 р. (Подільської)42 і була не-
змінною аж до революції. Межі ж повітів мінялися, а інколи змінювалися і їх 
центри. Так, у 1798 р. присутні місця Ямпільського повіту були переведені з при-
ватновласницького містечка Ямполя у казенне містечко Цехинівку43. Назву ж 
повіту збережено. Пізніше присутні місця було повернуто до Ямполя. При ство-
ренні у 1796 р. Ольгопільського повіту його адміністративним центром стало м. 
Чечельник44. У 1811 р. присутні місця було переведено  в с. Рогузку-Чечельниць-
ку, яке перейменовано містом Ольгопол 45ем .  

                                                

Сенатським указом 21.03.1844 р. містечко Бердичів з околицями було пере-
дано з Житомирського повіту  Волинської  губернії  у  Махнівський  повіт  Київ-
ської губернії46. Царським же указом від 7.12.1845 р. присутні місця було переве-
дено з Махнівки у Бердичів, а повіт перейменовано у Бердичівський47.  

Слід зазначити, що з 1793 р. на приєднаних по Другому поділу Польщі зем-
лях створено генерал-губернаторство у складі Мінської, Ізяславської та Брацлав-
ської губерній з центром у м. Несвіжі поблизу Мінська. З 1796 р. до цього ж гене-
рал-губернаторства входили намісництва: Мінське, Волинське, Брацлавське і По-
дільське. Після скасування намісництв у 1797 р. центром генерал-губернаторства, 
до якого входили Подільська, Волинська і Мінська губернії стало м. Кам’янець-
Подільський48.  

У 1801 р. прикордонні губернії поділено на два військові губернаторства: 
1) Київська з Мінською; 2) Подільська з Волинською49.  

Указом від 24 лютого 1832 р. київський військовий губернатор був призна-
чений також генерал-губернатором Поділля і Волині. З того часу Київська, По-
дільська і Волинська губернії, що складали за офіційним адміністративно-
територіальним поділом Південно-Західний край, управлялись   київським,  по-
дільським і волинським генерал-губернатором. Генерал-губернаторство ліквідова-
но указом від 30.10.1914 р.50  

Після реформи 1861 р. введено адміністративно-територіальний поділ на 
волості. Волосні правління були становими органами місцевого самоврядування 

 
41 П.С.З.(І) – Т. ХХVІІІ. - №21440. 
42 П.С.З.(І) – Т. ХХVІІ. - №20302. 
43 П.С.З.(І) – Т. ХХVIІІ. - №21404. 
44 П.С.З.(І) – Т. ХХV. - №18349. 
45 П.С.З.(І) – Т. ХХXІ. - №24918. 
46 П.С.З.(IІ) – Т. ХIХ. - №17754. 
47 П.С.З.(IІ) – Т. ХIХ. - №17754. 
48 ДАВО, ф. 608, оп. 1, спр.710, арк. 14. 
49 П.С.З.(І) – Т. ХХVІ. - №20004 - 20005. 
50 ЦГИА УССР в Киеве. Путеводитель. – К., 1958. – С. 50. 

 667



для селян. Відтак і поділ на волості стосувався здебільшого селян. На 1863 р. у 
Подільській губернії налічувалося 376 волостей,  які  об’єднувалися у  59  миро-
вих дільниць (районів діяльності мирових посередників). Первинний поділ на во-
лості був дуже недосконалим, оскільки волості створено надто дрібні, в окремих 
випадках вони складалися з одного населеного пункту. До того  ж  значний вплив 
на формування волостей справила колишня належність населених пунктів до по-
міщицьких ключів або до державних маєтностей, що призводило до значної від-
даленості окремих сіл від волосних центрів, а інколи села однієї волості опинялися 
поміж селами іншої волості. Відтак впродовж 60-70-х рр. ХІХ ст. відбулося кіль-
ка етапів укрупнення волостей, в результаті чого волость в середньому на кінець 
ХІХ ст. об’єднувала 15 – 20 населених пунктів51.  

Поділ на волості проіснував до 1923 р., коли було сформовано райони. 
Починаючи з 1917 р.,  центр  Подільської  губернії  переміщується  з  

м. Кам’янця-Подільського до м. Вінниці й перебуває тут аж до ліквідації губернії. 
Упродовж існування  Української  Народної  Республіки  та  Гетьманату  

П. Скоропадського  (1917-1920 рр.)  змін адміністративно-територіального устрою 
на Вінниччині не  було. Варто зауважити, що   відповідно  до  Закону УНР "Про 
національно-персональну автономію" в населених пунктах Поділля, де компактно 
проживали громади національних меншин, було утворено національні органи 
місцевого самоврядування – національні громадські управи52. 

1 жовтня 1920 р. Раднарком України видав постанову “Про порядок зміни 
кордонів і утворення нових адміністративно-територіальних одиниць”53. Ця по-
станова давала право місцевим органам радянської влади вирішувати самостійно 
питання адміністративно-територіального поділу. В цьому ж році Балтський повіт 
Подільської губернії відійшов до Одеської губернії54. 

Згідно з постановою ВУЦВК від 6 липня 1921 р. на території Подільської 
губернії був створений Жмеринський повіт, до якого увійшло 12 волостей: Браї-
лівська, Комаргородська, Копайгородська, Краснянська, Мар’янівська, Межирів-
ська, Мовчанська, Вівсяницька, Пеньківська, Станіславчицька, Чемерисо-
Волоська і Ялтушківська55. Внаслідок цього зменшилась територія Вінницького, 
Могилівського та Ямпільського повітів. На 1 січня 1922 р. Подільська губернія 
складалася з 12 повітів і 145 волостей56. 

Постанова ВУЦВК від 31 січня 1923 р. поклала початок адміністративно-
територіальній реформі на Поділлі. Відповідно до цієї постанови зменшувалася 
кількість адміністративних одиниць шляхом укрупнення волостей і повітів. Зок-
рема  ліквідовано такі  повіти:  Жмеринський, Летичівський, Літинський, Ново-

                                                 
51 ДАВО, ф. 201, оп. 1, спр. 21, арк. 1-16. 
52 ДАВО, ф. Р-4155, оп. 1, спр. 1-89 (Могилів-Подільська єврейська громадська 
управа 1918 – 1920рр.). 
53 Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1920. 
- №24. – С. 721. (далі – Збірник узаконень…) 
54 “Населені місця Поділля”.– Вінниця, 1925. – С. 20. 
55 Збірник узаконень... – 1921. – №13. – С. 422. 
56 Отчет губэкономсовещания. – Винница, 1922.- С. 1. 
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ушицький, Ольгопілський і Ямпільський, а замість Брацлавського повіту створено 
Тульчинський з центром у м. Тульчині57. 

За постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про адміністративно-територіальний 
поділ Подільської губернії” повіти були ліквідовані й утворено 6 округів: 

1. Вінницький, до якого увійшли 18 районів: Вахнівський, Вінницький, Во-
роновицький, Жмеринський, Калинівський, Краснянський, Літинський, Малоку-
тищанський, Межирівський, Немирівський, Обіднянський, Пиківський, Прилуць-
кий, Терешпільський, Тиврівський, Уланівський, Хмільницький, Юзвинський. 

2. Гайсинський, до якого увійшли 14 районів: Бершадський, Гайсинський, 
Гранівський, Дашівський, Зятковецький, Красносільський, Ладижинський, Ольго-
пільський, Ситковецький, Соболівський, Теплицький, Тернівський, Устянський, 
Хащуватський. 

3. Кам’янець-Подільський, до якого увійшли 17 районів: Віньковецький, 
Довжоцький,  Дунаєвецький,  Жванецький, Зіньківський, Калюський, Китайгород-
ський, Кубинський, Лянцкорунський,  Маківський,  Миньковецький,  Новоушиць- 
кий, Орининський, Смотрицький, Солобковецький, Староушицький, Чемерівський. 

4. Могилів-Подільський, до якого увійшли 15 районів: Бабчинецький, Бар-
ський, Джуринський, Копайгородський, Лучинецький, Могилівський, Мурафсь-
кий, Мурованокуриловецький, Озаринецький, Станіславчицький, Чернівецький, 
Шаргородський, Ялтушківський, Ямпільський, Яришівський. 

5. Проскурівський, до якого увійшли 16 районів: Бахматовецький, Війтове-
цький, Вовковинецький, Волочиський, Городоцький, Деражнянський, Кузьминсь-
кий, Летичівський, Меджибізький, Михалпільський, Проскурівський, Старосиняв-
ський, Фельштинський, Чорноострівський, Юринецький, Ярмолинецький. 

6. Тульчинський, до якого увійшли 13 районів: Брацлавський, Вапнярський, 
Великокісницький, Кам’янський, Крижопільський, М’ястківський, Ободівський, 
Піщанський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Чечельницький, 
Шпиківський. 

Таким чином, на території Подільської губернії, замість 12 повітів, було сфо-
рмовано 6 округів і замість 145 волостей – 90 районів. Одночасно була зменшена 
кількість сільрад. Замість 1860 їх залишилось 120558. 

За постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 19 листопада 1924 р. у складі Гай-
синського округу був утворений Джулинський район з частини території ліквідо-
ваних Красносільського та Устянського районів. Крім того, був ліквідований Зят-
ковецький район Гайсинського округу з приєднанням частин території до Гайсин-
ського, Ладижинського і Теплицького районів того ж округу59. 

На ІХ Всеукраїнському з’їзді Рад, який відбувся 9-10 травня  1925 р.   у Хар-
кові, було розглянуто питання про перехід на триступеневу систему управління. На 
підставі рішень цього з’їзду і постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. губернії були 
ліквідовані60. Вся територія України була поділена на 41 округ (не рахуючи Мол-
давської АСРР) і 624 райони. 

                                                 
57 Збірник узаконень... – 1923. – №5. – С. 152-154. 
58 Отчет Подольского губисполкома за 1923г. – Винница, 1924.– С. 5. 
59 Збірник узаконень... – 1924. – №49. – С. 918-919. 
60 Збірник узаконень... – 1925. – №29 - 30. – С. 435. 
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У порівнянні з адміністративно-територіальним поділом 1923 р. кількість 
округів і районів на Україні зменшилася на 11 відсотків. Зменшилася також кіль-
кість округів і районів на Поділлі. Був ліквідований Гайсинський округ, Хащуватсь-
кий район якого ввійшов до складу Первомайського округу на Одещині; Гранівсь-
кий, Теплицький і Тернівський райони – до складу Уманського округу на Київщині; 
Ситковецький і Дашівський – до складу Вінницького округу; Гайсинський, Собо-
лівський, Джулинський, Бершадський та Ольгопільський – до складу Тульчинського 
округу61. 

Крім того, ліквідовано ряд районів: Великокісницький, Калюський, Малоку-
тищанський, Обіднянський, Озаринецький, Терешпільський, Юзвинський62. 

17 липня 1925 р. Іллінецький та Липовецький райони Бердичівського округу 
були передані до складу Вінницького округу, а Уланівський район Вінницького 
округу перейшов до складу Бердичівського округу63. 

За реформою 1923 р. в межах Київської губернії було створено 7 округів: Бі-
лоцерківський, Бердичівський, Київський, Малинський, Уманський, Черкаський і 
Шевченківський (з центром у м. Корсунь). До складу Білоцерківського округу 
увійшла територія Білоцерківського повіту, м. Сквира і 10 волостей Сквирського по 
віту, м. Тараща і 6 волостей Таращанського повіту. Бердичівський округ сформова-
но з території Бердичівського повіту, м. Липовця і 6 волостей Липовецького повіту, 
6 волостей Сквирського повіту, 1 волості Таращанського повіту. Територію Умансь-
кого округу склали: колишній Уманський повіт, 8 волостей Липовецького повіту, 2 
волості Таращанського повіту, 4 волості Звенигородського повіту. Із складу Київсь-
кої губернії до Подільської відійшли 3 волості Бердичівського повіту і 2 волості Ли-
повецького повіту.  

Після ліквідації у 1925 р. Київської губернії та реорганізації округів на Київ-
щині їх залишилося 5: Білоцерківський, Бердичівський, Київський, Уманський, Чер-
каський. 

Суміжні з Поділлям округи Київщини мали таке районування: 
1. Білоцерківський – 19 районів: Білоцерківський, Богуславський, Великопо-

ловецький, Володарський, Гребенківський, Кожанський, Корнинський, Кошоватсь-
кий, Медвинський, Миронівський, Попільнянський, П’ятигірський, Рокитнянський, 
Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський, Узинський, Фастівський. 

2. Бердичівський – 12 районів: Андрусівський, Бердичівський, Вчорайшансь-
кий, Козятинський, Любарський, Махнівський, Плисківський, Погребищенський, 
Ружинський, Уланівський, Чуднівський, Янушпільський. 

3. Уманський – 20 районів: Чабанський, Букський, Верхняцький, Виноградсь-
кий, Гранівський, Жашківський, Звенигородський, Катеринопільський, Ладижинсь-
кий, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Оратівський, Підвисоцький, 
Крижанівський, Тальнівський, Теплицький, Тернівський, Уманський, Цибулівський64. 

Постановою 3-ї сесії ВУЦВК VІІІ скликання від 12 жовтня 1924 р. в складі 
УСРР було створено Молдавську АСРР (столиця – м. Балта, з 1929 р. – м. Тирас-
поль). Більшу частину території автономії становили землі колишнього Балтського 
                                                 
61 Збірник узаконень… – 1925. - №29 - 30. – С. 444 - 445. 
62 Збірник узаконень… – 1925. - №37. – С. 355 - 357. 
63 Збірник узаконень… – 1925. - №37. – С. 354 - 355. 
64 Государственный архив Киевской области. Путеводитель. К., 1965. - С.390 - 392. 
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та Ольгопільського повітів Подільської губернії. Зокрема з Тульчинського округу 
відійшла більша частина Кам’янського району (з містечками Кам’янкою та Рашко-
вом) та частина населених пунктів Великокісницького району (Окницька та Груш-
ківська сільради)65.  

Згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР  від 13 червня 1930 р. “Про реорга-
нізацію округів” на території України було розформовано 13 округів, з них – 3 на 
Поділлі: Кам’янець-Подільський округ з приєднанням його території до Проскурів-
ського округу, Тульчинський – з приєднанням його території до Вінницького та 
Уманського округів, Могилів-Подільський – з приєднанням його території до Він-
ницького округу66. 

За постановами ЦВК і РНК СРСР від 23 липня 1930 р. та ВУЦВК УСРР від 2 
вересня 1930 р. в Українській СРР був ліквідований адміністративно-територіальний 
поділ на округи і встановлено 503 окремі адміністративні одиниці. По колишньому 
Вінницькому округу встановлено 34 райони, по Проскурівському – 2767. Після пе-
реходу території Вінницького району у підпорядкування Вінницької міської ради  
цей район був ліквідований. Розформовані були також Джуринський і  Старомураф-
ський райони з віднесенням їх території  до складу Шаргородського району,  Гра- 
нівський – звіднесенням до Гайсинського, Соболівський – до Теплицького, Тернів-
ський – до  Джулинського і Ольгопільський – до Бершадського68.  

                                                

03.02.1931 р. на Україні ліквідовано 119 районів, серед них 12 на Вінниччині
з приєднанням їх до таких районів: Вапнярського – до Томашпільського, Дашівсько- 
го – до Іллінецького, Ладижинського – до Уманського  і частково до  Гайсинського,
Лучинецького – до Копайгородського, М’ястківського – до Крижопільського, Обо-
дівського – до  Чечельницького,  Ситковецького – до  Немирівського, Турбівського –
до Липовецького, Чернівецького – до Бабчинецького,  Шпиківського – до  Брацлав- 
ського, Ялтушківського – до Барського, Яришівського – до Могилів-Подільського69.  

Ситковецький і Шпиківський райони в червні 1933 р. були відновлені70, а в 
лютому 1935 р. відновлені також Дашівський, Ободівський, Турбівський, Яришів-
ський та Ольгопільський райони71. 

На Київщині після реформи 1930 р. залишилось 2 самостійні міста, підпо-
рядковані безпосередньо центру  (Київ і Бердичів) і 58  районів:  Андрушівський, 
Бабанський, Білоцерківський, Богуславський, Брусилівський, Баришівський, Бори-
спільський, Бородянський, Букський, Володарський, Великодимерський, Вищеду-
бечанський, Васильківський, Городищенський, Димерський, Жашківський, Звени-
городський, Злотопільський, Золотоніський, Іванівський, Козятинський, 
Кам’янський, Корсунський, Канівський, Кагарлицький, Лисянський, Любарський, 
Махнівський,  Монастирищенський,  Макарівський,  Обухівський,  Оратівський, 

 
65 Збірник узаконень… – 1924. – №47. – С. 877-880. 
66 Збірник узаконень… – 1930. – №14. – С. 449-450. 
67 Собрание узаконений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. – 1930. – №37. – 
С. 400; Збірник узаконень… – 1930. – №23. – С. 687. 
68 Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1930. 
- №23. – С. 692-693. 
69 Збірник узаконень… – 1931. – №3. – С. 58-59. 
70 Збірник узаконень… – 1933. – №27. – С. 336. 
71 Збірник узаконень… – 1935. – №4. – С.4-5. 
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Попільнянський, Плисківський, Погребищенський, Переяславський, Рокитнянсь-
кий, Ружинський, Розважівський, Ржищівський, Сквирський, Ставищанський, 
Смілянський, Таращанський, Тетіївський, Тальнівський, Теплицький, Уланівсь-
кий, Уманський, Фастівський, Хабенський, Христинівський, Черкаський, Чорно-
баївський, Чорнобильський, Чигиринський, Чуднівський, Шполянський72. 

Постановою IV позачергової сесії ВУЦВК ХІІ скликання  від 09.02.1932 р.
в Україні  вирішено створити  5  областей:  Харківську,  Київську,  Вінницьку, 
Дніпропетровську та Одеську.  

До складу Вінницької області, яку безпосередньо утворено 27.02.1932 р.73, 
увійшла 71 адміністративно-територіальна одиниця: 2 міста (Вінниця і Бердичів) та 69 
районів: Антонівський, Бабанський, Барський, Бершадський, Брацлавський, Волочи-
ський, Вороновицький, Гайсинський, Городоцький, Грицівський, Деражнянський, 
Джулинський, ім. Дзержинського (Романівський), Дунаєвецький, Жмеринський, За-
славський, Затонський (Віньковецький), Іллінецький, Калинівський, Козятинський, 
Кам’янецький, Копайгородський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Лю-
барський, Летичівський, Ляховецький, Монастирищенський, Махнівський, Меджибі-
зький, Михалпільський, Могилівський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Но-
воушицький, Оратівський, Орининський, Піщанський, Плисківський, Погребищенсь-
кий, Полонський, Проскурівський, Славутський, Смотрицький, Солобківецький, Ста-
ніславчицький, Старокостянтинівський, Староушицький, Теофіпільський, Теплиць-
кий, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Уланівський, 
Уманський, Хмільницький, Христинівський, Чемеровецький, Чернівецький, Чечель-
ницький, Чуднівський, Шаргородський, Шепетівський, Юринецький, Ямпільський, 
Янушпільський, Ярмолинецький74. 

З утворенням 15.10.1932 р. Чернігівської області, до складу якої увійшли 
29 районів Київської та 7 районів Харківської областей, з Вінницької у Київську 
область передано райони: Бабанський, Монастирищенський, Оратівський, Плис-
ківський, Погребищенський, Уманський та Христинівський.75  

4 квітня 1934 р. ліквідовано Староміську сільраду, а Старе Місто приєднано 
до міської смуги м. Вінниці76. 

У травні 1935 р. на території Вінницької області  було  утворено  4  прикордонні 
адміністративні округи: Кам’янець-Подільський  у  складі   9  районів, Могилів-
Подільський – 6 районів, Проскурівський – 9 районів і Шепетівський – 10 районів77. 

Постановою ВУЦВК від 15.10.1937 р. утворено Кам’янець-Подільську 
та Житомирську області, до яких відійшла значна частина районів Вінницької 
області. Одночасно було ліквідовано округи. З Київської області до Вінниць-
кої було повернуто Монастирищенський, Оратівський, Плисківський та По-
гребищенський райони. У складі Вінницької області залишились дві міськради 
обласного підпорядкування (Вінницька і Могилів-Подільська) та 42 райони: Бар-

                                                 
72 Збірник узаконень… – 1930. - №23. – С. 714 – 724. 
73 Українська РСР. Адміністративно-теритріальний поділ. – К., 1969. – Т. 1. – С. 7. 
74 Збірник узаконень… - 1932. - №5. – С. 41 – 45. 
75 Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – 1932. - 
№28. – С. 5 – 6. 
76 Збірник узаконень… - 1934. - №12. – С. 2. 
77 Збірник узаконень… – 1935. - №13. – С. 58 – 59. 
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ський, Бершадський, Брацлавський, Вінницький, Вороновицький, Гайсинський, 
Дашівський, Жулинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, 
Комсомольський (колишній Махнівський), Копайгородський, Крижопільський, Ли-
повецький, Літинський, Монастирищенський, Мурованокуриловецький, Немирів-
ський, Ободівський, Ольгопільський, Оратівський, Піщанський, Плисківський, По-
гребищенський, Ситковецький, Станіславчицький, Теплицький, Тиврівський, То-
машпільський, Тростянецький, Тульчинський, Турбівський, Уланівський, Хмільни-
цький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський, Шпиківський, Ямпільський, 
Яришівський78. 

Після окупації влітку 1941 р. німецькими та румунськими загарбниками Він-
ницька область в адміністративному плані була поділена на дві частини: північна 
відійшла  до  німецької  зони  окупації  (Райхскомісаріат  України), а південна – до 
румунської  (Трансністрія).  Відмежувальна  лінія  між  зонами  окупації  на  Він-
ниччині проходила річками: Лядова, Рів і Південний Буг. Німецька зона окупації 
була розділена на генеральні округи, в середині яких територія дробилася на гебіти 
та райони. Вінницька область входила до складу двох генеральних округів – Волинь 
і Поділля та Житомир. Округ Волинь і Поділля поділявся на 11 гебітів: 

1) Кам’янець-Подільський; 2) Віньківці (райони: Нова Ушиця, Солобківці, 
Яришів, Копайгород і Віньківці); 3) Вовковинці (райони: Ярмолинці, Михалпіль, 
Деражня,  Бар і Вовковинці); 4) Городок; 5) Проскурів;  6) Чорний Острів;  7) Старо-
костянтинів; 8) Ізяслав; 9) Шепетівка; 10) Рівне; 11) Дубне;  

Генеральний округ Житомир був поділений на 23 гебіти: 1) Попільня (райони: 
Ружин, Вчорайше і Попільня); 2) Бердичів (райони: Янушпіль, Андрушівка і Берди-
чів); 3) Чуднів; 4) Житомир; 5) Коростишів; 6) Червоноармійське; 7) Новоград-Волин-
ський;  8) Петриків;  9) Малин;  10) Олевськ;  11) Коростень;  12) Овруч;  13) Чоповичі; 
14) Житковичі; 15) Мозир; 16) Василевичі;  17) Комарин;  18) Єльськ;  19) Калинівка 
(райони: Уланів, Хмільник, Літин і Калинівка);  20) Козятин (райони: Комсомольське, 
Самгородок, Погребище, Козятин);  21) Липовець (райони: Турбів,  Плисків, Оратів і 
Липовець);  22) Гайсин  (райони: Монастирище, Дашів, Ситківці, Теплик,  Джулинка і 
Гайсин);  23) Вінниця (райони: Вороновиця, Іллінці, Немирів і Вінниця)79.

Адмінподіл Райхскомісаріату України мав два рівні: цивільний та військово-
адміністративний. Районні управи, міські та сільські були органами місцевого само-
врядування. Керівною установою над ними була обласна  управа  (в нашому випад- 
ку – Вінницька  і  Кам’янець-Подільська).  Гебіткомісаріати,  окружні  комісаріати – 
органи військової окупаційної адміністрації. 

У 1942 р. межі та кількість районів у гебітах Райхскомісаріату було дещо змінено.  
Румунська зона окупації (т. зв. Трансністрія) була поділена на 13 повітів:  
1) Могилівський (райони: Краснянський, Жмеринський, Станіславчицький, 

Балкський, Копайгородський, Шаргородський, Могилівський, Яришівський); 
2) Джугастру (райони: Крижопільський, Томашпільський, Чернівецький, Ям-

пільський); 
3) Балтський (райони: Балтський, Бершадський, Чечельницький, Ободівський); 

                                                 
78 Вінницький обласний державний архів. Путівник. – Вінниця, 1960. – С. 244. 
79 Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВО), ф. 3206, оп. 
1, спр. 7, арк. 5, 6, 6зв. 
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4) Тульчинський (райони: Брацлавський, Шпиківський, Тростянецький, 
Тульчинський); 

5) Рибницький (з-поміж інших районів до повіту входив Піщанський район); 
6) Голтський; 7) Дубосарський; 8) Ананьївський; 9) Березівський; 10) Тирас-
польський; 11) Очаківський; 12) Одеський; 13) Овідіопільський.80 
На межі німецької та румунської зон окупації райони розділялися на 2 час-

тини, якщо їх територія до окупації містилася по обидва боки зазначених вище 
річок. Саме тому в наведених документах фігурують окремі однакові назви райо-
нів в обох зонах окупації. З часом частини розділених районів, на території яких не 
лежав райцентр, були приєднані до сусідніх районів.  

Після звільнення області від окупантів на її території поновлено передвоєн-
ний адміністративно-територіальний устрій. 

Згідно з указом Президії Верховної Ради України від 7 квітня 1945 р. м. Він-
ниця було поділено на 3 міські райони: Ленінський, Свердловський, Кіровський81. 
Районний поділ у м. Вінниці скасовано 11 серпня 1948 р.82 Відновлено районний 
поділ м. Вінниці у 1972 р. (райони Ленінський, Замостянський, Староміський). 

20 березня 1946 р. у складі Вінницької області був утворений Джуринський ра-
йон, до складу якого увійшли сільради: Ворошилівська, Голинчинецька, Деребчинсь-
ка, Джуринська – Перша, Джуринська – Друга, Довжоцька, Калитинська, Лопатине-
цька,. Малодеребчинська, Покутинська, Політанська, Попелівська, Рекечинецька, 
Садковецька, Сапіжанська, Семенівська, Стрільчинецька та Хоменківська83.  

У січні 1954 р. до складу новоутвореної Черкаської області передано Мона-
стирищенський район Вінницької області84. 

Постановою Ради Міністрів УРСР від 31.05.1957р. №530 було утворено Раду 
народного господарства Вінницького економічного адміністративного району. В під-
порядкування Вінницького раднаргоспу перейшли промислові підприємства, будіве-
льні та інші організації Вінницької та Хмельницької областей, які перебували в підпо-
рядкуванні міністерств Української РСР. Раднаргосп був підпорядкований Раді Мініс-
трів УРСР до 6.07.1960 р., а потім – Українській Раді народного господарства.  

26.12.1962 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР був утво-
рений Подільський економічний адміністративний район у складі Вінницької, 
Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей з центром у м. Вінниці, а 
постановою Ради Міністрів УРСР від 10.01.1963 р. №19 було створено Раду народ-
ного господарства Подільського економічного адміністративного району. На 
1.12.1965 р. Подільському раднаргоспу було підпорядковано 546 промислових 
підприємств, 34 радгоспи, 71 відгодівельне господарство, 17 госпрозрахункових 
автобаз, 15 навчальних закладів, проектно-конструкторський технологічний інсти-
тут. Раднаргосп припинив свою діяльність у 1966 р. на підставі Закону СРСР від 2 
жовтня 1965 р. ”Про зміни системи органів управління промисловістю та реоргані-
зацію інших органів державного управління”85. 

                                                 
80 ДАВО, ф. Р-2966, оп. 2, спр. 691; ф. Р-2988, оп. 2, спр. 1. 
81 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1945. – №11. – С. 9. 
82 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1948. – №5. – С. 15. 
83 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1947. – №5-6. – С. 48. 
84 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1954. – №1. – С. 5. 
85 ДАВО, ф. Р-5042, справа фонду, арк. 8 – 13. 
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28 листопада 1957 р. Ольгопільський район був об’єднаний з Чечельницьким, а 
Самгородоцький з Козятинським. Тоді ж був ліквідований Станіславчицький район з 
передачею його території до складу Жмеринського і Копайгородського районів86. 

21 січня 1959 р. ліквідовано Дашівський, Ободівський, Ситковецький райо-
ни з віднесенням території Дашівського району до складу Гайсинського та Ілліне-
цького районів; Ободівського – до Крижопільського, Тростянецького і Чечельни-
цького; Ситковецького – до Брацлавського, Гайсинського та Іллінецького районів87. 

10 вересня 1959 р. з метою укрупнення районів були ліквідовані: Воронови-
цький район з передачею його території до складу Вінницького і Немирівського 
районів; Джуринський – до Шаргородського району; Джулинський – до Бершад-
ського і Теплицького районів; Копайгородський – до Барського, Жмеринського і 
Муровано-Куриловецького районів; Турбівський – до Вінницького, Калинівського 
і Липовецького районів88. 

30 грудня 1962 р. Президія Верховної Ради України видала указ “Про укруп-
нення сільських районів Української РСР”. Відповідно до нього у Вінницькій області 
кількість районів шляхом об’єднання було зменшено до 13: 

1) Барський (створений шляхом об’єднання Барського і Мурованокурилове-
цького районів); 

2) Бершадський (Бершадський і Чечельницький райони та Будівська, Верхів-
ська, Гордіївська, Малостратіївська, Ободівська, Торканівська і Тростянецька сіль-
ради Тростянецького району); 

3) Гайсинський (Гайсинський і Теплицький райони та Білківська, Городоць-
ка, Кальницька, Китайгородська, Копіївська, Купчинецька, Леухівська, Пархомів-
ська, Розсохуватська, Слободищенська і Хрінівська сільради Іллінецького району); 

4) Жмеринський (Жмеринський і Шаргородський райони); 
5) Калинівський (Калинівський і Літинський райони та Бохоницька, Крас-

нянська, Лаврівська, Медвежо-Вушківська,  Мізяківсько-Хутірська,  Некрасівська,
Пироговська, Сосонська,  Стадницька, Стрижавська,  Тяжилівська,  Широкогребе-
льська, Шкуринецька і Якушинецька сільради Вінницького району); 

6) Козятинський (Козятинський і Комсомольський райони); 
7) Крижопільський (Крижопільський, Піщанський і Томашпільський райони); 
8) Липовецький (Липовецький і Оратівський райони та Козинецька і Сива-

ковецька сільради Вінницького району; Бабинська, Варварівська, Василівська, 
Голиківська, Джулинівська, Жорницька, Красненьківська, Тягунська, Яблунови-
цька і Якубівська сільради Іллінецького районів); 

9) Могилів-Подільський (Могилів-Подільський, Чернівецький і Ямпільський райони); 
10) Немирівський (Немирівський і Тиврівський райони, Великокрушлинецька, 

Вінницько-Хутірська,  Гавришівска,  Гуменська,  Іванівська,  Ільківська,  Комарівська, 
Луко-Мелешківська, Малокрушлинецька, Олександрівська, Оленівська, Парпурівсь-
ка, Писарівська, Селищанська, Сокиринецька, Степанівська і Яришівська сільради 
Вінницького району; Вищекропивнянська, Джуринецька, Мельниківська, Ометинець-
ка, Райгородська і Юрковецька сільради Брацлавського району); 

11) Погребищенський (Погребищенський і Плисківський райони) 
                                                 
86 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1957. – №10. – С. 200 – 201. 
87 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1959. – №3. – С. 167; №7. – С. 252. 
88 Вінницька правда. – 11 вересня 1959р. – №180; 12 вересня 1959р. – №181. 
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12) Тульчинський (Тульчинський і Шпиківський райони, Бортницька, Ви-
шковецька, Вовчоцька, Грабовецька, Зяньковецька, Коржівська, Марксівська, Са-
линецька, Скрицька, Слобідська і Чуківська сільради Брацлавського району; Ілля-
шівська, Капустянська, Ладижинська, Летківська, Олександрівська, Оляницька, 
Савинецька і Четвертинівська сільради Тростянецького району); 

13) Хмільницький (Хмільницький і Уланівський райони)89. 
Дуже швидко стала очевидною непродуманість прийнятого рішення про 

укрупнення районів. Велика відстань від сільрад до райцентрів зовсім не сприяла 
адміністративному керівництву і створювала значні незручності для людей. А 
тому уже 4 січня 1965 р. було видано указ Президії Верховної Ради УРСР “Про 
внесення змін в адміністративне районування Української РСР”. Відповідно до 
нього  Вінницька  область  була  розділена  на  19 районів:  1) Барський,  2) Бершад-
ський, 3) Вінницький, 4) Гайсинський, 5) Жмеринський, 6) Іллінецький, 7) Калинів-
ський, 8) Козятинський, 9) Крижопільський, 10) Липовецький, 11) Могилів-Поділь-
ський, 12) Немирівський, 13) Погребищенський, 14) Тиврівський, 15) Тростянець-
кий, 16) Тульчинський, 17) Хмільницький, 18) Шаргородський, 19) Ямпільський.

Цим же указом Баштанківську та Загнітківську сільські ради Крижопільського 
району передано до складу Кодимського району Одеської області90. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 3 грудня 1966 р. у складі Вінни-
цької області створено ще 6 районів: Літинський, Мурованокуриловецький, Пі-
щанський, Теплицький, Томашпільський, Чечельницький91. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 7.12.1979 р. відновлено Оратів-
ський район Вінницької області92, а указом від 28.11.1990 р. – Чернівецький. До 
складу останнього увійшла Чернівецька селищна рада та сільради: Бабчинецька, 
Березівська, Білянська, Борівська, Вило-Ярузька, Володіївецька, Гонтівська, Ло-
зівська, Мазурівська, Моївська, Саїнська, Сокільська, Безводнівська93. 

До складу сучасної Вінницької області входять 27 районів, 6 міст обласного 
значення (Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмі-
льник). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. – №2. – С. 32 - 33. 
90 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1965. – №3. – С.51 - 54. 
91 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1966. – №48. – С. 511. 
92 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1979. – №51. – С. 771. 
93 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №51. – С. 940. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 
Адмінвідділ  – адміністративний відділ виконавчого комітету 
АПН   – Академія педагогічних наук 
АСУ   – автоматизована система управління 
БМУ   – будівельно-монтажне управління 
ВДК   – відділ дитячих колоній 
ВДНГ   – виставка досягнень народного господарства 
ВДСГ   – виставка досягнень сільського господарства 
Виконком   – виконавчий комітет 
ВМФ   – військово-морський флот 
Вол-   – волосний 
ВР   – Верховна Рада 
ВРНГ   – Вища рада народного господарства 
ВТР   – виправно-трудові роботи 
ВУКООПСПІЛКА – Всеукраїнська кооперативна спілка 
ВУЦВК   – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 
ВЦВК   – Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет 
ВЦРПС   – Всесоюзна центральна рада професійних спілок 
ВШО   – вирбниче швейне об’єднання 
ГАУ   – Головне архівне управління 
ГУ   – головне управління 
Губарх   – губернське архівне управління 
Губвиконком  – губернський виконавчий комітет 
Губвійськнарада  – губернська військова нарада 
Губекономнарада  – губернська економічна нарада 
Губнаросвіта  – губернська інспектура народної освіти 
Губвідділ   – губернський відділ 
ДАЖО   – Державний архів Житомирської області 
ДПЗ   – державний підшипниковий завод 
ДПУ   – Державне політичне управління 
ДТСААФ   – Добровільне товариство сприяння армії і флоту 
ДУТАБ   – Державне управління таборів 
ДЮСШ   – дитячо-юнацька спортивна школа 
ЗАГС   – запис актів громадянського стану 
Ім.   – імені 
КНС, комнезам  – комітет незаможних селян 
Колгосп   – колективне господарство 
КП(б)У   – Комуністична партія (більшовиків) України 
КПУ   – Комуністична партія України 
ЛКСМУ   – Ленінська комуністична спілка молоді України 
М.   – місто 
МДБ   – Міністерство державної безпеки 
М-ко   – містечко 
МНО   – Міністерство народної освіти 
МТС   – машинно-тракторна станція 
Наркомат   – Народний комісаріат 
Нацменшини  – національні меншини 
НК   – Народний комісаріат, Надзвичайна комісія 
НКВС   – Народний комісаріат внутрішніх справ 
НКЗС                                    – Народний комісаріат земельних справ                    
НТТ   – науково-технічне товариство 
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Обл-   – обласний 
О.А.Ф.   – об’єднаний архівний фонд 
Од. зб.   – одиниця зберігання 
Окр-   – окружний 
ПЗЗ   – Повне зібрання законів Російської імперії 
ПНР   – Польська Народна Республіка 
Повіт-   – повітовий 
Р.    – рік, річка 
Радгосп   – радянське господарство 
Рай-   – районний 
РАПО   – районне агропромислове об’єднання 
РАТАУ   – Радіотелеграфне агенство України 
Ревком   – революційний комітет 
РМ   – Рада Міністрів 
Рр.   – роки 
Раднарком, РНК  – Рада Народних Комісарів 
РСІ   – робітничо-селянська інспекція 
РСЧА   – Робітничо-селянська Червона Армія 
РТС   – ремонтно-технічна станція 
С.   – село 
Смт   – селище міського типу 
Ст.   – сторіччя 
Ст. ст.   – старий стиль 
С-ще   – селище 
ТАРС   – Телеграфне агенство Радянського Союзу 
ТСО   – товариство сприяння обороні 
УАПЦ   – Українська автокефальна православна церква 
УВТТК   – управління виправно-трудових таборів і колоній 
УКДБ   – управління Комітету державної безпеки 
УНР   – Українська Народна Республіка 
УРСР   – Українська Радянська Соціалістична Республіка 
УСРР   – Українська Соціалістична Радянська Республіка 
УЧХ   – Український Червоний Хрест 
Ф.   – фонд 
Фінвідділ   – фінансовий відділ 
ЦДАДА   – Центральний державний архів давніх актів 
ЦДІАК УРСР  – Центральний державний історичний архів УРСР в м. Києві 
ЦДІАЛ УРСР  – Центральний державний історичний архів УРСР в м. Львові 
ЦКК   – центральна контрольна комісія 
ЦСУ   – Центральне статистичне управління 
"ЧОН"    – російською: "часть особого назначения" 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
Агрономічне, с. 327 
Адамівка, с. 115, 623 
Андріяшівка, с. 107, 625 
Андрушівка, с. 45, 115, 169, 239, 240, 
311  
Андрушівська волость 23, 55, 91, 97, 
140  
Андрушівський район 671, 673 
Антонівка, с. 108, 116, 126, 624, 625, 
627 
Антонівський район 672 
Антонопіль, с. 107, 126 
Антопіль, с. 313, 510, 627 
Анциполівка, с. 623, 624 
Бабанська сотня 663 
Бабанський район 670-672 
Бабин, с. 76, 113, 675 
Бабинська сотня 663 
Бабчинці, с.114, 309, 314, 552, 629, 
676 
Бабчинецька волость 92, 98, 125,  
Бабчинецький район 470, 472, 487, 
532, 545, 669, 671  
Багринівці, с. 113, 126, 302, 662 
Базалійський повіт 666  
Байраківка, с. 111, 306 
Балабанівська сотня 663 
Баланівка, с. 27, 624 
Балин, с. 106, 432, 626 
Балки, с. 110, 309, 621  
Балківський район 622, 630, 673 
Бандишівка, с. 114, 309, 626 
Бар, м. 10, 25, 26, 38-41, 45, 64, 73, 
120, 169, 201, 240, 245, 253, 262, 267, 
361, 417, 432, 472, 487, 552, 563, 613, 
635, 640  
Барська нагія 664 
Барське староство 659, 662,  
Барський район 102, 105, 110, 138, 
141, 183, 190, 195, 216, 280, 286, 291, 
297, 299, 304, 318, 319, 345, 363, 389, 
406, 413, 428, 480, 502, 532, 535, 545, 
550, 554, 621, 622, 623, 652, 669, 671-
673, 675, 676 
Барський санджак 664 

Басаличівка, с. 623, 624 
Бахтин, с. 107 
Безводне, с. 676 
Берег, комітат 661 
Березівка, с. 126, 306, 309, 314, 676 
Березівський район 674 
Березне, с. 126 
Берізки-Чечельницькі, с. 311 
Бернашівка, с. 119, 316 
Бершадь, м. 39, 41, 120, 123, 201, 240, 
257, 258, 267, 302, 344, 394, 432, 577, 
631, 634  
Бершадська волость 92, 98, 165,  
Бершадський округ 665 
Бершадська сотня 663 
Бершадський повіт 20, 21, 30, 31, 140, 
666 
Бершадський район 102, 110, 183, 
190, 195, 297, 298, 299, 304, 331, 345, 
363, 389, 394, 406, 413, 438, 471, 502, 
532, 535, 545, 550, 573, 597, 610, 622, 
624, 669-673, 675, 676 
Бирлівка, с. 624 
Біла, с. 313 
Біла Церква, м. 59 
Білашки, с. 116, 627 
Біликівці, с. 112, 663 
Білий Камінь, с. 118 
Білий Рукав, с. 109, 617 
Білий Рукав, урочище 662 
Білки, с. 61, 62, 374, 675 
Білопілля, с. 27, 74, 76, 625 
Білопільська волость 83, 91, 96, 125, 
140  
Білопільський район 102 
Білоусівка, с. 126, 663 
Білорусь, 221, 222 
Білоцерківський округ 665, 
670
Білоцерківський повіт 670 
Білоцерківський район 670, 671 
Біляни, с. 53, 109, 114, 116, 117, 126, 
309, 314, 627, 629, 676 
Бірків, с. 106 
Біробіджан, м. 497 



Блажіївка, с. 627 
Боблів, с. 76, 115, 310 
Богданівка, с. 115, 311 
Болгарія 593, 600, 606 
Бондурівка, с. 107 
Борівка, с. 114, 118, 309, 314, 415, 
554, 629, 676 
Борсків, с. 471 
Борсуки, с. 394 
Бортники, с. 663, 676 
Борщагівська сотня 663 
Борщі, с. 47,  
Борщівці, с. 114, 309, 626 
Бохоники, с. 110, 305, 605, 675 
Браїлів, с. 45, 78, 112, 240, 303, 479, 
552, 554 
Браїлівська волость 91, 97, 125, 668 
Браїлівська сотня 663 
Брацлав, м. 5, 25, 37, 38, 39, 59, 74, 
123, 258, 351, 374, 375, 552, 624, 633, 
661 
Брацлавська губернія 9, 10, 49, 664, 
665-667 
Брацлавська єпархія 71, 72 
Брацлавський округ 665 
Брацлавська тьма 660 
Брацлавське воєводство 5, 9, 48, 663, 
664 
Брацлавське намісництво 5, 15, 28, 
29, 30, 31, 37, 40, 48, 72, 665-667 
Брацлавський повіт 9, 10, 17, 18, 19, 
21, 22, 28, 30-32, 34-37, 41, 42, 48, 50, 
57, 61, 63, 64, 67-70, 72, 75, 76, 86, 90-
92, 95, 96, 104, 124, 140, 148, 151, 155, 
158, 176, 177, 193, 204, 205, 293, 350, 
359, 374, 403, 428, 448, 466, 489, 499, 
520, 521, 544, 577, 623, 663-665, 669 
Брацлавський полк 663 
Брацлавський район 102, 105, 125, 
153, 157, 178, 195, 285, 297, 319, 375, 
532, 546, 622-624, 636, 638, 641, 642, 
669, 671-676 
Брацлавщина 5, 663, 664 
Бритавка, с. 294 
Брідок, с. 623, 627 
Бродецьке, с. 45, 113, 240, 374, 554, 
581, 634 

Бронниця, с. 114, 309, 320, 544, 626, 
631 
Бронницька волость 24 
Брусилівський район 671 
Бруслинів, с. 77, 106 
Бубнівка, с. 415 
Буди, с. 675 
Будків, с. 109 
Будне, с. 315 
Будьки, с. 112, 312 
Букатинка, с. 118, 629 
Буша, с. 629 
Вапнярка, с. 102, 116, 123, 253, 302, 
303, 313, 432, 443, 640, 642 
Вапнярський район 406, 432, 532, 
669, 671 
Варварівка, с. 675 
Василевицький район 673 
Василівка, с. 126, 675 
Васильків, м. 666 
Васильківський район 671 
Васильківці, с. 115, 311  
Вахнівка, с. 27, 47, 105, 552 
Вахнівська волость 91, 96, 551 
Вахнівський район 102, 105, 125, 153, 
472, 669 
Велика Вулига, с. 629 
Велика Жмеринка, с. 112 
Велика Кісниця, с. 118, 126, 319, 495, 
520, 629 
Велика Мочулка, с. 104 
Велика Русава, с. 117, 313, 627 
Велика Стратіївка, с. 126, 628 
Велике Князівство Литовське 9, 661, 
662 
Великий Митник, с. 76, 118, 662 
Великий Острожок, с. 76 
Великий Устюг, м. 578 
Великий Чернятин, с. 106 
Великі Крушлинці, с. 21, 110, 675 
Великі Хутори, с. 305, 623, 624 
Великобританія 583, 652 
Великодимерський район 671,  
Великокісницька волость 24, 98 
Великокісницький район 102, 105, 
125, 532, 669, 670, 671 
Великополовецький район 670 
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Великорусавська волость 24 
Вендичани, с. 45, 114, 302, 309, 337, 
344, 596, 632, 634, 640 
Вендичанська волость 24, 92 
Вербецькі Хутори, с. 625 
Вербівка, с. 115, 311,  
Вербка, с. 118, 625 
Вербка-Волоська, с. 92, 104 
Вербова, с. 117 
Вербовець, с. 38, 107 
Вербовецький округ 665 
Вербовецький повіт 49, 666 
Вербська сотня 663 
Верещаки, с. 603, 665 
Верхівка, с. 626, 675 
Верхняцький район 670 
Вила, с. 117, 627 
Вила-Ярузькі, с. 114, 629, 676 
Виноградне, с. 603 
Виноградський район 670 
Вінож, с. 24 
Висока Гребля, с. 104, 625 
Витава, с. 471 
Вишенська волость 23 
Вишенька, с. 76 
Вишківці, с. 624, 663 
Вища Кропивна, с. 675 
Вищеольчедаїв, с. 240, 634 
Вищедубечанський район 671 
Вівсяницька волость 668 
Війтівка, с. 304 
Війтівці, с. 45, 78, 109,  
Війтове, с. 591 
Війтовецький район 669 
Вільшанка, с. 554, 625, 634, 663 
Вільшанка, р. 662 
Вінниківці, с. 107 
Вінниця, м. 5, 6, 11, 12, 13, 25-27, 32, 
33, 35, 37-41, 43, 44, 46, 50-61, 64, 66, 
68, 70, 73, 74, 76, 78, 80, 86, 89, 90, 
120, 121, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 
147-149, 160, 162, 166, 167, 172, 178, 
188, 189, 193, 194, 196-200, 206, 207, 
209, 211-216, 219-224, 227-232, 234, 
235, 237, 243-247, 249-253, 256-259, 
261-264, 267-269, 273-277, 279, 280, 
283, 284, 287, 288, 290, 294, 295, 301, 

304, 319, 320, 322, 324, 327, 329, 338, 
339, 346, 353, 356-358, 361, 364, 365-
375, 377-380, 383, 385, 387, 388, 392, 
395, 396, 398, 415, 416, 418-420, 424, 
425, 430-432, 434, 435, 437, 441, 442, 
444, 445, 449, 452-454, 456, 459-464, 
476, 478-480, 485-487, 494, 495, 497, 
501, 503-505, 507, 508, 510, 512-516, 
519, 520, 525, 528-530, 533, 535, 537, 
539, 542, 543, 550-552, 559, 561-563, 
565, 566, 568, 570, 577, 579-581, 583, 
585, 587-592, 596, 598, 602-605, 608-
610, 612, 617-621, 630-633, 635, 637, 
641, 642, 644-647, 651-653, 660-662, 
666, 668, 671, 672, 674, 676 
Вінницька область 6, 7, 8, 9, 11, 100, 
101, 119, 120, 121, 127-131, 134-138, 
140, 151, 157, 161, 164, 166-168, 170-
174, 177, 183, 184, 187, 188, 191, 192, 
194, 196-198, 206, 209, 210, 211, 213, 
218, 219-222, 226-228, 230, 231, 233-
235, 238, 239, 241-243, 245-248, 250-
255, 258, 260, 262, 264, 265, 267, 271-
282, 284, 288-291, 295, 296, 298, 299, 
301-303, 320, 321-327, 330, 331, 334-
345, 349, 351-357, 360-362, 366, 369, 
371-374, 376, 379, 381-384, 386-395, 
397-400, 407, 408, 410-412, 414-416, 
420, 421, 425-427, 429-432, 434-437, 
439-441, 444, 449-453, 455, 457, 458, 
460, 473, 474, 478, 479, 483-487, 490, 
493, 496, 497, 500, 503, 504-513, 515-
517, 521-528, 530, 532-536, 539, 542, 
544, 545, 547-555, 557-564, 567, 568, 
570-572, 575, 577, 579, 581-587, 589, 
590, 592-597, 599-601, 606-608, 610, 
612, 613, 617, 618, 631, 634, 637, 638-
641, 643-645, 647-651, 658, 659, 663, 
672-676 
Вінницький адміністративно-
економічний район 35, 208, 221, 249, 
261, 264, 279, 562, 674  
Вінницький гебіт 617, 644, 673,  
Вінницький округ 6, 7, 10, 11, 99, 100, 
119, 124, 133, 153, 156, 158, 159, 161, 
163, 165, 171, 174, 175, 179, 182, 187, 
188, 193, 199, 202, 206, 207, 219, 220, 
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225, 234, 266-268, 272, 275, 276, 282-
284, 286, 293, 300, 301, 317, 319, 321, 
347, 348, 351, 360, 361, 375, 377, 379, 
382, 386, 388, 397, 401, 403-405, 417, 
418, 420, 422, 423, 427, 430, 438, 444, 
445, 448, 449, 463, 464, 467, 477, 482, 
487-489, 492, 494-497, 500, 506, 510, 
511, 514, 515, 522, 538, 539, 541, 542, 
564, 565, 566, 569, 572-574, 608, 617, 
630, 631, 665, 669-671 
Вінницький повіт 5, 16-21, 23, 27-34, 
37, 41, 42, 43, 46, 47, 49-51, 53, 55, 56, 
58, 65-68, 70-72, 75-77, 82, 83, 86, 90, 
91, 95, 97, 140, 141, 155, 176, 177, 193, 
293, 359, 403, 443, 448, 499, 520, 521, 
663, 664, 665, 666, 668  
Вінницький полк 663 
Вінницький район 68, 102, 105, 110, 
125, 134, 139, 145, 153, 178, 183, 188, 
190, 195, 267, 278, 291, 295, 297, 298, 
305, 316, 317, 319, 332, 333, 337, 338, 
341, 363, 365, 389, 395, 403, 406, 413, 
417, 422, 423, 424, 429, 430, 434, 435, 
439, 444, 445, 472, 478, 495, 501, 502, 
528, 532, 546, 587, 589, 605, 611, 612, 
622, 623, 624, 669, 671, 673, 675, 676  
Вінницькі Хутори, с. 110 
Вінниччина 5, 13, 80, 388, 397, 400, 
518, 520, 528, 531, 547, 560, 571, 576, 
583, 595, 597, 598, 608, 609, 610, 611, 
612, 614, 650, 653, 654, 655, 656, 657, 
659, 660, 668, 673 
Вітрівка, с. 629 
Владикавказький край 598 
Вовковинецький гебіт 673 
Вовковинецький район 669, 673 
Вовчок, с. 115, 676 
Воєводчинці, с. 114, 309, 626 
Вознівці, с. 116, 312, 627 
Вознесенське намісництво 666 
Войтівка, с. 126 
Волинська губернія 65, 236, 264, 404, 
461, 504, 518, 666, 667 
Волинська земля 662, 663 
Волинська область 513 
Волинське намісництво 667 
Волинсько-Подільський округ 68, 69 

Волинь 87, 474, 667 
Волинь і Поділля, генеральний округ 
673 
Волова, с. 311 
Воловодівка, с. 306 
Володарський район 670, 671 
Володимирівка, с. 113 
Володіївці, с. 114, 309, 314, 629, 648, 
676 
Волоський Крикливець, с. 625 
Волоські Махаринці, с. 62, 88 
Воробіївка, с. 310 
Воронезька область 621 
Воронівці, с.107 
Вороновиця, с. 47, 232, 302, 305, 306, 
351, 552, 612,  
Вороновицька волость 91 
Вороновицька сотня 663 
Вороновицький район 102, 111, 123, 
139, 183, 190, 195, 290, 297, 363, 389, 
397, 412, 413, 472, 501, 532, 546, 554, 
672, 673, 675 
Ворошилівка, с. 112, 471, 663, 674 
Ворошиловоград, м. 594 
Гавришівка, с. 21, 110, 126, 305, 316, 
445, 675 
Гавришівська волость 23, 83, 91, 97, 
125, 140 
Гайове, с. 304 
Гайсин, м. 25, 26, 38, 39, 40, 47, 60, 
120, 144, 169, 174, 203, 210, 211, 214, 
237, 239, 240, 246, 262, 267, 283, 344, 
351, 374, 378, 418, 432, 445, 477, 502, 
576, 577, 620, 621, 634, 635, 647  
Гайсинський округ 98-100, 124, 127, 
141, 156, 158-161, 173, 176, 182, 193, 
211, 283, 293, 376, 377, 385, 386, 447, 
448, 463, 464, 466, 468, 482, 492, 499, 
500, 522, 541, 542, 569, 665, 669, 670 
Гайсинський повіт 10, 16-19, 23, 28, 
29-32, 34-36, 41, 42, 50, 64, 67, 72, 77, 
81, 83, 91, 92, 95, 97, 104, 124, 132, 
140, 151, 155, 176, 193, 202, 204, 293, 
359, 359, 360, 403, 428, 448, 482, 492, 
499, 520, 521, 544, 665, 666  
Гайсинський район 102, 105, 111, 
125, 133, 139, 148, 154, 166, 174, 178, 
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183, 195, 197, 278, 297, 298, 306, 324, 
345, 363, 389, 394, 406, 413, 470, 471, 
502, 532, 535, 546, 550, 610, 622-624, 
652, 669-673, 675, 676 
Галайківці, с. 107 
Галицько-Волинське князівство 659, 
660 
Гальжбіївка, с. 109, 126 
Гальський район 580 
Гамулівка, с. 118, 629 
Ганнівка, с. 311 
Ганнопіль, с. 109, 126 
Ганнопільська волость 22 
Гармаки, с. 304 
Гарячківка, с. 113, 625, 663 
Гибалівка, с. 92, 118, 315 
Глибочок, с. 313 
Глинськ, с. 113 
Глинянець, с. 111, 306 
Глухівці, с. 172, 221, 222, 223, 277 
Гнатівка, с. 104, 117, 624 
Гнатків, с. 627 
Гніванська волость 97, 125, 140 
Гнівань, с. 47, 89, 123, 201, 221, 222, 
240, 273, 351, 379, 445 
Голендри, с. 47 
Голинчинці, с. 21, 22, 112, 674 
Голики, с. 675 
Головеньки, с. 311 
Голодьки, с. 109 
Голубече, с. 308, 625 
Гонорівка, с. 45, 92, 104, 126, 240, 
319, 374 
Гонтівка, с. 114, 309, 314 
Гончариха, могила 662 
Гопчиця, с. 374 
Горай, с. 308, 648 
Горбівці, с. 309 
Гордіївка, с. 106, 126, 628, 675 
Горишківка, с. 117, 313 
Городищенський район 671 
Городківка, с. 415 
Городниця, с. 663 
Городок, с. 675 
Городоцький район 669, 672, 673 
Грабарівка, с. 114, 309 
Грабовець, с. 624, 676 

Гранів, с. 77, 302, 664 
Гранівська волость 97,  
Гранівський район 102, 125, 154, 669-
671 
Григорівка, с. 114, 309, 648 
Гриненки, с. 623, 624 
Грузьке, с. 105 
Грузія 580 
Грушка, с. 114, 309, 626, 671 
Губник, с. 126, 221, 222, 623, 624 
Гулі, с. 624 
Гуменне, с. 110, 675 
Гунька, с. 115 
Гунча, с. 624 
Гурівці, с. 625 
Гута-Літинська, с. 106 
Гута-Мовчанська, с. 307 
Гущинці, с. 76, 106 
Данилки, с. 311 
Даньківка, с. 314, 629 
Дахталія, с. 107, 625 
Дашів (Старий Дашів, Новий Дашів), 
с. 27, 174, 351, 445, 655 
Дашівська сотня 663 
Дашівський район 102, 174, 471, 472, 
532, 546, 554, 669-671, 673, 675 
Дашківці, с. 106, 611 
Демидівка, с. 77, 108, 112, 307, 311, 
628 
Демівка, с. 311 
Демівська волость 92 
Демківка, с. 577, 628 
Деребчин, с. 45, 112, 169, 307, 634, 
674 
Деревич, м. 660 
Дерешова, с. 107, 606 
Джугастра, с. 105, 520, 625 
Джугастрівський повіт 673 
Джулинка, с. 47, 302, 306, 611 
Джулинський район 102, 111, 183, 
190, 195, 290, 297, 306, 363, 389, 397, 
412, 413, 471, 501, 532, 546, 669-673, 
675 
Джупинівка, с. 113 
Джурин, с. 47, 240, 302, 674, 675 
Джуринська волость 24 
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Джуринський район 102, 112, 141, 
190, 195, 278, 307, 337, 363, 389, 397, 
412, 413, 470, 472, 501, 516, 532, 546, 
669, 671, 674 
Дзигівка, с. 118, 319, 623, 629 
Дзюньків, с. 27, 45, 47, 115, 311, 552, 
623, 626 
Дзюньківська волость 91, 96, 125, 
140 
Дзюньківський район 102, 125 
Дібровинці, с. 126 
Дмитренки, с. 623, 624 
Дніпро, р. 659 
Дніпропетровськ, м. 459, 460, 512, 
579, 583 
Дніпропетровська область 437, 672 
Добрянка, с. 109 
Довгалівка, с. 108, 311 
Довжок, с. 112, 116, 307, 311, 315, 
648, 674 
Довжоцький район 669 
Долиняни, с. 107 
Дорошівка, с. 109 
Дружелюбівка, с. 308 
Дубенський повіт 666, 673 
Дубове, с. 305 
Дубно, м. 43 
Дубові Махаринці, с. 627 
Дубовчик-Маслівка, с. 111, 306 
Дубова, с. 112, 307 
Дубосарський район 674 
Дубрівка, с. 628 
Думенки, с. 109 
Дяківка, с. 309 
Дяківці, с. 9, 660 
Єлисаветград, м. (див. Кіровоград) 
Єрусалим, м. 583 
Жабокрики, с. 663 
Жабокрич, с. 87, 105, 308, 351, 520, 
625 
Жабокричка, с. 284 
Жаданівська волость 23, 97 
Жахнівка, с. 116 
Жван, с. 107 
Жванська нагія 664 

Жванецький район 669 
Жданівка, с. 554 
Жданове, с. 118, 240, 284, 315 
Жежелів, с. 221, 222 
Жерденівка, с. 104, 306 
Жеребилівка, с. 114, 309 
Животівська волость 96, 125, 663 
Жигалівка, с. 108, 320 
Житники, с. 107, 652 
Жмеринка, м. 13, 39, 40, 43, 44, 59, 
60, 62, 63, 94, 120, 145, 147, 148, 149, 
190, 196, 232, 233, 253, 267, 332, 374, 
420, 432, 445, 478, 513, 532, 535, 539, 
547, 550, 551, 556, 557, 569, 577, 621, 
632, 640, 641, 676 
Жмеринський повіт 90, 91, 95, 97, 
104, 132, 140, 155, 176, 186, 193, 204, 
293, 403, 428, 449, 466, 492, 499, 521, 
544, 668 
Жмеринський район 102, 112, 139, 
146, 180, 183, 195, 278, 291, 297, 307, 
320, 345, 363, 389, 397, 413, 470, 472, 
487, 496, 501, 503, 535, 550, 554, 573, 
593, 622, 625, 636, 669, 672, 673, 675, 
676 
Жолоби, с. 117, 313 
Жорниська сотня 663 
Жорнище, с. 113, 675 
Жуківці, с. 112, 307, 625 
Журавлівка, с. 117, 351, 663 
Журавлівська волость 22, 96, 125, 
495 
Журавне, с. 108 
Забіляни, с. 313, 627 
Заболотне, с. 374 
Забужжя, с. 74, 105, 118, 319, 374, 624 
Завалля, с. 206 
Закриниччя, с. 116, 311 
Заливанщина, с. 45, 76, 169, 240 
Зарванці, с. 110, 305 
Зарудинці, с. 111 
Збаржівка, с. 116, 312 
Зведенівка, с. 315, 629 
Зеленянка, с. 308, 625 
Зозів, с. 27, 415 
Зозівська волость 23, 91, 97, 140, 495 
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Зозулинці, с. 627 
Золота Орда 660 
Золотоніський район 671 
Золотоноша, м. 589 
Зяньківці, с. 624, 676 
Зятківці, с. 394 
Зятковецька волость 23 
Зятковецький район 102, 125, 178, 
669 
Іванів, с. 116 
Іванів (Янів), с. 352 
Іванівка, с. 110, 305, 675 
Іванівський район 671 
Іванівці, с. 304, 663 
Іванківці, с. 221 
Івано-Франківськ, м. 579 
Івано-Франківська область 221, 513 
Іваньки, с. 97, 116 
Іваньківська волость 125 
Івонівка, с. 114, 309 
Івонівці, с. 116 
Івча, с. 276, 319, 445, 662 
Ізяславська губернія 664, 665, 667 
Ізяславський гебіт 673 
Ілінська сотня 663 
Іллінецька волость 91, 97, 125, 140 
Іллінецький район 102, 113, 139, 167, 
190, 195, 297, 298, 363, 389, 413, 472, 
487, 488, 501, 503, 532, 546, 573, 622, 
670-673, 675, 676 
Іллінці, с-ще 45, 78, 113, 123, 169, 
240, 329, 652 
Ілляшівка, с. 108, 126, 628, 663 
Ільківка, с. 110, 305, 675 
Іракліївка, с. 114, 316 
Йосипівка, с. 314 
Кабардино-Балкарія 600, 609 
Калинівка, м. 45, 47, 123, 126, 166, 
240, 302, 552, 640,  
Калинівка, с. 315 
Калинівська волость 23, 33, 91, 97,  
Калинівський район 102, 106, 113, 
125, 139, 190, 195, 197, 280, 291, 297, 
308, 320, 322, 327, 346, 363, 389, 397, 
413, 472, 501, 503, 532, 535, 546, 550, 
554, 564, 573, 589, 590, 610, 622, 625, 
642, 669, 672, 673, 675, 676 

Калитинка, с. 674 
Калінінград, м. 586 
Каліус (Калюс), м. 659 
Кальниболото, м. 666 
Кальник, с. 329, 552, 675 
Кальницький полк 663 
Кальнишівка, с. 111 
Кам’янець-Подільська область 8, 
342, 407, 672, 673 
Кам’янець-Подільський, м. 5, 6, 8, 56, 
70, 72, 73, 80, 87, 221, 222, 251, 253, 
368, 426, 436, 594, 595, 607, 661, 662,  
666, 667, 668 
Кам’янець-Подільський гебіт 673 
Кам’янець-Подільський округ 35, 
199, 301, 474, 569, 669, 671, 672 
Кам’янець-Подільський повіт 301, 
664, 666  
Кам’янець-Подільський район 672 
Кам’янецька нагія 664 
Кам’янецька область 664 
Кам’янецька тьма 660 
Кам’янецький еялет 664 
Кам’янецький санджак 664 
Кам’янка, с. 126, 333, 520,  
Кам’янка, м-ко 47, 671 
Кам’янки, с. 116 
Кам’яногірка с. 108, 112, 312,  
Кам’янський район 669, 671 
Канада 592 
Капітонівка, с. 31 
Капустяни, с. 108, 240, 577, 628, 634, 
676 
Карабелівка, с. 312, 623, 627 
Караул, м. 662 
Карбівка, с. 624 
Кармалюкове, с. 112, 307 
Карпівка, с. 114, 309, 626 
Каташин, с. 623, 626, 663 
Катеринославська губернія 518 
Катеринопіль, м. (див. 
Кальниболото) 
Катеринопільський район 670 
Кацмазів, с.112, 126, 307, 312 
Качанівка, с. 109, 284 
Качків, с. 663 
Качківка, с. 119, 316 
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Кашперівська нагія 664 
Київ, м. 5, 43, 51, 215, 229, 230, 232, 
235, 237, 365, 366, 369, 404, 418, 420, 
424, 426, 433, 447, 455, 581, 583, 586, 
590, 591, 592, 601, 602, 603, 671 
Київська губернія 30, 65, 76, 80, 88, 
205, 210, 211, 236, 244, 288, 404, 422, 
446, 461, 482, 504, 518, 567, 666, 667, 
670 
Київська земля 662 
Київська область 258, 264, 301, 552, 
589, 672 
Київська Русь 659 
Київське воєводство 665 
Київське намісництво 665 
Київське удільне князівство 663 
Київський військовий округ 35, 42, 
46, 89, 136, 142, 143, 144, 146, 158, 
508 
Київський гірничий округ 223 
Київський округ 670 
Київський округ зв’язку 288 
Київський повіт 240, 665 
Київський поштово-телеграфний 
округ 47 
Київський район 240, 241, 256, 418, 
440, 474, 577,  
Київський учбовий округ 56, 57, 58, 
59, 60, 62, 63, 64, 75,  
Київщина 664, 670, 671 
Кинашів, с. 109, 126 
Кирнасівка, с. 117, 240, 351, 628, 634 
Кислицьке, с. 117 
Кисляк, с. 105 
Кислянська сотня 663 
Кисляцька волость 23, 91, 97 
Китай 531, 654 
Китайгород, с. 27, 108, 628, 653, 663, 
675 
Китайгородська нагія 664 
Китайгородський район 669 
Кишинівський поштово-
телеграфний округ 47 
Кіблицька волость 23, 83, 91, 97, 125 
Кіблич, с. 105, 623, 624 
Кіровка, с. 117 
Кіровоград, м. 581 

Кіровський район м. Вінниці 122, 
542, 674 
Клебанська волость 91, 96, 125 
Клебанська сотня 663 
Клебань, с. 126 
Клекотина, с. 315 
Клембівка, с. 119, 169, 316, 319, 415 
Клембівська волость 24 
Клітенка, с. 105 
Клітища, с. 109, 126 
Кліщів, с. 663 
Кобилівка, с. 104, 126, 663 
Кобілка, р. 662 
Ковалівка, с. 45, 205, 240, 311 
Кожанка, с. 116, 312 
Кожанська волость 23 
Кожанський район 670 
Кожухів, с. 9, 118, 314 
Кожухівка, с. 116 
Кожухівська волость 24, 97, 125 
Козачівка, с. 112, 624 
Козинці, с. 108, 117, 628, 675 
Козлів, с. 114, 309, 320 
Козлівка, с. 315 
Козятин, м. 27, 39, 47, 120, 201, 203, 
244, 245, 333, 340, 378, 438, 443, 446, 
478, 535, 550, 551, 556, 557, 577, 635, 
640, 651, 676 
Козятинська волость 91, 96 
Козятинський гебіт 673 
Козятинський район 102, 113, 139, 
141, 163, 180, 190, 195, 197, 280, 297, 
298, 308, 317, 319, 324, 340, 346, 389, 
422, 429, 434, 438, 487, 532, 535, 546, 
550, 610, 622, 625, 670, 671, 672, 673, 
675, 676 
Колибабинці, с. 108 
Коло-Михайлівка, с. 110 
Колоденка, с. 621 
Комаргород, с. 47, 117, 505, 628, 644 
Комаргородська волость 24, 98, 668 
Комаргородська сотня 663 
Комаринський гебіт 673 
Комарів, с. 110, 305, 675 
Комарівка, с. 116, 627 
Комарівці, с. 104 
Комсомольське, с. 552 
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Комсомольський район 102, 163, 195, 
297, 298, 374, 532, 546, 554, 673, 675 
Конатківці, с. 315 
Конела, с. 27, 31  
Конело-Попівська волость 140 
Конищів, с. 109, 315, 319 
Конищівська волость 24 
Копайгород, с. 47, 123, 520, 641  
Копайгородська волость 668 
Копайгородський район 102, 106, 
190, 195, 279, 290, 297, 308, 337, 390, 
470, 501, 532, 546, 554, 622, 625, 669, 
671, 672, 673, 675 
Копистирин, с. 315 
Копіївка, с. 675 
Корделівка, с. 45, 106, 126, 169, 240, 
554 
Кордишівка, с. 111 
Коржівка, с. 624, 676 
Коростишівський район 673 
Коростенський район 673 
Коростівці, с. 112, 307 
Косаківка, с. 117 
Коси, с. 309, 629 
Кострома, м. 604 
Костромська губернія 604 
Костянтинівка, с. 117 
Котовськ, м. 602 
Котома, м. 586 
Котюжани, с. 432 
Котюжанська волость 24 
Котюжинецька волость 22 
Котюжинці, с. 76 
Коханівка, с. 472 
Коханівська волость 23 
Кочубіївська сотня 663 
Кочурів, с. 624 
Коштуля, с. 309, 626 
Красне, с. 112 
Красненьке, с. 608, 675 
Красногірка, с. 108 
Краснодол, с. 109 
Краснокульське, с. 549 
Краснопілка, с. 111, 306 
Красносілка, с. 45, 143, 240, 306, 308  
Красносілківська волость 23 
Красносільський район 669 

Краснянка, с. 675 
Краснянська волость 668 
Краснянська сотня 663 
Краснянський район 178, 472, 532, 
546, 622, 669, 673 
Кременчуцька губернія 518 
Кремінне, с. 114, 309 
Крем’янець, м. 662 
Крем’янецький повіт 666 
Кривохижинці, с. 107 
Криворізька область 603 
Кривошиї, с. 118 
Кривошиїнецька волость 23 
Кривошиїнці, с. 76 
Кривчецька нагія 664 
Крижанівський район 670 
Крижопіль, с. 117, 201, 308, 374, 432, 
438, 628, 641,  
Крижопільський район 11, 102, 106, 
113, 123, 139, 141, 183, 190, 195, 201, 
297-299, 308, 363, 374, 390, 472, 487, 
503, 532, 535, 546, 550, 622, 625, 636, 
639, 649, 669, 671, 672, 673, 675, 676 
Криківці, с. 76, 115 
Крикливське, с. 663 
Кричанівка, с. 114, 309 
Крищинці, с. 126, 628, 663 
Крутогорб, с. 104 
Крушлинці, с. 37 
Ксаверівка, с. 110, 305 
Кублич, с. 302 
Кудіївці, с. 112, 312 
Кудлаї, с. 111, 306 
Кузьминецька волость 23 
Кузьминський район 669 
Кукавка, с. 114, 309, 520, 596 
Кукавська волость 24, 596 
Кулига, с. 106 
Куманівка, с. 118, 126 
Куна, с. 69, 111, 306, 351, 378 
Куниче, с. 625 
Кунка, с. 104, 306 
Кунянська волость 23, 91, 97 
Кунянська сотня 663 
Купчинці, с. 675 
Курава, с. 106, 126,  
Курашівці, с. 107 
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Куренівка, с. 118 
Курилівка, с. 608 
Курилівці, с. 77, 307, 520, 663 
Кусиківці, с. 77, 106 
Кущинецька волость 97 
Лаврівка, с. 76, 110, 675 
Ладижин, м. 106, 207, 208, 257, 279, 
313, 351, 378, 439, 550, 576, 578, 628, 
652, 654, 676 
Ладижинська волость 83, 97, 140, 432 
Ладижинська сотня 663 
Ладижинський район 102, 106, 125, 
154, 471, 532, 669, 670, 671 
Латанці, с. 111 
Левків, с. 625 
Левківка, с. 627 
Леляки, с. 307 
Лемешівка, с. 107, 126, 308 
Леонівка, с. 107, 625 
Летківка, с. 117, 628, 676 
Леухи, с. 675 
Липецьке, с. 118 
Липівка, с. 117, 313, 628 
Липовець, м. 25, 26, 68, 123, 169, 201, 
276, 333, 378, 552, 667, 670  
Липовецька волость 125, 132 
Липовецький округ 665 
Липовецька сотня 663 
Липовецький гебіт 673 
Липовецький повіт 16-20, 23, 27, 28, 
30, 31, 42, 49, 61, 65, 67, 68, 72, 76, 91, 
95, 97, 124, 140, 148, 151, 153, 155, 
158, 159, 171, 176, 193, 205, 288, 293, 
359, 403, 482, 489, 544, 666, 670 
Липовецький район 102, 106, 125, 
139, 166, 167, 180, 183, 190, 195, 197, 
297, 299, 308, 346, 363, 390, 413, 446, 
472, 532, 535, 546, 550, 623, 626, 659, 
670, 671, 672, 673, 675, 676 
Липовецький судово-мировий округ 
34 
Липчани, с. 114, 309 
Лиса Гора, с. 305 
Лисогірка, с. 107, 520 
Лисогірці, с. 662 
Лисянка, с. 112, 603 
Лисянський район 603, 670, 671 

Лісниче, с. 302 
Лісова Лисіївка, с. 117 
Літин, м. 26, 32, 38, 39, 106, 123, 635, 
662 
Літинка, с. 520 
Літинський округ 75, 665 
Літинський гебіт 617 
Літинський повіт 9, 16-21, 24, 28-32, 
35, 36, 41, 42, 50, 72, 73, 77, 84, 91, 95, 
97, 124, 132, 136, 140, 151, 154, 155, 
176, 180, 193, 293, 403, 428, 429, 454, 
466, 489, 492, 499, 520, 521, 544, 576, 
665, 666, 668 
Літинський район 102, 106, 113, 139, 
166, 183, 190, 195, 197, 276, 279, 291, 
297, 298, 309, 319, 320, 346, 363, 390, 
413, 446, 472, 487, 503, 532, 546, 573, 
589, 611, 622, 626, 642, 651, 660, 669, 
672, 673, 675, 676 
Лозова, с. 109, 118, 309, 315 
Лозове, с. 114 
Лозувата, с. 105 
Лопатинці, с. 77, 112, 520, 674 
Лука, с. 306 
Лука-Барська, с. 304 
Лука-Мелешківська, с. 76, 110, 305, 
316, 446, 587, 675 
Лука-Мовчанська, с. 112, 307 
Лукашівка, с. 27, 117, 309, 313, 482, 
628 
Луко-Мелешківська волость 23 
Лучанська волость 22 
Лучинець, с. 520 
Лучинецька волость 92,  
Лучинецький район 107, 470, 472, 
532, 546, 669, 671 
Лучицька сотня 663 
Любомирка, с. 311 
Людавка, с. 112, 307 
Люлинецька волость 23, 91, 97, 125, 
140, 495 
Люлинці, с. 116, 312, 326, 520 
Лядова, с. 316 
Лядава, р. 673 
Мазурівка, с. 92, 104, 114, 126, 309, 
314, 629, 676 
Майдан, с. 110, 305 
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Майдан-Бобрик, с. 108 
Майдан-Почапинецький, с. 105 
Майдан-Трепівський, с. 74, 374 
Майдан-Чапельський, с. 305 
Майдан-Юзвинський, с. 109 
Мала Бушинка, с. 115 
Мала Вулига, с. 629 
Мала Жмеринка, с. 112, 307 
Мала Кісниця, с. 625 
Мала Русава, с. 117, 313 
Мала Стратіївка, с. 313, 626, 675 
Мала Тернівка, с. 113 
Малий Деребчин, с. 112, 674 
Малий Митник, с. 662 
Малий Острожок, с. 76 
Малий Чернятин, с. 76, 106,  
Малі Вила, с. 221, 222 
Малі Крушлинці, с. 21, 110, 305, 675 
Малі Кутища, с. 107, 126 
Малі Хутори, с. 110 
Малокутищанська волость 23, 97 
Малокутищанський район 102, 125, 
154, 178, 472, 495, 669, 670 
Малочернятинська волость 91, 96 
Мальчівці, с. 69 
Маньківка, с. 61, 62, 319 
Маньківська сотня 663 
Маньківський район 670 
Марківка, с. 117, 312, 313, 627, 663 
Марксове, с. 676 
Маркуші, с. 117 
Мартинівка, с. 104, 244, 257 
Мар’янівка, с. 92, 105, 111, 394, 625, 
668 
Матейків, с. 319 
Махаринці, с. 45, 240, 634 
Медведівка, с. 104, 110 
Медвеже Вушко, с. 110, 675 
Меджибіж, м. 661, 662 
Меджибізька нагія 664 
Меджибізький район 669, 672 
Меджибізький санджак 664 
Медвинський район 670 
Медвідка, с. 625 
Межибіжжя, м. 659 
Межирів, с. 112, 126, 203, 221, 222 
Межирівська волость 98, 125, 668 

Межирівський район 102, 107, 125, 
141, 154, 178, 471, 472, 495, 532, 546, 
564, 565, 669 
Мелекеш, м. 604 
Мелешків, с. 104, 624 
Мельниківці, с. 77, 675 
Мервинці, с. 114, 309, 314, 629 
Метанівка, с. 312 
Миколаїв, м. 455 
Миколаївка, с. 308, 319, 627, 635 
Миколаївська область 356, 357, 513, 
518 
Микулин, с.662 
Микулинці, с. 13, 106, 651 
Миронівка, с. 110 
Миронівський район 670 
Митки, с. 621 
Митків, с. 104, 165, 415, 624 
Митківська волость 23 
Митник, урочище 662 
Михайлівка, с. 110, 111, 126, 315, 
319, 351, 597, 663 
Михалпільський район 669, 672, 673 
Мишарівка, с. 627 
Мізяківська волость 23 
Мізяківські Хутори, с. 76, 110, 305, 
520, 624, 675 
Мінськ, м. 667 
Мінська губернія 664, 667 
Мінське намісництво 667 
Млинки, с. 312 
Мовчанська волость 24, 97, 141 
Мовчани, с. 112, 126, 307, 313, 668 
Могилівка, с. 112, 307,  
Могилів-Подільський, м. 11, 13, 26, 
37, 38, 39, 43, 48, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 
66, 71, 82, 84, 85, 86, 120, 169, 190, 
196, 198, 199, 200, 201, 217, 232, 237, 
247, 257, 262, 265, 267, 278, 302, 304, 
309, 310, 317, 319, 320, 352, 353, 354, 
364, 374, 378, 379, 395, 420, 426, 432, 
438, 478, 503, 532, 545, 547, 565, 573, 
574, 577, 632, 633, 641, 643, 651, 663, 
665, 668, 672, 676 
Могилів-Подільський округ 6, 7, 99, 
100, 124, 133, 153, 156, 161, 163, 165, 
182, 187, 193, 199, 202, 266, 276, 281, 
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282, 284, 286, 293, 300, 317, 360, 381, 
394, 405, 420, 421, 446, 448, 463, 464, 
468, 474, 482, 488, 493, 500, 511, 515, 
521, 522, 538, 541, 542, 566, 569, 665, 
669, 671 
Могилів-Подільський повіт 11, 17, 
18, 19, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 41, 42, 49, 
50, 52, 55, 56, 67, 68, 72, 77, 80, 91, 92, 
95, 98, 140, 156, 186, 193, 293, 327, 
374, 403, 428, 429, 465, 466, 520, 521, 
544, 619, 620, 621, 644, 665, 666, 668, 
673 
Могилів-Подільський район 69, 84, 
102, 114, 139, 157, 178, 183, 190, 195, 
197, 236, 243, 244, 253, 291, 297, 298, 
299, 309, 320, 324, 337, 346, 363, 390, 
406, 413, 446, 472, 496, 503, 535, 550, 
565, 596, 611, 612, 622, 623, 626, 652, 
669, 671, 672, 673, 675, 676 
Могилівська нагія 664 
Могилівський полк 663 
Могильов, м. 80 
Моївка, с. 114, 169, 240, 310, 374, 552, 
629, 634, 676 
Молотківці, с. 107 
Монастирищенський район 670-673 
Монастирок, с. 72 
Монастирська волость 96 
Монастирське, с. 624 
Морозівка, с. 627 
Мурафа, р.Вербовецьк 663 
Мурафа, с. 201, 221 
Мурафська волость 24 
Мурафський район 470, 472, 532, 669 
Мурахівська сотня 663 
Муровані Курилівці, смт 48, 115, 123, 
201, 258, 302, 351, 446 
Мурованокуриловецька волость 24, 
98, 125 
Мурованокуриловецький район 102, 
107, 115, 125, 139, 154, 167, 183, 190, 
195, 203, 297, 298, 299, 310, 346, 363, 
390, 395, 413, 470, 472, 483, 487, 503, 
532, 546, 622, 669, 672, 673, 675, 676 
Мухівці, с. 311 
М’якохід, с. 111, 306 
Нагоряни, с. 114 

Наддніпрянський повіт 665 
Нападівка, с. 107 
Нападівська волость 23 
Некрасове, с. 110, 675 
Немерче, с. 48, 327, 639 
Немиринці, с. 374, 608 
Немирів, м. 39, 48, 50, 51, 56, 60, 69, 
73, 80, 96, 99, 120, 201, 240, 270, 321, 
332, 351, 371, 415, 417, 432, 437, 446, 
478, 494, 510, 552, 600, 655 
Немирівська волость 22, 91, 97, 125, 
141 
Немирівська сотня 663 
Немирівський район 102, 115, 125, 
139, 183, 190, 195, 197, 297, 299, 310, 
346, 363, 390, 397, 472, 501, 503, 533, 
535, 546, 550, 573, 587, 589, 622, 626, 
669, 671, 672, 673, 675, 676 
Немія, с. 114, 310 
Непедівка, с. 308 
Несвіж, м. 667 
Нестерварка, с. 361 
Нетребівка, с. 108, 313 
Нижчий Ташлик, с. 111, 306 
Нижньокропивнянська волость 23, 
97, 125 
Нижчий Ольчедаїв, с. 114 
Никифорівці, с. 111, 306 
Нишівці, с. 119, 316 
Нова Гребля, с. 76, 117, 430 
Нова Миколаївка, с. 629 
Нова Ободівка, с. 313, 623, 626 
Нова Прилука, с. 27, 117 
Новий Костянтинів, с. 109, 520 
Новий Пиків, с. 108 
Нововолодимирівка, с. 601 
Новоград-Волинський гебіт 673 
Новокостянтинівська нагія 664 
Новомикільськ, с. 314, 629 
Новоселиця, с. 77, 107, 112, 
663  
Новоселиця-Залужна, с. 77, 106 
Новоселиця-Літинська, с. 106  
Новоселівка, с. 625 
Новосибірськ, м. 599 
Новоушицький повіт 24, 98, 668 
Новоушицький район 673, 669 
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Носківці, с. 45, 112, 306, 307, 313, 643 
Обідне, с. 48, 111, 306 
Обіднянська волость 22, 83, 91, 97, 
125 
Обіднянський район 102, 125, 154, 
178, 472, 495, 533, 669, 670 
Ободівка, с. 45, 48, 239, 240, 284, 304, 
415, 655 
Ободівська волость 92, 98, 125 
Ободівський район 102, 107, 125, 
167, 183, 190, 195, 197, 291, 297, 304, 
390, 412, 413, 472, 495, 533, 546, 622, 
623, 626, 669, 671, 673, 675 
Обозівка, с. 108, 312 
Обухівський район 671 
Овечаче, с. 76, 117 
Озаринці, с. 114, 310, 565 
Озаринецький район 533, 669, 670 
Озеро, с. 311 
Олександрівка, с. 108, 109, 116, 126, 
313, 320, 627, 628, 675, 676 
Олександрівська сотня 663 
Олексіївка, с. 112, 307, 505 
Оленівка, с. 111, 114, 310, 611, 675 
Оляниця, с. 628, 676 
Ольгопіль, с. 26, 38, 39, 40, 41, 69, 90, 
94, 120, 302, 311, 597, 667  
Ольгопільський повіт 17, 18, 19, 24, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 41, 42, 62, 
67, 68, 72, 77, 82, 86, 91, 92, 94, 95, 98, 
104, 124, 126, 132, 148, 151, 156, 165, 
176, 186, 193, 204, 293, 359, 403, 428, 
449, 492, 505, 520, 521, 544, 666, 667, 
669, 671  
Ольгопільський район 102, 163, 195, 
278, 297, 311, 337, 363, 390, 397, 412, 
413, 501, 505, 533, 546, 622, 670, 671, 
673, 675 
Ольгопільщина 332 
Ометинська сотня 663 
Ометинці, с. 675 
Онитківці, с. 116 
Оратів, м-ко 27 
Оратівський район 102, 139, 195, 297, 
299, 363, 390, 413, 503, 533, 546, 610, 
670, 671, 672, 673, 675, 676 
Очеретня, с. 116, 312 

Очитків, с. 312 
Павлівка, с. 76, 106, 116, 590, 623, 
626, 652 
Паланка, с. 624 
Панасівка, с. 648 
Паріївка, с. 76, 126, 312 
Парпурівці, с. 111, 305, 587, 675 
Пархомівка, с. 675 
Пасинки, с. 315 
Пацьорове, с. 118 
Педоси, с. 116 
Пелинівка, с. 118, 629 
Пеньківка, с. 108, 118, 315, 351, 520, 
628, 668 
Пеньківська волость 24, 92 
Пеньківці, с. 663 
Первомайськ, м. 356 
Первомайський округ 670 
Перекоринці, с. 310 
Переорки, с. 105, 115, 126, 305, 495 
Петрані, с. 112 
Петрашівка, с. 110, 312, 314, 623, 627 
Петриківський гебіт 673 
Петримани, с. 107 
Петрівка, с. 110 
Петродворець, м. 578 
Петрунівка, с. 625 
Печера, с. 48, 314, 315, 351, 612, 629 
Печерська волость 91, 97 
Пиків, с. 74, 78, 108, 520, 576, 662 
Пиківська волость 23, 33, 97, 125, 
141,  
Пиківський район 102, 107, 125, 154, 
167, 471, 472, 533, 546, 567, 669  
Пилипонівка, с. 110 
Пилипи, с. 114, 310,  
Пилипи-Борівські, с. 629 
Пилява, с. 108 
Пирогів, с. 77 
Пирогове, с. 111, 675 
Писарівська волость 23 
Писарівка, с. 106, 110, 111, 112, 126, 
305, 675 
Підвисоцька волость 97 
Підвисоцький район 670 
Підлісівка, с. 110 
Пісочин, с. 106, 126 
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Піщанка, с. 48, 92, 105, 126, 351, 586 
Піщанська волость 84, 92, 98, 125 
Піщанський район 102, 108, 139, 154, 
195, 297, 298, 299, 311, 319, 363, 374, 
390, 397, 413, 471, 479, 487, 501, 503, 
533, 546, 567, 669, 672, 673, 674, 675 
Плебанівка, с. 315 
Плисків, с. 116, 169, 239, 240, 302, 
312, 351, 552 
Плисківський район 102, 108, 115, 
125, 151, 154, 195, 203, 297, 298, 311, 
318, 363, 479, 480, 495, 533, 546, 554, 
567, 622, 623, 626, 670, 672, 673, 675 
Погоріла, с. 109, 115, 126, 310, 312 
Погребиська сотня 663 
Погребище, смт 27, 123, 169, 205, 
317, 318, 351, 594, 635 
Погребищенський район 102, 108, 
116, 125, 139, 141, 151, 190, 195, 203, 
297, 298, 312, 363, 390, 413, 503, 533, 
535, 546, 550, 612, 621, 622, 627, 633, 
670, 672, 673, 676 
Поділля 11, 12, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 
30, 32, 33, 36-38, 40, 44, 45, 57, 68, 82, 
85, 87, 89, 90, 93, 94, 125, 126, 145-
147, 149, 160, 166, 185, 197, 209, 220, 
225, 229, 231, 232, 268, 269, 285, 286, 
294, 300, 304, 330, 328, 401, 402, 415, 
423, 428, 442, 445, 448, 463, 465, 481, 
485, 489, 502, 517-520, 522, 530, 531, 
537-540, 544, 551, 558, 571, 582, 588, 
598, 603, 606-608, 611, 650, 651, 657, 
660-664, 666-668, 670, 671 
Поділля Західне 662 
Поділля Східне 10, 660-663 
Подільська губернія 5, 6, 8-10, 15, 27, 
45, 46, 51, 53-56, 65, 68, 70, 74-76, 78, 
80, 83, 87, 93, 99, 123, 124, 126, 131, 
141, 143, 153, 158, 163, 165, 168-170, 
175-177, 179, 181, 185, 192, 194, 201-
204, 225, 230, 241, 253, 256, 268, 288, 
294, 339, 347, 350, 357, 376, 380, 404, 
414-416, 427-429, 432, 442, 443, 445, 
446, 462-464, 466, 477, 480, 481, 488, 
489, 491, 492, 497, 498, 502, 514, 517-
519, 530, 537, 538, 540, 565, 568, 569, 
577, 607, 653, 666, 668, 669, 671 

Подільська земля 661 
Покутине, с. 307, 674 
Покутинська волость 23 
Поличинці, с. 76 
Політанки, с. 112, 307, 674 
Польова Лисіївка, с. 117, 308 
Попелівка, с. 112, 307, 629, 674 
Попелюхи, с. 48, 107 
Попівка, с. 106, 126 
Попівецька нагія 664 
Попівці, с. 633 
Порик, с. 653 
Посухів, с. 107 
Потоки, с. 58, 112, 308 
Потуш, с. 306 
Почапинці, с. 113, 308, 520, 603, 662 
Приборівка, с. 284 
Прибузьке, с. 111 
Прилуцька сотня 663 
Прилуцький район 471, 669 
Пузирецька волость 91, 96, 125, 141, 
153 
Пузирки, с. 319 
Пултівці, с. 113, 320 
Пчільна, с. 257 
П’ятихатський район 578 
П’ятківська волость 92, 98 
Радівка, с. 106 
Радянське, с. 308, 319, 320 
Райгород, с. 69, 351, 576, 675 
Райгородська сотня 663 
Раківка, с. 306 
Ракова, с. 111, 117 
Рахни-Лісові, с. 118, 424, 552 
Рахни-Польові, с. 77 
Рахнівка, с. 663 
Рахнівська сотня 663 
Рижавка, с. 113, 308, 593 
Рів, с. 308 
Рівне, с. 310 
Ріжок-Микулинецький, с. 106, 126 
Рогізка, с. 311 
Рогізна, с. 285, 629, 663 
Рожепи, с. 113 
Рожнятівка, с. 628 
Рожнятівська волость 24 
Роздолівка, с. 115, 310 
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Розкопане, с. 108, 312 
Розсохувата, с. 675 
Романівка, с. 625 
Романівський район 672 
Романська сотня 663 
Росоша, с. 116, 309, 312 
Рубанська волость 22 
Рубань, с. 60, 76, 115, 374 
Рудницьке, с. 108, 221, 222, 223 
Рудниця, с. 229, 415, 433 
Ружинський район 670, 672, 673 
Русава-Радянська, с. 628 
Русо-Крикливець, с. 625 
Руська Чернишівка, с. 624 
Руське князівство 664 
Сабарів, с. 76, 287, 305 
Савинецька волость 97, 577 
Савинці, с. 109, 520, 628, 663, 676 
Савчине, с. 107, 625 
Садки, с. 114, 118, 310, 626 
Садківка, с. 663 
Садківці, с. 114, 310, 674 
Садова, с. 310 
Саїнка, с. 114, 310, 314, 676 
Салинці, с. 105, 663 
Сальник, с. 76, 113 
Сальниця, м. 26, 84, 90, 120, 454 
Самгородок, с. 27, 48, 117, 552, 
Самгородоцька волость 91, 96 
Самгородоцький район 102, 163, 195, 
203, 205, 297, 390, 533, 546, 622, 627, 
673, 675 
Сапіжанка, с. 77, 307, 674 
Саражинці, с. 116 
Свердловський район м. Вінниці 122, 
542, 674 
Свитинецька волость 22 
Северинівка, с. 45, 82, 113, 117, 221, 
222, 308, 316, 628, 632 
Селевинці, с. 76, 115, 311 
Селище, с. 108, 113, 305, 311, 675 
Семенівка, с. 674 
Семенки, с. 520, 623, 624 
Семки, с. 118, 284 
Сербинівка, с. 77, 272, 302, 308 
Сербинівці, с. 113 
Серебринці, с. 114, 310, 630 

Серебрійська волость 24 
Серебрія, с. 114, 310, 378, 626 
Серединка, с. 306 
Сиваківці, с. 117 
Ситковецький район 673 
Сільниця, с. 629, 663 
Сказинці, с. 107, 310 
Скала, м. 312, 661, 662 
Скала, с. 116, 221 
Скалопіль, с. 314 
Скалянська нагія 664 
Скибинці, с. 106, 126, 314 
Скитка, с. 106, 126 
Скоморошки, с. 312, 627 
Скрицьке, с. 105, 676 
Сліди, с. 115, 310, 415, 626, 629 
Слідянська волость 24 
Слобідка, с. 118, 663, 676 
Слобідка-Потікська, с. 76 
Слобода-Бушанська, с. 629 
Слобода-Дашковецька, с. 126, 305 
Слобода-Лузька, с. 48 
Слобода-Межирівська, с. 77, 113, 308 
Слобода-Носковецька, с. 116, 313 
Слобода-Підлісівська, с. 105 
Слобода-Чернятинська, с. 113 
Слобода-Шарапанівська, с. 113, 625 
Слобода-Шаргородська, с. 315 
Слобода-Шлишковецька, с. 113, 310 
Слобода-Яришівська, с. 115, 316, 596 
Слободище, с. 675 
Смаржинці, с. 116, 627 
Сміла, с. 662 
Смілянський район 672 
Снітків, с. 106, 126 
Соболівка, с. 45, 116, 126, 169, 240, 
415, 432, 520, 576, 623, 627 
Соболівська волость 91, 97, 432 
Соболівська сотня 663 
Соболівський район 103, 154, 471, 
472, 533, 669-671 
Сокиринці, с. 22, 111, 675 
Сокіл, с. 115, 310, 314, 629, 676 
Сокілець, с. 302 
Сокілець,замок 661 
Сокілець, с. 625 
Соколинці, с. 663 
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Соколівка, с. 45, 106, 169, 239, 240, 
625, 649, 663 
Соловіївка, с 305 
Сорокодуби, с. 624 
Сорокотяжинці, 76, 311,  
Сорочин, с. 111 
Соснівка, с. 169, 240 
Сосновецька волость 141 
Сосонка, с. 77, 104, 111, 125, 305, 675 
Сосонська волость 23, 98 
Сошанське, с. 627 
Спичинецька волость 96 
Спичинці, с. 108, 126, 169, 239, 241, 
312, 554 
Ставки, с. 105, 306 
Стадниця, с. 77, 111, 126, 305, 495, 
675 
Станіслав, м. 579 
Станіславівська сотня 663 
Станіславська область 221, 589 
Станіславчик, с. 78, 108, 113, 308, 
313, 314, 552 
Станіславчицька волость 23, 97, 668 
Станіславчицький район 103, 108, 
116, 125, 163, 178, 183, 278, 290, 298, 
312, 337, 363, 390, 395, 397, 412, 413, 
442, 470, 472, 495, 501, 505, 516, 533, 
546, 567, 568, 622, 627, 636, 669, 673, 
675 
Стара Ободівка, с. 626 
Стара Прилука, с. 117, 126 
Стара Ушиця, м. 594 
Стара Цибулівка, с. 623, 626 
Стара Шарапанівка, с. 626 
Старе Місто, с. 105, 672 
Старий Дашів, с. 655 
Старий Пиків, с. 106, 495, 625 
Старий Потік, с. 77 
Старокостянтинівський гебіт 673 
Старокостянтинівський повіт 666 
Старокостянтинівський район 672 
Староміський район м. Вінниці 122, 
194, 249, 365, 530, 542, 543, 674 
Староприлуцька волость 91, 96, 125 
Староприлуцький район 103, 125, 
201, 471, 472, 533, 546 
Старосинявський район 669 

Старостинці, с. 627 
Староушицький район 669, 672 
Степанівка, с. 45, 111, 240, 302, 305, 
312, 554, 635, 675 
Степанівська волость 23 
Степанки, с. 108, 310, 625 
Степашки, с. 74, 126, 374, 623, 624, 
648 
Стіна, с. 313, 663 
Стодульці, с. 77, 113, 308 
Стратіївка, с. 48, 311 
Стрижавка, с. 111, 172, 174, 287, 305, 
351, 417, 617, 675 
Стрижавська волость 23, 97 
Стрільники, с. 112, 307 
Стрільчинці, с. 76, 115, 674 
Строїнці, с. 77, 587, 644 
Струтинка, с. 126 
Студена, с. 311 
Ступник, с. 77 
Суботівка, с. 115, 310, 626 
Сугаки, с. 115, 310, 626 
Супрунівська волость 23 
Сутиски, с. 54, 65, 116, 479 
Суха Долина, с. 626 
Сьомаки, с. 77, 113, 308 
Сьомаківці, с. 663 
Тарасівка, с. 113, 126, 308, 313, 652 
Тартак, с. 113, 118, 308 
Теклівка, с. 118, 315, 626 
Телелинці, с. 113, 308, 313, 627 
Телепеньки, с. 22, 305 
Теофілівка, с. 111, 306 
Теофіпольський район 672 
Теплик, смт 48, 123, 143, 312, 627,  
Теплицька волость 23,  
Теплицький район 103, 116, 139, 154, 
183, 190, 195, 280, 291, 297, 298, 312, 
337, 346, 363, 390, 413, 503, 533, 546, 
622, 623, 627, 643, 652, 669-673, 675, 
676 
Терешпіль, с. 109,  
Терешпільська волость 24, 98, 125, 
495 
Терешпільський район 103, 125, 154, 
178, 472, 495, 533, 669, 670 
Тернівка, с. 520, 626 
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Тернівська волость 23, 97 
Тернівський район 669, 670, 671 
Теси, с. 118 
Тиврів, смт 48, 78, 251, 258, 267, 285, 
377, 437, 592, 627, 632, 663 
Тиврівська волость 23 
Тиврівський район 103, 108, 116, 139, 
154, 195, 297, 298, 390, 413, 471, 472, 
480, 487, 503, 533, 546, 570, 571, 612, 
627, 669, 672, 673, 675, 676 
Тиманівка, с. 117, 314, 351, 520, 587, 
613 
Тиманівська волость 92, 98 
Тимар, с. 104, 394 
Тирлівка, с. 110, 306 
Титусівка, с. 552 
Торків, с. 629 
Травневе, с. 312 
Трибусівка, с. 374 
Тропове, с. 310 
Тростянець, смт 45, 64, 123, 351, 432, 
477, 632,  
Тростянець, с. 108, 110, 126, 314, 316, 
576, 628,  
Тростянецька волость 91, 97, 141 
Тростянецький район 103, 117, 125, 
139, 166, 183, 190, 195, 246, 267, 291, 
297, 298, 299, 313, 346, 363, 390, 413, 
479, 487, 495, 503, 533, 546, 577, 578, 
622, 628, 669, 672-676  
Тростянчик, с. 106 
Тульчин, м. 11, 15, 39, 40, 41, 42, 50, 
53, 60, 61, 75, 94, 120, 144, 201, 230, 
233, 246, 262, 267, 288, 351, 371, 372, 
374, 378, 379, 396, 432, 440, 441, 539, 
553, 576, 577, 596, 612, 614, 615, 621, 
630, 633, 652, 669,  
Тульчинська сотня 663 
Тульчинський округ 6, 7, 99, 100, 
124, 133, 141, 153, 157, 159, 161, 164, 
165, 169, 176, 182, 187, 193, 201, 202, 
219, 282, 286, 293, 301, 304, 318, 350, 
360, 376, 377, 381, 385, 386, 403, 405, 
422, 446, 448, 463, 464, 468, 478, 480, 
482, 487, 493, 494, 500, 511, 522, 541, 
542, 569, 573, 597, 665, 669, 671 

Тульчинський повіт 11, 30, 31, 140, 
619, 665, 669, 674 
Тульчинський район 103, 109, 117, 
125, 133, 139, 154, 178, 183, 190, 195, 
278, 297, 314, 324, 363, 377, 390, 395, 
406, 413, 421, 434, 471, 480, 483, 487, 
496, 497, 503, 533, 535, 546, 550, 573, 
586, 587, 613, 622, 628, 630, 669, 672, 
673, 674, 676 
Турбів, с-ще 48, 123, 221, 222, 302, 
347, 351, 623 
Турбівський район 103, 117, 125, 183, 
190, 195, 203, 278, 284, 298, 337, 397, 
412, 413, 471, 487, 533, 546, 617, 621, 
622, 623, 628, 671, 673, 675 
Тягун, с. 675 
Уладівка, с. 45, 113, 241, 284, 326, 
479, 553, 662 
Уладівська волость 23 
Уланів, с. 48, 74, 314,  
Уланівка, с. 76 
Уланівська волость 98 
Уланівський район 103, 117, 172, 190, 
195, 203, 298, 390, 487, 533, 546, 669, 
670, 672, 673, 676 
Устя, с. 302, 351 
Устянський район 103, 669 
Федорівка, с. 118, 315, 649 
Харпачка, с. 126 
Хижинці, с. 22, 111, 305 
Хмарівка, с. 111, 307 
Хмельницька область 135, 206, 221, 
227, 242, 255, 264, 357, 409, 410, 431, 
513, 594, 660, 674 
Хмельницький, м. 234, 249, 367 
Хмельова, с. 305 
Хмільник, м. 13, 26, 39, 51, 120, 196, 
201, 218, 276, 332, 364, 420, 432, 434, 
532, 547, 610, 651, 655, 662, 676 
Хмільницька волость 24, 98, 141 
Хмільницьке староство 662 
Хмільницький повіт 140, 665, 666 
Хмільницький район 103, 109, 118, 
125, 139, 154, 167, 190, 195, 297, 314, 
346, 363, 390, 413, 418, 446, 470, 471, 
472, 495, 503, 535, 550, 553, 554, 610, 
628, 661, 669, 672, 673, 676 
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Холодівська волость 91, 97, 125 
Хоменки, с. 112, 307, 315, 674 
Хомутинці, с. 77, 113 
Хоньківці, с. 115, 310, 316 
Хоньковецька волость 125 
Хрінівка, с. 118, 315, 629, 675 
Цапівка, с. 628 
Цвіжин, с. 111, 305 
Цекинівка (Цехинівка), с. 119, 316, 
665, 667 
Цибулівка, с. 27, 169, 648, 663, 670 
Цибулівський район 109 
Чемерисо-Волоська волость 668 
Червоне, с. 112 
Червона Гребля, с. 118 
Червона Трибунівка, с. 117 
Червоноармійський гебіт 673 
Червоноград, замок 662 
Черемошне, с. 77, 116, 627 
Черепашинецька волость 23 
Черепашинці, с. 106 
Чернишівка-Українська, с. 624 
Чернівці, м. 249, 589, 603 
Чернівці, смт 48, 115, 243, 244, 310, 
652, 676 
Чернівецька область 206, 410, 513, 
674 
Чернівецька сотня 663 
Чернівецький район 103, 118, 195, 
279, 314, 390, 412, 413, 472, 487, 533, 
546, 554, 622, 629, 639, 669, 671, 672, 
673, 675, 676 
Чернігів, м. 380, 388 
Чернігівська губернія 518 
Чернігівська область 513, 672 
Чернявка, с. 116, 312 
Чернявська волость 33 
Чернятин, с. 76, 113, 258, 308, 605, 
632, 644 
Чернятинці, с. 77 
Чернятка, с. 307 
Четвертинівка, с. 106, 126, 314, 628, 
676 
Чечелівка, с. 394, 623, 624, 652 
Чечельник, смт 123, 169, 241, 284, 
302, 635, 667 
Чечельницька сотня 663 

Чечельницький район 103, 118, 139, 
166, 190, 195, 267, 297, 298, 299, 346, 
363, 390, 394, 413, 471, 472, 501, 503, 
533, 546, 597, 622, 669, 671-673, 675, 
676 
Човновиця, с. 116, 312 
Чорнобаївський район 672 
Чорнобильський район 672 
Чорномин, с. 45, 105, 112, 635 
Чорноострівський район 669 
Чортківська нагія 664 
Чудинівці, с. 109 
Чуднівський гебіт 673 
Чуднівський район 670, 672 
Чуків, с. 74, 115, 374, 520, 676 
Чупринівка, с. 117 
Шарапанівка, с. 644 
Шаргород, смт 72, 123, 241, 315, 663 
Шаргородська волость 24, 92, 98 
Шаргородська сотня 663 
Шаргородський район 103, 118, 139, 
141, 183, 190, 195, 297, 299, 315, 364, 
390, 413, 470, 472, 487, 501, 503, 533, 
546, 610, 612, 622, 639, 645, 649, 669, 
671-673, 675, 676 
Шевченка, с. 113 
Шевченківський район 670 
Шендерів, с. 111, 306 
Шендерівка, с. 118, 314, 315, 629 
Шепіївка, с. 108 
Шершні, с. 262, 633 
Шиманівка, с. 92, 111 
Шипинки, с. 643 
Ширмівка, с. 126 
Ширмівська волость 91, 96 
Широка Гребля, с. 109, 111, 126, 305, 
675 
Шкуринці, с. 374, 675 
Шлишківці, с. 115, 626 
Шляхова, с. 305, 307 
Шолудьки, с. 115, 311, 626 
Шпиків, смт 45, 123, 169, 237, 241, 
351, 554, 623, 629, 635, 643 
Шпиківка, с. 663 
Шпиківська волость 22, 97 
Шпиківський район 11, 103, 118, 125, 
154, 178, 190, 195, 297, 315, 412, 413, 
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471, 472, 487, 495, 533, 546, 573, 622, 
629, 669, 671, 673, 674, 676 

Ямпільський округ 665 
Ямпільська сотня 663 

Шура, с. 624 Ямпільський повіт 11, 17, 18, 19, 21, 
22, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 41, 49, 50, 
67, 72, 73, 77, 91, 92, 94, 95, 98, 105, 
140, 143, 148, 151, 156, 176, 193, 204, 
293, 359, 403, 428, 432, 449, 466, 499, 
520, 521, 544, 546, 619, 665, 666, 667, 
668, 669 

Шура-Копіївська, с. 628 
Шура-Мітлинецька, с. 105, 126,  
Щаслива, с. 106 
Щітки, с. 624 
Щучинці, с. 113, 308, 644 
Юліямпіль, с. 629 
Юрівка, с. 107 Ямпільський район 84, 103, 109, 118, 

125, 139, 190, 195, 297, 298, 299, 315, 
319, 364, 390, 394, 413, 470, 472, 503, 
533, 587, 622, 623, 629, 633, 639, 669, 
672, 673, 675, 676 

Юрківка, с. 629, 648 
Юрківці, с. 306, 316, 630, 663 
Юхимівка, с. 21, 22, 315 
Яблуновиця, с. 76, 675 
Язвинки, с. 115 Яришів, с. 115, 302, 303, 310, 316, 605 
Якимівка, с. 632 Яришівка, с. 374, 628, 675 
Якубівка, с. 76, 675 Яришівська волость 24, 92, 98, 141 
Якушинецька волость 23 Яришівський район 103, 119, 125, 

154, 167, 195, 291, 316, 364, 390, 412, 
413, 470, 472, 533, 546, 622, 630, 669, 
671, 673 

Якушинці, с. 77, 104, 111, 306, 351, 
425, 675 
Яланець, с. 117, 313, 624 
Яланська сотня 663 Ярмолинецький район 669, 672, 673 
Ялтушків, с. 46, 110, 241, 319, 553, 
554, 635, 639, 654, 662 

Ярмолинці, с. 126 
Ярошенка, с. 625 

Ялтушківська волость 668 Яруга, с. 115, 310, 626 
Ялтушківський район 109, 319, 470, 
472, 487, 533, 546, 669, 671 

Ярузька волость 24 
Ярузький район 533 

Ямпіль, смт 38, 39, 48, 110, 123, 262, 
319, 446, 621, 633, 641, 663, 667 

Яструбинці, с. 554 
Яструбиха, с. 624 
Яструбна, с. 310Ямпільська волость 24, 98 
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Брусилов, 655 
Буримов В.А. 39 
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Веребрюсов О.І. 609 
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Вініковецький С.Я. 609 
Вітебський Я.Д. 605 
Вовк В.О. 652 
Вовчок М. 652 
Война Г.Я. 651 
Войцехівський І. 652 
Войцехівський О.І. 584 
Волинець П.К. 584 
Воловик В.П. 609 
Володимиров 590 
Воробйов М.Н. 611 
Гаврилюк Я. 611 
Гаєвик І.П. 612 
Гальчевська М.А. 359 
Гізен 249 
Глазирін К. 7 
Гоголь 70 
Гольденберг Н.Я. 609 
Гончаренко М.Ф. 611 
Горб Є.В. 584 
Горбунов Г.М. 652 
Гордієнко О.М. 609 
Гордійчук П. 652 
Гордон Н.А. 651 
Горенчук Ф. І. 653 
Городецький С. 657 
Городянський І.І. 615 
Горький М. 655 
Гоф Є.С. 615 
Гринишин Д.М. 584, 585 
Грохольські 78, 80
Губаржевський І.В. 606, 607 
Гулеватий Т.Є. 652, 653 
Гуревич 218 
Давидов 655 
Давидовський Г.М. 12 
Дадішвілі А.А. 581 
Данилевський Д.І. 39 
Данутинський С.М. 39 
Дахновський Ф.Т. 652, 653 
Даценко В. 653 
Двожильна К.Д. 609 
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Двораковський В.А. 39 
Дейнека І.Я.  609 
Денисов В.Л. 39 
Довженко О. 592 
Докторович Ю.С. 611 
Долматовський Є. 579 
Драганова, 59 
Думін П.В. 609 
Еліашевич В.К. 39 
Еристов О.К. 39 
Єлисеєв А.С. 594 
Єлисеєв, 656 
Єфимов Ю.Г. 395 
Єфимова Ю.Г. 611 
Желюк П.О. 586, 654 
Жукова К.Ф. 651 
Заболотний Д.К. 376, 653, 655 
Завальнюк К. 584 
Западинський О.С. 652, 653 
Западнюк В.Г. 610 
Запольський М.Д. 57 
Заянчковський  І.П. 609 
Зборщик В.О. 610
Зекцер А. 657 
Зеленський М.Є. 611 
Зінченко А.Л. 587, 588 
Зісельс І. 584 
Зражевська А.М. 610 
Івашкевич Г.А. 39, 651 
Ілик Г.М. 608, 654 
Іпп С.Г. 39 
Йолтуховський М.П. 614 
Каменюк М. 610 
Кармалюк У. 30, 90 
Кастро Рус Ф. 594 
Кац І.І. 610 
Келлер Г. 217 
Кизюн 652 
Килимник С.І. 359 
Килярський 43 
Кирилюк Є.П. 610 
Кисельов 21, 37 
Кішка П. 652 
Клименко О.А. 612 
Кобилянська О. 589 
Ковач М. 612 

Ковач 591 
Козицький М.Г. 611 
Кознін О.О. 652 
Колесник І.А. 610 
Колодій С.Ф. 615
Колоколов К.І. 39 
Кондратюк А.Г.653 
Конельський, 211 
Конопелько Г.Г.610 
Коржупова А.П. 589, 590 
Корнійчук М.С. 523 
Корнійчук О.Є. 592 
Коробейник П.П. 656 
Корсак А.А. 39 
Косач-Драгоманова О.П. 
(Олена Пчілка), 481 
Костюк А.В. 652 
Костюченко А.В. 652 
Котек К.Й. 39 
Котовський Г. 655 
Кох 619 
Коцюбинський М.М. 99, 360, 
388, 600, 620, 655 
Кочан А.В. 614 
Кревецький І. 657 
Крижанівський М.О. 610 
Крижанівський П.С. 359 
Кроливець Ю.С. 614 
Кропельницька М.В. 610 
Кручинська, 60 
Ксьондзов С.К. 651 
Кугай П.Т. 590, 591 
Кузнєцов В. 63 
Кузнєцов М.І. 651 
Кузьменко С.М. 591, 592 
Кузьмінов М.Я. 653 
Куйбишев В. 518 
Кушнір П.Н. 608 
Лавітська І.Г. 610 
Ладутько С.В. 610 
Левашов В.В. 78 
Левицький Ф.П. 39 
Левітас  І. 584 
Легкий А.П. 608, 654 
Ленін В.І. 651 
Леонтович М.Д. 370, 481, 652 
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Лісіцин Т.Ю. 615, 616 
Лобач-Жученко Б.Б. 652 
Лозицький В. 584 
Лукашевич 60 
Лучук А.М. 610 
Люшина Н.С. 614 
Маєвський В.Р. 608 
Малинський А.Й. 611 
Малинчева Р.Т. 610 
Малишко А. 592 
Маловський М.М. 592, 593 
Маляр І. 583 
Марцин Т.П. 654 
Маслюк М.Г. 13, 593, 594, 651 
Матяш І. 584 
Медведєв Д.І. 598, 599, 651 
Мимриков Ф.А. 611 
Митрофанов В.О. 652 
Мищуровський А.Г. 651 
Мічурін І.В. 655 
Мовчан Є. 592 
Могилевський М.Ю. 614 
Можайський О.Ф. 63, 609, 612, 
613, 653 
Молотов В. 518 
Морозюк В.К. 609 
Надимянов В.Ф. 610 
Нарушевич М.Ф. 359 
Недрит Є.І. 610 
Незабитовський Е.Л. 9 
Оводов М.В. 59 
Овчаренко Ф.Д. 591 
Осташков В.В. 610 
Островська О.П. 608 
Островський М. 368, 581, 600, 
651 
Отамановський В.Д. 359, 467, 
657 
Панішевський Е.І. 614 
Панч П. 592 
Панченко Ю.М. 656 
Первомайський Б.Я. 594 
Першина К.А. 652 
Петлюра С.В. 82, 90 
Петрашевський В.І. 39 
Петрусевич С.П. 39 

П'єрар А. 653 
Пирогов М.І. 60, 503, 580, 609, 
620, 655 
Підласко Т. 615 
Плахотнюк М.Ю. 608 
Плісецька М. 594 
Подкур Р.Ю. 583 
Подоба І.Г. 61 
Подольський В.І. 609 
Покиньчереда В.В. 610 
Польовий Л.В.  459 
Пономарьов В.П. 653 
Поперечний М.Є. 653 
Попович К.Ф. 579 
Порик В.В. 611, 615, 653 
Потапов В.І. 651 
Потоцька М. Б. 78 
Потоцький Б.С. 78 
Потоцькі 80 
Присяжнюк А.А. 12, 594, 652 
Пушкін О.С. 655 
Раббетге 249 
Рапопорт І.І. 39 
Ратушна Л.С. 372, 584, 652, 653 
Рева Л.П. 610 
Ревуцький Л. 592 
Рильський М. 592 
Розенберг І.Л. 39 
Романенко В.О. 39 
Романенко П.К. 608 
Романюк С. 82 
Рубель П. 611 
Руданський С. 589, 655 
Руденко М.А. 12, 595 
Рудий В.М. 613 
Рукавишников 656 
Рюмін 656 
Рябий М.В. 596, 597 
Савостіянов О. 81 
Садовський М.К. 392, 655 
Самарін Н.Н. 605 
Саніна А.Н. 611 
Сахновський Н.Л. 610 
Сваричовський В.М. 39 
Сельченкова С. 584 
Семенець В.О. 584, 585 
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Семенюк 656 
Сенкевич Л.З. 652 
Сенкевич П.А. 651 
Сергійчук В. 584 
Симончук А.Н. 656 
Ситковський А. 597 
Сільвестров В.І. 359 
Сірополк М.О. 39 
Скалецький Р.А. 597, 598, 652 
Скальський К.Д. 40 
Сковорода Г. 592 
Скоропадський П. 81, 85 
Словацький Ю. 79 
Смагін І.І. 610 
Смеречинський С.С. 6, 359 
Снєгов О.В. 611 
Собанський, 655 
Соколов К. 396 
Соловйов А. 612 
Сосницький М.Т. 611 
Співачевська Н. 657 
Спілберг С. 582 
Ставничий 651 
Стаднюк І. 652 
Сталін Й. 518 
Степаненко Т.Ю. 615 
Степаненко Ю.О. 610 
Степанюк О.К. 652, 656 
Степовий Н.Ф. 653 
Стефанський М.Ф. 651 
Стехов С.Т. 598, 600, 651, 653 
Столярчук Е.В. 610 
Строганов 70 
Суворов 586, 587, 609, 655 
Сущевський М.В. 652 
Танцюра Г. 652 
Тарногородський В.П. 359 
Терешкова В. 594 
Тимощук П. 651 
Титов Г. 582 
Тихорський В.Д. 608 
Тичина П. 592 
Тищенко О.В. 610 
Тімірязєв К.А. 384 
Толутинський В.І. 610 
Томашевський О.М. 40 

Топалер А.С. 652, 653 
Топчієва К.П. 610 
Тоховк В.П. 652 
Трачук О.М. 582 
Трихін А.П. 604 
Трублаїні М. 600 
Турчанович А.Ф. 653 
Тютюнник Г. 592 
Тяглий М. 584 
Українка Л. 592 
Усач Г.Д. 600, 601 
Фарисей Д.І. 609 
Федькович Ю. 589 
Філатов А.Н. 605 
Філіпов М.В. 40 
Філіповський І.М. 652 
Фіщенко Г.І. 610 
Франковський 229 
Фукс М.Я. 610 
Хворостовська Т.І. 614 
Хвостікова М.С. 651 
Хомицький Л.В. 40 
Храневич В. 657 
Чагін О.В. 40 
Чебан І.М. 611 
Червінський К.О. 610 
Черницький С. 85 
Черняєв Є.В. 40 
Чехівський Р.Н. 610 
Чорний В.М. 610 
Чорний М.Ф. 601 
Шабельський Г.Л. 40 
Шарапановський В.С. 656 
Шевченко Т.Г. 655 
Шевчук І.О. 610 
Шиденко І.Х. 610 
Шимановський М. 85 
Шиманський М.Ф. 40 
Штанько В.Г. 602 
Шубравський В.Є. 610 
Шульга І.Г. 603, 604 
Шуман Т. 594 
Щербатий І.М. 608 
Щербатов В.О. 79 
Щербатов О.Г. 79 
Щербатова М.Г. 79, 99 
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Щербатова О.О. 79 
Щорс М. 609 
Щупак І. 584 
Юцевич К.Ф. 611
Ющенко О.І. 65, 504 
Якименко П.Г. 611 
Янковський 40 

Яремчук І.О. 614 
Яропуд В.М. 605, 606 
Ярошинський, 234 
Ясинський Е.В. 40 
Ясонова Н. 594 
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ПОКАЖЧИК УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ 
 

 Адвокати  151, 164,  
 Адвокатури 152, 165, 526 
 Агентства 436,  

‐ Вінницького обласного відділу Українського державного 
тресту промисловості 394 

‐ державного страхування 203 
‐ Київського відділення Всеукраїнського текстильного 

синдикату 229, 230, 
‐ кооперативного страхового союзу 200 
‐ страхові 202 
‐ телеграфне 95 
‐ Українського державного торговельно-промислового тресту 

із заготівлі, експорту і переробки м′ясопродуктів 438 
 Аеродроми 565 
 Амбулаторії 499 
 Аптеки 498-500, 511, 569 
 Армія 11, 37, 42, 44, 48, 52, 144, 403, 567, 568, 578, 592, 593, 594, 599, 

613, 618, 623, 656 
‐ 2-го Українського фронту 579 
‐ 3-я ударна 594 
‐ 14-а армія 521 
‐ II армія 599 
‐ німецька 618, 623, 645 
‐ окупаційна 634 
‐ Південна 655 
‐ Південно-Західного фронту 6, 428 
‐ радянська 170, 578, 607, 656,  
‐ румунська 618 
‐ трудова 145 
‐ УНР 11, 84, 126 
‐ Червона армія 8, 11, 126, 141, 146, 244, 402, 462, 517, 518, 

538, 580, 581, 597, 650 
 Артілі  200, 204, 233, 236, 270, 280, 282, 283, 443, 444, 481, 485, 495, 

564  
‐ з виробництва зельтерської води і сиропів 283, 444 
‐ інвалідів експедиційно-транспортного промислу 283 
‐ кондитерів і булочників 283 
‐ продуктивно-кооперативні 283, 444, 445 
‐ промислові 236, 267 
‐ сільськогосподарські 292, 296, 300, 304, 316 
‐ “Серп і молот” 283 
‐ трудові 281, 445, 485, 493 
‐ “Утильпром” 235 
‐ художні 269, 415 
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‐ “Червона вишивальщиця” 270 
‐ “Червоний пекар” 283 

 Архіви 5, 8, 381, 382, 614, 651, 653, 654, 655 
‐ історичні 7, 382, 648 
‐ обласний 6, 8-14, 170, 358, 382, 383, 395, 582, 584, 588, 613 
‐ партійний 8, 137, 382, 525, 527 
‐ районні 7, 382 
‐ трудові 582 
‐ Центральний архів Міністерства оборони СРСР 610 

 Бази  250, 252, 404, 409, 410, 426 
‐ автомобільна 290, 410, 534, 674 
‐ кормові 303, 341 
‐ маслосирбаза 261 
‐ м'ясобази 253 
‐ нафтобази 410, 411 
‐ облспоживспілки 414 
‐ спортивні 655 
‐ торговельна 420 
‐ торговельно-технічна 408 
‐ тракторна 419 
‐ Укрголоавтотракторзбут 344 
‐ Цукротресту 404 

 Банки  
‐ Будівельний 198 
‐ Всеукраїнський кооперативний 207 
‐ Держбанк 54, 171, 191, 197, 198, 199, 209, 275, 418, 430, 

486, 490, 562, 572 
‐ Північний 53 
‐ Промбудбанк 198 
‐ Промисловий 198 
‐ Проскурівський господарський 635 
‐ Російський для зовнішньої торгівлі 53 
‐ Російський торгово-промисловий 51, 52 
‐ Селянський 19 
‐ Сілезький союзний 51 
‐ Сільськогосподарський 199 
‐ Торгбанк 198 
‐ Українбанк 196, 197 
‐ Укрсільбанк 300 

 Бібліотеки 9, 26, 70, 276, 359, 360, 364, 372, 384, 385, 389, 394, 395, 
574, 589, 595, 597, 655, 657 

‐ Всенародна бібліотека ВУАН 657 
‐ ім. Гоголя 70 
‐ ім. Тімірязєва 273, 384,  

 Біржі  
‐ Вінницька торговельна 417 
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‐ праці 230, 234, 492, 493, 494 
‐ товарні 181, 197, 404, 416, 447 

 Будинки 9, 26, 34, 202, 275, 276, 277, 364, 372, 385, 447, 448, 454, 620, 
653, 655 

‐ будинки-музеї 599 
‐ М.М.Коцюбинського 275, 620, 655 
‐ відпочинку 99, 510 
‐ Вінницький народний 70 
‐ дитячі 186, 359, 360, 361, 485, 489, 490, 498, 499, 501, 564, 

569, 576, 620, 647, 649, 656 
‐ інвалідів 481, 484, 485, 486, 495, 617 
‐ культури 395, 655 
‐ культури вчителів 361 
‐ народної творчості 385, 392, 393 
‐ освіти 570 
‐ престарілих 486 
‐ примусових робіт 171, 174 
‐ пологові 506 
‐ селянські 385, 386, 394 
‐ ув’язнених 83 

 Бюро 12, 164, 200, 518, 522, 524, 525, 527, 529, 534, 535, 537, 539, 540 
‐ винахідництва 274 
‐ виправно-трудових робіт 171 
‐ військпродбюро 443 
‐ губернське бюро із землевлаштування 124 
‐ з націоналізації землі 294 
‐ ЗАГС 166 
‐ конвенційні 404, 406, 423, 437, 438, 440 
‐ конструкторські 456 
‐ Лексичне бюро Всеукраїнського НДІ мовознавства при АН 597 
‐ лекційне 390, 391 
‐ міжнародного молодіжного туризму "Супутник" 547 
‐ мір та ваг 461 
‐ нацменшин 98, 99 
‐ нотаріальне 619 
‐ юстиції 150 
‐ податкові 403 
‐ політбюро 518, 553 
‐ проектне бюро "Сільгосптехніка" 345 
‐ профспілок 463, 464, 466, 469, 479, 480 
‐ скарг 134 
‐ статистичні 167, 185, 186, 187, 188 

 Відділення 35, 52, 54, 57 
‐ Видавництва газет "Правда", "Известия", "Труд" 396 
‐ Видавництва газети "Комуніст" 396 
‐ Всеросійського текстильного синдикату 229 
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‐ Всесоюзного центру машинно-тракторних станцій 302 
‐ Всеукраїнського лісогосподарського тресту 348 
‐ Всеукраїнського сільськогосподарського банку 198 
‐ Державного видавництва України 396 
‐ Інституту бухгалтерів-експертів 379 
‐ Київського інституту підвищення кваліфікації керівних 

господарських кадрів НК харчової промисловості УРСР 366 
‐ Міжрегіональної академії управління персоналом 380 
‐ пайового товариства роздрібної торгівлі "Ларьок" 417 
‐ Педагогічного товариства України 362 
‐ піклувального про в’язниці товариства 70 
‐ Подільської губернської Єпархіальної училищної ради 74 
‐ поштово-телеграфні 28 
‐ правління Всесоюзного державного синдикату рибної 

промисловості 418 
‐ Російського торгово-промислового банку 51, 53 
‐ Російсько-Канадсько-Американського пасажирського 

агентства 284 
‐ сільськогосподарської кооперативної спілки 332 
‐ Табірне №37 173 
‐ торговельно-промислового акціонерного товариства 

"Сприяння" 417 
‐ Українського шляхового будівельного тресту 283 
‐ Факультету особливого призначення при НК торгівлі 366 
‐ Цукротресту 224 

 Відділи 6, 8 
‐ адміністративні 92, 99 
‐ виконкомів рад 95 
‐ військово-історичний 5 
‐ військово-продовольчого постачання 427 
‐ внутрішньої торгівлі 400, 424 
‐ Всесоюзного центру машинно-тракторних станцій 301 
‐ Головних комітетів Всеросійського земського та 
Всеросійського міського союзів 44, 46 
‐ державного страхування 203 
‐ ДПУ 12, 169 
‐ ЗАГС 166 
‐ з будівництва в колгоспах 336 
‐ захисту дітей 485 
‐ земельні 291, 293, 294, 347 
‐ зв’язку 288 
‐ карний відділ НК юстиції УРСР 170 
‐ карно-розшуковий 180 
‐ Київського губернського управління металообробної 

промисловості 210 
‐ комунального господарства 446-449, 454, 637 
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‐ культури 389 
‐ культурно-освітніх установ 383 
‐ мистецтва 386 
‐ міський паливний 209 
‐ місцевого транспорту 285 
‐ міської управи: 

шкільний 644 
медично-санітарний 646 

‐ народного господарства 204 
‐ народної освіти 6, 57, 358, 361, 362, 364, 375 
‐ обласний архівний 7, 8, 381 
‐ окружного місцевого господарства 219 
‐ освітній відділ Міністерства торгівлі та промисловості 61 
‐ охорони здоров'я 498, 500, 503-508 
‐ політвідділи 551, 553, 556 
‐ постачання 251 
‐ праці 491, 493, 496 
‐ Товариства сприяння переселенню євреїв "ОЗЕТ" 497 
‐ санітарний 508 
‐ соціального забезпечення 482, 483, 485 
‐ соціального страхування 202 
‐ спілки мисливців та рибалок 574 
‐ статистики 188 
‐ товариства глухих 561 
‐ торгівлі 379, 401, 404, 426, 641 
‐ тресту кінопромисловості 394 
‐ у справах роздержавлення власності і демонополізації 

виробництва 131 
‐ Українського військового округу 497 
‐ учбовий відділ Міністерства фінансів 61 
‐ фінансові 191-194 
‐ Центрального управління військовими промислами та 

сільгосппідприємствами на Україні та в Криму 146 
‐ шляхові 284, 285 
‐ юстиції 150, 151 

 В’язниці 36, 37, 70, 174 
 Гімназії 10, 56, 59, 80 

‐ Вінницька чоловіча 59 
‐ Жмеринська чоловіча 59, 62 
‐ Міністерська жіноча 59 
‐ Немирівська чоловіча 371 
‐ Подільська 10, 56 

 Готелі 100 
 Громади 26, 49, 668 

‐ єврейські 77, 84 
‐ релігійні 77, 93, 95, 100, 176, 540 
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‐ сільські 622 
 Губернатори 16, 26, 30, 31, 40, 41, 47, 68, 664, 665 

‐ генерал-губернатори 30, 665, 667 
‐ подільський 8, 17, 19, 26, 28, 30, 34, 40, 55, 69-71 
‐ Трансністрії 618, 621, 623, 632, 634, 638, 639-641, 649 

 Гуртки 
‐ вчительські 62 
‐ драматичні 394, 574 
‐ мисливців та рибалок 574 
‐ першої медичної допомоги 569, 570 
‐ студентські 368 
‐ фізкультурні 514 
‐ шкільні 654 

 Деканати 73, 80, 368 
 Депо 144 
 Дирекції 303, 383, 648 
 Диспансери 499 

‐ ендокринологічний 508 
‐ онкологічний 506 
‐ протитуберкульозний 133, 504, 507, 646 
‐ шкірно-венеричний 506 

 Друкарні 268, 269, 478, 527 
 Думи 10, 18 

‐ Державна 18, 35 
‐ міські 25, 26, 52, 61, 84, 89, 503 

 Економії 45, 83 
 Електростанціі 188, 206-208, 276, 287, 447 
 Заводи 9, 11, 37, 219, 221-223, 251, 276, 456, 529, 550, 620 

‐ "Будіндустрія" 534 
‐ "Ореол" 219, 456 
‐ "Термінал" 215, 654 
‐ авторемонтний 618 
‐ агрегатний 211, 212 
‐ алебастровий 271, 274 
‐ Барський машинобудівний 216, 217, 563 
‐ вапняковий 271 
‐ винокурні 46, 79, 211, 256, 257 
‐ Вінницький мінеральний 251 
‐ гідрогенізаційний 250 
‐ деревообробний 267, 348 
‐ дріжджовий 254 
‐ електротехнічний 213 
‐ з переробки алмазної сировини "Кристал" 216, 551 
‐ залізобетонних конструкцій 221, 534 
‐ інструментальний 212, 550 
‐ каменедробильний 221 
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‐ Камянець-Подільський мінеральний 251 
‐ комбікормові 338 
‐ консервні 262, 264 
‐ лісопильні 225, 229, 433 
‐ маслозаводи 276 
‐ маслосироробні 261 
‐ металовиробів 267 
‐ металоштампувальний 267 
‐ миловарний 250, 260,  
‐ Могилів-Подільський машинобудівний 13, 217, 651 
‐ молокозавод 261 
‐ монтажно-заготівельний 534 
‐ насіннєвий 66, 249, 250, 461 
‐ Одеський кісткопереробний 224 
‐ олієекстракційний 250, 259 
‐ оцинкованого посуду 264 
‐ пивобезалкогольні 248 
‐ пивоварні 254, 258, 259, 429, 632 
‐ підшипниковий 212, 551 
‐ пластикових виробів 267 
‐ плодоовочеві 633 
‐ продовольчих товарів 248 
‐ радіоламповий 214, 456, 457 
‐ радіотехнічної апаратури 214, 215 
‐ Ризький цементний 53 
‐ сільськогосподарських машин "Хмільниксільмаш" 218 
‐ спиртові  135, 254-257, 631 
‐ суперфосфатний 223, 224, 287 
‐ тракторних агрегатів 211, 551 
‐ тракторні 419, 578 
‐ хімічний 223, 224 
‐ хлібозавод 242, 253, 275, 276, 425 
‐ цегельні 219, 220, 272, 274, 477, 632 
‐ цукрові 44, 45, 51, 64, 78, 80, 89, 132, 145, 169, 170, 176, 

182, 186, 217, 223, 236-240, 249, 276, 294, 314, 317, 326, 
408, 415, 423, 439, 440, 443, 444, 461, 462, 477, 520, 596, 
634, 635, 652, 656 

‐ чавуноливарний завод "Молот" 89, 211, 276, 519 
‐ шкіряні 86, 205, 232, 440 

 Залізниці 10, 20, 47, 63, 79, 81, 85, 95, 147, 169, 180, 223, 284, 288, 417, 
423, 424, 440, 441, 445, 476, 478, 556, 557, 580, 620, 634 

 Засідателі 22, 29, 32, 41, 155, 631 
 Землеміри 12, 32, 67 
 Земства 28, 61, 66, 69 
 З′їзди  

‐ архівних працівників 380 
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‐ біржової торгівлі 404 
‐ ВКП(б) 535, 536 
‐ Всесоюзної ради НТТ 455 
‐ губернських комісій 124 
‐ дворянства 20 
‐ ДТСААФ 567 
‐ етнографів 365 
‐ євангельських християн 100 
‐ завідувачів комунальних господарств 448 
‐ колгоспників 199 
‐ комітету незаможних селян 124 
‐ кооперативні 51 
‐ КПРС 523, 528, 556, 652 
‐ КПУ 587, 599, 652 
‐ лікарів 499 
‐ лісничих 350, 352 
‐ ЛКСМУ 540-542, 544 ,545, 547 
‐ мирових посередників 16, 17 
‐ мирових суддів 18, 34 
‐ музичного товариства 558 
‐ народних суддів 631 
‐ працівників держстраху 202 
‐ працівників металообробної промисловості 474, 475 
‐ працівників освіти 654 
‐ працівників учительських товариств 61 
‐ працівників цукрової промисловості 240 
‐ представників комітетів червоного хреста 569, 571 
‐ профспілок 463, 464, 466, 467, 469, 473, 475, 477 
‐ рад 90, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 124, 126, 275, 359, 521, 587, 

653 ,657, 669 
‐ робсількорів 584 
‐ селянські 10, 81 
‐ товариства “Друзі дітей” 563 
‐ товариства з ліквідації неписьменності 573 
‐ товарситв взаємодопомоги 495 
‐ уповноважених з лісових справ 347 
‐ уповноважених сільськогосподарських товариств 332 
‐ уповноважених спілки споживчих товариств 415 
‐ уповноважених Текстильпромсоюзу 236 
‐ учителів 57, 358, 359, 362 
‐ філософського товариства 586 
‐ хірургів 580, 605 
‐ хірургічного товариства 503 
‐ хліборобів 82 
‐ цукровиків 462 

 Іноземна інтервенція 415, 487 
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 Інспектори 59, 63, 302, 331, 436 
‐ архівного відділу 582 
‐ в справах виробничої та споживчої кооперації 137 
‐ Вінницького гебіту 617 
‐ державного бракеражу будматеріалів мінерального 

походження 273 
‐ з котлового нагляду 496 
‐ конвенційного бюро 406 
‐ контрольних комісій КП(б)У 536 
‐ лісів 350, 351 
‐ народних училищ 56, 60, 61, 63, 64 
‐ податкові 443 
‐ податкові 49, 50, 55 
‐ цукротресту 238 

 Інспектури  
‐ внутрішньої торгівлі 405 
‐ Всесоюзного об'єднання цукрової промисловості 237, 238 
‐ державного будівельного контролю 273, 494 
‐ державного страхування 202 
‐ державної комісії з випробування сільгоспкультур 325 
‐ держстатистики 188, 189, 190 
‐ лісів 347 
‐ народно-господарського обліку 188, 189 
‐ народної освіти 6, 173, 174, 268, 357-359, 371, 375-377, 379, 573 
‐ охорони здоров′я 498, 499-501 
‐ політосвіти 394 
‐ праці 199, 491-493, 495, 497 
‐ РСІ 131-134, 136, 379, 427, 518, 520, 536 
‐ соціального забезпечення 283, 446, 480, 482, 483, 485, 486 
‐ у справах культурно-освітньої роботи 389 

 Інспекції 
‐ виправно-трудових робіт 171 
‐ водна 356, 357 
‐ Головного управління в справах робітничої і споживчої 

кооперації 137 
‐ Державного агропромислового комітету УРСР 324 
‐ дрібного кредиту при Вінницькому відділенні держбанку 54 
‐ з карантину рослин 325, 326 
‐ з насіннєвого контролю 324, 325 
‐ з охорони пам′яток 575 
‐ з охорони та відтворення рибних запасів і регулювання 

риболовства 342, 343 
‐ з техніки безпеки та санітарії 496, 509 
‐ із визначення врожайності 323, 324 
‐ із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів 435, 436 
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‐ народної освіти 377 
‐ праці 272, 473 
‐ санітарна 449 
‐ сільського господарства 296, 297 

 Інститути 358, 497, 595 
‐ “Гіпрогромадянпромбуд” 280 
‐ археології 597 
‐ бджільництва 439 
‐ бухгалтерів-експертів 379 
‐ відновлення та експертизи працездатності інвалідів 459, 

460, 512, 513 
‐ Всесоюзний заочно-інженерно-будівельний 591 
‐ екпериментальної ветеринарії 340 
‐ землеустрою 457 
‐ історико-архівний 582 
‐ історії партії 650 
‐ історії СРСР АН СРСР 587, 603, 604 
‐ культури 592 
‐ лісового господарства та агролісомеліорації 353 
‐ масового заочного навчання 539 
‐ медичний 367, 431, 550, 580, 594, 604, 605, 609, 620, 646, 

647, 652, 656 
‐ мирових посередників 16 
‐ мистецтвознавства, фольклору і етнографії 585, 592, 596, 597 
‐ народної освіти 365, 368, 591, 595 
‐ науково-дослідні 321, 456, 595 
‐ педагогічний 368, 550, 577, 578, 581, 585, 587, 589, 590, 

596, 600, 603 
‐ підвищення кваліфікації керівних господарських кадрів 366 
‐ політехнічний 369, 550, 591, 651 
‐ проектний 12 
‐ проектно-вишукувальні: 

“Укрколгосппроект” 458 
“Вінницяагропроект” 459 

‐ проектно-конструкторський технологічний 454, 455 
‐ проектування шляхів 449 
‐ регіональної економіки та управління 380 
‐ рибного господарства 342 
‐ сільськогосподарські 605, 655 
‐ соціального вихованя 368, 578 
‐ технологічний 586, 591 
‐ торговельно-економічний 551 
‐ удосконалення кваліфікації вчителів 361, 366, 367 
‐ учительський 57, 368, 379, 596 
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‐ фармацевтичний 367 
‐ фінансовий 584 
‐ харчової промисловості 369 
‐ хіміко-технологічний 365 
‐ художній 592 
‐ цукрових буряків 326 

 Казенні палати 10, 15, 45, 48, 49, 50, 67 
 Казначейства 49, 55, 67 
 Каси 

‐ взаємного страхування 510 
‐ взаємодопомоги 463, 464, 467, 470, 473, 474, 485 
‐ дрібного кредиту 52, 54, 87 
‐ ощадні 47, 54, 55 
‐ податкова 636 
‐ польові 197 
‐ прибутково-видаткові 191, 192 
‐ робітничі 197 
‐ страхові 510 
‐ управи 85 

 Кінематограф 26, 387 
 Кінотеатри 276, 360, 387 

‐ ім. Коцюбинського 276 
‐ “Червоні крила” 565 

 Клуби 90, 276, 358, 359 
 Колгоспи 101, 103, 104, 129, 134, 137, 189, 199, 222, 252, 280, 286, 296, 

297, 299, 300, 302-204, 317, 318, 320, 322-324, 327, 329-331, 335-338, 340, 
341, 345, 354, 355, 356, 373, 406, 429, 430, 435, 436, 439, 442, 457, 458, 
522, 526, 527, 531, 532, 540, 549, 551, 552, 556, 562, 587, 596, 603, 606, 
652, 654  

 Колегії 
‐ адвокатів 151, 164 
‐ дисциплінарні 152 
‐ захисників 163, 164,  
‐ інструкторів повіткомів КСМУ 544 
‐ оборонців 151, 164, 165 
‐ партійні 524, 536, 537 
‐ редакційна колегія тому “Історія міст і сіл УРСР” 395 
‐ судово-касаційні 157 

 Колонії 481 
‐ виправно-трудові 171-173 
‐ вірменські 588 
‐ дитячі 133, 360, 563, 595 
‐ єврейські 621 
‐ інвалідів 482 
‐ сільськогосподарські 488, 489 
‐ трудові юнацькі та дитячі 173, 174, 377, 490, 578 
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 Комбінати 450 
‐ “Вінницяпромбуд” 533 
‐ агрокомбінат 425 
‐ банно-пральні 508 
‐ вапняково-кам′яний 221, 222 
‐ Всеукраїнського кооперативного товариства зі збуту та 

експорту продуктів птахівництва 340, 438 
‐ деревообробний 228 
‐ домобудівельний 534, 551 
‐ каоліновий 221-223 
‐ консервний 263 
‐ м′ясокомбінати 246, 247, 633 
‐ меблевий 227, 228,  
‐ мило-жировий 260 
‐ навчально-курсові 279, 379 
‐ олієжировий 250, 251 
‐ промисловий 633 
‐ птахокомбінати 245, 246 
‐ райпромкомбінати 218, 267 
‐ рибний 429 
‐ суперфосфатний 223, 224 
‐ харчовий 259, 260 
‐ хімічний 223 
‐ хлібопродуктів 252 
‐ холодильний 275 
‐ цукрові 169, 170, 238, 239, 284, 404, 424, 430, 461 

 Коменданти, комендатури 44, 82-84, 143-146, 169, 170, 273, 634 
 Комісари 

‐ військовий 126, 145, 508,  
‐ Вінницький окружний (гебітскомісар) 11, 617, 619, 644, 645 
‐ Вінницький окружний 631 
‐ Житомирський генеральний 619 
‐ міські 619 
‐ партизанських загонів 598, 651 
‐ повітові 54, 81, 83, 90, 176, 
‐ Подільський губернський 10, 28, 81, 86, 142, 432 
‐ Подільського губвійськкомату 143 
‐ політкомісар 599 
‐ райпродкомісари 520 
‐ рейхскомісар 619, 632 
‐ сільський 84 
‐ Тимчасового уряду 10 
‐ штаб-комісар 620 

 Комісаріати 
‐ військові 139-143, 148, 508 
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‐ гебітскомісаріати 617, 673 
‐ генеральний Житомирський 617, 647 
‐ окружні 630, 673 
‐ Райхскомісаріат 673 

 Комісії 10, 49, 56, 477, 526, 517, 519 
‐ адміністративні 121 
‐ адміністративно-територіальні 98, 127 
‐ апеляційна ЦКК РКП(б) 537 
‐ арбітражна 167 
‐ атестаційні 232, 270, 452, 500 
‐ балансові 214, 243, 334, 335 
‐ будівельні 46, 63, 144 
‐ бюджетна 98 
‐ виборчі 98, 99, 101, 121, 122, 130, 131 
‐ військова будівельна 43 
‐ військові 522 
‐ військово-продовольча особлива 402, 445, 520 
‐ військово-слідча 43 
‐ військово-спортивні 541 
‐ військово-торговельна 244 
‐ внутрішньої торгівлі 400, 401 
‐ у справах виборів до Державної думи 18 
‐ у справах колишніх червоних партизанів та червоногвардійців 487, 488 
‐ географічного товариства 578 
‐ дегустаційні 242, 247, 249, 255 
‐ Державного контролю Ради Міністрів УРСР 135 
‐ дисциплінарні 259, 574 
‐ дитячі 545 
‐ для боротьби з наслідками голоду 197, 489, 490 
‐ для розгляду проектів будівництва бібліотеки в пам′ять 

Коцюбинського 276 
‐ допомоги демобілізованим червоноармійцям 124, 494 
‐ допомоги дітям 360, 488, 489, 499, 563 
‐ едукаційна 56 
‐ екзаменаційні 56, 367-370, 373, 376, 539, 647, 649 
‐ експертні 8 

виписна 513 
з розширення вінницького водопроводу 430 
лікарняно-трудові 484 

‐ експертно-перевірна 383, 582 
‐ жиро-балансова 261 
‐ житлові 449 
‐ з боротьби з дезертирством 150 
‐ з боротьби з контрреволюцією 90, 168 
‐ з вивчення історії партії та історії революції 6, 539 
‐ з використання трудових ресурсів сіл 491 
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‐ з вивчення стану справ в економіці та соціальній сфері 128  
‐ з виїзду громадян за кордон 525, 527 
‐ з вирішення конфліктних питань 467 
‐ з історії Жовтневої революції 539 
‐ з контролю за проведенням українізації 522 
‐ з ліквідації неписьменності 377, 394 
‐ з надання броні на виробництві 540, 544 
‐ з націоналізації земель 238, 292, 294, 295, 347 
‐ з обліку і вилучення із військових установ матеріалів, 

непридатних для військових потреб 428 
‐ з обстеження підприємств 448 
‐ з обстеження якості м′яса 438 
‐ з організації громадських робіт 203 
‐ з організації дитячого піонерського руху 540 
‐ з охорони лісів 351 
‐ з охорони праці та техніки безпеки 452, 466, 469, 470 
‐ з оцінки музейних експонатів 388 
‐ з оцінки садків 294 
‐ з перевірки комуністів та проведення чисток партійних 

рядів 522, 524, 529, 536-538 
‐ з перевірки майна колишніх поміщицьких маєтків 537 
‐ з перевірки наявності і стану продовольства і фуражу на 

складах 428 
‐ з перевірки педагогічного стажу 376 
‐ з перевірки плантацій цукрового буряка 534 
‐ з перевірки якості проектної документації 459 
‐ з перевірки якості роботи адвокатів 164 
‐ з переоцінки товарів у приватних магазинах 418 
‐ з питань боротьби з організованою злочинністю 138 
‐ з питань жінок 602 
‐ з питань народної освіти, науки та культури 588 
‐ з питань охорони пам′яток давнини 380 
‐ з питань покращення побуту робітників 462 
‐ з питань релігій 121  
‐ з питань утилізації архівних матеріалів 380 
‐ з постачання робітників 443 
‐ з приймання виконаних будівельних і ремонтних робіт 185 
‐ з приймання та здачі в експлуатацію об'єктів будівництва 337, 568 
‐ з прийому випускних іспитів 375 
‐ з прийому до комсомолу 545 
‐ з прийому майна, яке належало княгині Щербатовій 510 
‐ з реквізиції приміщень 82  
‐ з розгляду матеріалів на учасників антифашистської 

боротьби 650 
‐ з розподілу студентів-випускників 369 
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‐ із сортовипробування сільськогосподарських культур 325 
‐ із соціального забезпечення 375 
‐ з товарів народного споживання 602 
‐ з трудових конфліктів 263 
‐ з українізації радянського апарату та шкіл 358 
‐ з чистки комосмольців 540, 545 
‐ з чистки окруправління міліції 179 
‐ з чистки радянських органів 465 
‐ з чистки рядів мисливців 343 
‐ з якості продукції 216, 218 
‐ зі збору пожертви десятого гроша 9 
‐ зі збору пожертвувань на армію 48 
‐ земельні та землевпорядні 19, 69, 83, 84, 240 
‐ із визначення стану посівів і трав 419 
‐ із встановлення і розслідування злочинів німецько-

фашистсьикх загарбників та їх спільників 129, 650 
обласна 129 
надзвичайна державна 129 
районні 129, 130 
міські 130 

‐ із розслідування погромів 84 
‐ кваліфікаційні 213, 372 
‐ конкурсні 128, 553 
‐ контори “Заготзерно” 252 
‐ контрольні 535-538, 553 
‐ конфліктні 258 
‐ кредитні 424 
‐ культурно-просвітні 145 
‐ лікарсько-контрольні 501 
‐ ліквідаційні 94, 98, 100, 126,127, 204, 275, 330, 417 

військово-споживчого товариства військ Поділля 149 
губернська 127 
з ліквідації повітових відділв військово-продовольчого 
постачання 428 
контори державного страхування 202, 203 

‐ лікувальна 645 
‐ лікувально-трудові 512 
‐ медико-педагогічні 361 
‐ методичні 367 
‐ метрична міжвідомча 461 
‐ міських товариств допомоги нужденним громадянам 486 
‐ незаможних селян 98, 123, 124 
‐ обрядова 596 
‐ оздоровчі 103 
‐ оціночна 47 
‐ партизанські 487 
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‐ партійні 525, 527, 534, 537, 538, 650 
‐ партійого контролю 524, 536 
‐ пенсійні 483 
‐ планові 98, 181-185, 273, 330, 447, 481 
‐ податкові 191 
‐ постачання 87 
‐ постійні при райвиконкомах і радах 101, 119, 121, 122, 435 
‐ приймальні 365, 375 
‐ продовольчі 52, 158, 443 
‐ ради Подільського сільськогосподарського товариства 78 
‐ радянського контролю при РНК СРСР 536 
‐ ревізійні 45, 53, 87, 207, 282, 469, 474, 479, 518, 529, 572 
‐ ревізькі 67 
‐ реєстраційні 281 
‐ ремонтна 339 
‐ робітничо-селянської інспекції 133, 536 
‐ розціночно-конфліктні 440, 474, 492 
‐ санітарні 499 
‐ санітарно-виконавча 65, 66 
‐ слідча 537 
‐ сприяння інвалідам Великої Вітчизняної війни 484 
‐ союзно-контрольна 579 
‐ сприяння державному кредитуванню підприємств 431 
‐ судово-земельні 153, 292 
‐ тарифікаційні 224 
‐ тарифно-розціночні 462 
‐ технічна 620 
‐ товариств взаємодопомоги 495 
‐ у справах нацменшин 99     
‐ у справах неповнолітнх 121 
‐ урядові 6  
‐ фінансові 85 
‐ шефська над польським комсомолом 541 
‐ шляхові 46, 47 

 Комітети 66 
‐ агропромислові 249, 324, 327, 335, 341, 436 
‐ батьківські 59, 374 
‐ бідноти 454 
‐ біржі праці 234, 493, 494 
‐ боротьби з безробіттям 197, 235, 266, 493, 494, 496 
‐ будівельний 207 
‐ взаємних кредитів 200 
‐ виконавчі 25, 99, 293, 352, 364, 430 

Вінницької міської ради 89, 167, 193, 294 
Вінницької обласної ради 120, 128, 151, 209, 231, 247, 267, 
280, 391, 399, 515 
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волосні 22, 89, 96, 201 
губернський 78, 92, 93, 159, 167, 181,185, 191, 193, 202, 
281, 287, 402, 403, 405, 415, 480, 481, 488, 491 
місцеві 195 
міських рад 119, 194, 357 
обласні 192, 226, 231, 275, 343, 357, 361, 373 
окружні 98, 119, 127, 159, 182, 192, 266, 287, 317, 405, 488, 
491, 492 
повітові 94, 150, 154, 186, 191, 193, 203, 205, 403, 491, 492 
районних рад 100, 101, 166, 183, 194, 278-280, 290, 291, 
343, 344 
районних рад м. Вінниці 121, 454 
селищних рад 122 
сільських рад 103, 110, 201 
Центральний 300 

‐ віспяний 66 
‐ Всеукраїнський комітет сприяння житловому і 

комунальному будівництву 275 
‐ громадських робіт 494 
‐ громадського здоров′я 65 
‐ демобілізаційний 82 
‐ державної безпеки 170 
‐ державних споруд 270, 271 
‐ допомоги дітям 488, 489 
‐ допомоги євреям 576 
‐ допомоги хворим і пораненим червоноармійцям 494, 495 
‐ “Друзі дітей” 563, 564 
‐ ДТСААФ 567, 568 
‐ електронної техніки 214 
‐ Єврейський громадський комітет на Поділлі 489 
‐ єврейський комітет бідноти 84 
‐ Єврейський комітет Румунії 620 
‐ з будівництва лікарні 65 
‐ з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства 345 
‐ з врегулювання натуральних повинностей 55 
‐ з легкої та текстильної промисловості 235 
‐ з надання відстрочок військовозобов′язаним 43 
‐ з матеріально-технічного постачання 409 
‐ з обліку та розподілу робочої сили 491 
‐ з постачання армії 44 
‐ з профтехосвіти 370 
‐ з радіофікації та радіомовлення 399, 400 
‐ з телебачення та радіомовлення 399 
‐ з трудової повинності 454 
‐ заготівельний 435 
‐ земельні 83, 85 
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‐ зі знищення саранчі 68 
‐ зі шкільної просвітницької справи 63 
‐ із водного господарства 355 
‐ із забазпечення нафтопродуктами 411 
‐ кооперативні 149, 280, 281 
‐ КП(б)У, КПУ 122, 160, 268, 355, 517, 519, 520-525, 528, 

530, 531, 553, 555, 556, 568, 575, 579 
‐ КПРС 151, 152 
‐ ліквідаційні 175, 430, 438 
‐ ЛКСМУ 393, 540-545, 548, 549, 602, 650 
‐ Міжнародної організації допомоги борцям революції 573 
‐ місцеві 243, 277, 363, 367, 368, 373, 410, 411, 412, 569 
‐ народного контролю 136-138, 242, 412 
‐ незаможних селян 123-126, 300, 520, 651 
‐ охорони пам′ятників давнини 6 
‐ партизанські 579 
‐ партійні 524-530, 533, 534-537, 539 
‐ партійно-державного контролю 135, 137, 138, 525 
‐ педагогічний 61 
‐ піклувальний про в′язниці 70 
‐ піклування про народну тверезість 70 
‐ продовольчі 186, 201, 244, 402, 403, 432,  577 
‐ промислової спілки кооперативних кустарів 444 
‐ профосвіти 365 
‐ профспілкові 219, 242, 289, 354, 374, 384, 385, 391, 400, 

411, 412, 450, 451, 461, 463-470, 473-475, 477-479, 585, 602 
‐ профшкіл 376 
‐ революційні 89, 90, 520 
‐ робітничо-селянської оборони 141 
‐ розпорядчий 19, 65 
‐ санітарні 499 
‐ спілки кооперативних товариств 281, 282 
‐ стандартів, мір та вимірювальних приладів 460 
‐ статистики 187 
‐ технічно-будівельний 276 
‐ Товариства “Геть неписьменність” 360, 361 
‐ Товариства поранених та хворих воїнів 71 
‐ Товариства сприяння жертвам інтервенції 487 
‐ у справах фізичної культури і спорту 515, 516 
‐ у шкіряних справах 85, 86 
‐ Українського Червоного Хреста 569-571 
‐ харчової промисловості 239 

 Консисторії  
‐ Брацлавська православна 71 
‐ Брацлавсько-Житомирська 72 
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‐ Луцько-Житомирська 74 
‐ Могильовська римо-католицька 80 
‐ Подільська 72-74, 76 

 Контори 176, 443 
‐ “Головм′ясомолзбут” 265 
‐ “Губсіль” 253, 254 
‐ “Екпортліс” 426, 433 
‐ “Заготзерно” 252, 433, 434, 640 
‐ “Поділляліс” 229 
‐ “Продсилікат” 223 
‐ “Село-техніка” 421 
‐ “Сільгосппостачання” 344, 345 
‐ “Союззаготекспорт” 436 
‐ “Союзтехрадіо” 400 
‐ “Союзтранс” 440, 441 
‐ “Союзхліб” 244, 442 
‐ “Укржитлокооппостач” 429 
‐ “Укркнигокультторг” 421 
‐ “Укроптбакалія” 407 
‐ “Укрторгплодоовочтрест” 290, 406, 427 
‐ “Хлібопродукт” 418, 419, 422 
‐ акціонерного товариства “Стандарт” 442, 443 
‐ акціонерного товариства для торгівлі рудою, металом та 

металобрухтом “Рудметалторг” 422 
‐ акціонерного товариства з будівництва, обладнання та 

ремонту млинів, елеваторів, олійниць, хлібозаводів 276 
‐ акціонерного товариства з торгівлі хлібними та іншими 

сільгосппродуктами 422 
‐ акціонерного товариства торгівлі металовиробами 420 
‐ бджільництва 322, 439 
‐ Бердичівської сільськогосподарської кооперативної спілки 333 
‐ будівельні 275, 277, 78 
‐ Всесоюзного державного об'єднання кормової промисловості 

337, 338 
‐ Всесоюзного об′єднання торгівлі з іноземцями 

(ТОРГСИН) 425, 426 
‐ Всеукраїнського союзу сільгоспкооперації 333 
‐ Всеукраїнського торговельно-промислового товариства 

416, 417 
‐ Всеукраїнського тресту боротьби зі шкідниками сільського 

та лісового господарства 320-322 
‐ Всеукраїнської ради постачання залізничників 429 
‐ газети “Известия” 396 
‐ Головцукру 407 
‐ державного страхування 201, 202 
‐ державного хлібного бюро 87 
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‐ для торгівлі сільгоспмашинами, знаряддями та технічними 
приладами 421 

‐ експотно-сировинна 423 
‐ житлово-кооперативного будівництва 444 
‐ з виробництва житлово-будівельних матеріалів 271-273,  
‐ з шовківництва 341 
‐ заготівельні 245, 402, 403, 432, 440, 641 
‐ зв′язку 599 
‐ інкубаційно-птахівничих станцій 340, 341, 640 
‐ іногороднього маклера Київської товарної біржі 404 
‐ Київського відділення синдикату рибної промисловості 418 
‐ контракційно-заготівельна 441 
‐ курортна 509 
‐ лісогосподарського тресту 348 
‐ маслоконтора 641 
‐ меліоративно-будівельна 301 
‐ Міжобласна енергетична експлуатаційна контора сільського 

господарства 207 
‐ нотаріальні 151-153, 157, 165, 166,  
‐ паливні 210, 412 
‐ плодоовочеві 436-438 
‐ із закупівлі рогатої худоби, свиней, птиці 642 
‐ постачально-збутова 444 
‐ постачання їдалень 431 
‐ постачання підручниками і навчальними посібниками 644 
‐ поштово-телеграфні 47, 86, 288, 636 
‐ прокату кінофільмів 387 
‐ Радянсько-польського акціонерного товариства 442 
‐ райбудконтори 267, 277 
‐ садово-виноградно-ягідного і городнього центру колгоспів 331 
‐ сектора періодичних видань Книгоцентру 398 
‐ товариства “Село-допомога” 300 
‐ торговельні 396, 404, 422, 423 
‐ тресту “Українліс” 225, 226, 433 
‐ тресту “Укрм′ясохолодобійня” 253 
‐ Укравтопромторгу 424 
‐ Українського державного шкіряного тресту 230 
‐ Укрзаготскот 642, 643 
‐ Укрм’ясотресту 438, 439 
‐ уповноваженого інкубатурно-птахівничого центру 331 
‐ уповноваженого Тресту радянських господарств на Поділлі 330 
‐ хлібна 641 

 Конференції 12, 94, 103, 242, 249, 250, 585, 601 
‐ виробничі 281 
‐ військово-наукові 586 
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‐ волосні безпартійні 90, 96, 103 
‐ Всеросійська партійна 535, 537 
‐ вчительські 359, 363, 364 
‐ економічні 527 
‐ жіночі 526 
‐ з охорони пам′яток історії та культури 575, 576, 596 
‐ зоотехнічно-ветеринарні 303 
‐ істориків-славістів 603 
‐ історико-літературні 612 
‐ книголюбів 655 
‐ КП(б)У 517, 522-529, 531, 534, 535, 553, 587, 599 
‐ лікарські 504, 507 
‐ ЛКСМУ 540-542, 544, 545, 547-549, 599, 654 
‐ медсестер 504, 506 
‐ наукові 586, 588, 589, 592, 597, 603-606 
‐ науково-педагогічні 58 5863, 584 
‐ науково-практичні 383, 388, 572, 583, 584 
‐ науково-теоретичні 585 
‐ науково-технічні 591 
‐ науково-фольклористичні 596 
‐ педагогічні 370 
‐ політвідділів 552 
‐ працівників охорони здоров′я 500, 580 
‐ профспілкові 208, 463, 464, 467, 470, 471, 473-475, 477 
‐ робітничої молоді 522 
‐ селянські безпартійні 518 
‐ Товариства “Знання” 606 
‐ Товариства “Червоний Хрест” 569, 570, 655 
‐ товариства ДТСААФ 568 
‐ учительські 654 
‐ цукровиків 462 
‐ читацькі 384, 397, 579, 595 

 Кооперація 182, 200, 235, 333, 340, 412, 415, 416, 425, 438, 444-446, 
644 

‐ виноградарсько-бджільницька 444 
‐ виробничо-споживча 182, 446 
‐ військова 249 
‐ гірничо-будівельна 444 
‐ житлова 271, 276, 277, 282, 430, 447 
‐ житлово-будівельна 444 
‐ житлово-орендна 276, 444 
‐ інвалідів 282, 446, 495, 510 
‐ кустарно-промислова 282, 417, 444-446 
‐ лісопромислова 282, 444, 445 
‐ молочно-тваринницька 317, 318, 446, 477 
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‐ промислова 233, 235, 269, 281, 282, 417, 440, 444, 445, 644 
‐ птахівницька 444 
‐ різнопромислова 444 
‐ садово-городньо-виноградно-пасічницька 317 
‐ сільськогосподарська 198, 317, 332, 333, 401 
‐ споживча 137, 400, 405, 413, 414, 435, 476, 478 
‐ яєчно-птахівнича 317, 340 
‐ художньо-промислова 444 
‐ цукровиків 443, 444 

 Корисні копалини 220, 222 
 Коробкові збори 41 
 Костьоли 74, 80 
 Курси 378, 555 

‐ агрономічні 379 
‐ акушерські 376 
‐ викладачів фізкультури 515 
‐ Вищі курси НК зв′язку 599 
‐ водійські 568 
‐ дошкільного виховання 595 
‐ електротехнічні 379 
‐ Жмеринські вечірні загальноосвітні 62 
‐ з підвищення кваліфікації 367, 583 
‐ з підготовки бібліотекарів єврейських бібліотек 574 
‐ з підготовки партійних і радянських працівників 524 
‐ з підготовки вчителів 596 
‐ з підготовки до вступу у внз 365, 584 
‐ зуботехніків 375 
‐ м′ясозаготівельників 438 
‐ медичної допомоги 569, 570 
‐ медсестер 570, 571 
‐ музичні 593 
‐ педагогічні 372, 379 
‐ пожежно-технічні 379 
‐ санітарної оборони 570 
‐ українізації 379 
‐ фармацевтичні 367 

  Лабораторії 261,  
‐ біологічні 323 
‐ ветеринарні 339, 340 
‐ ветеринарно-бактеріологічна 339 
‐ вовни 329 
‐ державного нагляду за стандартами та вимірювальною 

технікою 460 
‐ з вимірювальної техніки 460 
‐ контрольно-виробничі 249 
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‐ контрольно-насіннєва 324-326, 643 
 Лазарети 79, 339 
 Лазні 276, 637 
 Лікарні 65, 78, 79, 502 

‐ залізничні 580 
‐ земські 502 
‐ ім. Пирогова 28, 503, 504,  
‐ інфекційна 273 
‐ міські 66, 502, 604 
‐ обласна дитяча клінічна 513 
‐ окружна 64 
‐ психіатрична 64, 65, 133, 504, 512, 620 
‐ районні 501, 502, 505, 506 
‐ сільські 505 
‐ шкірно-венерична 506 

 Лісництва, лісорозробки 69, 86, 146, 294, 347, 348, 350-352, 639 
 Магазини 176, 406, 511,  

‐ військово-продовольчі 147, 148 
‐ запасні 52 
‐ книжкові 397 
‐ приватні 418 

 Магістрати 9, 32, 33, 37,  
 Майстерні 211, 234, 235, 261, 337, 415, 461 
 Мирові посередники 15-18, 668 
 Міліція 12, 81, 93, 95, 99, 100, 160-162, 175-180, 186, 519, 535 
 Міністерства 84, 128, 171, 238, 289, 349, 383, 524, 674 

‐ автомобільної промисловості 212 
‐ автомобільного транспорту 290 
‐ будівництва 271, 290,  
‐ будівництва і експлуатації автомобільних доріг 291 
‐ верстатобудівної та інструментальної промисловості 212, 213 
‐ виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів 295 
‐ військове 142 
‐ внутрішніх справ 16, 18, 20, 25, 36, 40, 65, 81, 82 
‐ внутрішньої та зовнішньої торгівлі СРСР 407 
‐ державного контролю 134, 135 
‐ державного майна 69 
‐ електронної промисловості 213, 214, 456, 457 
‐ енергетики та електрифікації 208 
‐ єврейських справ Директорії УНР 85 
‐ житлово-комунального господарства 450, 452 
‐ заготівель 252, 261, 430, 434-436, 442, 549 
‐ зв′язку 289 
‐ земельних справ 86, 295 
‐ комунального господарства 451 
‐ культури 370, 372, 384, 385, 387-393, 399, 416, 557, 600,  
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‐ легкої промисловості 232-235 
‐ лісового господарства 349, 352 
‐ машинобудування для легкої і харчової промисловості та 

побутових приладів 213, 216, 217 
‐ меблевої промисловості 228 
‐ меліорації та водного господарства 280, 354-357 
‐ місцевої промисловості 267, 270 
‐ місцевої паливної промисловості 209, 411 
‐ монтажних і спеціальних будівельних робіт 280 
‐ м′ясної та молочної промисловості 121, 245-247, 260-262, 265 
‐ народного господарства УНР 87 
‐ народної освіти 62, 63, 361, 366-369, 370, 372 
‐ оборони 610 
‐ охорони здоров′я 65, 367, 376, 500, 504, 507-509, 511, 512, 515 
‐ плодоовочевого господарства 262, 263 
‐ побутового обслуговування 451 
‐ приладобудування, засобів автоматизації і систем 

управління СРСР 216 
‐ промисловості будівельних матеріалів 223, 278, 280, 431 
‐ промислового будівництва 271, 274, 275, 279, 280, 346,  
‐ радгоспів УРСР 334, 335 
‐ радіопромисловості 214, 215 
‐ рибного господарства та промисловості 279, 342 
‐ сільського господарства 121, 211, 218, 219, 280, 295, 303, 320, 

322, 323-329, 336, 338-342, 344, 349, 353-355, 369, 373, 393, 
439, 457, 458 

‐ соціального забезпечення 460, 483, 484, 512, 513 
‐ торгівлі 408, 409 
‐ торгівлі та промисловості 61 
‐ тракторного та сільськогосподарського машинобудування 

211, 218 
‐ трудових резервів 370, 490 
‐ фінансів 45, 48-50, 52, 61, 138, 192, 194, 196, 303,  
‐ харчової промисловості 221, 222, 238, 241, 248, 250, 255, 

262, 263, 279, 408, 454, 455 
‐ хімічної промисловості 441 
‐ хлібопродуктів 241, 242 
‐ юстиції 33-36, 157, 162, 164, 171,  

 Млини 9, 49, 201, 205, 217, 241, 243, 244, 252, 259, 266, 276, 375, 401-
403, 405, 420, 434, 477, 638 

 Монастирі 10, 73, 74, 80,  
 МТС 101, 293, 296, 301-303, 344, 435, 476, 479, 522, 551, 552, 554-556, 

562, 581, 605, 639, 654 
 Музеї 385, 388, 578, 597, 599 

‐ педагогічний 56 
‐ краєзнавчий 387, 388, 647 
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‐ ім. Коцюбинського 388 
‐ історії села 613 
‐ Л. Ратушної 652 
‐ меморіальний музей В.В. Порика 614 
‐ шкільні 654 

 Намісництва  
‐ Брацлавське 5, 9, 15, 28-31, 37, 48, 72, 665-667 
‐ Вознесенське 666 
‐ Волинське 665, 667 
‐ Київське 665 
‐ Мінське 667 
‐ Подільське 665-667 

 Народні комісаріати 101, 171 
‐ важкої промисловості 210, 211, 220 
‐ внутрішніх справ 17, 90, 167, 182, 185, 300, 347 
‐ внутрішньої торгівлі 236, 400, 401, 447 
‐ внутрішньї та зовнішньої торгівлі 348, 404 
‐ державного контролю 131 
‐ заготівель 430 
‐ зв′язку 289 
‐ земельних справ 292, 293, 295, 302, 303, 322, 333, 341, 347, 

348, 350, 354, 551 
‐ землеробства 551, 555 
‐ зернових і тваринницьких радгоспів 303 
‐ зовнішньої торгівлі 407, 348 
‐ комунального господарства 449, 450 
‐ комунального господарства та паливної промисловості 

210, 411 
‐ легкої промисловості 230, 231 
‐ місцевої промисловості 217 
‐ освіти 58, 185, 187, 357-360, 365, 371, 374, 388, 593 
‐ охорони здоров′я 498-500, 505, 510 
‐ постачання 260, 333, 338 
‐ праці 493 
‐ продовольства 402 
‐ продовольчих справ 402 
‐ радгоспів 553 
‐ рибної промисловості 342 
‐ РСІ 131, 132-134 
‐ соціального забезпечення 481, 485 
‐ текстильної промисловості 341 
‐ технічних культур 326, 327 
‐ торгівлі 366, 405, 406, 420 
‐ фінансів 182, 185, 187, 191-193, 204, 347, 402, 481 
‐ харчової промисловості 216, 326, 327, 366, 407 
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‐ шляхів і залізниць 556 
 Нотаріуси 10, 35, 38-40 
 Об′єднання  

‐ “Вінницядеревпром” 227, 228 
‐ “Вінницяенерго” 208 
‐ “Вінницязв′язок” 289 
‐ “Вінницяліс” 348, 349 
‐ “Вінницямеліоволгосп” 355, 356 
‐ “Вінницяплодоовочпром” 262 
‐ “Вінницяпромбуд” 533 
‐ “Вінницярадгоспвинпром” 334, 335 
‐ “Еліта” 327 
‐ “Жовтень” 214 
‐ “Заготзерно” 252, 433, 434,  
‐ “Західелеваторагроспецбуд” 280 

“Інфракон” 456 
‐  “Маяк” 551 
‐ “Металіст” 267 
‐ “Облавтодор” 290 
‐ “Облміжколгоспбуд” 279 
‐ “Облміжколгоспшляхбуд” 291 
‐ “Облплодоовоч” 334 
‐ “Поділля” 231 
‐ “Поділлядержліс” 225 
‐ “Поділлядрук” 268 
‐ “Подолянка” 267 
‐ “Продтовари” 551 
‐ “Свиновод” 303 
‐ “Сільгосптехніка” 345 
‐ “Сортнасінняовоч 334 
‐ “Союзелектромаш” 215 
‐ “Союзсільгоспмаш” 218 
‐ “Союзтранс” 440 
‐ “Союзхліб” 442 
‐ “Термінал” 215, 551 
‐ “Укржитлокооппостач” 430 
‐ “Укрпивопром” 259 
‐ “Укрсільгоспхімія” 336 
‐ “Укрстінматеріали” 280 
‐ “Укрцукропром” 222 
‐ “Хімпром” 223 
‐ “Центроплодоовоч” 437 
‐ “Цукротрест” 404, 519 
‐ агропромислові 295, 298, 299,  
‐ боротьби з шкідниками 321, 322,  
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‐ будівельних матеріалів 278, 280 
‐ вантажного автотранспорту 290 
‐ взуттєве ім. Щорса 234, 602 
‐ виробничо-художнє об′єднання “Вінничанка” 269, 270 
‐ державних спиртових заводів 254, 256 
‐ житлово-експлуатаційне 452 
‐ житлово-комунальне 271 
‐ з видобутку вапнякового каменю 221, 222 
‐ з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства 

344, 345 
‐ з виробництва діамантів “Кристал” 216 
‐ з контрактації, заготівлі, переробки і збуту продуктів 

бджільництва 439 
‐ з шовківництва 341 
‐ залізничних підприємств 551 
‐ інкубаторних станцій 331 
‐ істориків природознавства і техніки 591 
‐ консервної промисловості 262, 
‐ кооперативні 443 
‐ кооперативно-виробничі 283, 445, 446, 644 
‐ м′ясної промисловості 246, 247,  
‐ молочної промисловості 261, 262 
‐ облколгоспферми 330 
‐ пасажирського автотранспорту 290 
‐ пивобезалкогольної промисловості 258 
‐ Південнобузьке водогосподарське 356, 357 
‐ плодорозсадне 329 
‐ побутового обслуговування населення 450, 451,  
‐ поліграфічне 268 
‐ промислово-будівельних матеріалів 274 
‐ селян 304 
‐ сільськогосподарських колективів 318 
‐ Союзпромкорм 337 
‐ спиртових заводів 255, 256 
‐ телебачення і радіомовлення 399, 651 
‐ торгівлі з іноземцями ТОРГСИН 425, 426 
‐ транспортного та складсько-тарного господарства 320, 

440, 441 
‐ трудові 243 
‐ Укрбджолопродукт 322 
‐ Укрбродоб′єднання 258 
‐ "Укролієжирагропром" 250 
‐ Укрплодоовоч 406, 437 
‐ хлібопекарної промисловості 241, 242, 252 
‐ художніх промислів 269 



  730

‐ хутрової та овчинно-шубної промисловості 233 
‐ цукрової промисловості 237, 238 
‐ швейні 232, 234, 551 
‐ шкіргалантерейної промисловості 235 

 Олійниці 276 
 Опіки 20 
 Пам′ятники 6, 20, 357, 358, 385, 416, 575, 578, 585, 596, 655, 656 

‐ Матросу Кішці 652 
‐ М.М. Коцюбинському 275, 383,  
‐ М.І. Пирогову 276 
‐ Я. Івашкевичу 651 
‐ загиблим воїнам, підпільникам та партизанам 653, 656 

 Парки 360, 385, 578,  
‐ автобусний 287 
‐ культури та відпочинку 385, 568 
‐ машинно-тракторні 345, 552, 555,  

 Поліції 25, 36, 40, 41, 53, 56, 70, 617, 622, 630, 653 
 Попечителі  

‐ Віленського університету 55 
‐ Гімназій 59 
‐ Київського навчального округу 56-60, 62-64, 75,  
‐ Харківського навчального округу 56,  
‐ Шкіл 63 

 Правління 
‐ волосні 22, 41, 54, 65, 667 
‐ городничі 40 
‐ губернські 16, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 41, 47, 55, 66, 

68, 70 
‐ духовні 72-74 
‐ міські 40 
‐ намісницькі 10, 15, 28, 29, 31 
‐ сільські 21 
‐ училищні 75 

 Предводителі дворянства 16, 20, 65, 67, 68 
 Пристави 35, 40, 41 
 Присутствія 

‐ у прибуткових справах 53 
‐ у селянських справах 16, 19 
‐ у чиншових справах 12, 18 
‐ з квартирного податку 50  
‐ із земських повинностей 55 
‐ по торгових цінах 53 
‐ прибуткового податку 15 
‐ рекрутські 17 
‐ у військовій повинності 17, 42 

 Прокуратури 28, 99, 150, 152, 153, 161-163, 168, 412, 535, 555, 556 
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 Прокурори 10, 35, 36, 81, 160-163, 179 
Професійні спілки 90, 120, 170, 208, 219, 270, 277, 350, 354, 363, 367, 
368, 370, 371, 373, 374, 384, 393, 413, 433, 457, 461-467, 469-475, 477-
480, 493, 496, 509, 510, 515, 517, 519, 522, 526, 528, 530, 531, 538, 539, 
562, 564, 571, 572, 585, 654 

‐ будівельників 463, 467, 468, 477-479  
‐ вчителів 590 
‐ двірників і хатніх робітниць 479 
‐ працівників гірничо-рудної промисловості 478 
‐ працівників залізничного, портового і шляхового будівництва 478 
‐ працівників зв′язку 289, 468 
‐ працівників комунального господарства 379, 450, 464, 467, 468 
‐ працівників кооперативних, бурякових і сільськогосподарських 

товариств і колективів 477 
‐ працівників культури 391 
‐ працівників машинно-тракторних станцій 479 
‐ праціників медично-санітарної справи 467, 468,  
‐ працівників мистецтв 467, 468 
‐ працівників місцевої промисловості 452 
‐ працівників народного харчування 467-469 
‐ працівників освіти 466-469, 478, 479 
‐ працівників радянської торгівлі 478 
‐ працівників текстильної і легкої промисловості 602 
‐ працівників харчової та смакової промисловості 466, 468, 

469, 477, 479 
‐ працівників шкірянної промисловості 467-469 
‐ радянських і торговельних службовців 467, 468, 478, 479 
‐ робітників деревообробної промисловості  
‐ робітників землі і лісу 466 
‐ робітників і службовців залізничного і водного транспорту 478 
‐ робітників металургійної промисловості 474 
‐ робітників місцевого транспорту 467-469  
‐ робітників поліграфічної промисловості 467, 478 
‐ робітників радянських, громадських, торговельних 

установ і підприємств 466, 469 
‐ робітників цукрової промисловості 461, 462, 467-469, 477 
‐ робітників швейної промисловості 468, 469, 478 
‐ сільськогосподарських і лісових робітників 467-469, 477, 478 

  Пункти 273 
‐ “Всеобуч” 379 
‐ “Вукооптранс” 441 
‐ “Заготскот” 642 
‐ відгодівельні 239, 240, 439 
‐ військово-продовольчі 147, 443 
‐ дезинфекційні 148 
‐ евакуаційні 44, 145 
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‐ заготівельні 252, 338, 418-420, 422, 423, 434-436, 442, 640, 642 
‐ ліквідації неписьменності 358, 360 
‐ нічліжні 488 
‐ птицезаготівельні 438 
‐ сепараторні 641 
‐ табірні 172 
‐ тракторний 419 
‐ учбово-консультативні 591 
‐ харчувальні 488, 569 
‐ штучного запліднення 338 

 Рабинати 80 
Радгоспи 104, 222, 252, 262, 297, 299, 319, 320, 322, 323, 328-330, 
334-337, 341, 345, 354, 355, 417, 435, 436, 439, 441, 457, 527, 531, 
553, 554, 562, 654, 674 

‐ бурякорадгоспи 238-240, 250, 476, 554 
‐ винної промисловості 334 
‐ відгодівельні 246 
‐ військові 146 
‐ племрадгоспи 319, 320 
‐ плодово-ягідні 334 
‐ свинарські 303, 476, 554 
‐ Укрсадвинтресту 434 

 Ради 
‐ агропромислових формувань 298 
‐ Верховна 8, 101, 119-121, 130, 137, 138, 151 
‐ військова 136, 139, 143, 144 
‐ Вінницька 25, 89 
‐ Всеросійських кооперативних з′їздів 51 
‐ губернська 203 
‐ державна 35, 64 
‐ добровільних спортивних товариств 516, 517 
‐ економічна 93, 98, 205 
‐ єпархіальні училищні 74, 75 
‐ з промисловості, будівництва і транспорту 562 
‐ з сільського господарства 562 
‐ Міністрів 58, 119, 120, 121, 135, 136, 138, 150, 151, 171, 

183, 184 
‐ міські 119, 121, 134, 166, 178, 364 
‐ Народних комісарів 136, 150, 192 
‐ Народних Міністрів УНР 54 
‐ народних суддів 157 
‐ народні 57 
‐ народного господарства 90, 203, 206,  
‐ національностей 130 
‐ обласна 101, 120, 121, 128, 131, 151, 168, 184 
‐ Організації ветеранів України 560 
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‐ педагогічні 57, 58, 63, 88, 174,  
‐ попечительські 61 
‐ праці та оборони 136 
‐ районні 101, 205 
‐ революційна 145 
‐ робітничих та селянських депутатів 92, 93, 127, 150, 167, 

172, 181, 182, 185, 191, 653 
‐ селищні 122, 166, 676 
‐ сільські 101, 103, 104, 153, 166, 295, 333, 337, 363, 435, 483, 

485 
‐ училищні 60, 61, 74 
‐ фізичної культури 514, 515 
‐ Центральна 10, 26, 81, 82, 85 
‐ шкільні 57, 62 

 Ратуші 38 
 Розправи  

‐ верхня 10, 37 
‐ нижня 37 
‐ сільські 37 

 Санаторії 13, 96, 498, 510 
 Сейми  

‐ Речі Посполитої 37, 48, 664, 665 
‐ Люблінський унійний 663 

 Семінарії 58, 75 
 Сенат 16, 17, 19, 20, 26, 27, 30-35, 38, 40, 46, 47, 49, 54, 55, 67, 70, 72, 74, 666 

‐ США 589 
 Синод 72, 76 
 Склади 46, 52, 148, 252-254, 402, 422, 423, 425, 428, 432, 434, 440, 441, 

443, 640 
 Союзи 

‐ “Господарсоюз” 317, 333 
‐ бурякових виробничих кущів 317 
‐ бурякових та сільськогосподарських товариств 277, 317, 

318 
‐ Всеросійський земський 44 
‐ Всеросійський міський 44, 46 
‐ колгоспсоюзи 300 
‐ колективних господарств 317 
‐ кооперативні 200, 332, 333 
‐ кредитних і позичково-ощадних товариств 52, 304 
‐ міжпарламентський 602 
‐ молочно-тваринницької кооперації 317, 318 
‐ наукових та інженерних товариств 455 
‐ промислові 233, 236 
‐ садово-городньо-виноградно-пасічницької кооперації 317 
‐ сільськогосподарських колективів 299 
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‐ сільськогосподарських кредитних та виробничих 
кооперативних товариств 316-318, 332, 333 

‐ страхові 200 
‐ текстильно-промислові 236 
‐ художньо-промислові 270 
‐ яєчно-птахівничої кооперації 317 

 Спілки 443 
‐ “Робос” 461 
‐ агропромислових плодоовочевих об′єднань 335 
‐ взаємного кредиту 417 
‐ журналістів УРСР 558, 582, 600, 601 
‐ Комуністична Спілка Молоді України 541, 542, 545 
‐ кредитних і позичкових товариств 200, 201 
‐ мисливців та рибалок 343, 344, 444, 574 
‐ наукових та інженерних товариств 455 
‐ письменників України 557, 600 
‐ покалічених воїнів 83 
‐ промислової кооперації 233, 269, 281, 282, 444, 445 
‐ садівництва та виноробної промисловості 335 
‐ селянська 319 
‐ споживчих товариств 50, 87, 213, 244, 281, 412-415, 418, 

434, 437, 444, 446, 645 
‐ текстильно-швейно-шкіряна 444 
‐ хліборобська 318 
‐ художників 557, 592 
‐ художня 415, 444 

 Справники 41, 65, 68 
 Стадіони 514-516, 651, 655 
 Станції  

‐ автозаправні 410 
‐ боротьби зі шкідниками 321, 322 
‐ гідростанції 207, 276, 287 
‐ дослідні 12, 69, 301, 320, 327-329, 605, 606, 654 
‐ електричні 11, 188, 206, 207, 208, 273, 276, 287, 447, 475, 633 
‐ залізничні 87 
‐ захисту рослин 323 
‐ з племінної роботи та штучного запліднення 338, 339 
‐ інкубаторні 331, 341, 640 
‐ інкубаційно-птахівничі 340 
‐ інформаційно-обчислювальні 189, 190 
‐ кірна 509 
‐ лісова дослідна 353 
‐ нормативно-дослідна 279 
‐ Південно-Західної залізниці 288, 478 
‐ поштові 20 
‐ радіостанції 288 
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‐ ремонтно-технічні 344, 345 
‐ санітарно-епідеміологічні 506, 508, 509 
‐ селекційні 326-329, 639, 654 
‐ телефонні 621 
‐ теплові 207 
‐ фільтрувальна 287 
‐ юних натуралістів 655 
‐ юних техніків 655 
‐ юних туристів 655 

 Старости 21, 630, 661, 662,  
‐ губернський 10, 81, 82 
‐ міщанськй 32 
‐ повітові 82 
‐ сільські 22, 618, 620, 622, 637 

 Стряпчі 36, 67 
 Судді 18, 29, 33, 34, 101, 157, 516, 631 
 Суди 28, 72, 150, 151, 158, 162, 397, 526, 630 

‐ адміністративно-товариські 474 
‐ апеляційні 28, 29,  
‐ арбітражний 235 
‐ Верховний суд УРСР 149, 157 
‐ військові 18, 160 
‐ волосні 22, 33 
‐ господарський 234, 250 
‐ гродський 5 
‐ губернський 152, 153, 158, 163, 165 
‐ дисциплінарні 159, 462, 463 
‐ дільничні 152, 159 
‐ земські 5, 9, 30, 31, 41, 65 

верхній 5 
нижній 31 

‐ касаційний 631 
‐ кримінальний 36, 37, 38 
‐ межові та межові апеляційні 9, 29, 32 
‐ мировий 630 
‐ міжрайонний 164, 165 
‐ народні 104, 150, 151, 152-155, 157, 158, 161, 171, 187, 348, 631 
‐ обласний 157, 164, 166 
‐ окружні 5, 10, 20, 35, 36, 81, 85, 152, 158, 159, 163, 165, 377 
‐ особливі народні 154 
‐ підкоморські 5, 9, 29, 32, 35 
‐ повітові 5, 28, 30, 31, 35, 41, 153 
‐ Подільський головний 31, 38 
‐ польовий 85 
‐ районні 161 
‐ сирітські 32 
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‐ сільські 104 
‐ словесний 33 
‐ совісні 10, 29 
‐ тимчасові військові 35 
‐ товариські 122, 242, 463 

 Судові палати 28, 38 
 Судові виконавці 152 
 Судові слідчі 10,35, 85 
 Театри 26, 360, 385, 386, 391-393, 600, 601, 653, 655 
 Телеграф 86 
 Технікуми 360, 377, 597 

‐ агрономічний 133 
‐ бібліотечний 372 
‐ будівельний 378, 551 
‐ водного транспорту 586 
‐ громадського харчування 377 
‐ електронних приладів 550 
‐ енергетичний 620 
‐ зооветеринарний 603 
‐ комунального і цивільного будівництва 378 
‐ кооперативний 378, 551 
‐ масової комуністичної освіти 371 
‐ медичний 647 
‐ механізації сільського господарства 378, 578 
‐ м′ясо-молочний 550 
‐ педагогічний 368, 371, 593 
‐ підготовки культурно-освітніх працівників 372 
‐ плодоягідний 605 
‐ політехнічний 550 
‐ політосвіти 372 
‐ радянського будівництва 378 
‐ сільськогосподарські 555, 578, 587,  

 Тимчасовий уряд 10, 51, 81, 86, 89, 90, 126, 168, 374, 402 
 Товариства 100, 283, 657 

‐ авіації та повітроплавання 540, 565, 566 
‐ автотранспортні 419, 424 
‐ акціонерні 44, 207, 219, 223, 235, 249, 250, 258, 276, 284, 

290, 301, 456 
“Стандарт” 443 
“Транспорт” 440 
“Укрмедторг” 511 
“Хлібопродукт” 419, 429, 
постачання промисловості й будівництва 431 
Радянсько-польське торговельне 439, 442 
торгівлі “Вакат”  418,  
торгівлі металовиробами 420 
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хлібозаготівельне 434 
‐ Англійське королівське 591 
‐ бессарабців 304 
‐ взаємного кредиту 52, 200, 201, 404 
‐ взаємодопомоги 104, 122, 481, 482, 485, 495 
‐ винахідників 561, 562 
‐ винахідників та раціоналізаторів 411, 562, 563 
‐ виробничо-збутові 283 
‐ військово-споживчі 149, 445 
‐ ВОІР 455 
‐ географічне 577 
‐ “Геть неписьменність” 360, 361, 573 
‐ глухих 561 
‐ громадські 90, 584 
‐ дератовенерологів 506 
‐ для спільного обробітку землі (ТСОЗи) 304, 316 
‐ добровільні сприяння авіації, армії і флоту 567 
‐ допомоги бідним євреям 71 
‐ допомоги нужденним громадянам 486 
‐ “Друзі дітей” 488, 563-565 
‐ друзів радянського кіно 572 
‐ друзів хімічної оборони та промисловості 565, 566 
‐ ДТСААФ 567, 568 
‐ залізничні 78 
‐ з відбудови та зміцнення сільського господарства України 

“Село-допомога” 300, 301 
‐ “Знання” 328, 571, 579, 606 
‐ з розповсюдження політичних і наукових знань 390, 572 
‐ інвалідів 445, 485 
‐ інженерні 455, 456 
‐ кінолюбителів 651 
‐ книголюбів 613 
‐ кооперативні 197, 207, 281, 282, 316-319, 332, 405, 443 

виробничо-творчі 416 
житлово-будівельні 445 
зі збуту та експорту продуктів птахівництва 340, 438, 439 

‐ Краєзнавче товариство “Поділля” 582 
‐ “Красная точка” 81 
‐ кредитні 52, 199, 316-318, 477 
‐ кредитно-ощадні 200 
‐ кредитно-позичкові 200 
‐ кустарно-промислові 281 
‐ любителів книги 559, 592 
‐ меліоративні 293, 319, 445 
‐ мисливців та рибалок 343, 574 
‐ молодих поляків 79 
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‐ молочно-тваринницькі 319, 445 
‐ музичне 558 
‐ насіннєві 319, 445 
‐ наукові 90, 455 

студентські 368 
фармацевтів 511 

‐ науково-медичне 604 
‐ науково-технічні 235, 248, 265, 269, 350, 411, 455 
‐ національно-культурні 584 
‐ оптових закупок 15, 53 
‐ охорони пам′ятників 585 
‐ охорони пам′яток історії та культури 575, 588, 596 
‐ охорони природи 575, 576 
‐ пайові  

з електрифікації 206, 207 
роздрібної торгівлі 417, 418 

‐ пам′яток старовини 78 
‐ педагогів 61 
‐ педагогічні 362, 582 
‐ піклувальне про в′язниці 70 
‐ позичково-ощадні 52-54 
‐ поранених та хворих воїнів 71 
‐ промислово-кооперативні 201, 446 
‐ “Просвіта” 82 
‐ ревнителів збереження культурно-історичних пам′яток 57  
‐ релігійні 104 
‐ роздрібної торгівлі 478 
‐ садово-городньо-насінницьке 319 
‐ “Сільбанк” 199 
‐ сільські 200, 317 
‐ сільськогосподарські 78, 277, 281, 317, 332, 333, 405, 417, 

477, 520 
‐ сільськогосподарського кредиту 199, 200, 318, 319, 332 
‐ сліпих 560 
‐ споживчі 50-52, 87, 186, 244, 281, 402, 412, 414, 415, 434, 

444-446, 620, 645 
‐ спортивні 515-517 
‐ “Сприяння” 417  
‐ сприяння єврейській культурі 573, 574 
‐ сприяння жертвам інтервенції 487 
‐ сприяння обороні, авіаційному та хімічному будіництву 

566, 567 
‐ сприяння обороні України 567,  
‐ торговельне 416 
‐ торговельно-промислове 416, 417 
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‐ учительські 61 
‐ хімічне ім. Менделєєва 591 
‐ хірургічне 580 
‐ хорове 558 
‐ художників 416 
‐ цукрозаводчиків 45 
‐ Червоного Хреста 266, 569-571, 655 
‐ шкільної освіти 358 

 Транспорт 55, 136, 254, 283, 428 450, 522, 523, 526, 531, 534, 562, 634 
‐ авіаційний 476 
‐ автомобільний 189, 285, 290, 291, 476,  
‐ водний 478, 586 
‐ залізничний 478, 556,  
‐ місцевий 283, 285, 286, 465 
‐ міський 620 

 Трести 
‐ “Буднерудпром” 222 
‐ “Вінницяводбуд” 280, 355 
‐ “Вінницядеревпром” 228 
‐ “Вінницяпромбуд” 280, 534 
‐ “Вінсільбуд” 280 
‐ “Вінхарчотехжиртрест” 260 
‐ “Держлісрозсадник” 354 
‐ “Елтрамвод” 287 
‐ “Заготпродбуд” 279 
‐ “Облміжколгоспшляхбуд” 286, 291 
‐ “Олієжирбуд” 278 
‐ “Південеньенергобуд” 207, 208, 279 
‐ “Південьнеметруд” 223 
‐ “Поділляліс” 229 
‐ “Подільськбудмеханізація” 279, 346 
‐ “Подільськзалізобетон” 271, 272,  
‐ “Подільськпроммонтаж” 280 
‐ “Укрголовптахопром” 245 
‐ “Укрм′ясохолодобійня” 253 
‐ “Укрпромплодоовочтрест” 263 
‐ “Укрсантехмонтаж” 279 
‐ “Укрторгплодоовоч” 290 
‐ “Цукрокамінь” 221, 222 
‐ автотранспортний 290 
‐ боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства 

320-322 
‐ борошномельний 241, 243, 244 
‐ бродильної промисловості 254, 258 
‐ будівельно-монтажний 274, 275 
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‐ бурякотрест 238 
‐ бурякоцукровий 249 
‐ Вінбудтрест 271 
‐ гірничо-силікатний 219, 220 
‐ деревообробний “Укрліс” 226 
‐ деревообробної та паперової промисловості 226, 227 
‐ електротехнічний 207 
‐ енергоремтрест 213 
‐ житлового постачання, збуту та торгівлі 452 
‐ з шовківництва 341 
‐ кінопромисловості 387, 394 
‐ комплектування будівництва 279 
‐ комунального будівництва 277 
‐ консервний 264 
‐ лісової та деревообробної промисловості 227 
‐ лісогосподарський 348 
‐ лісозаготівельний і деревообробний 225, 433 
‐ м′ясної та птахопереробної промисловості 245, 246 
‐ маслосироробної промисловості 260, 261 
‐ машинно-тракторних майстерень 219 
‐ машинобудівний 211 
‐ меблевої промисловості 228 
‐ металотрест 211 
‐ міжрайонних майстерень капітального ремонту 337 
‐ млинарський 243 
‐ паливний 209, 210, 411, 412 
‐ пивоварної промисловості 248, 258 
‐ плодово-ягідних радгоспів 334, 335 
‐ плодоовочевий 427 
‐ поліграфічно-канцелярський 425 
‐ поліграфічно-паперовий 268, 269 
‐ постачання та збуту будівельних матеріалів 431 
‐ проектування та будівництва капітальних та торговельних 

споруд 277 
‐ промислово-будівельних матеріалів 274 
‐ радгоспів 354 
‐ радянських господарств на Поділлі 330 
‐ ремонтний 219 
‐ рибний 342, 429 
‐ "Свиновод" 303, 554 
‐ сорто-насіннєвий 326, 327,  
‐ спиртові 134, 135, 254-256 
‐ трикотажний 230 
‐ Укрголовхліб 242, 243, 248 
‐ Укрм′ясотрест 438 
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‐ Укрсадвинтрест 434 
‐ харчової промисловості 248, 258, 260, 276, 424 
‐ харчової та технічно-жирової промисловості 251 
‐ хлібозаготівельний 243 
‐ хлібопекарської промислоості 252, 253,  
‐ цегельний 272, 274 
‐ цукрові 170, 222-224, 237-240, 327, 379, 404, 519, 553, 554, 

566, 634,  
‐ швейної і трикотажної промисловості 231, 232 
‐ шкіряний 230, 232, 440 
‐ шляховий будівельний 283, 284, 291 

 Університети 
‐ вечірній комуністичний 379 
‐ Віленський 55, 56 
‐ Вінницький державний технічний 581 
‐ Дніпропетровський 579 
‐ Калінінградський державний 585, 586 
‐ Київський ім. Шевченка 586, 591, 601 
‐ Львівський державний 603 
‐ Марксизму-ленінізму 597 
‐ м. Нансі (Франція) 604 
‐ народні 572, 575 
‐ Ростовський 603 
‐ Святого Володимира 5 
‐ Ужгородський 603, 604 
‐ Харківський державний 56, 589,  
‐ Чернівецький 589 

 Уповноважені 18 
‐ військово-продовольчого постачання 427-429 
‐ віськпродбюро 443 
‐ Всеукраїнської контори з будівництва, обладнання і ремонту 

млинів, елеваторів, олійниць, хлібозаводів 276 
‐ губвідділу внутрішньої торгівлі 401 
‐ губвідділу торгівлі 401 
‐ Державного планового комітету 183, 184, 187 
‐ Державної меліоративно-будівельної контори 301 
‐ Держторгу 423 
‐ Донецької контори продовольчого і матеріально-технічного 

постачання їдалень 431 
‐ Єврейського громадського комітету 489 
‐ з лісових справ 347 
‐ із заготівлі незернового фуражу на Волині і Поділлі 87  
‐ із заготівлі та постачання палива Червоній армії 146, 147 
‐ інкубаторно-птахівничого центру 331 
‐ колгоспів 286, 304, 335 
‐ Комітету допомоги євреям 576, 577 
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‐ Комітету допомоги жертвам інтервенції 487 
‐ Комітету стандартів, мір та вимірювальних приладів 460 
‐ контори “Хлібопродукт” 419 
‐ контрольної комісії КП(б)У 538 
‐ МДБ СРСР 599 
‐ міжколгоспних будівельних організацій 458 
‐ Міністерства заготівель 261, 430, 434, 435, 442 
‐ Наркомату  

важкої промисловості 210 
заготівель430 
зовнішньої торгівлі 407 
торгівлі 405, 420, 423 
фінансів 481 

‐ об′єднання з шовківництва 341 
‐ партійних комітетів 522, 524, 527, 535, 537 
‐ профспілок 469, 478, 480 
‐ радгоспів 335 
‐ рад народного господарства 203-205 
‐ Радянсько-польського торговельного товариства 442 
‐ Реввійськради 339 
‐ сільськогосподарських кооперативів 317, 332 
‐ Спілки мисливців та рибалок 574 
‐ спілок споживчих товариств 87, 415 
‐ текстильпромсоюзу 236 
‐ товариства “Село-допомога” 300 
‐ товарних бірж 404 
‐ торговельної контори з експорту та імпорту 423 
‐ тресту постачання та збуту будматеріалів 431 
‐ тресту радянських господарств 330 
‐ тресту “Укрм′ясохолодобійня” 253 
‐ трудових колективів цукрозаводів 238, 239 
‐ Українського управління з палива 209 
‐ Українського Червоного Хреста 489, 568, 569, 571 
‐ управління державної спиртової монополії 256 
‐ управління з постачання та збуту будівельних матеріалів 

278 
‐ Уряду УНР 

 Управи 
‐ Вінницька обласна 11, 617, 618, 640, 673 
‐ єврейські громадські 84 
‐ земельні 28, 83, 86, 618, 620, 623, 644, 668 
‐ земські 22, 27, 28, 374 
‐ міські 11, 25, 26, 84, 89, 618-620, 637, 641, 644-647, 673 
‐ міщанські 26 
‐ млинові 638 
‐ народні 22 
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‐ Подільської залізниці 10, 85 
‐ продовольча 51 
‐ районні 621, 622, 633, 636, 641-643, 645, 649, 673 
‐ ремісничі 24, 25 
‐ сільські 622, 623, 673 
‐ Червоного Хреста 571 

 Управління 128, 484, 619 
‐ автотранспорту 290 
‐ адміністративно-поліційне 15 
‐ акцизне 46 
‐ аптекоуправління 511, 570 
‐ архівні 6-8, 98, 99, 380-383 
‐ бджільництва 322, 439 
‐ борошномельної промисловості 243 
‐ будівельно-монтажні 278, 279 
‐ будівництва житлових будинків 277 
‐ будівництва ДРЕС 207, 208, 279 
‐ ветеринарне 144 
‐ винокурної промисловості 254, 255 
‐ Військ Української Республіки 145 
‐ військовими промислами та сільськогосподарськими 

підприємствами 146, 147 
‐ військово-будівельних робіт 136 
‐ військово-інженерне 144 
‐ військово-продовольчого постачання 427-429 
‐ військово-санітарне 505 
‐ військового видавництва 586 
‐ військової кооперації 149 
‐ військового коменданта Української трудової армії 145, 146 
‐ внутрішніх справ 7 
‐ водного господарства 278, 354 
‐ у справах виробничої і споживчої кооперації 137 
‐ геодезії та картографії 269 
‐ гірниче 209 
‐ “Головінструмент” 212 
‐ деревообробних підприємств 226 
‐ державними ощадними касами 55 
‐ державного будівельного контролю 273, 278 
‐ державної спиртової монополії 256 
‐ Держстандарту 460, 461 
‐ експлуатації малих водоймищ 357 
‐ електрифікації сільського господарства 207 
‐ електростанцій та трамвайно-автобусного господарства 287 
‐ енергетичне 208 
‐ житлово-комунального господарства 450, 452 
‐ Жмеринського етапного комеданта 44 
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‐ залізничної міліції 180 
‐ залізниці 476, 580 
‐ з будівництва в Подільському економічному районі 346 
‐ з будівництва в колгоспах 337 
‐ з питань фізичної культури та спорту 515 
‐ зв′язку 288, 289, 599 
‐ з державного забезпечення та побутового влаштування 

сімей військовослужбовців при РНК 484 
‐ земельні 292, 293, 296, 321, 330, 332, 551, 554, 555 
‐ землеробства і державного майна 88 
‐ землеустрою і землеробства 68, 457, 479 
‐ земське 62 
‐ зернових і олійних культур 324 
‐ з охорони державних таємниць у пресі та інших змі 398 
‐ з палива 209 
‐ з питань оборони і мобілізаційної роботи 129 
‐ з підготовки та розподілу робочої сили 497 
‐ з преси 398 
‐ інтендантські 46, 142 
‐ капітального будівництва 280 
‐ кар′єрні 221-223, 273,  
‐ карного розшуку 179, 180 
‐ кінофікації 386, 387 
‐ колгоспно-радгоспні 296, 523, 527, 534, 535, 544, 550 
‐ комунального господарства 447, 449 
‐ комунального майна 453 
‐ консервної промисловості 264 
‐ контрольно-ревізійне 137-139 
‐ культури 370, 372, 384, 385, 387-392, 399 
‐ курортів, санаторіїв та будинків відпочинку 510 
‐ легкої промисловості 231, 233, 234 
‐ лісами 69, 347-353, 477, 639 
‐ лісової промисловості 225, 226 
‐ матеріально-технічного постачання 344, 409, 410 
‐ машинобудівне 218 
‐ меліорації та водного господарства 354, 355 
‐ металообробної промисловості 210, 211 
‐ механізації будівництва 279, 534 
‐ “Міжколгоспшляхбуд” 291 
‐ міліції 162, 175, 177, 179 
‐ мір і ваг 460 
‐ місцевої промисловості 231, 233, 235, 267, 270, 451 
‐ міські 59 
‐ млинові 638 
‐ м′ясної та молочної промисловості 260-262 



  745

‐ м′ясної та птахопереробної промисловості 245 
‐ народногосподарського обліку 187-189, 272 
‐ народної освіти 361, 370 
‐ нафтопродуктів 410, 411 
‐ начальника військ 143 

Вінницького гарнізону 43 
Жмеринського гарнізону 43 

‐ неметалорудної промисловості 223 
‐ Немирівським маєтком графині Щербатової 69 
‐ окружних інженерів 275 
‐ охорони здоров′я 501 
‐ Південнобузьке басейнове 356 
‐ Південно-Західної залізниці 63, 87, 223, 288 
‐ Південно-Східних шосейних і грунтових доріг 145 
‐ побутового обслуговування населення 451 
‐ повітових військових начальників 41, 42 
‐ поліграфічні та видавництв 397 
‐ політичне 158, 162, 551-553, 555, 566 
‐ Політуправління шляхів сполучення СРСР 556 
‐ поштово-телеграфне 86 
‐ поліцейські 31, 41 
‐ праці та зайнятості населення 490 
‐ прикордонного загону ДПУ 169 
‐ Промбудбанку 197, 198,  
‐ промислових та продовольчих товарів 248 
‐ промисловості рослинного каучуку 441 
‐ професійно-технічної освіти 361, 369, 370 
‐ птахівництва та інкубації 331, 340 
‐ птахопрому 245 
‐ радіоінформації 399 
‐ радіофікації 399 
‐ районних комітетів житлових будинків 454 
‐ ремонтних підприємств 218, 219, 337 
‐ рибного господарства 342 
‐ робітничо-селянської міліції 160, 175-178 
‐ санаторно-курортне 510  
‐ СБУ 11 
‐ свинорадгоспів 303 
‐ селекції 327 
‐ селянськими будинками культури 385, 386 
‐ сільськими будинками культури 394 
‐ сільські 21 
‐ сільського господарства 295-298, 320, 322-324, 326, 336, 

338-341, 349, 373, 393, 458, 640 
‐ сільського та колгоспного будівництва 278 
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‐ складоуправління 420 
‐ служби місцевої протиповітряної оборони 149 
‐ соціального захисту населення 483, 484 
‐ спиртової промисловості 254-257 
‐ старостинське 69 
‐ статистики 187-189 
‐ страхові 200  
‐ телеграфне 288, 289 
‐ технічної експлуатації малих рік 356 
‐ торгівлі 408, 409, 412, 432 
‐ транспортне 283, 286, 290  
‐ тюремне 70 
‐ Українського військового округу 505, 508 
‐ Української допоміжної охоронної поліції 630 
‐ “Укрголовм′ясо” 247 
‐ “Укрліс” 226 
‐ “Укрплодоовоч” 406 
‐ у справах літератури та видавництв 398 
‐ у справах мисливського господарства 343 
‐ у справах міліції 81 
‐ фінансові 191 
‐ фотокіноуправління 386, 387,  
‐ харчової промисловості 247-249, 263, 264 
‐ хлібопекарної промисловості 242 
‐ хлібопродуктів 252 
‐ художніх промислів 270 
‐ цукрової промисловості 222, 236, 237, 240, 407, 408, 634 
‐ шкіряно-взуттєвої промисловості 231 
‐ шовківництва 341 
‐ шосейних шляхів 284, 285, 290 
‐ юстиції 151, 152, 164 

 Училища 9, 10, 55, 56, 60, 61 
‐ Військових сполучень ім. Фрунзе 578 
‐ військово-морське 586 
‐ військово-піхотне 579 
‐ дворянське 64 
‐ духовні 75, 375 
‐ залізничне 63 
‐ земські 61 
‐ комерційні 60, 61 
‐ культурно-освітнє 371, 372 
‐ медичне 376, 550 
‐ міністерські 56-58, 60, 61, 63, 64 
‐ міські 60 
‐ музичне 370, 653 
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‐ народні 22, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 75 
‐ парафіяльне 61 
‐ педагогічні 361, 370, 371 
‐ повітові 64 
‐ початкові 56-58, 63, 598 
‐ промислові 63 
‐ професійно-технічні 246, 361, 370, 551 
‐ реальні 58, 59, 608 
‐ ремісниче 578 
‐ Строганівське художньо-промислове 79 
‐ технічні 375 
‐ художнє 592 
‐ чотирикласні 60 

 Фабрики 9, 37, 227, 276, 529, 620 
‐ №10 Головного управління геодезії та картографії 269 
‐ взуттєві 89, 230, 234, 266, 519 
‐ госппобуттоварів 267 
‐ ґудзикова 233 
‐ кондитерські 51, 251, 256, 264, 264, 265, 276, 429, 
‐ консервна 642 
‐ макаронна 251, 259, 429 
‐ меблеві 226, 228 
‐ побутової хімії 267 
‐ сірникова 229, 266, 276 
‐ текстильна 416, 635 
‐ текстильна галантерейна 267 
‐ ткацькі 51 
‐ тютюнова 265, 266 
‐ фарб 267 
‐ художніх виробів 269, 270 
‐ хутрова 233 
‐ швейні 231, 232, 234, 235, 273 
‐ шкіргалантерейна 235 

 Факультети 367, 368 
‐ вечірні робітничі 365, 366, 379 
‐ гуманітарний 365 
‐ журналістики 601 
‐ загальнотехнічний 369, 591 
‐ історико-філологічний 590 
‐ історичний 587, 603 
‐ лікувальний 367 
‐ особливого призначення при НК торгівлі 366 
‐ педіатричний 367 
‐ підготовчий 367 
‐ плодоовочевий 605 
‐     природничо-географічний 365  
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‐ профосвіти 597 
‐ фізико-математичний 365, 587 
‐ філологічний 581, 589, 600, 603 

 Ферми 79, 345 
‐ виноградницька 643, 644 
‐ молочні 78 
‐ садівничі 643 
‐ товарні 330 
‐ тваринницькі 330, 644 

 Філармонія 391 
 Фірми 

‐ “Гефест” 234 
‐ “Людмила” 235 
‐ Раббетге і Гізеке 44 

 Флот 567, 568 
‐ військово-морський 586 
‐ повітряний 290, 540, 565 
‐ Чорноморський 81, 540 

 Фонди  
‐ боротьби з наслідками голоду 432 
‐ державного майна 258, 453 
‐ допомоги хворим і пораненим червоноармійцям, інвалідам 

війни та їхнім родинам 494 
‐ комунального майна 453 
‐ лісовий 348, 350-353 
‐ милосердя і здоров′я 560 
‐ Спілберга 582, 583 
‐ художній 415, 416 

 Хати-читальні 360, 385, 386, 394 
 Хлібопекарні 244, 245, 641 
 Церкви 9, 11, 12, 68, 72-77, 79, 80, 93-95, 100, 101, 588, 589, 620, 655 

‐ католицька 73 
‐ православна 72, 73, 80 

 Школи 10, 56, 57, 64, 70, 74, 83, 96, 102, 120-122, 358-364, 367, 373, 
374, 481, 520, 523, 525, 526, 570, 576, 586, 587, 593, 596-599, 605, 619, 
620, 648, 649, 653, 654, 656 

‐ бібліотечна 372 
‐ вищі 379, 476, 603, 604 
‐ військово-технічні 566 
‐ вчительські 597 
‐ єврейські 85, 421, 576, 577 
‐ заводські 462 
‐ загальноосвітні 28, 373, 357, 375, 531 
‐ зуболікувальна 376 
‐ зуботехнічна 375, 376 
‐ колгоспні 555 
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‐ лікнепу 360 
‐ механізації сільського господарства 369 
‐ міністерські 56 
‐ музичні 370, 385, 386, 655 
‐ народні 596 
‐ партійні 372, 539 
‐ педагогічні 371, 596 
‐ передового досвіду 504, 512 
‐ повітові 56 
‐ політичні 522 
‐ політосвітні 372 
‐ польські 421, 518 
‐ початкові 58, 371, 374, 597, 620 
‐ професійні 28, 358, 360, 375, 376 

кооперативна 379 
медична 376 
соціально-економічна 591 
торговельно-промислові 377, 589 

‐ професійно-технічні 58, 375, 378 
‐ ремісничі 63, 649 
‐ робітничої молоді 364, 601 
‐ селянської молоді 374
‐ середні 364, 374, 620 
‐ середні технічні 63 
‐ сержантська 214 
‐ сільськогосподарські 62, 88, 373, 649 

з підготовки голів колгоспів 373 
‐ спортивні 516 
‐ технічні школи трактористів 555 
‐ технічної підготовки ДТСААФ 568 
‐ торговельна 61 
‐ трудові 59, 61, 358, 360, 373-375, 396, 577, 580 
‐ Українська 56 
‐ Українська окружна 10 
‐ фабрично-заводського учнівства 378 
‐ фармацевтична 376 
‐ фельдшерська 580 
‐ ФЗН 602 
‐ ФЗУ 570, 584 
‐ художні 655 
‐ церковно-парафіяльні 22, 56, 61, 75, 594 
‐ церковно-учительські 74 
‐ школи-інтернати 361 

 Штаби 85, 579 
‐ 2-го Подільського корпусу 5, 142 
‐ 14-ї армії 521 
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‐ Генеральний штаб гетьманського уряду 82 
‐ командуючого військами Укркриму 339 
‐ місцевої протиповітряної оборони 149 
‐ Румунський Головний військовий 618 
‐ Тульчинського військового загону 42 

 Ярмарки 263 
 Ясла 489, 498-501, 564 
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