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– Училища нижчої освіти в містах Харківської губернії
– Харківський кадетський корпус
– Харківська духовна семінарія
– Повивальна школа Харківського товариства допомоги породіллям
– Редакція журналу „Коло знання”, м. Харків

Розділ  16.  Благодійні  та  громадські  організації  і  товариства  та  органи  нагляду  за
ними...................................................................................................…………………………....175

– Харківське губернське у справах про товариства та спілки присутствіє
– Харківський  комітет  конституційно-демократичної  партії  народної  свободи

(КД).
– Харківське  товариство  взаємної  допомоги  осіб,  що  займаються  ремісничою

працею
– Правління Харківського професійного товариства прикажчиків
– Правління  ощадно-позичкової  каси  службовців  Харківської  міської  електро-

станції та трамваю
– Харківський губернський комітет Всеросійської земської спілки
– Загально-студентське бюро праці при Харківському університеті
– Харківське товариство розповсюдження в народі письменності
– Українське  імені  Григорія  Квітки-Основ’яненка  літературно-художньо-етно-

графічне товариство в м. Харкові
– Харківське медичне товариство
– Харківське відділення Російського технічного товариства
– Харківське місцеве управління Російського товариства Червоного Хреста
– Харківське благодійне товариство
– Харківське товариство сільського господарства і сільськогосподарської проми-

словості
– Харківський губернський комітет опікування про народну тверезість
– Канцелярія уповноваженого по Харківській губернії завідуючого громадськи-

ми роботами в місцевостях, які потерпіли від неврожаю 1891р.
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– Харківський губернський комітет по збору пожертвувань на допомогу населен-
ню неврожайних губерній

– Правління Харківського округу Російського товариства рятування на водах
– Харківське товариство «Трудова допомога»
– Харківський губернський комітет опікування дітей осіб, які загинули під час

російсько–японської війни 1904–1905 рр.
– Харківські місцеві організації благодійної допомоги сім’ям осіб, які призвані

до війська 
– Харківський  окремий  комітет  по  збору  пожертвувань  для  потреб  війни  на

Далекому Сході
– Харківський дамський комітет влаштування лазаретів для поранених воїнів
– Харківське губернське відділення Всеросійського комітету надання допомоги

потерпілим від воєнних дій (біженцям)
– Харківське товариство допомоги жертвам повинності
– Харківське товариство опікування безпритульних малолітніх сиріт
– Правління Харківського товариства  виправних притулків  Харківське товари-

ство фізичного виховання і захисту дітей
– Валківське гімнастичне товариство “Сокіл”
– Харківський  губернський  комітет  для  збирання  пожертвувань  на  придбання

морських суден добровільного флоту

Розділ 17. Установи релігійного культу.................................................……………...............187
– Харківська духовна консисторія
– Духовні правління 
– Костянтиноградське духовне правління, м. Костянтиноград, Катеринославсько-

го  намісництва
– Окружні канцелярії благочинних Харківської губернії
– Другокласні дівочі монастирі
– Собори, церкви та канцелярії церков Харківської єпархії
– Харківське єпархіальне попечительство про бідних духовного звання
– Управління Харківського архієрейського господарства
– Комітет Слобідсько-Українського відділення Російського біблейського товари-

ства
–   Канцелярія Харківського губернського рабина
– Канцелярія курата Харківської римсько-католицької церкви

Розділ 18. Особові фонди.................................................................................……………........193
       –  Алчевська Х.О.

– Бич-Лубенський К.М.
– Блезе А.І.
– Гагарін К.М.
– Грибовський М.К.
– Клочков М.В.
– Любарська-Письменна М.А.
– Малиновський І.В.
– Рославський-Петровський О.П.
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– Скалон М.М.
– Шмідт Г.Г.

Частина ІІ. Фонди установ і організацій періоду Тимчасового уряду, УНР, Української
держави 1917-1919 рр. …………………………………………………………………...…...198

– Рада депутатів Південних залізниць, м. Харків
Харківська окружна комісія з виборів до Установчих зборів
– Дергачівська волосна земська управа
– Коробчанський сільський громадський комітет Зміївського повіту 
–  Урядова  комісія  з  обстеження  підприємств  Донецького  та  Криворізького
басейнів, м. Харків
–  Харківська  тимчасова  повітова  земельно-ліквідаційна  комісія  (уряду
П.Скоропадського з розгляду скарг землевласників на розпорядження їх землею
органами Радянської влади)
– Харківський військово-революційний комітет
– Штаб комісара у військово-морських справах м. Маріуполь та повіту
– Виконавець робіт з ремонту доріг в районі міст Бєлгород – Харків при Колегії
робіт  5-го  району  Південно-Східного  управління  шосейних,  грунтових  та
вузькоколійних доріг Харківської губернії
–  Правління  товариства  власників  кам’яновугільних  підприємств  Донецького
басейна (Вуглесоюз)
–  Рада  союзу  представників  металургійної  та  залізоробної   промисловості,
м.Харків
–  Рада  товариства  антрацитових  підприємств  Донецького  басейну
(Антрацитсоюз), м.Харків

Частина  III.  Фонди  установ  і  організацій  радянської  доби  та  періоду  незалежності
України …………………………………………………………………………………………..204

Розділ 1. Органи державної влади та управління.........................................………….........205
– Харківський губернський військово-революційний комітет (губревком)
– Повітові військово-революційні комітети (повітревкоми)
– Волосні військово-революційні комітети (волревкоми)
– Підрайонні військово-революційні комітети Харківського повіту
–  Харківський  губернський  виконавчий  комітет  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів (губвиконком)
– Повітові  виконавчі  комітети  рад робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів
–  Волосні  виконавчі  комітети  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів (волвиконкоми)
– Окружні  виконавчі  комітети рад робітничих,  селянських і  червоноармійських
депутатів (окрвиконкоми)
– Відділи управління та адміністративні відділи окрвиконкомів
–  Виконавчий  комітет  Харківської  обласної  ради  народних  депутатів
(облвиконком)
–  Виконавчі  комітети  міських  рад  депутатів  трудящих  Харківської  області
(міськвиконкоми)
–  Виконавчі  комітети  районних  рад  народних  депутатів  Харківської  області
(райвиконкоми)
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–  Виконавчі  комітети  районних  рад  народних  депутатів  міста  Харкова
(райвиконкоми)
– Виконавчі комітети селищних рад депутатів трудящих
– Сільські ради депутатів трудящих (сільради)
–  Комісія  по  проведенню  тижня  допомоги  фронту  Харківського  губернського
виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
–  Адміністративно-територіальна  комісія  Ізюмського  окружного  виконавчого
комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
–  Ліквідаційна  комісія  з  реформування  Красноградського  округу  при
Центральному адміністративному відділі ВУЦВК, м. Харків
–  Комісії  в  справах  колишніх  червоногвардійців  і  червоних  партизанів  при
виконавчих комітетах рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Виборчі комісії

Розділ 2. Комітети незаможних селян..............................................................…………….....234
(a) Харківська губернська комісія незаможних селян (губКНС, губкомнезам)
(b) Повітові комісії незаможних селян
(c) Волосні та сільські комітети незаможних селян
(d) Окружні комітети незаможних селян
(e) Районні комітети незаможних селян
(f) Комітет незаможних селян Харківської приміської смуги
(g) Харківський обласний організаційний комітет незаможних селян

Розділ  3.  Військово-адміністративні  органи  та  штаб  частин  особливого
призначення........................................................................................................……………......239

– Харківський губернський військовий комісаріат
– Повітові військові комісаріати Харківської губернії
– Волосні військові комісаріати Харківської губернії
– Окружні військові комісаріати
– Харківський обласний військовий комісаріат
– Районні військові комісаріати
– Постійні  наради  по  боротьбі  з  бандитизмом  при  виконавчих  комітетах  рад

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Харківської губернії
– Штаби повітових дільниць по боротьбі з бандитизмом у Харківській губернії
– Комісії по боротьбі з дезертирством
– Штаб  комуністичної  бригади  при  Революційній  Військовій  Раді  (РВР)

Південного фронту
– Штаб командуючого революційними військами по боротьбі з контрреволюцією

та анархізмом у Куп’янському повіті
– Штаб окремого штрафного батальйону Харківського губернського військового

комісаріату 
– Районні військові комендатури Української трудової армії Донецької губернії
– Харківський губернський комітет допомоги інвалідам війни
– Харківська губернська військова комісія допомоги інвалідам війни
– Установи з евакуації населення та надання допомоги біженцям
– Установи з ліквідації інституцій воєнного часу в Харківській губернії

11



– Комісія  з  обстеження  звірств,  вчинених  „добрармією”  при  Харківському
губернському військово-революційному комітеті

– Харківське  губернське  відділення  Центрального  управління  військовими
промисловими та сільськогосподарськими підприємствами України і Криму

– Штаб частин особливого призначення Харківської губернії (ЧОП)
– Повторні курси командного складу при штабі частин особливого призначення

Харківської губернії
– Інспекція  протиповітряної  оборони  та  охорони  підприємств  важкої

промисловості Українського промислового округу
– Окремі Харківські міські батальйони та штабна рота місцевої протиповітряної

оборони Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (МППО НКВС СРСР)
– Військові представництва на промислових підприємствах

Розділ 4. Органи державного контролю.....................................................……………..........249
– Харківський губернський відділ робітничо-селянської інспекції по Харківському
військовому округу (губвідділ РСІ ХВО)
– Уповноважений контрольної комісії Харківського губернського комітету КП(б)У
по Куп’янському округу
– Харківська міська контрольна комісія – робітничо-селянська інспекція (міська
КК-РСІ)
– Повітові та волосні відділи робітничо-селянської інспекції (РСІ)
– Відділи робітничо-селянської інспекції при окружних виконкомах (Окр РСІ)
– Комісія з чистки радянського апарату при робітничо-селянських інспекціях
– Партійні комісії та партійні трійки з чистки лав партії в партосередках КП(б)У
районів
– Харківська обласна контрольна комісія КП(б)У – робітничо-селянська інспекція
– Районні контрольні комісії КП(б)У – робітничо-селянські інспекції (РКК-РСІ)
–  Уповноважений  комісії  радянського  контролю  при  Раді  Народних  Комісарів
СРСР по Харківській області (КРК)
– Органи Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) по Харківській області та
місцеві контрольні комісії КП(б)У 
– Групи контролерів Міністерства державного контролю СРСР
–  Контрольні  відділи  Народного  комісаріату  фінансів  СРСР  при  управліннях
залізниць
–  Харківська  територіальна  Державна  інспекція  Державного  комітету  Ради
Міністрів СРСР з матеріально-технічного постачання народного господарства
–  Міжрайонна  державна  інспекція  з  визначення  урожайності  по  Харківському
пункту  Головної  державної  інспекції  по  визначенню  урожайності  Міністерства
сільського господарства СРСР
–  Харківське  відділення  Державної  інспекції  з  якості  експортних  товарів
Українського територіального управління
–  Харківська  обласна  інспектура  державного  контролю  над  будівництвом
Народного комісаріату комунального господарства УРСР
– Група комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР по Харківської області
– Ізюмський міський комітет партійно-державного контролю
– Харківський обласний комітет народного контролю
– Харківський міський комітет народного контролю
– Районні комітети народного контролю
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Розділ  5.  Органи  юстиції,  суду,  прокуратури,  охорони  державного  і  громадського
порядку...........................................................................................…………………..…………..260

–  Юридичні  відділи  губернського  та  повітових  виконкомів  Рад  робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів.
– Харківський губернський революційній трибунал (губревтрибунал)
– Сумське відділення Харківського губернського революційного трибуналу
– Військово-транспортний трибунал Південного округу шляхів сполучення
– Військовий  слідчий  11-ої  дільниці  окружного  військово-транспортного
трибуналу Південного округу шляхів сполучення
– Харківська судово-слідча комісія
– Ради народних суддів Харківської губернії
– Харківський губернський суд (губсуд)
– Окружні суди (окрсуди)
– Харківський міжрайонний суд
– Харківський обласний суд і народний слідчий Куп’янського району
– Народні  суди  дільниць  повітів,  округів  та  районів  Харківської  губернії  та
м. Харкова
– Харківський лінійний транспортний суд
– Державний  арбітраж  при  виконавчому  комітеті  Харківської  обласної  Ради
депутатів трудящих
– Судово-земельні  комісії  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів Харківської губернії
– Губернська та повітова прокуратури
– Окружні прокуратури
– Харківська міжрайонна прокуратура
– Куп’янська районна прокуратура
– Прокуратура Харківської області
– Харківська окружна колегія адвокатів при Харківському окружному суді
– Президія Харківської обласної колегії адвокатів
– Камера народного нотаріуса і державні нотаріальні контори м. Харкова
– Харківська  губернська  надзвичайна  комісія  з  боротьби  з  контрреволюцією,
саботажем і посадовими злочинами (губ НК)
– Повітові  і  волосні  надзвичайні  комісії  з  боротьби  з  контрреволюцією,
спекуляцією і посадовими злочинами (НК)
– Харківський губернський відділ Державного політичного управління УСРР
– Політвідділ Управління Донецької залізниці „Дорполіт”, м.Харків
– Управління  Харківської  губернської  робітничо-селянської  міліції  і  розшуку
(губміліція)
– Повітові управління робітничо-селянської міліції
– Управління  районів робітничо-селянської міліції у повітах
– Окружні управління робітничо-селянської міліції
– Управління районів і дільниць робітничо-селянської міліції в округах та містах.
– Управління залізничної міліції Донецької та Південної залізниць
– Харківське відділення дорожньої міліції  Управління Міністерства внутрішніх
справ в  СРСР Харківської області
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– Управління комендантів і  комендатури охорони цукрових заводів Харківської
губернії
– Інспекція воєнізованої охорони при Харківському територіальному Управлінні
Держрезервів
– Харківське губернське управління місцями позбавлення волі
– Харківська слідча в’язниця при губернській надзвичайній комісії з боротьби з
контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами
– Повітові в’язниці
– Валківський повітовий будинок громадських примусових робіт
– Харківський концентраційний табір Головного управління примусової праці та
повинностей
– Центральний  реформаторіум  неповнолітніх  злочинців  виправно-трудового
відділу Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР, с. Андріївка, Ізюмського
округу
– Харківська промислова колонія будинку попереднього ув’язнення та будинку
примусової праці
– Радгосп № 1 Державного політичного управління СРСР, м. Харків
– Харківський комбінат НКВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського

Розділ 6. Установи планування, обліку і статистики.........................................…………...282
– Економічна  нарада  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (Губекономнарада)
– Економічні наради повітових виконавчих комітетів рад робітничих селянських і
червоноармійських депутатів
– Економічна  нарада  Ізюмського  окружного  виконавчого  комітету  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Планова  комісія  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів м. Харків
– Планові комісії  окружних виконавчих комітетів рад робітничих,  селянських і
червоноармійських депутатів
– Планові комісії виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
– Планова  комісія  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  народних
депутатів
– Планова  комісія  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради  депутатів
трудящих (міськплан)
– Харківська  обласна  міжвідомча  постійна  нарада  по  технічному  нормуванню
при обласній плановій комісії. 
– Уповноважений  Державного  планового  комітету  Ради  Міністрів  СРСР  по
Харківській області
– Харківське  міське  управління  народногосподарського  обліку  державної
планової комісії УРСР
– Статистичне  бюро  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Статистичні бюро повітових виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів
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– Статистичне бюро окружних виконавчих комітетів рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів
– Районні інспектури державної статистики
– Статистичне управління Харківської області

Розділ 7. Фінансово-податкові установи. Банки................................................………...….290
– Фінансовий  відділ  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (губфінвідділ)
– Фінансові відділи повітових виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів Харківської губернії
– Фінансові відділи окружних виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (окрфінвідділи)
– Фінансові  відділи  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів  трудящих
Харківської області (райфінвідділи)
– Фінансовий  відділ  виконавчого  комітету  Харківської  області  ради  народних
депутатів (облфінвідділ)
– Фінансові відділи виконавчих комітетів районних рад м. Харкова та міських рад
народних депутатів області
– Канцелярія  фінансового  інспектора  11-го  району  Харківського  обласного
фінансового відділу
– Харківські та Ізюмське відділення державних та кооперативних банків (ОАФ)
– Харківська обласна контора Державного банку СРСР
– Зміївське відділення Харківської обласної контори Державного банку СРСР
– Харківське 1-ше міське агентство Державного банку СРСР
– Харківський обласний комунальний банк
– Харківська обласна контора будівельного банку СРСР
– Управління  державних  трудових  ощадних  кас  та  державного  кредиту
Держбанку СРСР по Харківській області
– Харківське міське управління державних трудових ощадних кас та державного
кредиту Головного управління держтрудощадкас та держкредиту СРСР
– Харківська міська комісія сприяння державним позикам і ощадній справі при
Харківській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

Розділ  8.  Органи управління народним господарством.  Промислові   підприємства та
об’єднання..................................................................................………………………………..298

–  Губернські органи управління народним господарством
–  Повітові органи управління народним господарством
–   Уповноважений  Головного  лісового  комітету  при  Промисловому  бюро  на
Україні
–  Відділ місцевої промисловості Харківського окружного виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (ХОВМП)
–  Харківське обласне управління Уповноваженого Народного комісаріату важкої
промисловості СРСР
–  Харківське обласне управління місцевої паливної промисловості виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих.
–  Управління місцевої і паливної промисловості виконавчого комітету         –
Харківської міської ради депутатів трудящих
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–  Харківське обласне управління промисловості будівельних матеріалів
–   Управління  легкої  промисловості  виконкому  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих
–   Харківське  районне  управління  Головного  управління  державної  тютюнової
промисловості України
–   Управління  харчової  промисловості  виконкому  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих
–   Управління  місцевої  промисловості  виконкому  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих
–   Рада  народного  господарства  Харківського  економічного  району  (РНГ,
Раднаргосп)
–  Районні і дільничні контори лісопромислового і паливного пайового товариства
Лівобережної України (Укрліспал)
–   Виробниче  енергетичне  об'єднання  (ВЕО)  “Харківенерго”  Міністерства
енергетики та електрифікації УРСР
–   Об’єднання  з  видобутку  газа  та  газового  конденсату  “Укрсхідгаз”  -
Виробничого  управління  газової  промисловості  України  “Укргазпром”  -
Міністерства газової промисловості СРСР, м. Харків
–  Харківський трест масового виробництва “Хартремас”
–   Валківський  комбінат  місцевої  промисловості  відділу  комунального
господарства Харківського облвиконкому
–   Харківська  обласна  контора  Всесоюзного  машино-технічного  синдикату
“ВМТС”
–   Управління  підсобних  виробничих  підприємств  Харківського  державного
союзного тресту будівництва паливних підприємств “УПП     Харківпаливбуд”
–   Харківський  обласний  металообробний  трест  управління  місцевої
промисловості Харківського облвиконкому “Хароблметалтрест”
–  Харківський метало-деревообробний комбінат відділу місцевої промисловості
Харківського облвиконкому
–  Харківське відділення Всеросійського державного об’єднання з виробництва та
розподілу швейних машин і частин до них “Головшвеймашина”
–  Харківське  представництво  об'єднання  державних  заводів
сільськогосподарського  машинобудування  у  Запорізькій  губернії
„Південукрсільмаштресту”
–   Трест  з  виробництва  запасних  частин  до  автомобілів,  тракторів  і
сільськогосподарських  машин  “Автотракторсільгоспзапчастина”  -Управління
машинобудування Харківського раднаргоспу
–   Харківська  контора  Головного  управління  азотної  промисловості  Народного
комісаріату хімічної промисловості СРСР (“Головазот”)
– 1-й державний меблевий комбінат ім.Щорса державного міжобласного тресту
меблевої промиловості „Укрмебля”, м.Харків
–   Трест  меблевої,  деревообробної  та  паперової  промисловості
“Меблідеревпапірпром”  Управління  легкої  промисловості  Харківського
раднаргоспу
–   Харківський  обласний  трест  промисловості  будівельних  матеріалів
“Промбудматеріал” відділу місцевої промисловості  Харківського облвиконкому
–  Харківське губернське об'єднання лісової промисловості (“Харліс”) Харківської
губернської ради народного господарства
–   Харківська  контора  державного  лісопроектного  та  лісопромислового  тресту
Північно-Західної області “Північзахліс”
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–   Харківське  районне  управління  підприємствами  Українського  державного
лісопромислового тресту
–   Харківський  державний  трест  комбінованих  дрібних  підприємств
“Держкомдрів”
–   Уповноважений  правління  державними  трестованими  підприємствами
паперової промисловості України (Укрпапіртрест)
–   Харківське  відділення  Всесоюзного  об’єднання  паперової  промисловості
“Союзпапір”
–   Правління  об’єднаного  виробництва  будівельних  матеріалів  у  Харківській
губернії “Будмінерал” Харківського губернського відділу місцевої промисловості
–   Харківське  обласне  виробниче  об’єднання  будівельних  матеріалів
“Харківбудматеріали” Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
–   Харківське  відділення  Всесоюзного  синдикату  силікатної  промисловості
“Промсилікат”
–   Харківський  силікатний  трест  відділу  місцевої  промисловості  Харківського
окрвиконкому (ХОВМП)
–  Куп'янський силікатно-цегляний вапняний трест відділу місцевої промисловості
Куп’янського окрвиконкому
–  Виробничі підприємства будіндустрії “Харківзалізобетон”
–  Трест Харківського окружного об’єднання комбінованої текстильної та швейної
промисловості (“Хардержтекстильшвейпром”)
–   Харківське  відділення  акціонерного  товариства  Всеросійського  синдикату
швейної промисловості
–   Трест  текстильної,  швейної  та  трикотажної  промисловості
“Текстильшвейтрикотажпром”  Управління  легкої  промисловості  Харківського
раднаргоспу
–   Харківський  обласний  швейний  трест  (“Хароблшвейтрест”)  управління
місцевої промисловості Харківського облвиконкому
–  Трест швейної  промисловості Управління легкої промисловості  Харківського
раднаргоспу
–   Швейне  виробниче  об’єднання  “Харків”  Міністерства  легкої  промисловості
УРСР
–   Харківське  виробниче  швейне  об’єднання  “Дитодяг”  Міністерства  легкої
промисловості УРСР
–  Харківський обласний державний трест суконної промисловості  “Харсукно”
управління легкої промисловості Харківського облвиконкому
–   Харківський  обласний  державний  трест  трикотажної  і  рукавично-панчішної
промисловості  “Хартрикотажтрест”  управління  місцевої  промисловості
Харківського облвиконкому
–   Харківське  виробниче  трикотажне  об’єднання  Міністерства  легкої
промисловості УРСР
–   Харківське  відділення  Південно-Українського  районного  шкіряного  тресту
(Райшкіртрест)
–   Управління  тресту  державного  об’єднання  шкіряної  промисловості  відділу
місцевої промисловості Харківського окрвиконкому
–  Харківське виробниче взуттєве об’єднання Міністерства легкої промисловості
УРСР
–  Всеукраїнське відділення Всесоюзного об’єднання скляно-порцеляно-фаянсової
промисловості “Союзсклопорцеляна”
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–   Харківський  державний  обласний  жировий  парфумерно-косметичний  трест
“Харжет” управління місцевої промисловості Харківського облвиконкому
–   Харківське  відділення  Всесоюзного  об’єднання  цукрової  промисловості
(Цукортрест)
–   Харківський  обласний  цукробуряковий  трест  Міністерства  харчової
промисловості УРСР
–   Ізюмське  об’єднання  державних  млинів  відділу  місцевої  промисловості
Ізюмського окрвиконкому
–  Харківський млинарський трест Міністерства заготівлі СРСР
–  Валківське млинарське управління Харківського обласного млинарського тресту
–   Харківський  державний  обласний  трест  млинарської  промисловості
“Хароблмлинтрест” управління продовольчих товарів Харківського облвиконкому
–   Харківське  обласне  виробниче  об’єднання  хлібопекарної  промисловості
Міністерства харчової промисловості УРСР
–  Харківське виробниче об’єднання молочної промисловості
–  Харківське об’єднання м’ясної промисловості Міністерства м’ясної та молочної
промисловості УРСР
–   Харківський  міжобласний  трест  Головного  управління  птахопереробної
промисловості  “Укрголовптахопром”  Міністерства  м’ясної  та  молочної
промисловості УРСР
–  Харківська  контора  Державного  синдикату  рибної  промисловості
“Харрибсиндикат”
–  Харківський  обласний  рибний  трест  відділу  місцевої  промисловості  –
Харківського облвиконкому (“Хароблрибтрест”)
– Харківське відділення Курського спиртодріжджового тресту
–  Харківське  агровиробниче  об’єднання  плодовоовочевої  продукції
„Харківплодоовочгосп”  Головного  управління  з  питань  садівництва,
виноградарства  та  виноробної  промисловості  Міністерства  плодоовочевого
господарства УРСР
–  Харківське  виробниче  об’єднання  спиртової  промисловості  Українського
промислового  об’єднання  спиртової,  лікеро-горілчаної  і  крохмальної
промисловості  “Укрспирткрохмаль”  Державного  агропромислового  комітету
УРСР
– Харківське обласне відділення Ленінградського державного тютюнового тресту
–  Харківське  відділення  Ленінградського  державного  музичного  тресту
(Музтрест)
– Підприємства виробничо-художніх промислів Харківської області (ОАФ)
–  Науково-виробниче  об’єднання  “Радіант”  Харківського  обласного  відділення
радянського фонду милосердя та здоров’я
– Харківський коксохімічний завод
– Харківський державний республіканський завод з переробки вторинних чорних
металів (Вторчормет)
–  Харківський  завод  алюмінієво-бронзових  сплавів  Головного  управління  з
обробки кольорових металів Міністерства кольорової металургії СРСР
– Харківський ордена Леніна турбінний завод ім. С. М. Кірова
– Дергачівський завод турбокомпресорів
– Харківський котельно-механічний завод
– Харківський завод торгового машинобудування
– Харківський завод підйомно-транспортного устаткування ім. В. І. Леніна (ПТУ
ім. В.І. Леніна)
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–  Харківський  експериментальний  завод  свердловинного  обладнання  тресту
“Укргідроспецфундаментбуд”
– Харківський державний союзний ордена Леніна машинобудівний завод “Світло
шахтаря”
–  Барвінківський  машинобудівний  завод  “Червоний  промінь”  Головного
управління  гірничого  машинобудування  Міністерства  вугільної  промисловості
СРСР
–  Харківський  державний  завод  точного  машинобудування  Управління
верстатобудівної та інструментальної промисловості Харківського раднаргоспу
–  Харківський  завод  експериментального,  технологічного,  елеваторного  і
млинарного машинобудування
– Харківський завод поліграфічних машин (ХЗПМ)
– Харківський завод холодильних машин
– Зміївський машинобудівний завод
– Харківський завод санітарно-медичного обладнання (“Санмедобладнання”)
-  Харківський  завод  дорожніх  машин  Головного  управління  дорожнього
машинобудування  Міністерства  будівельного,  дорожнього  та  комунального
машинобудування СРСР
- Харківський завод комунального машинобудування
- Завод по ремонту комунального обладнання Головного управління промислових
підприємств Міністерства комунального господарства УРСР, м. Харків
- Харківський завод “Теплоавтомат”
- Харківський ваговий завод
-  Завод  контрольно-вимірювальних  приладів  (КВП)  Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
- Харківський завод по ремонту мір і вимірювальних приладів “Приладремонт”
-  Харківський  релейний  завод  (головний)  Харківського  виробничо-технічного
об’єднання (ХВТО) “Радіореле”
- Харківський машинобудівний завод “Кондиціонер”
- Відкрите акціонерне товариство “Елітан” (ВАТ “Елітан”)
- Харківський завод точного медичного приладобудування Головного управління
медичної техніки Міністерства медичної промисловості СРСР
- Ізюмський оптико-механічний завод
- Харківський верстатобудівний завод ім. С. В. Косіора
- Завод агрегатних верстатів Головного управління з виробництва автоматичних
ліній  і  універсальних  верстатів  Міністерства  верстатобудування  та
інструментальної промисловості СРСР
- Восьмий державний ордена Трудового Червоного Прапору підшипниковий завод
(8-й ДПЗ)
- Харківський інструментальний завод
-  Харківський  завод  гідравличних  приводів  (Гідропривід)  Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
-  Харківський  ордена  Леніна  завод  важкого  електромашинобудування
“Електроважмаш” ім. В. І. Леніна
- Виробниче об’єднання “Харківський електромеханічний завод”
-  Харківське  підприємство  з  ремонту  електромашин  та  виробництва
електротермічного  обладнання  “Термоелектроремонт”  Управління
електрорадіотехнічної промисловості Харківського раднаргоспу
- Харківський завод електротермічного устаткування (ХЗЕТУ)
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- Виробниче об’єднання “Укрелектромаш” Всесоюзного промислового об’єднання
з  виробництва  електродвигунів  Міністерства  електротехнічної  промисловості
СРСР
- Харків - Балашівський електротехнічний завод
- Харківський електроапаратний завод
- Харківський завод електромонтажних виробів № 1
- Харківський завод “Електропривід”
- Харківський ордена “Знак Пошани” завод “Електромашина”
-  Харківський  завод  освітлювальної  і  нагрівальної  електроапаратури
„Електросвітлоприлад”
-  Харківський  державний  союзний  кабельний  завод  “Південкабель”  Головного
управління  кабельної  промисловості  Міністерства  електротехнічної
промисловості СРСР
- Харківський апаратно-радіаторний завод Міністерства  місцевої  промисловості
УРСР
- Харківський завод металовиробів „Комунар” Управління місцевої промисловості
Харківського  облвиконкому  Міністерства  місцевої  та  паливної  промисловості
УРСР
- Харківський державний машинобудівний завод (колишній Герляха і Пульста)
-  Харківський  державний  паровозобудівний  завод  ім.  Комінтерну  (ХПЗ)
Народного комісаріату важкої промисловості СРСР
-  Харківський  завод  № 183 ім.  Комінтерну  Головного  управління  спеціального
машинобудування Народного комісаріату середнього машинобудування СРСР
- Харківське виробниче об’єднання “Завод ім. Малишева”.
- Харківський паровозоремонтний завод (ХПРЗ)
- Харківський вагоноремонтний завод Головного управління з ремонту рухомого
состава та виробництва запасних частин Міністерства шляхів сполучення СРСР
-  Панютинський  ордена  „Знак  Пошани”  вагоноремонтний  завод  Головного
управління  з  ремонту  рухомого  состава  та  виробництва  запасних  частин
Міністерства шляхів сполучення СРСР
-  Харків-Балашівський  контейнерний  завод  Головного  управління  з  ремонту
рухомого  состава  та  виробництва  запасних  частин  Міністерства  шляхів
сполучення СРСР
- Четвертий Харківський авторемонтний завод Головного управління промислових
підприємств Міністерства автотранспорту та шосейних шляхів УРСР
-  Харківський орденів  Ленина  та  “Жовтневої  революції”  моторобудівний  завод
“Серп і Молот” Головного управління з виробництва транспортних і комбайнових
двигунів  Міністерства  тракторного  і  сільськогосподарського  машинобудування
СРСР
-  Виробниче  об’єднання  “Харківський  тракторний  завод  ім.  С.  Орджонікідзе”
(ХТЗ)
- Харківський завод тракторних пускових двигунів
- Харківський завод тракторних двигунів
- Харківський ливарно-механічний завод 
- Чугуївський завод тракторних деталей
- Харківський завод тракторних самохідних шасі
- Другий державний завод сільськогосподарського машинобудування ім. Артема
- Харківський завод сільськогосподарських машин (“Харсільмаш”)
- Харківський завод “Поршень”
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-  Харківський  велосипедний  завод  ім.  Г.  І.  Петровського  (ХВЗ)  Міністерства
автомобільної промисловості СРСР
- Державний завод “ТЕН” ім. Фрунзе
- Харківський завод побутових пральних машин
- Харківський завод “Електробритва”
- Харківський завод хірургічних інструментів
- Харківський завод кріпильних виробів “Комсомолець”
- Харківський завод хімічних реактивів
- Харківський автогенний завод
-  Харківський  лакофарбовий  завод  “Червоний  хімік”  Міністерства  хімічної
промисловості СРСР
- Харківський завод пластичних мас („Харпластмас”)
- Харківський завод ізоляційних і азбоцементних матеріалів
- Завод гумових технічних виробів “Прогрес”, м.Харків
- Завод гумових виробів, м. Харків
- Харківський завод антифрикційних набивок Головного управління хімічної  та
пластмасової  промисловості  Міністерства  місцевої  та  паливної  промисловості
УРСР
-  Харківський  завод  мінеральної  вовни  Управління  промислових  підприємств
Мінстерства житлово-цивільного будівництва УРСР
-Харківський  завод  медичних  пластмас  і  стоматологічних  матеріалів  Головного
управління  промисловості  медичного  скла  і  пластичних  мас  Міністерства
медичної промисловості СРСР
- Харківський хіміко-фармацевтичний завод “Червона зірка”
- Харківський хіміко-фармацевтичний завод “Здоров’я трудящим”
- Харківський завод ендокринних препаратів
-  Харківський  експериментально-реактивний  завод  державного   Всесоюзного
тресту  з  виробництва  хімічних  реактивів,  збуту  лабораторного  обладнання,
хімічного  посуду  та  хімічних  реактивів  Народного  комісаріату  важкої
промисловості СРСР
-  Харківський  завод  маркшейдерських  інструментів  Головного  управління  з
виробництва  фізичних  та  гідрометеорологічних  приладів  Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
- Харківський державний деревообробний завод Народного комісаріату місцевої
промисловості УСРР
-  Харківський  ордена  “Знак  Пошани”  державний  машинобудівний  завод
“Червоний Жовтень” Головного управління з машин для виробництва будівельних
матеріалів  Міністерства  будівельного,  шляхового  та  комунального
машинобудування СРСР
-  Харківський  цегельний  завод  №  1  управління  промисловості  будівельних
матеріалів Харківського облвиконкому
-  Харківський  будівельний  комбінат  №  3  управління  виробничих  підприємств
тресту “Південважбуд” Міністерства будівництва СРСР
-  Харківський  завод  метлахських  плиток  ім.  8-ї  річниці  Жовтня  Головного
управління  керамічної  і  неметалорудної  промисловості  Міністерства
промисловості будівельних матеріалів УРСР
- Харківський ордена Трудового Червоного Прапору плитковий завод
- Харківський завод шлакобетонних блоків
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-  Харківський  дослідний  завод  технологічної  оснастки  виробничо-технічного
об’єднання  „Союзтехоснастка”  Міністерства  верстатобудування  і
інструментальної промисловості СРСР
-  Харківський  дослідний  завод  Українського  проектно-технологічного  і
експериментального інституту “Укроргверстатінпром”
-  Харківський  канатний  завод  ім.  60-ті  річчя  Радянської  України
Республіканського  виробничого  об’єднання  льняної  та  пеньково-джутової
промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР
-7-й  державний  шкіряний  завод  “Більшовик”  Управління  легкої  промисловості
Харківського раднаргоспу
- Мереф’янський скляний завод ім. Г. І. Петровського
- Харківський завод механічної і термічної обробки скла (МІТОС)
- Будянський фаянсовий завод 
-  Миловарний  завод  Центрального  управління  військовими  промисловими  та
сільськогосподарськими підприємствами України та Криму
-  Харківський  миловарений  комбінат  Головного  управління  олійножирової
промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР
-  Конгресівський  цукровий  комбінат  Харківського  бурякоцукротресту,
с.Олександрівка, Золочівського району
-  Перший  ім.  Г.І.  Петровського  цукровий  комбінат  Харківського  (обласного)
бурякоцукротресту, сел.Білий Колодязь, Вовчанського району
-  Харківський  жировий  комбінат  Управління  харчової  промисловості
-Харківського раднаргоспу
- Харківський промисловий комбінат Харківської міжобласної контори  
Головного управління постачання м’ясомолочної промисловості УРСР
- Харківський консервний завод управління харчової промисловості Харківського
облвиконкому
-  Медведівський  спиртовий  завод  Харківського  спиртотресту,  с.  Медведівка.
Старовірівського району
- Харківський лікеро-горілчаний завод
- Харківський завод шампанських вин
- Харківське заводоуправління державних пивоварних заводів і заводів оцтових та
безалкогольних  напоїв  Всеукраїнського  об’єднання  дріжджової,  пивоварної  та
оцтової промисловості “Укрбродоб’єднання”
-  Завод  “Березівські  мінеральні  води”  Головного  управління  пивоварної  та
безалкогольної  промисловості  Міністерства  харчової  промисловості  УРСР,  с.
Пересічне, Дергачівського району
- Харківський завод харчових кислот
- Харківський шрифтоливарний завод
- Харківський штампувальний завод ім. Фрунзе
-  Харківський  ювелірний  завод  Всесоюзного  державного  госпрозрахункового
об’єднання  “Союзювелірторг”  Міністерства  приладобудування,  засобів
автоматизації і систем управління СРСР
- Фабрика хімічних виробів Управління Південної залізниці Міністерства шляхів
сполучення СРСР
- Фабрика фарб, лаків і мастильних матеріалів “Фарбус” Управління начальника
інженерів усіх Збройних Сил на Україні та в Криму
-  Донецька  державна  паперова  фабрика  Управління  державними  трестованими
підприємствами паперової промисловості України (Укрпапіртресту), м. Зміїв
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- Харківська фабрика картонажної тари ім. 8-го Березня Українського державного
об’єднання поліграфічної промисловості (Укрполіграфоб’єднання)
- Харківська фабрика первинної обробки вовни Головного управління вовняної,
валяльно-повстяної  промисловості  і  первинної  обробки  вовни  “Укрголоввовна”
Міністерства легкої промисловості УРСР
-  Харківське  виробниче  шерстяне  об’єднання  “Червона  нитка”  Українського
промислового об’єднання з виробництва шерстяних тканин і валяльно-повстяних
виробів (Укрпромшерсть) Міністерства легкої промисловості УРСР
- Закрите акціонерне товариство “Велика Державінська мануфактура”
-  Друга  трикотажна  фабрика  управління  легкої  промисловості  Харківського
облвиконкому
-  Харківська  фабрика  спортивного  трикотажу  №  3  Управління  матеріально-
технічного постачання і виробничих підприємств Всесоюзної Центральної Ради
професійних спілок
-  Трикотажна  фабрика  “Шлях  Жовтня”  Управління  текстильної  і  трикотажної
промисловості Харківського раднаргоспу
- Текстильно-галантерейна фабрика управління легкої промисловості Виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
-  Швейна  фабрика  Центрального  управління  військовими,  промисловими  і
сільськогосподарськими підприємствами України і Криму
- Харківська  ордена “Трудового Червоного Прапора” швейна фабрика ім.  Ю.Д.
Тінякова  Республіканського  виробничого  об’єднання  швейної  промисловості
Міністерства легкої промисловості УРСР
-  Швейна  фабрика  ім.  ТСО (Товариства   сприяння  обороні)  Управління  легкої
промисловості Харківського раднаргоспу
-  П’ята  взуттєва  фабрика  Управління  легкої  промисловості  Харківського
раднаргоспу
-  Харківська  взуттєва  фабрика  Головного  Управління  постачання  і  збуту
Міністерства охорони здоров’я СРСР
-  Харківська  шкіргалантерейна  фабрика  Управління  легкої  промисловості
Виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
-  2-га  Харківська  державна  лимарно-сідельна  фабрика  Державного  тресту-
комбінату дрібних виробництв
- Закрите акціонерне товариство “Українське хутро”
-  Харківська  парфумерно  -  косметична  фабрика  Всесоюзного  об’єднання
парфумерної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР
- Харківська  кондитерська  фабрика Державного комітету  харчової  і  переробної
промисловості України
-  Харківська  конфетна  фабрика  Всеукраїнської  спілки  кооперативів
(Вукоопспілка)
- Державні тютюнові фабрики
-  Ковбасна  фабрика  Центрального  Управління  військовими  промисловими  і
сільськогосподарськими підприємствами України і Криму
-  Харківський  завод  автоматичних  ручок  Головного  управління  з  виробництва
засобів оргтехніки Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем
управління СРСР
- Перша штемпельна фабрика Українського поліграфічного об’єднання
-  Харківська  фабрика  паперово-білових  і  художніх  виробів  виробничого
об’єднання “Поліграфіст” Комітету в справах друку при Раді Міністрів УРСР
- Харківська скульптурна фабрика Художнього фонду УРСР
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- Харківський будинок моделей одягу Республіканського виробничого об’єднання
швейної промисловості “Укршвейпром” Міністерства легкої промисловості УРСР

Розділ 9. Організації транспорту, дорожнього господарства, зв'язку.......……………..409
– Управління Південної ордена Леніна залізниці, м. Харків
– Канцелярія  представника  Народного  комісаріату  в  військових  справах  при
відділі зборів правління Донецьких і Катеринославських залізниць
– Залізничне агентство при особливому відділі гірників та емігрантів, м. Харків
– Харківський (місцевий) гірничозаводський комітет по регулюванню перевезень
твердого  мінерального   палива  та  гірничозаводських  вантажів  Народного
комісаріату шляхів сполучення СРСР
– Харківське  агентство  російсько-канадсько-американського  пароплавного
акціонерного товариства “Роскана”
– Харківське обласне виробниче управління автомобільного транспорту
– Харківське управління вантажного автотранспорту
– Харківський обласний виробничий автомобільний трест
– Харківське міське виробниче управління пасажирського автотранспорту
– Харківський міський виробничий трест вантажного автомобільного транспорту
– Харківська транспортно-експедиційна контора Південно-Східного акціонерного
товариства торговельних складів і транспорту („Південсхідтранс”)
– Українське  відділення  акціонерного  товариства  з  обслуговування
держпромисловості та транспорту („АПТО”), м.Харків
– Харківський  пункт  Українського  державного  автомобільного  тресту
“Укравтотрест”
– Харківське  транспортно-претензійне  бюро  Народного  комісаріату  важкої
промисловості СРСР
– Харківська  автотранспортна  рота  обласного  автомобільного  тресту
“Союззаготтранс”
– Харківська  автобаза  Управління автотранспорту “Радгосптранс” Міністерства
сільського господарства УРСР
– Автобаза Харківського обласного комітету Компартії України
– Харківське ордена Леніна управління магістральних газопроводів
– Харківське  обласне  управління  будівництва  та  експлуатації  автомобільних
доріг (ОБЛДОРБУД) Харківського облвиконкому
– Відділи будівництва та експлуатації доріг райвиконкомів
– 14-а  шляхова  дільниця  Українського  управління  місцевого  транспорту
(УкрУМТ)Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Харків.
– Харківський  районний відділ  шосейно-дорожніх  робіт  Головного  управління
шосейних доріг НКВС УРСР (ГУШОСДОР НКВС УРСР)
– Харківське обласне виробничо-технічне управління зв`язку
– Управління  Харківського  округу  зв'язку  Народного  комісаріату  пошт  і
телеграфів  УСРР,  Харківська  приймальна  радіостанція  та  Валківське  районне
відділення зв’язку (ОАФ) 
– Харківський губернський вдділ зв’язку
– Харківський обласний телеграф
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– Територіальний центр управління міжміськими зв'язками та телебаченням №1
(ТЦУМЗ-1)
– Міжміський кабельний вузол (МКВ-1), м. Харків
– Харківська дирекція радіотрансляційних мереж
– Харківський телевізійний центр (Телецентр)

Розділ  10.  Установи  та  організації  сільського,  лісового  і  водного
господарства.........................................................................................................……………...423

– Земельне управління Харківського губернського виконавчого комітету рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Земельні управління і земельний відділ повітових виконавчих комітетів рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Земельні  відділи  окружних  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
– Земельне  управління  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради
депутатів трудящих
– Борівський волосний земельний комітет
– Районні комісії з націоналізації земель та лісів Харківської губернії
– Управління  сільського  господарства  виконавчого  комітету  Харківської
обласної ради народних депутатів
– Відділ  тваринництва  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих
– Відділ технічних культур виконавчого комітету Харківської обласної ради
депутатів трудящих
– Сільськогосподарський  відділ  виконавчого  комітету  Харківської  міської
ради депутатів трудящих.
– Управління  сільського  господарства  та  заготівель  виконавчих  комітетів
районних рад депутатів трудящих
– Інспекції  управління та група фахівців сільського господарства виконавчих
комітетів районних рад депутатів трудящих
– Ізюмська окружна зернова спілка сільськогосподарських колективів
– Харківська обласна контора Всеукраїнського центру сільськогосподарських
колективів по вирощуванню технічних культур
– Харківська обласна спілка сільськогосподарських колективів
– Районні спілки сільськогосподарських колективів (райколгоспспілки)
– Станції боротьби зі шкідниками сільського господарства
– Харківське  обласне  управління  по  боротьбі  з  амбарними  шкідниками
продовольчих  запасів  Всесоюзного  об’єднання  “Заготзерно”  Міністерства
сільського господарства та заготівель СРСР
– Військові  сільські  господарства  Харківського  губернського  відділення
Центрального  управління  військово-промисловими  і  сільськогосподарськими
підприємствами України і Крима
– Сільськогосподарські артілі (колгоспи)
– Радянські господарства (радгоспи)
– Машинно-тракторні та ремонтно-технічні станції (МТС і РТС)
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– Харківський  обласний  відділ  “Облтрактор”  акціонерного  товариства
Всеукраїнського центру машинно-тракторних станцій
– Харківський  обласний  центр  бурякових  машинно-тракторних  станцій
“Облбуряктрактор”
– Харківський  обласний  зерно-тракторний  центр  “Облзернотрактороцентр”
Харківського обласного земельного управління
– Харківський обласний овочевий тракторний центр “Обловочтрактороцентр”
Харківського обласного земельного управління
– Харківське  обласне  виробниче  об’єднання  з виробничо-технічного
забезпечення сільського  господарства «Сільгосптехніка»  Державного  комітету
УРСР з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства
– Ізюмське районне об’єднання “Сільгосптехніка”
– Харківське  виробничо-аграрне  об’єднання по садівництву і  виноробній
промисловості  “Харківрадгоспвинпром”  Головного  управління  по  садівництву,
виноградорству і виноробній промисловості УРСР
– Харківське обласне управління радгоспів Міністерства радгоспів УРСР
– Харківське  обласне  міжколгоспне  управління  птахівництва  Управління
сільського господарства виконкому Харківської обласної Ради депутатів трудящих
– Харківська  обласна  контора  птахівництва  та  інкубації  Українського
державного колгоспного птахо-кролячого центру
– Харківське обласне об’єднання інкубаційних станцій “Облінкубатор”
– Богодухівська інкубаторна птахівнича станція Харківської обласної контори
інкубаційно-птахівничої станції
– Харківське  районне  управління  трестованими  радгоспами
(райрадгосптрест)
– Першотравневий  спеціалізований  трест  м’ясомолочних  радгоспів
Головного управління овоче-молочних радгоспів Міністерства радгоспів УРСР
– Харківський спеціалізований трест (об’єднання) радгоспів по виробництву
продуктів тваринництва на промисловій основі Міністерства радгоспів УРСР.
– Харківський  обласний  трест  зернових  і  тваринницьких  радгоспів
Міністерства радгоспів УРСР
– Харківський  обласний  трест  зернових  і  насінницьких  радгоспів
Міністерства землеробства УРСР
– Харківський  обласний  трест  тваринницьких  радгоспів  Міністерства
тваринництва УРСР
– Харківсько-Роганський  спеціалізований  трест  овоче-молочних  радгоспів
Головного управління овоче-молочних радгоспів Міністерства радгоспів УРСР
– Харківський  трест  овоче-молочних  радгоспів  Харківського  обласного
виробничого агропромислового об’єднання плодоовочевої продукції Міністерства
плодоовочевого господарства УРСР
– Харківський  обласний  гужево-грабарський  колгоспний  комбінат
“Облгужграбколгоспкомбінат”  Харківської  обласної  колгоспної  каси
взаємодопомоги
– Харківська міжобласна контора “Головхудобавідгодування”
– Харківська  обласна  контора  з відгодівлі худоби  Міністерства  харчової
промисловості СРСР
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– Артемівський  відгодівельний  пункт  Українського  відділення  тресту
“Худобовідгодівля”, с. Артемівка, Печенізького району
– Харківська  обласна  станція  захисту  рослин  Обласного  управління
виробництва і заготівель сільського господарства
– Харківська  державна  селекційна  станція  Головного  управління
сільськогосподарської пропаганди Міністерства сільського господарства УРСР
– Державна  інспекція  по  карантину  сільськогосподарських  рослин  по
Харківській області Міністерства сільського господарства СРСР
– Харківська  обласна  інспектура  державної  комісії  по  сортовипробуванню
сільськогосподарських культур Міністерства сільського господарства СРСР.
– Харківська обласна ветеринарна науково-виробнича лабораторія управління
сільського господарства Харківського облвиконкому
– Харківське  губернське  лісове  управління  Народного  комісаріату
землеробства УСРР, його лісництва і інспектори лісів Харківської губернії
– Харківське  окружне  управління  лісами  Народного  комісаріату  земельних
справ УСРР
– Харківський  обласний  лісогосподарський  та  агромеліоративний  трест
(Харобллісгосптрест) Українського управління лісового господарства
– Харківське  обласне  відділення  Українського  тресту
“Укрплодолісорозсадник” та його виробнича насінницька дільниця
– Обласне  управління  лісів  місцевого  значення  Харківського  обласного
земельного управління
– Управління лісами зеленої зони м.Харкова Головного управління лісового
господарства  і  полезахисного  лісорозведення  Міністерства  сільського
господарства УРСР
– Харківське  лісове  промислове  господарство  “Харліспромгосп”
Міністерства лісової промисловості УРСР
– Харківське  міжрайонне  лісове  господарство  Харківського  обласного
управління лісового господарства і лісозаготівель.
– Харківське  обласне  управління  лісового  господарства  та  заготівлі
Міністерства лісового господарства та лісозаготівлі УРСР
– Харківське  хімічне  лісове  господарство  “Харківхімлісгосп”  Українського
республіканського тресту “Укрлісхім”
– Лісове господарство Балаклійської районної спілки сільськогосподарських
колективів
– Ізюмське  лісове  промислове  господарство  Українського  державного
союзно-республіканського  промислового  сировинного  лісозаготівельного  тресту
“Київліс”
– Ізюмське  лісове  господарство  лісозаготівлі  Харківського  обласного
управління лісового господарства і лісозаготівель
– Жовтневе  лісогосподарське  і  лісозаготівельне  підприємство  (лісгосп)
Харківського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель
– Харківська  агролісомеліоративна  експедиція  Всесоюзного  проектно-
дослідного  об’єднання “Агролісопроект”
– Харківська зональна лісонасінницька станція
– Чугуївська лісозахисна станція Міністерства лісового господарства УРСР
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– Харківський  обласний  державний  трест  по  шовківництву  Української
республіканської контори шовківництва
– Богодухівська  міжрайонна  шовківницька  контора  Харківського  обласного
державного тресту шовківництва
– Харківська  обласна  контора  бджолярства Республіканської  контори
бджолярства Міністерства сільського господарства УРСР
– Харківська  обласна  контора  Всеукраїнського  колгоспного  центру
бджільницьких товарних пасік
– Управління  меліорації  і  водного  господарства  виконавчого  комітету
Харківської обласної ради депутатів трудящих
– Управління  в  справах  мисливського  господарства  виконавчого  комітету
Харківської обласної ради депутатів трудящих
– Управління  колгоспних  тваринницько-товарних  ферм  “Облколгоспферма”
Харківського обласного земельного управління
– Кінське управління Харківського обласного земельного управління
– Харківська  обласна  контора  Українського  державного  колгоспного
тютюнового центру “Укртютюнколгоспцентр”

Розділ 11. Установи будівництва та архітектури.....................................……………......…473
– Управління окружного інженера Харківського окружного виконавчого комітету
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
–  Головне  управління  архітектури  та  містобудування  виконкому  Харківської
обласної ради народних депутатів
–  Управління  головного  архітектора  м.  Харкова  виконкому  Харківської  міської
ради депутатів трудящих
– Управління капітального будівництва (УКБ) виконкомів Харківської обласної та
Харківської міської рад депутатів трудящих
– Харківські обласні виробничі організації сільського будівництва
– Будівельне управління Харківського міськвиконкому рад робітничих, селянських
і червоноармійських депутатів
–  Управління  шкільного  будівництва  Харківського  міського  відділу  народної
освіти
–  Головне  управління  з  будівництва  у  Харківському  економічному  районі
(Головхарківбуд) Міністерства будівництва УРСР
– Районні відділи з будівництва в колгоспах
– Районні міжколгоспні будівельні організації
–  Обласне  міжколгоспне  об’єднання  з  будівництва
“Облміжколгоспбудоб’єднання”  та  його  спеціалізована  пересувна  механізована
колона  №  5  Українського  міжколгоспного  об’єднання  з  будівництва
“Укрміжколгоспбуд” (ОАФ)
– Територіально-будівельне об’єднання з будівництва промислових підприємств у
Харківській області (“Харківбуд”)  
–  Харківські  будівельно-монтажні  управління  всесоюзних  і  республіканських
трестів з відбудови та реконструкції промислових підприємств (ОАФ)
– Будівельно-монтажний трест “Харківстальконструкція” Головного управління з
монтажу металоконструкцій та збірного залізобетону “Укрголовстальконструкція”
Міністерства монтажних та спеціальних будівельних робіт УРСР.
–  Трест  “Електромонтаж  конструкція”  Міністерства  монтажних  і  спеціальних
будівельних робіт УРСР
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– Державний ордена Леніна трест “Південелектромонтаж” ім. 50-річчя Радянської
України Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
–  Державний  будівельно-монтажний  трест  №  91  Ради  народного  господарства
(Раднаргоспу) Харківського економічного адміністративного району
–  Державний  союзний  трест  з  монтажу  електрообладнання  електростанцій  та
підстанцій  (Електропівденмонтаж)  Головного  управління  з  монтажу
електрообладнання  електростанцій  та  підстанцій  (Головелектромонтаж)
Державного виробничого комітету з енергетики та електрифікації СРСР
– Державний союзний  ордена  Трудового  Червоного  Прапора  монтажний  трест
“Теплоенергомонтаж” Міністерства енергетики та електрифікації СРСР
– Житлово-будівельний трест  № 2 “Житлобуд-2”  спеціалізованого  будівельного
комбінату “Харківжитлобуд” Міністерства будівництва УРСР
– Міжобласний проектно-технологічний трест з організації та технічної допомоги
будівництву (“Харківторгтехбуд”) Головного технічного управління Міністерства
промислового будівництва УРСР
–  Міжобласний  трест  з  виробництва  монтажних  конструкцій,  механізмів,
пристосувань  та  санітарно-технічного  обладнання  (“Проммонтажконструкція”)
Головного управління промислових підприємств і механізації „Укрголовмехпром”
Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
– Міський ремонтно-будівельний трест “Міськрембудтрест” відділу комунального
господарства виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів
–  Ордена  Леніна  будівельно-монтажний  трест  №  86  Головного  управління  з
будівництва в Харківському економічному районі Міністерства будівництва УРСР
–  1-й  Харківський  державний  трест  сільськогосподарського  будівництва
(Держсільбудтрест) Українського державного об’єднання сільськогосподарського
будівництва 
–  Спеціалізований  будівельно-монтажний  трест  “Укрзв’язокбуд  №  1”
Республіканського  спеціалізованого  управління  будівництва  “Укрзв’язокбуд”
Міністерства зв’язку УРСР
– Спеціалізований трест “Південспецбуд” Міністерства монтажних і спеціальних
будівельних робіт УРСР
–  Спеціалізований  трест  санітарно-технічних  робіт  “Південтранстехмонтаж”
Головного управління залізничного будівництва Поволжя і  Півдня Міністерства
транспортного будівництва СРСР
– Трест з виробництва термоізоляційних робіт та виготовлення термоізоляційних
матеріалів (“Укртермоізоляція”) Головного управління з монтажу технологічного
обладнання  на  промислових  підприємствах  і  санітарно-технічним  роботам
(“Головцентропроммонтаж”) Міністерства будівництва УРСР
– Трест з механізації будівництва та спеціальних робіт “Харківсільбудмеханізація”
обласного  виробничого  управління  “Харківсільбуд”  Міністерства  сільського
будівництва УРСР
–  Трест  промислового  будівництва  №  3  (Промбуд-3)  Харківського  комбінату
промислового будівництва (Харківпромбуд)
– Трест санітарно-технічних робіт № 60 (Сантехмонтаж-60) Головного управління
з  монтажу  технологічного  обладнання  на  промислових  підприємствах  та
сантехробіт Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
– Трести із санітарно-технічного будівництва в Україні
–  Трест  “Харківпромбудмеханізація”  Міністерства  промислового  будівництва
УРСР
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–  Харківський  будівельно-монтажний  трест  №  2  (Промбуд-2)  Головного
управління  з  будівництва  в  Харківському  економічному  районі  Міністерства
будівництва УРСР
–  Харківський  обласний  міжколгоспний  дорожньо-будівельний  трест
“Облміжколгоспдорбуд”  Українського  міжколгоспного  об’єднання  з  будівництва
(Укрміжколгоспбуд)
–  Харківський  трест  транспортного  будівництва  “Південтрансбуд”  Головного
управління  залізничного  будівництва  Поволжя  та  Півдня  Міністерства
транспортного будівництва СРСР
–  Трест  №  92  спеціалізованих  і  дорожніх  робіт  “Трансспецбуд”  комбінату
“Укрпромспецбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР
– Харківське відділення Черкаської дирекції будованого газопроводу “Оренбург-
Західний  кордон  СРСР”  Всесоюзного  об’єднання  з  будівництва  газопроводу
“Оренбург – Західний кордон СРСР” та експлуатації газових об’єктів за кордоном
(Союззакордонгазпром) Міністерства газової промисловості СРСР
– Комбінат “Харківпромбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР
– Відкрите акціонерне товариство “Південенергомонтажізоляція”
– Товариство з обмеженою відповідальністю “Харківагропромшляхбуд”
Харківське  відділення  Всеукраїнської  державної  будівельної  контори
„Укрдержбуд” Вищої ради народного господарства УСРР
– Харківські контори та Ізюмська база Українського державного тресту цивільного
будівництва Народного комісаріату комунального господарства УСРР
– Третя  районна будівельна контора Українського будівельного об’єднання , м.
Харків
– Окрема будівельна дільниця 19-го будівельного тресту НКОП СРСР, м. Харків
– Контора об’єднаної будівельної дільниці № 4 Українського будівельного тресту
легкої промисловості
– Харківська  будівельна контора Всесоюзного державного тресту з  будівництва
понадлімітних медико-санітарних установ та медичних вищих учбових закладів
(“Медсанбуд”)
–  Харківська  обласна  будівельно-монтажна  контора  з  електрифікації  сільського
господарства  “Сільелектробуд”  Українського  республіканського  будівельно-
монтажного тресту “Укрсільелектро” Міністерства землеробства УРСР
–  Харківська  обласна  будівельно-монтажна  контора  тресту  з  будівництва
промислових і сільських будов України
– Будівельно-монтажна контора № 2 Державного будівельно-монтажного тресту
№ 3 Міністерства внутрішніх справ СРСР
–  Харківська  контора  Державного  тресту  механізації  будівельних  робіт
“Південбудмеханізація” Наркомважпрому СРСР
–  Харківська  контора  з  будівництва  260-тонного  кільцевого  хлібзаводу
Українського  державного  будівельного  тресту  ”Укрбудлегпром”  Наркомату
місцевої промисловості УРСР
–  Харківська  міжрайонна  будівельна  контора  Державного  Українського  тресту
комунального водного будівництва (Укркомунводбуд)
–  Харківське  відділення  та  контора  уповноваженого  правління  Державного
акціонерного товариства з проведення будівельних робіт на Україні “Стандартбуд”
–  Харківська  обласна   будівельна  контора  Українського  житлокооперативного
будівельного товариства “Укржитлокоопбуд”
– Харківське обласне відділення Української державної меліоративно-будівельної
контори
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–  Уповноважений  по  Харківському  району  від  правління  будівельних  та
ремонтних робіт Управління Північно-Кавказьких залізниць (“Будшлях”)
– Управління начальника Харківських робіт тресту житлового будівництва Півдня
(Донбасжитлобуд) 
–  Монтажно-механічні  майстерні  Харківського  відділення  Українського
управління державного будівництва (Укрдержбуд)
–  Харківська  об’єднана  дирекція  підприємств  будіндустрії,  що  будуються,
Управління  промислових  підприємств  Міністерства  житлово-цивільного
будівництва УРСР
– Дирекція з будівництва комбінату Всесоюзного будівельно-монтажного тресту
“2-й Укрзаготбуд”, м. Харків
– 2-й банно-будівельний загін ім.К.Маркса, м.Лівни, Курської губернії
– Закрите акціонерне товариство “Харківреконструкція”

Розділ  12.  Установи,  організації  комунального  господарства  та  побутового
обслуговування населення.................................................................................…………...520

–  Відділ  комунального  господарства  Харківського  губернського  виконавчого
комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
-Відділи  комунального  господарства  повітових  виконавчих  комітетів  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (повіткомунгоспи)
-Відділи  комунального  господарства  окружних  виконавчих  комітетів  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (окркомунгоспи) 
-Харківське  обласне  відділення  Української  інвентаризаційної  контори  з
інвентаризації міського майна (Вукінвентар) 
-Відділи  комунального  господарства  райвиконкомів  та  комбінати  комунальних
підприємств 
-Відділ  комунального  господарства  виконавчого  комітету  Харківської  обласної
ради депутатів трудящих (облкомунгосп)
-Міські відділи комунального господарства (міськкомунгоспи)
-Відділи  комунального  господарства   виконавчих  комітетів  районних  рад
депутатів трудящих м. Харкова (райкомунгоспи)
-Орендне управління Харківського міського відділу комунального господарства
-Житлове  управління  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради  депутатів
трудящих (міськжитлоуправління)
-Управління  побутового  обслуговування  населення  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих (облпобутуправління)
-Управління  побутового  обслуговування  населення  виконавчого  комітету
Харківської міської ради депутатів трудящих 
-Харківський міський трест водопровідних підприємств („Водотрест”)
-Виробниче  управління  водопровідного  господарства  “Харківводопровід”
виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих
-Управління каналізації м. Харкова міського відділу комунального господарства
-Виробниче  управління  каналізаційного  господарства  відділу  комунального
господарства виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих
-Трест  зеленого  будівництва  Харківського  міського  відділу  комунального
господарства
-Управління підприємств зеленого господарства виконавчого комітету Харківської
міської ради депутатів трудящих
-Республіканський будівельно-монтажний трест з газифікації “Укргазкомунбуд”
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-Харківський  трест  допоміжно-промислових  підприємств  відділу  комунального
господарства  виконкому Харківської міської ради (комунпромтрест)
-  Трест    з  експлуатації  мостового  господарства  та  гідротехнічних  споруд
“Харгідромост”  відділу  комунального  господарства  виконавчого  комітету
Харківської міської ради депутатів трудящих
-Харківський  міський  трест  гідротехнічних  споруд  відділу  комунального
господарства  -Харківської  міської  ради  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів “Міськкомунгідротехтрест”
-Харківський міський трест з демонтажу підприємств та установ „Демонтаж” при
житловому управлінні Харківського міськвиконкому
-Харківський трест комунально – промислового забезпечення “Комунпромзаб”
-Комунальний  трест  “Харгаз”  Харківського  міського  відділу  комунального
господарства
-Контора  мережі  зовнішнього  освітлення  м.  Харкова  “Харківсвітло”  відділу
комунального господарства Харківської міської ради депутатів трудящих
-Харківське  районне  управління  Головного  енергетичного  управління
Міністерства комунального господарства УРСР
-Харківське обласне бюро технічної інвентаризації  Української республіканської
контори технічної інвентаризації
-Домоуправління  Харківської  обласної  спілки  житлових  кооперативів
“Облжитлоспілка”
-Житлово  –  квартирний  відділ  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради
депутатів трудящих 
- Житлове   управління   та  домоуправління  Червонозаводського   району   м.
Харкова

Розділ  13.  Установи  продовольства,  торгівлі,  громадського  харчування,  заготівлі,
постачання та збуту........................................................................……………………………537

- Харківський губернський продовольчий комітет (губпродком)
- Повітові продовольчі комітети
- Веселівський волосний податковий інспектор продовольчої комісії 4-го району
Харківського повіту, с. Веселе
- Ізюмський окружний продовольчий комітет
- Харківська міська продовольча управа
- Продовольчий відділ Харківської міськради
-  Інспектури  внутрішньої  торгівлі  окружних  виконавчих  комітетів  рад
робітничих,    селянських і червоноармійських депутатів
- Управління торгівлі виконавчого комітету Харківської обласної ради народних
депутатів і торговельні об’єднання, відділення і контори (ОАФ)
-  Харківське  обласне  управління  Уповноваженого  Народного  комісаріату
зовнішньої торгівлі СРСР при уряді УСРР
- Харківська митниця Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР
-  Управління  розвитку  переробної  промисловості;  торгівлі  та  побутового
обслуговування населення Харківської обласної державної адміністрації
-  Управління  торгівлі  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради  народних
депутатів 
- Харківське міське управління місцевими торгами Харківського міського відділу
торгівлі
-  Торговельні  відділи  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів  трудящих
м. Харкова та області
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-  Бюро  продовольчих  та  промислових  карток  і  контрольно-облікові  бюро
продовольчих  та  промислових  карток  відділів  торгівлі  місцевих  виконавчих
комітетів рад депутатів трудящих
- Відділ цін виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
- Харківське обласне управління місцевими торгами
- Управління спеціалізованої роздрібної торговельної мережі Харківської обласної
споживчої спілки “Облспоживспілка”
-  Торговельні  відділення  і  контори  Всесоюзних  і  республіканських  трестів  і
акціонерних товариств Харківського округу (ОАФ)
-  Харківська  контора  Українського  відділення  Російсько-Турецького  експортно-
імпортного акціонерного товариства “Рос-Тюрк”
- Харківське відділення Всесоюзного текстильного синдикату (ВТС)
- Харківська міжрайонна контора Всесоюзного акціонерного товариства торгівлі
хлібом “Союзхліб”
-  Харківське  представництво  виробничого  об’єднання  військової  промисловості
Вищої ради народного господарства
- Харківське обласне  виробниче об’єднання із заготівлі, зберігання, переробки і
реалізації плодоовочевої продукції “Харківплодоовоч”
- Харківський обласний торг “Облхаторг”
- Харківське державне підприємство роздрібної торгівлі „Хаторг”
-  Харківська  обласна  контора  з  оптової  торгівлі  м’ясом,  рибою  і
молокопродуктами  Української  республіканської  контори  з  оптової  торгівлі
м’ясом, рибою і молокопродуктами “Укрм'ясомол рибторг”
-  Харківське   обласне  відділення  державного  підприємства  торговельного  і
виробничо-побутового обслуговування робітників Міністерства торгівлі УРСР
-  Харківське  обласне  відділення  з  торгівлі  на  курортах  і  будинках  відпочинку
“Облкурортторг” Міністерства торгівлі УРСР
-  Харківське  міжобласне  відділення  Всесоюзної  оптово-торговельної  контори  з
торгівлі сіллю “Сільторг”
- Бюро товарних експертиз Управління торгівлі Харківського облвиконкому
- Торговельні бази
-  Харківська  філія Всесоюзного постійного павільйону кращих зразків  товарів
народного  вжитку  Головного  управління  по  міжреспубліканському  постачанню
товарів народного вжитку Держплану СРСР
-  Торговельній  відділ  Харківської  обласної  ради  добровільного  спортивного
товариства “Динамо”
- Харківська міжобласна контора з торгівлі винами, горілкою і лікеро-горілчаними
виробами Міністерства торгівлі СРСР
- Об’єднання державних трестів громадського харчування Донбасу “Доннархарч”
Народного комісаріату постачання УСРР
- Обласна контора громадського харчування Харківського облвиконкому
- Харківське  міське  управління  громадського харчування Обласного управління
торгівлі
-  Уповноважений  Українського  обласного  управління  з  палива  Харківської
губернської ради народного господарства
-  Харківське  бюро  із  заготівлі  палива  і  металів  Народного  комісаріату  шляхів
сполучення РРФСР
- Харківське губернське паливне об’єднання «Паливопостачання»
-  Уповноважений  Радянської  трудової  армії  з  палива  на  Донецькій  залізниці,
м. Харків
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-  Уповноважений  Харківського  губернського  комітету  з  палива  в  Ізюмському
повіті
- Вовчанська повітова виконавча міжвідомча паливна комісія
- Склади промислових підприємств і споживчих товариств Харкова і губернії 
(ОАФ)
-  Харківське  відділення  акціонерного  товариства  для  обслуговування
промисловості і транспорту “АПТО”
- Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР у Харківській області
-  Управління  уповноваженого  Міністерства  заготівель  СРСР  у  районах
Харківської області
-  Куп’янський  районний  уповноважений  Комітету  заготівель  в  Україні  і
Куп’янська заготівельна контора
- Харківська обласна контора заготівлі товарів та сировини для експорту
-  Харківська  контора  Всесоюзного  об’єднання  з  експорту  та  імпорту
кам’яновугільного палива “Союзвуглеекспорт”
-  Харківський республіканський трест  із  заготівлі  та переробки плодів  і  овочів
Українського об’єднання із заготівлі плодово-овочевих продуктів “Укрплодоовоч”
- Харківське районне управління зерносховищами (елеваторами)  Всеукраїнської
контори  “Союзхліб”  Всесоюзного  державного  акціонерного  товариства  торгівлі
хлібом і сільськогосподарськими продуктами
-  Харківська  обласна  контора  Головного  управління  елеваторно-складського
господарства “Укрголовзерно” Міністерства хлібопродуктів УРСР
-  Харківське  обласне  управління  хлібопродуктів  і  комбікормової  промисловості
Міністерства заготівель УРСР
-  Харківська  обласна  контора  Української  республіканської  контори  Головного
управління заготівель сортового насіння зернових, олійних культур і насіння трав
“Головзаготсортзерно” Міністерства заготівель СРСР
- Харківське обласне об’єднання із заготівлі та збуту насіння овочевих культур і
картоплі  “Сортнасінняовоч”  Українського  республіканського  об’єднання
“Сортнасінняовоч”
-  Харківська  обласна  контора  із  заготівлі  тваринницької  сировини  і  хутра
“Заготтваринсировина” Міністерства заготівель СРСР
-  Харківське  обласне  об’єднання  із  заготівлі  та  збуту  сільськогосподарських
тварин  Української  республіканської  тваринницької  контори  Міністерства
сільського господарства УРСР
-  Харківська  обласна  контора  Української  республіканської  контори  Головного
управління із заготівлі і переробки лікарської сировини, м. Лозова.
- Харківська обласна контрактаційно-заготівельна контора Головного управління
промисловості  рослинного  каучуку  "Головрослинкаучук“  Міністерства  хімічної
промисловості СРСР
- Харківська контора Всесоюзного об’єднання із заготівлі сировини для основної
хімічної промисловості “Союзхімсировина”
- Харківська обласна контора Української республіканської контори Всесоюзного
об’єднання “Заготсіно” Міністерства заготівель СРСР
-  Харківське  міжобласне  виробничо-заготівельне  управління  із  заготівлі,
переробки  та  збуту  вторинних  кольорових  металів  Українського  Головного
управління  із  заготівлі,  переробки  та  збуту  вторинних  чорних  і  кольорових
металів Міністерства кольорової металургії СРСР
- Харківське державне спеціалізоване обласне виробничо-заготівельне управління
із  заготівлі,  переробки  і  збуту  лому  чорних  і  кольорових  металів  „Втормет”
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Українського  Головного  управління  із  заготівлі,  переробки  і  збуту  вторинних
чорних і кольорових металів „Укрголоввтормет” Держплану УРСР
-  Паливний  трест  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  депутатів
трудящих
-  Харківська  філія  Всеросійського  державного  тресту  пробкової  та  пробко-
ізоляційної промисловості (“Центропробізоль”)
-  Всеукраїнське  відділення  державного  тресту  з  виробництва  і  збуту
лабораторного  обладнання,  хімічного  посуду  і  хімічних  реактивів  Народного
комісаріату хімічної промисловості СРСР
-  Харківська  обласна  контора  матеріально-технічного  постачання
“Облдортрансзбут” Обласного управління автомобільного транспорту і шосейних
доріг
-  Харківська  контора  Державного  всесоюзного  тресту  продовольчого  та
промислового постачання Міністерства кольорової металургії СРСР
-  Контора  технічного  постачання  державного  Союзного  тресту
“Південспецсантехмонтаж”  Міністерства  будівництва  паливних  підприємств
СРСР
-  Харківська  контора  матеріально-технічного  постачання  державного  союзного
тресту “Південсантехмонтаж”
-  Контора  постачання  будівельно-монтажного  тресту  №  91  Харківського
раднаргоспу
- Харківська  міжобласна контора Головного управління постачання будівельних
матеріалів Народного комісаріату будівництва СРСР
-  Управління  постачання  Харківського  комунального  господарства
“Комунпромпостач”
-  Харківський  обласний  трест  постачання  радіопромислових  товарів
“Радіопромпостач” Всеукраїнського товариства Друзів радіо
-  Контора  постачання  і  збуту  відділу  місцевої  промисловості  Харківського
облвиконкому
- Орендне підприємство Харківська товарно-сировинна фірма “Харківресурси”
- Управління військово-продовольчого постачання Харківської губернії
- Повітові відділи військово-продовольчого постачання
-  Продовольча  база  уповноваженого  Харківського  губернського  управління
військово-продовольчого постачання у Валківському повіті
-  1-а  гарнізонна  хлібопекарня  Харківського  губернського  відділу  військово-
продовольчого постачання, м. Харків
-  3-а  гарнізонна  хлібопекарня  Харківського  губернського  відділу  військово-
продовольчого постачання, м. Харків
-  Цетральна  хлібопекарня  Харківського  районного  евакуаційного  пункту,  м.
Харків
-  Харківська  обласна  контора  Всеукраїнського  тресту  Всесоюзного  державного
об’єднання кормових підприємств  (“Союзпромкорм”)
- Управління постачання Харківського обласного відділу охорони здоров’я
- Харківське обласне відділення Української  контори постачання для курортів  і
торгівлі “Хароблкурортпостачзбут”
- Харківська міжобласна контора Головного управління постачання Міністерства
харчової промисловості СРСР
- Харківська обласна контора Всесоюзного тресту постачання і виробництва тари
для плодоовочевої промисловості і торгівлі

35



-  Харківська  міжобласна  контора  Всесоюзного  тресту  постачання  цукрової
промисловості “Союзцукорремпостач”
-  Контора  постачання  Харківського  цукробурякотресту  Міністерства  харчової
промисловості СРСР
- Відділи робочого постачання виробничих підприємств м. Харкова
-  Харківська  організаційно  відособлена  база  майна  зв’язку  особих  поставок
Міністерства зв’язку СРСР
- Богодухівська міжрайонна база сільськогосподарського постачання Харківської
обласної контори сільськогосподарського постачання
-  Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління  із  збуту  продукції
(Головзбут) Народного комісаріату загального машинобудування СРСР
-  Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління  із  збуту  продукції
електротехнічної  промисловості  “Головелектрозбут”  Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР
-  Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління  постачання  м’ясної  та
молочної  промисловості  “Укрголовмясомолпостач”  Міністерства  м’ясної  і
молочної промисловості УРСР
-  Харківська  обласна  контора  збуту  м’ясної  і  молочної  продукції  Міністерства
м’ясної і молочної промисловості СРСР
- Харківська міжобласна збутова контора Головного управління торгівлі цукром,
кондитерськими виробами і чаєм “Головцукорторг” Міністерства легкої і харчової
промисловості СРСР
- Харківська обласна збутова контора “Головторгплодоовоч”
-  Харківська  контора  Головного  управління  із  збуту  будівельних  матеріалів
“Головбудзбут”  Народного  комісаріату  промисловості  будівельних  матеріалів
СРСР
-  Куп’янська  розподільна  база  Харківського  обласного  відділення
“Союзнафтозбут”
- Харківський млин транспортного споживчого товариства Донецьких залізниць,
м. Харків   

Розділ 14. Кооперативні організації..................................................................…………..…588
– Рада Харківських крайових (обласних) кооперативних з`їздів 
– Харківський губернський та окружний кооперативні  комітети (Губкооперком,
Окркооперком)
– Канцелярія старшого інспектора Головного управління у справах промислової
та споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Харківській області

– Харківські  міська  та  окружна  спілки  житлоорендних  і  житлобудівних
кооперативів
– Харківська  обласна  спілка  житлоорендних  і  житлобудівних  кооперативів
(Облжитлоспілка) 
– Спілка  житлоорендних  кооперативів  Жовтневого  району  Харкова
(райжитлоспілка)
– Харківська кредитна спілка кооперативів (Союзбанк)
– Харківське  окружне  товариство  сільськогосподарського  кредиту
(“Окрсільбанк”)
– Куп’янська окружна спілка сільськогосподарських та кредитних кооперативів
(“Сільгоспкредитспілка”)
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– Харківське  окружне  ощадно-позичкове  кооперативне  товариство  інвалідів
(Кустпромкредит)
– Харківська  губернська  спілка  робітничо-селянських  споживчих  товариств
(губспілка), її агентства, контори, товариства, відділення, спілки (ОАФ)
– Контора та агентства спілок і товариств споживчої  кооперації  Куп’янського і
Харківського округів (ОАФ)
– Харківська обласна спілка споживчих товариств (Облспоживспілка),  її  артілі,
бази, кооперативи та товариства  (ОАФ)
– Районні споживчі спілки (райспоживспілки)
– Харківська  контора  Всеукраїнського  об`єднання  торгівлі  бакалійним  крамом
(Вукоопбакалія)
– Харківське губернське виробничо-споживче кооперативне об`єднання інвалідів
громадянської війни, праці та сімей червоноармійців („Праця інваліда”)
– Харківське  окружне  і  районне  кооперативні  об`єднання  інвалідів  (Окріко,
райкоопінспілка)
– Харківські обласні об`єднання кооперації інвалідів
– Харківська губернська спілка промислових кооперативів її артіль та майстерня
– Спілки, товариства і артілі промислової кооперації Ізюмського та Харківського
округів (ОАФ)
– Харківська  міжрайонна  багатопромислова  спілка  промислових  кооперативів
(Міжрайпромспілка), її промислово-кредитна спілка та відділення „Кустарспілка”
– Харківська  обласна  рада  промислової  кооперації  (Облпромрада)  та  її  артілі
(ОАФ)
– Харківська  обласна  спеціальна  спілка  транспортних,  грабарських  і
автотранспортних промислових кооперативів (Облтрансграбпромспілка) та її артіль
„Транспорт”
– Харківська  обласна  спілка  гірничобудівельних  промислових  кооперативів
(Облгірничобудпромспілка)
– Харківська  обласна  спілка  торф`яних  промислових  кооперативів
(Облторфпромспілка)
– Харківська  промислова  спілка  металообробної  і  меблевої  промисловості
(Металомеблепромспілка)
– Харківська  обласна  текстильно-трикотажна  промислова  спілка
(Облтекстильтрикотажпромспілка)
– Харківська обласна   металопромислова спілка (Облметалпромспілка)
– Харківська обласна багатопромислова спілка (Облбагатопромспілка)
– Харківські  обласна  та  міська   шкіряно-взуттєві  промислові  спілки
(Облшкірпромспілка, Міськшкірпромспілка)
– Харківська  обласна  спілка  хімічних  промислових  кооперативів
(Облхімпромспілка)
– Харківська хімічна промислова спілка (Облхімпромспілка)
– Харківська обласна харчова промислова спілка (Облхарчпромспілка)
– Харківська  міжобласна   художньо-промислова  спілка
(Міжоблхудожпромспілка)
– Харківська обласна швейна промислова спілка (Облшвейпромспілка)
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– Харківська  обласна  спілка  промислових  кооперативів  з   виробництва
будівельних матеріалів і торфу (Облбудторфпромспілка)
– Харківська побутова промислова спілка (Побутпромспілка)
– Харківська текстильна промислова спілка (Текстильпромспілка)
– Харківська окружна спілка сільськогосподарських товариств і її контора, пункт,
товариства, уповноважені сільськогосподарської кооперації (ОАФ)
– Правління Харківської міської спілки робітничих кооперативів (міськробкооп)
– Харківський центральний робітничий кооператив (Церобкооп, ХЦРК)
– Харківське  споживче  товариство  (ХСТ)  Всеукраїнського  з’їзду  споживчої
кооперації
– Харківські обласні установи оптово-роздрібної кооперативної торгівлі
– Виробничі кооперативні організації
– Військова кооперація
– Закрите акціонерне товариство “Харківська кондитерська фабрика”
– Закрите акціонерне товариство “Харківресурси”
– Відкрите акціонерне товариство “Харківмолпром”
– Акціонерне товариство “Харківська фабрика “Україна”
– Відкрите акціонерне товариство “Харківський завод ”Електробритва”  

Розділ  15.  Органи  управління  освітою,  навчальні  заклади,  заклади  підготовки  та
перепідготовки кадрів, позашкільні заклади.................................................……………...612

– Інспектура народної освіти Харківського губернського виконавчого комітету рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
–  Відділи  народної  освіти  повітових  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
–  Інспектури  народної  освіти  окружних  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
–  Відділ  народної  освіти  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих (облвно)
– Відділ народної освіти виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів
трудящих (міськвно)
– Відділ народної освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради депутатів
трудящих (міськвно)
– Відділи народної освіти виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
Харківської області (райвно)
–  Відділи  народної  освіти  районних  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів м. Харків (райвно)
– Відділи народної освіти виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
м. Харкова (райвно)
–  Управління  професійно-технічної  освіти  виконавчого  комітету  Харківської
обласної ради народних депутатів
–  Комітет  освітніх  установ  (КОУ)  Спілки  залізничників  Південно-Донецької
залізниці
–  Харківський  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  Державний  університет
ім. О. М. Горького
– Харківські вищі жіночі курси сільського господарства та лісівництва Народного
комісаріату землеробства УСРР
– Харківський авіаційний інститут
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– Харківський автомобільно-шляховий інститут
– Харківський ветеринарний інститут
–  Харківський  інститут  громадського  харчування  (ХІГХ)  Міністерства  торгівлі
УРСР
– Харківський електротехнічний інститут
– Харківський зооветеринарний інститут
– Харківський зоотехнічний інститут
–  Український  заочний  індустріальний  інститут  Народного  комісаріату
електропромисловості УРСР
– Харківський інженерно-будівельний інститут
– Харківський інженерно-економічний інститут
– Харківський інженерно-економічний інститут зернового виробництва Народного
комісаріату земельних справ УСРР
– Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім.. С. М. Кірова
– Харківський інститут інженерів комунального будівництва
– Харківський інститут інженерів цементної промисловості
– Харківська державна консерваторія
– Харківський театральний інститут
– Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського
– Харківський державний інститут культури
– Харківський медичний інститут
–  Другий  Харківський  державний  медичний  інститут  Народного  комісаріату
охорони здоров’я УРСР
– Харківський державний медичний стоматологічний інститут
– Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства
– Харківський механіко-машинобудівний інститут
–  Харківський  вечірній  робітничий  механіко-машинобудівний  інститут
ім. Профінтерна
– Харківський інститут організації території Народного комісаріату землеробства
УСРР і його робітничий факультет
– Харківський інститут народної освіти (ХІНО)
– Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди
–  Харківський  державний  педагогічний  інститут  іноземних  мов
ім. Н.К. Крупської
– Харківський плановий інститут ім. А.М. Дудника
– Харківський політехнічний інститут ім. В. І. Леніна
– Харківський інститут радіоелектроніки
–  Харківський  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  сільськогосподарський
інститут ім. В. В. Докучаєва
– Харківський силікатний інститут Народного комісаріату важкої промисловості
СРСР
–  Харківський  інститут  сільськогосподарського  машинобудування  Всесоюзного
об’єднання підприємств сільськогосподарського машинобудування
– Український заочний політехнічний інститут
– Харківський текстильний інститут Народного комісаріату легкої промисловості
УРСР
– Куп’янський учительський інститут Народного комісаріату просвіти УРСР
– Харківський державний учительський інститут Міністерства просвіти УРСР
– Харківський державний фармацевтичний інститут
– Харківський хіміко-технологічний інститут ім. С. М. Кірова
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– Харківський художньо-промисловий інститут
– Харківський юридичний інститут
– Робітничий факультет Харківського інженерно-будівельного інституту
– Робітничий факультет при Харківському інституті радянської торгівлі
–  Харківський  об’єднаний  індустріальний  робітничий  факультет  Народного
комісаріату хімічної промисловості УРСР
–  Валківський  авіаційний  технікум  Всесоюзного  об’єднання  цивільного
повітряного флоту СРСР
– Харківський авіаційний технікум Харківського раднаргоспу
–  Харківський  автодорожній  технікум  Міністерства  будівництва  й  експлуатації
автомобільних доріг УРСР
–  Харківський  автотранспортний  технікум  ім.  С.  Орджонікідзе  Міністерства
автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР
–  Куп’янський  агроіндустріальний  технікум  Народного  комісаріату  харчової
промисловості СРСР
–  Харківський  будівельний  технікум  Міністерства  промислового  будівництва
УРСР
– Харківський будівельний технікум ім. Г.І.  Петровського Головного управління
професійної освіти УСРР
–  Харківський  гідрометеорологічний  технікум  Державного  комітету
гідрометеорології і контролю природного середовища СРСР
–  Харківський  електромеханічний  технікум  Міністерства  електротехнічної
промисловості СРСР
– Харківський електротехнікум зв'язку Міністерства зв’язку СРСР
–  Харківський  електромеханічний  технікум  транспортного  будівництва
Міністерства транспортного будівництва СРСР
–  Харківський  енергомеханічний  технікум  Народного  комісаріату  важкої
промисловості СРСР
– Харківський технікум зеленого будівництва Міністерства житлово-комунального
господарства УРСР
– Перший Харківський індустріально-педагогічний технікум Державного комітету
Ради Міністрів СРСР з профтехосвіти
– Будянський керамічний технікум Народного комісаріату місцевої промисловості
УСРР
–  Харківський  кооперативно-продовольчий  технікум  ім.  А.Н.  Головчанського
Головного комітету професійної, технічної і спеціальної освіти УСРР
– Харківський машинобудівний технікум Міністерства важкого, енергетичного і
транспортного машинобудування СРСР
– Харківський механіко-машинобудівний технікум Народного комісаріату легкої
промисловості УСРР
–  Харківський  механіко-технологічний  технікум  Міністерства  легкої
промисловості СРСР
–  Харківський  державний  музичний  технікум  Народного  комісаріату  просвіти
УСРР
–  Харківський  технікум  музичної  промисловості  Вищої  Ради  Народного
господарства УСРР
–  Харківський  обліково-економічний  технікум-інтернат  ім.  Ф.Г.  Ананченка
Міністерства соціального забезпечення УРСР
– Технікум організації виробництва Харківського обласного управління місцевої
промисловості
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– Харківський педагогічний технікум інструкторів політехнічної праці Народного
комісаріату освіти УСРР
–  Харківський  радіотехнічний  технікум  Міністерства  загального
машинобудування СРСР
– Харківський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР
Харківський  вечірній  верстатобудівний  технікум  Міністерства  вищої  освіти
України
– Український технікум сходознавства та східних мов
– Харківський театральний технікум Народного комісаріату просвіти УСРР
– Харківський технологічний технікум масломолочної промисловості Народного
комісаріату харчової промисловості СРСР
– Харківський технікум фізичної культури Комітету у справах фізичної культури і
спорту при Раді Міністрів УРСР
– Харківський фінансово-економічний технікум Народного комісаріату просвіти
УСРР
– Харківський хіміко-механічний технікум Міністерства хімічної  промисловості
СРСР
– Валківські трирічні педагогічні курси (технікум)
– Харківська українська гімназія ім. Грінченка
– Харківське медичне училище № 1 виконавчого комітету Харківської  обласної
ради депутатів трудящих
–  Харківське  медичне  училище  №  3  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
–  Харківське  музичне  училище  Управління  культури  виконавчого  комітету  –
Харківської обласної ради депутатів трудящих
–  Харківське  училище  прикладних  мистецтв  Міністерства  житлово-цивільного
будівництва УРСР
– Перша професійна школа підлітків взуттєвого виробництва при Харківському
губернському відділі професійної спілки робітників шкіряної промисловості
–  Вовчанське  училище  механізації  сільського  господарства  Харківського
обласного управління трудових резервів
– Сільське професійно-технічне училище № 7 Держкомітету з профтехосвіти при
Раді Міністрів УРСР, с. Світловщина, Лозівського району
– Харківська середня спецшкола-інтернат з англійською мовою навчання відділу
народної  освіти  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  депутатів
трудящих
– Харківські спеціальні артилерійські школи № 14, № 15 (ОАФ)
–  Харківська  спеціальна  середня  школа  військово-повітряних  сил  Міністерства
освіти УРСР
– Харківська середня спеціальна музична школа-інтернат Міністерства культури
УРСР
–  Неповна  середня  дитяча  музична  школа  №  6  ім.  М.В.  Лисенка  управління
культури Харківського облвиконкому
– Харківська юридична школа Міністерства юстиції УРСР
– Середні загальноосвітні школи Харківської області
–  Богодухівський  учбовий  комбінат  механізації  сільського  господарства
Харківського  обласного  центру  бурякових  машинно-тракторних  станцій
“Укрбуряктрактороцентр”
– Третій навчально-курсовий комбінат Харківського обласного торгового відділу
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–  Міжобласний  навчальний  пункт  республіканських  курсів  підготовки  й
підвищення кваліфікації кадрів Міністерства місцевої промисловості УРСР
– Однорічні курси вчителів для шкіл глухонімих дітей при Українському науково-
дослідному інституті дефектології
–  Учбове  господарство  ім.  С.М.  Будьонного  при  Харківському  інституті
механізації сільського господарства, с. Коротич Люботинського району
– Учбово-допоміжне господарство Харківського технікуму зеленого будівництва
–  Вища  школа  раціоналізації  управління  Центральної  контрольної  комісії
Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції УСРР
–  Харківський  машинобудівний  інститут  технічного  навчання  працівників
Народного комісаріату середнього машинобудування СРСР
– Інститут підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників Харківського
обласного відділу місцевої промисловості
–  Харківська  філія  Всеукраїнського  інституту  підвищення  кваліфікації
господарників
–  Харківська  філія  Українського  інституту  господарників  та  підвищення
кваліфікації  інженерно-технічних  працівників  (ІТП)  Народного  комісаріату
місцевої промисловості УРСР
–  Харківська  філія  Українського  інституту  підвищення  кваліфікації  керівних
господарських кадрів
–  Харківський  інститут  керівних  працівників  радянської  торгівлі  Народного
комісаріату торгівлі УРСР
–  Український  інститут  удосконалення  лікарів  Міністерства  охорони  здоров’я
СРСР, м. Харків
–  Харківський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти  і
менеджменту Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної
адміністрації
– Харківський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів управління
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації
– Харківська філія Української академії державного управління при Президентові
України
– Харківська школа профруху Всесоюзної центральної ради професійних спілок
–  Харківська  середня  сільськогосподарська  школа  з  підготовки  голів  колгоспів
Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР
–  Однорічна  школа  підготовки  керівних  кадрів  колгоспів  і  радгоспів  при
Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва Міністерства
сільського господарства СРСР
– Учбові заклади з перепідготовки кадрів при Харківському обкомі КП(б)У та КП
України
– Харківська обласна комсомольська школа
– Харківський Палац піонерів та школярів ім. П.П. Постишева
– Барвінківський районний будинок піонерів
– Харківська обласна дитяча екскурсійно-туристична станція

Розділ  16.  Установи  і  організації  охорони  здоров’я,  фізичної  культури  і
спорту....................................................................................................................…………..…...670

– Відділ охорони здоров’я Харківського губернського виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.
– Відділи  охорони  здоров’я  повітових  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
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– Військово-санітарний  підвідділ  Вовчанського  повітового  відділу  охорони
здоров’я
– Інспектури охорони здоров’я окружних виконавчих комітетів Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
– Відділ  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради
народних депутатів.
– Відділи  охорони  здоров’я  виконавчих  комітетів  районних  Рад  депутатів
трудящих області (райздороввідділи)
– Відділ  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради
депутатів трудящих (міськздороввідділ)
– Відділ  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету  Ізюмської  міської  ради
депутатів трудящих
– Відділи  охорони  здоров’я  районних  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів м. Харків
– Відділи  охорони  здоров’я  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів
трудящих та  районних рад народних депутатів м. Харків
– Центральні районні лікарні області
– Управління  платними  лікувальними  установами  Харківського  окружного
відділу охорони здоров’я
– Харківське  міжобласне  управління  курортами,  санаторіями  та  будинками
відпочинку ВЦРПС
– Харківське  обласне  аптекоуправління  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
– Харківська  обласна  клінічна  лікарня  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
– Харківський  обласний  шкірно-венерологічний  диспансер  відділу  охорони
здоров’я виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих.
– Харківський  обласний  протитуберкульозний  диспансер  відділу  охорони
здоров’я виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих
– Харківський обласний клінічний онкологічний диспансер
– Харківський міжобласний лікувальний пансіонат онкологічних хворих відділу
охорони здоров’я виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих
– Обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни відділу охорони здоров’я
Харківського облвиконкому
– Туберкульозний  госпіталь  інвалідів  Вітчизняної  війни  відділу  охорони
здоров’я Харківського облвиконкому
– Будинок  матері  та  дитини  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету
Харківської  обласної ради депутатів трудящих
– Харківська  обласна  санітарно-епідеміологічна  станція  відділу  охорони
здоров’я виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
– Санітарно-епідеміологічні станції в районах області
– Санітарно-епідеміологічна  станція  відділу  охорони  здоров’я  Харківського
міськвиконкому
– Харківська  міська  протималярійна  станція  відділу  охорони  здоров’я
Харківського міськвиконкому
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– Мереф’янська  меліоративно-протималярійна  виробнича  дільниця  відділу
комунального господарства Мереф’янської міської ради депутатів трудящих
– Радянські лікарні м. Харків та повітів Харківської губернії
– 4-та медична консультація Харківського губернського відділу охорони здоров’я
– Евакоприйомник для дітей  Поволжя ім.  Конкордії  Самойлової  Харківського
губернського відділу охорони здоров’я
– Будинок  відпочинку  Харківського  окружного  відділення  профспілки
робітників харчової та смакової промисловості
– Будинок відпочинку Харківського обласного комітету профспілки працівників
вищої школи та наукових установ
– Рогозянський дитячий санаторій Харківського обласного комітету товариства
“Друзі дітей”
– Харківська  губернська  рада  фізичної  культури  і  спорту  при  Харківському
губернському  виконавчому  комітеті  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів
– Рада  фізичної  культури  при  Харківському  окружному  виконавчому  комітеті
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Комітет фізичної культури і спорту виконавчого комітету Харківської обласної
ради депутатів трудящих
– Харківський міський комітет фізичної культури і спорту виконавчого комітету
Харківської міської ради депутатів трудящих
– Харківська обласна рада союзу спортивних товариств і організацій
– Комітети  фізкультури  і  спорту  та  ради  союзу  спортивних  товариств  і
організацій виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
– Обласні ради добровільних спортивних товариств (ДСТ)
– Відділення  Всесоюзного  акціонерного  товариства  з  іноземного  туризму  в
СРСР  (  ВАТ  „  Інтурист”  )  по  Харківській  області  Головного  управління  з
іноземного туризму при Раді Міністрів СРСР

Розділ 17. Науково-дослідні установи.............................................................……………….698 
– Харківський ордена „Знак Пошани” державний науково-дослідний інститут

метрології Державного комітету стандартів при Раді Міністрів СРСР
–  Український  науково-дослідний  інститут  природних  газів  Всесоюзного
промислового об`єднання з добування газу 
–  Всесоюзний  науково-дослідний  та  проектний  інститут  з  очищення
технологічних  газів,  стічних  вод  і  використання  вторинних  енергоресурсів
підприємств  чорної  металургії  (ВНДПІчорметенергоочищення)  Управління
енергетичних служб та організацій Міністерства чорної металургії СРСР
–  Український  науково-дослідний  інститут  вогнетривів  (УНДІВ)  Всесоюзного
промислового  об`єднання  з  вироблення  вогнетривких  матеріалів  Міністерства
чорної металургії СРСР
–  Закрите  акціонерне  товариство  „Український  науково-дослідний,  проектно-
конструкторський  та  технологічний  інститут  електротермічного  обладнання”
(УкрНДІЕлектротерм)
– Дослідна станція  з  наукової  організації  виробництва і  його обслуговування в
металообробній  промисловості  (ДСНОВО)  Народного  комісаріату  важкої
промисловості УСРР
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–  Український  науково-дослідний  інститут  металів  Головного  технічного
управління Міністерства чорної металургії СРСР
–  Харківська  нормативно-дослідна  станція  Народного  комісаріату  чорної
металургії СРСР
–  Український  науково-дослідний  і  конструкторський  інститут  хімічного
машинобудування (УкрНДІХіммаш) Державного комітету хімічного та нафтового
машинобудування при Держплані СРСР
– Філія Центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування
Управління  металургії  Міністерства  важкого,  енергетичного  та  транспортного
машинобудування СРСР
–  Всесоюзний  науково-дослідний  та  проектно-конструкторський  інститут
технології електромашинобудування (ВНДІТЕлектромаш) Технічного управління
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР
–  Східне  відділення  Українського  науково-дослідного  інституту  механізації  та
електрифікації  сільського  господарства  Південного  відділення  Всесоюзної
академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна
–  Український  науково-дослідний  інститут  сільськогосподарського
машинобудування  (УкрНДІСГОМ)  Міністерства  тракторного  та
сільськогосподарського машинобудування УРСР
–  Всесоюзний  науково-дослідний  і  проектно-конструкторський  інститут
промислових  гідроприводів  та  гідроавтоматики  (ВНДІГідропривід)  Технічного
управління  Міністерства  верстатобудівної  та  інструментальної  промисловості
СРСР
– Всесоюзний науково-дослідний,  проектно-конструкторський та  технологічний
інститут  низьковольтового  апаратобудування  (ВНДІ  Електроапарат)  Головного
управління  з  виробництва  низьковольтної  апаратури  Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР
–  Харківська  філія  інституту  автоматики  Головного  технічного  управління
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР
– Український державний проектний та науково-дослідний інститут комунальних
споруд міст Міністерства комунального господарства УРСР
– Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії (НІОХІМ)
Всесоюзного  об`єднання  содової  промисловості  Міністерства  хімічної
промисловості СРСР
– Український ордена “Знак Пошани” науково-дослідний вуглехімічний інститут
Управління коксохімічного виробництва Міністерства чорної металургії СРСР
–  Всесоюзний науково-дослідний інститут організації виробництва і праці чорної
металургії (ВНДІОЧормет) Технічного управління Міністерства чорної металургії
СРСР
–  Харківський  державний  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  науково-
дослідний  та  проектний  інститут  металургійної  промисловості  (Діпросталь)
Головного управління з проектування підприємств чорної металургії Міністерства
чорної металургії СРСР
–  Український  науково-дослідний  інститут  харчової  промисловості  Головного
управління  пивоварної  та  безалкогольної  промисловості  Міністерства  харчової
промисловості СРСР
–  Український  науково-дослідний  інститут  масложирової  промисловості
Міністерства харчової промисловості СРСР
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–  Всесоюзний  науково-дослідний  інститут  організації  та  механізації  шахтного
будівництва  Головного  управління  капітального  будівництва  Міністерства
вугільної промисловості СРСР
– Український  науково-дослідний  інститут  ґрунтознавства  та  агрохімії  ім.
О.Н.  Соколовського  Південного  відділення  Всесоюзної  ордена  Леніна  академії
сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна
– Український  науково-дослідний  інститут  лісового  господарства  та
агролісомеліорації Міністерства лісового господарства УРСР
Інститут генетики та селекції Академії наук УРСР
– Український  ордена  Леніна  науково-дослідний  інститут  рослинництва,
селекції та генетики ім. В. Я. Юр`єва Південного відділення Всесоюзної академії
сільськогосподарських наук    ім. В.І. Леніна
– Експериментальна станція Українського інституту рослинництва, с. Огульці
Валківского району
– Науково-дослідний  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  інститут
тваринництва  лісостепу  та  полісся  УРСР  Південного  відділення  Всесоюзної
академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна
– Український  науково-дослідний  інститут  птахівництва  Міністерства
сільського господарства УРСР, ст. Борки Південної залізниці
Український  науково-дослідний  інститут  овочівництва  та  баштанництва
Південного  відділення Всесоюзної  академії  сільськогосподарських  наук  ім.  В.І.
Леніна
– Українська  дослідна  станція  шовківництва  Головного  управління
сільськогосподарських наук Міністерства сільського господарства УРСР
Центральна  науково-дослідна  станція  дубового  шовкопряду  Міністерства
сільського господарства УРСР, м. Мерефа
– Український  науково-дослідний  інститут  експериментальної  ветеринарії
Південного  відділення Всесоюзної  академії  сільськогосподарських  наук  ім.  В.І.
Леніна
– Харківський  науково-дослідний  інститут  гігієни  праці  та  професійних
захворювань Міністерства охорони здоров`я УРСР
– Лабораторія  охорони  праці  Всесоюзного  науково-дослідного  інституту
охорони праці
– Центральний  науково-дослідний  інститут  експертизи  працездатності  та
організації праці інвалідів Міністерства соціального забезпечення УРСР
– Науково-дослідна  санітарно-гігієнічна  лабораторія  Міністерства  охорони
здоров`я УРСР
– Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології Міністерства
охорони здоров`я УРСР
– Науково-виробничий радіологічний центр “Норма” Міністерства України у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
– Харківський науково-дослідний хіміко-фармацевтичний інститут Головного
управління  промисловості  готових  лікарських  засобів  Міністерства  медичної
промисловості СРСР
– Харківський науково-дослідний інститут ендокринології  та хімії  гормонів
Міністерства охорони здоров`я УРСР
– Харківський науково-дослідний інститут мікробіології, вакцин та сироваток
ім. І.І. Мечникова Міністерства охорони здоров`я УРСР
– Харківський  науково-дослідний  інститут  дерматології  та  венерології
Міністерства охорони здоров`я УРСР
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– Харківський науково-дослідний інститут загальної та невідкладної хірургії
(ХНДІЗНХ) Міністерства охорони здоров`я УРСР
– Харківський  науково-дослідний  інститут  протезування,  ортопедії  та
травмотології ім. професора М.І. Ситенка Міністерства охорони здоров`я УРСР
– Український  науково-дослідний  інститут  очних  захворювань       ім.
професора Л.Л. Гіршмана Міністерства охорони здоров`я УРСР
– Харківський  науково-дослідний  інститут  неврології  та  психіатрії
Міністерства охорони здоров`я УРСР
– Харківський  науково-дослідний  інститут  охорони  здоров`я  дітей  та
підлітків ім. Н.К. Крупської Міністерства охорони здоров`я УРСР
– Харківський  науково-дослідний  інститут  судової  експертизи  ім.
заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції УРСР
Харківська філія науково-дослідного інституту мовознавства  при Всеукраїнській
Академії наук
– Обласна  дорожня  науково-дослідна  станція  дорожнього  відділу
Харківського облвиконкому (ОДНДС)

Розділ 18 Проектні інститути та організації......................................................…………...725

-  Проектний  та  науково-дослідний  інститут  “Харківський  Промбудндіпроект”
Всесоюзного об’єднання „Союзметалургбундіпроект”
-  Державний  союзний  інститут  проектування  підприємств  залізорудної,
марганцевої,  флюсової  промисловості,  промисловості  вогнетривкої  сировини та
плавикового шпату “Південдіпроруда”
-  Державний  всесоюзний  інститут  проектування  підприємств  коксохімічної
промисловості СРСР “Діпрококс”
-  Українське  відділення  державного  інституту  проектування  заводів  основної
хімічної промисловості “Укрдіпрохім”
-  Державний  інститут  проектування  шахт  і  збагачувальних  фабрик
“Південдіпрошахт” 
- Всесоюзний інститут проектування підприємств хімічних реактивів, препаратів і
високочистих речовин “Діпрохімреактив”
-Український державний проектний та конструкторський інститут машинобудівної
та верстатоінструментальної промисловості “Укрдіпромаш”
-Український державний проектно-технологічний та експериментальний інститут
(Укроргверстатінпром) Головного управління з виробництва ріжучого, мірильного
інструменту  та  приладів  Міністерства  верстатобудівної  та  інструментальної
промисловості СРСР
-Український  державний  інститут  проектування  заводів  важкого
машинобудування “Укрдіпроважмаш”
-Український  державний  проектний  інститут  комплексної  автоматизації
виробничих процесів у важкій промисловості “Важпромавтоматика”
-Державний  інститут  проектування  тракторних  заводів  та  заводів
сільськогосподарського машинобудування “Діпротракторосільгоспмаш”
-Харківське  відділення  державного  інституту  проектування  заводів  середнього
машинобудування „Діпросередмаш”
-Український державний проектний інститут  проектування електрозабезпечення,
електрообладнання та електроосвітлення “Важпромелектропроект”
-Український  державний  інститут   проектування  підприємств  електротехнічної
промисловості “Укрдіпроенергопром”
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-Українське відділення Всесоюзного державного проектно-дослідного та науково-
дослідного інституту “Енергомережапроект”
-Український  спеціалізований  трест  з  ремонту,  монтажу,  налагоджування  та
проектування енергетичного устаткування “Укренергочормет”
-Харківське  відділення  Всесоюзного  державного  ордена  Леніна  проектного
інституту “Теплоелектропроект”
-  Державний  Всесоюзний  інститут   проектування  та  науково-дослідних  робіт  

“Південдіпроцемент”
-Харківське  відділення  Державного  інституту   проектування  підприємств
промисловості  будівельних  матеріалів  Південних  районів  країни
“Південдіпробудм”
-Харківське відділення Всесоюзного проектного та науково-дослідного інституту
промислового транспорту “Промтрансндіпроект”
-Харківський державний проектно-дослідний інститут “Хардіпротранс”
-Державний інститут проектування заводів на транспорті “Діпрозаводтранс”
-Українська  філія  Державного  проектного  і  конструкторського  інституту
проектування механізованого конвеєрного транспорту та підвісних канатних доріг
“Союзпроммеханізація”  Головного  управління  підйомно-транспортного
машинобудування  Міністерства  важкого,  енергетичного  і  транспортного
машинобудування СРСР
-Харківське відділення державної проектно–монтажної контори “Електрозв’язок”
Народного комісаріату електричної промисловості СРСР
-Харківська  філія  проектного  інституту  №  3  Головного  технічного  управління
Міністерства промислового будівництва СРСР
-Харківське  відділення  Всесоюзного  тресту  проектування  підприємств
промисловості  будівельних матеріалів  “Союзбудмпроект”  Головного управління
проектування  підприємств  промбудматеріалів  Міністерства  промисловості
будівельних матеріалів СРСР
-Харківська філія Державного інституту проектування підприємств промисловості
будівельних матеріалів “Діпробудматеріали” Головного управління проектних та
науково-дослідних  організацій  промисловості  будматеріалів  і  будіндустрії  при
Держбуді СРСР
-Харківський  обласний  проектний  трест  (Облпроект)  відділу  у  справах
архітектури виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
-Акціонерне  товариство  Проектно-дослідний  та  конструкторсько-технологічний
інститут “Харківський будпроект” (ПДКТІ “Харківський будпроект”)
-Державні  архітектурні  майстерні  “Міськпроект”  при  Управлінні  головного
архітектора  Харківського міськвиконкому 
-Харківське  відділення  Всесоюзної  контори  з  проектування,  монтажу  та
обслуговування радіовузлів і радіоустановок Міністерства зв'язку СРСР
-Державний  проектний  інститут  з  планування  та  забудови  міста  Харкова
“Харківпроект”
-Харківська  філія  проектно–дослідного  та  конструкторсько–технологічного
інституту “Київський будпроект” Міністерства будівництва УРСР
-Український державний проектний інститут  проектування споруд та будов для
масового  житлово-громадського  будівництва  та  забудови  районів,  міст  і  селищ
“Укрміськбудпроект”
-Український державний трест проектування цивільного будівництва Народного
комісаріату комунального господарства УСРР (Укрцивільбудпроект)
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-Харківська  філія  Державного  інституту  проектування  житлово-цивільного
будівництва “Діпроцивільбуд”
-Український інститут  проектування сільського будівництва “Укрсільпроект”
-Харківська  філія  республіканського  проектно-дослідного  інституту
“Укрколгосппроект”
-Організації з проектування сільського та колгоспного будівництва
-Харківська  філія  Українського  проектно-технологічного  інституту
“Укрсільгосптехпроект”
-Всеукраїнський  трест  проектування  сільськогосподарських  споруд
“Укрпроектсільгосп” Народного комісаріату земельних справ УСРР
-Державний  проектний  інститут  із  водозабезпечення,  каналізації  та
гідротехнічних споруд “Харківський Водоканалпроект”
-Державний проектний інститут промислового санітарно-технічного проектування
(“Харківський Сантехпроект”)
-Харківська філія державного проектного інституту “Сантехпроект” 
-Харківська  філія  Проектно-конструкторської  контори  Головсантехмонтажу
Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР
-Харківська філія Українського державного інституту проектування підприємств
харчової промисловості “Укрдіпрохарчопром”
-Харківська  контора  Українського  тресту  з  проектування  підприємств  харчової
промисловості “Укрхарчопромпроект”
-Харківська  філія  Українського  інституту  проектування  підприємств  харчової
промисловості “Укрхарчопроект”
-Харківська філія Українського державного проектного інституту м’ясомолочної
промисловості “Укрдіпром'ясомолпром” 
-Харківське відділення Державного інституту з проектування хлібоприймальних,
борошномельних, круп’яних та комбікормових підприємств “Промзернопроект”
-Державний проектно-дослідний інститут “Харківдіпроводгосп”
-Харківська  філія  Українського  державного  інституту  проектування
іригаційних споруд і сільських електростанцій „Укрдіпроводгосп”
-Українське  відділення  Всесоюзного  ордена  Леніна  проектно-дослідного  та
науково-дослідного інституту “Гідрондіпроект” ім. С. Я. Жука
-Харківське відділення Українського гідрогеологогеодезичного тресту
-Московська  експедиція  Всесоюзного  проектно-дослідного  об’єднання
“Агролісопроект” Міністерства лісового господарства СРСР
-Харківська філія Всесоюзного державного проектно-розвідувального інституту  

“Союздіпролісгосп”  Державного  комітету  Ради  Міністрів  СРСР  з  лісової,  
целюлозно-паперової та деревообробної промисловості і лісового господарства

Розділ  19.  Культурно-освітні  установи,  організації  мистецтва,  засоби  масової
інформації. Архівні установи..............................................................................……………..763

–  Харківський губернський комітет охорони пам’ятників мистецтва і  старовини
(ГУБКОПМИС)
– Вовчанський повітовий комітет охорони пам’ятників мистецтва і старовини
–  Управління  видовищними  підприємствами  Харківської  окружної  інспектури
народної освіти (ХОУВП)
– Управління робітничо-колгоспними театрами Управління мистецтв Харківського
обласного відділу народної освіти
– Відділ у справах мистецтв Харківського облвиконкому
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–  Відділ у справах культурно-освітніх установ Харківського облвиконкому
– Управління культури Харківського облвиконкому
–  Відділи  культури  та  культурно-освітньої  роботи  виконкомів  місцевих  рад
депутатів трудящих Харківської області
– Управління кінофікації Харківського облвиконкому
–  Барвінківська  дирекція  районної  кіномережі  управління  кінофікації
Харківського облвиконкому
– Відділи кінофікації виконкомів районних Рад депутатів трудящих
– Харківський крайовий (обласний) відділ тресту “Українфільм” Наркомату легкої
промисловості УСРР
–  Харківське  відділення  Державного  видавничого  об’єднання  України
“Укркнигоцентр ДВОУ”
–  Відділ  друку  Зміївського  повітового  виконавчого  комітету  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
–  Красноградський  повітовий  відділ  Всеукраїнського  державного  видавництва
“Всеукрвидав ”, м. Красноград Полтавської губернії
– Управління з  охорони державних таємниць у пресі  при виконавчому комітеті
Харківської обласної ради депутатів трудящих
–  Відділ  видавництва  та  поліграфічної  промисловості  Управління  культури
Харківського облвиконкому
– Управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі Харківського
облвиконкому
– Видавництво  “Харків ” Харківського обласного комітету Комуністичної партії
України
– Комітет з радіомовлення та телебачення при Харківському облвиконкомі
– Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
– Харківська державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров’я
УРСР
– Центральна науково-технічна бібліотека
– Харківська державна обласна бібліотека для дорослих
–  Районна  бібліотека  для  дорослих  відділу  культури  Барвінківського
райвиконкому
– Харківське обласне лекційне бюро
– Харківський музей Великої Вітчизняної війни
– Харківський історичний музей
– Харківський художній музей
– Харківський обласний сільськогосподарський музей
– Харківський державний ордена Леніна академічний український драматичний
театр ім. ТГ. Шевченка
–  Харківський  державний  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  академічний
театр опери та балету ім. М.В. Лисенка
– Харківський державний російський драматичний театр ім. О.С. Пушкіна
– Харківський державний театр ляльок ім. Н.К. Крупської
–  Харківський  обласний  ляльковий  театр  Харківського  науково-дослідного
педагогічного інституту
– Харківський театр музичної комедії
– Харківський державний театр юного глядача
– Харківський обласний пересувний драматичний театр
– Всеукраїнський єврейський державний агітаційний театр (Гезкульт)
– Харківський обласний пересувний театр ім. М.Л. Кропивницького
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– Харківська обласна державна філармонія
–  Харківська  обласна  державна  естрада  (Облдержестрада)  при  Харківському
обласному відділі у справах мистецтв
– Харківський державний цирк
– Харківський планетарій ім. льотчика-космонавта Ю.О. Гагаріна
– Об’єднаний клуб робітників і службовців ВСНГ УСРР та трестів ім. Артема
–  Будинок  колективіста  виконкому  Валківської  районної  ради  робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів
– 5-й районний робітничо-червоноармійський клуб у с. Пісочин
– Лозівський районний Будинок культури
– Харківський Будинок вчених
– Харківський обласний Будинок вчителя
– Харківський обласний Будинок агронома
– Будинок народної творчості Управління культури Харківського облвиконкому
– Обласний будинок санітарної просвіти
– Будинок техніки Харківської обласної ради науково-технічних товариств
–  Харківська  студія  телебачення  Державного  комітету  Ради  Міністрів  УРСР  з
телебачення та радіомовлення
–  Редакція  міжобласного  літературно-художнього  та  громадсько-політичного
журналу “Прапор” Спілки письменників України
– Редакція газети “Вечірній Харків”
– Редакція газети “Красное знамя”
– Редакція газети “Соціалістична Харківщина”
– Редакція газети “Ленінська зміна”
– Редакція газети “Кооперативний металіст”
– Південне бюро рекламно-видавничого та комерційного агентства “Зв’язок”
–  Харківське  обласне  газетне  видавництво  “Облвидав”  Управління  культури
Харківського промислового облвиконкому
– Видавництво “Прапор” Комітету Ради Міністрів УРСР з друку
– Друкарня  “Комуніст”
–  Друкарня   “Мистецтво”  Управління  у  справах  поліграфічної  промисловості,
видавництв та книжкової торгівлі при Раді Міністрів УРСР
– Обласна друкарня  Харківського обласного видавництва
– Харківський окружний трест літо-друкарського виробництва “Харківдрук”
– Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе
– Харківська губернська комісія з вилучення та утилізації непотрібних архівних
матеріалів
– Харківське губернське архівне управління ( Губарх )
– Окружні архівні управління
– Харківське місцеве архівне управління
– Архівний відділ Харківського облвиконкому
– Харківський крайовий історичний архів
– Державний архів Харківської області
– Куп’янська філія Державного архіву Харківської області
– Харківський міський державний архів
– Архівні установи Харківського обкому Компартії України та КП(б)У
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Розділ  20.  Органи  праці,  соціального  і  державного  забезпечення,  державного,
соціального і кооперативного страхування ……………………………………………….803

– Відділ праці Харківського губернського виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
–  Відділи  праці  повітових  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів
– Чугуївський повітовий комітет  загальної трудової повинності
– Інспектури праці окружних виконавчих комітетів Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів
–  Відділ  праці  Харківського  міського  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
– Інспектура праці Куп’янського  районного виконавчого комітету Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
–  Відділ  праці  Харківського  обласного  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
– Харківський окружний комітет  боротьби  з безробіттям
Харківське  управління  підготовки  і  постачання  робочої  сили  Народного
комісаріату праці УСРР
–  Залізничні  агентства  відділу  обліку  та  розподілу  робочої  сили  при
Уповноваженому  Народного комісаріату праці на Україні
– Ізюмська міська каса безробітних
–  Інспектура  соціального  забезпечення  Харківського  губернського  виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
–  Відділи  соціального  забезпечення  повітових  виконавчих  комітетів  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Відділи і інспектури соціального забезпечення окружних виконавчих комітетів
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів районних рад депутатів
трудящих
– Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Харківської обласної ради
депутатів трудящих
– Відділ соціального забезпечення міського і районних виконавчих комітетів Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів м. Харкова
– Відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів районних рад депутатів
трудящих м. Харкова
– Комісії допомоги голодуючим
– Трійки  для боротьби  з  наслідками голоду  при  Харківському губернському  та
Валківському  повітовому  виконавчих  комітетах  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів
– Уповноважений у боротьбі  з  наслідками голоду при Харківському окружному
виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
–  Управління  Уповноваженого  комітету  допомоги  хворим  і  пораненим
червоноармійцям при ВУЦВК по Харківській і Полтавській губерніях
– Харківська губернська військова комісія допомоги інвалідам війни
–  Лікарсько-харчувальний  пункт  Харківської  губернської  комісії  допомоги
голодуючим Поволжя в м. Джамбейт Уральської губернії
–  Рада  захисту  дітей  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Комісія допомоги дітям при Харківському губернському виконавчому комітеті
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
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– Комісія допомоги дітям при Ізюмському окружному виконавчому комітеті  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Комісія допомоги дітям при Олексіївському районному виконавчому комітеті Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Будинок робітників-підлітків Центральної та губернської комісій допомоги дітям
–  Комісії  у  справах  неповнолітніх  правопорушників  при  інспектурах  народної
освіти виконкомів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
– Харківське бюро професійного відбору підлітків до шкіл фабрично-заводського
учнівства Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР
– Дитячі приймальники-розподільники Управління Міністерства внутрішніх справ
УРСР по Харківській області
–  Померківський  дитячий  будинок  Харківського  обласного  відділу  соціального
забезпечення
–  Відділ  державного  побутового  влаштування  родин  військовослужбовців
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
–  Міський  і  районні  в  м.  Харків  відділи  державного  забезпечення  родин
військовослужбовців виконавчих комітетів Рад депутатів трудящих області
– Харківська губернська контора державного страхування і Старовірівське районне
агентство державного страхування Харківської губернії (ОАФ)
–  Ізюмська  окружна  контора  державного  страхування  і  агент  державного
страхування Андріївської дільниці Ізюмського округу
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спілок
- Повітовий відділ і повітові відділення галузевих професійних спілок
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-  Харківське  обласне  правління  науково-технічного  товариства  будівельної
індустрії 
   СРСР (НТТбудіндустрії)
-  Харківське  обласне  правління  Всесоюзного  науково-технічного  товариства
(ВНТТ) 
   промисловості будівельних матеріалів
- Харківське обласне правління науково-технічного гірничого товариства (НТГТ)
-  Харківське  обласне  правління  Всесоюзного  науково-технічного  товариства
енергетики і 
   електротехнічної промисловості
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства комунального 
   господарства і побутового обслуговування (НТТ КГ і ПО)
- Харківське міжобласне відділення Всесоюзного наукового інженерно-технічного 
   товариства легкої промисловості (ВНІТТлегпром)
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства машинобудівної 
   промисловості (НТТ Машпром)
- Харківське наукове медичне товариство (ХНМТ)
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   електрозв’язку ім. О.С. Попова
-  Харківське  обласне  правління  науково-технічного  товариства   сільського
господарства (НТТСГ)
-  Харківське  обласне  правління  науково-технічного  товариства  (НТТ)  харчової
промисловості
-  Харківське  обласне  правління  Всесоюзного  хімічного  товариства  (ВХТ)
ім.    Д.І Менделєєва
-  Харківське  обласне  правління  науково-технічного  товариства  (НТТ)  чорної
металургії
- Рада Харківської єврейської громади
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Криму 
   (ТАПУК)
- Бюро осередку Товариства сприяння обороні та авіаційно-хімічному будівництву
   СРСР (ТСОАвіахім) при Народному комісаріаті праці УСРР
- Харківський міський комітет добровільного товариства сприяння армії, авіації та
флоту    обласного комітету ДТСААФ
- Організації Всеукраїнського товариства „Друзі дітей”
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ПЕРЕДМОВА

Державний  архів  Харківської  області  зберігає  документи  з  історії  Харківщини,
починаючи з 1739 р. до наших днів.

За значенням і кількістю документальних матеріалів архіву належить одне з перших
місць серед обласних державних архівів України.

До 1918 р. в Харківській губернії, як і в інших губерніях Російської імперії, не було
державних архівів і  значний за обсягом архівний матеріал був зосереджений у численних
архівах окремих установ, тобто у відомчих архівах.

Зберігались документи у відомчих архівах недбало, без будь-якого контролю з боку
наукових організацій і часто санкціоновано знищувались так званими розбірними комісіями.

Такий стан речей привернув до себе увагу вчених з Історико-філологічного товариства
(ХІФТ)  при  Харківському  університеті.   1879  р.  на  засіданні  ХІФТ  його  дійсний  член,
відомий  громадський  та  культурний  діяч  П.С.Єфименко  порушив  питання  про  подальшу
долю  матеріалів  „Малоросійської  колегії”,  що  входили  до  складу  архіву  Чернігівського
губернського правління. Цього ж року ХІФТ звернулося до Міністерства внутрішніх справ з
проханням дозволити перевезення цих документів до Харкова і отримало дозвіл. У серпні
1880  р.  документи  були  доставлені  в  Харків.  Ця  дата  вважається  початком  діяльності
Харківського історичного архіву. 1886 р. до історичного архіву надійшли матеріали з архіву
Харківського  губернського  правління,  що  висвітлювали  історію  Слобожанщини  XVIII ст.
Вони  утворили  в  історичному  архіві  Слобідсько-Український  відділ.  У  наступні  роки
документи продовжували передаватися до архіву з губернських установ,  а 1899 р. почали
масово надходити харківські крайові матеріали,  які утворили окремий Харківський відділ.
Але в роботі архіву того часу були труднощі, які заважали йому динамічно розвиватись. Це –
невизначений юридичний статус архіву,  який не мав навіть власного статуту, брак коштів,
приміщень  тощо.  Загалом  до  Жовтневого  перевороту  1917  р.  до  Харківського  відділу
історичного архіву надійшло понад 1400 лінійних метрів архівних документів.

І тільки в лютому 1920 р. розпочався масовий збір документальних матеріалів з історії
Харківщини. На той час відбулася певна реорганізація архіву: Харківський історичний архів
було  реорганізовано  в  Центральний  історичний  архів,  а  1  лютого  1920  р.  Харківським
губернським комітетом охорони пам’ятників  мистецтва і  старовини (Губкопмис)  прийнято
„Положення  про  Центральний  історичний  архів”  та  затверджено  штатний  розпис,  що
налічував 15 працівників.

 1923 р. на підставі „Положення про Центральне архівне управління”, затвердженого
ВУЦВК,  у  Харкові  створюється  губернське  архівне  управління,  яке  розпочало  роботу  з
організації  архівної  справи  та  концентрації  документальних  матеріалів  в  архівосховищах.
Разом з тим воно керувало роботою відомчих архівів і контролювало їх діяльність.

1925  р.  губернське  архівне  управління  було  перетворене  на  окружне  архівне
управління з тими ж функціями (у зв’язку з ліквідацією губерній).

У листопаді 1926 р. в Харкові створюється крайовий історичний архів, який спочатку
діяв як складова частина Центрального історичного архіву, і лише протягом другої половини
1927  р.  відбулося  його  відокремлення.  Йому  були  передані  матеріали  фондів  місцевого
значення ХІХ – початку ХХ ст., які зберігались раніше в Центральному історичному архіві. 

У жовтні 1930 р., у зв’язку з ліквідацією округів, у Харкові замість окружного було
утворене місцеве архівне управління. Важлива реорганізація відбулась 1932 р. У зв’язку з
організацією областей крайовий історичний архів було перетворено в обласний, і йому були
передані  всі  документальні  матеріали  і  сховища  колишніх  губернського,  окружного  та
місцевого архівних управлінь.



1941 р.  цей архів  отримав назву Державного архіву  Харківської  області.  З  березня
1939  р.  архів,  як  і  всі  архівні  установи  України,  підпорядковувався   архівному  відділу
УНКВС УРСР, у віданні якого він перебував до 1960 р.

У  період  тимчасової  нацистської  окупації  Харківської  області  (1941-1943)  частину
документів обласного архіву було вивезено в тил, у м. Златоуст Челябінської області. Багато
документів,  які  залишились  у  Харкові,  було  знищено  окупантами.  Загальна  кількість
втрачених документів становила 1 млн. 50 тис. од. зб. періоду кінця XVIII ст. – 1930 рр.

Через два місяці після звільнення Харкова від нацистських загарбників, у жовтні 1943
р. частину архіву було повернуто з евакуації, а починаючи з травня 1944 р. і на протязі всього
1944 р. з м. Златоуст прибули всі документи архіву та обліково-довідковий апарат до них.

У повоєнні роки спеціалісти Державного архіву Харківської області здійснили велику
роботу  по  збиранню,  обробці  документальних  матеріалів,  створенню  до  них  науково-
довідкового апарату, контролю за відомчими архівами, використанню документів в наукових
та практичних цілях.

Значну  роль  у  розвитку  роботи  архіву  відіграла  низка  рішень  Харківського
облвиконкому з питань поліпшення стану архівної справи в області.

У вересні 1988 р. архівний відділ облвиконкому було ліквідовано і Державний архів
Харківської області став органом управління архівною справою на території всієї області.

Новий етап в діяльності архіву розпочався 1991 р., коли на підставі Указу Президії
Верховної  Ради України від 27 серпня 1991 р.  „Про передачу архівів Компартії  України”,
наказу Головархіву від 28 серпня 1991 р. „Про організацію прийому на державне зберігання
архівів  Компартії  України”  та  згідно  з  рішенням  Харківського  облвиконкому  та
міськвиконкому від 5 вересня 1991 р. № 243 до складу державного архіву увійшли фонди
колишнього партійного архіву Харківського обкому КПУ.

Сьогодні Державний архів Харківської області є структурним підрозділом Харківської
облдержадміністрації і керує роботою 27 архівних відділів райдержадміністрацій, 6 архівних
відділів міських рад та більше ніж 300 відомчих архівів підприємств, установ і організацій.

Документи НАФ України, що їх зберігає державний архів області, становлять великий
інтерес  для  науковців,  працівників  державних  установ  та  організацій,  студентів,
представників засобів масової інформації, окремих громадян як України, так і інших держав.

Документи архіву  періоду  до 1917 р.  висвітлюють занепад  феодалізму  та  розвиток
капіталізму, становище селянства в різний час, зростання чисельності робітничого класу в
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та боротьбу робітників і селян Харківщини проти поміщиків і
капіталістів,  зокрема  селянські  повстання  1860-х,  1902,  1905-1907  рр.,  революційні  події
1905-1907 рр.,  студентський рух, страйковий рух та інші  події.  Серед фондів зазначеного
періоду  –  документи  Канцелярії  харківського  губернатора,  Харківського  губернського
правління,  Харківської  губернської  креслярні,  Харківської  казенної  палати,  Харківської
міської  думи та Харківської  міської  управи, органів поліції,  суду, податкових,  фінансових,
кредитних  установ,  промислових  підприємств  та  інші,  в  яких  відображено  економічний,
політичний та культурний розвиток краю.

В архіві є фонди установ і організацій періоду Тимчасового уряду, УНР, Української
держави за 1917-1919 рр., які містять  відомості про діяльність Урядової комісії  1917 р. з
обстеження  підприємств  Донецького  та  Криворізького  басейнів;  про  роботу  Харківської
тимчасової  повітової  земельно-ліквідаційної  комісії,  створеної  на  підставі  Закону  Уряду
П.Скоропадського  щодо  розгляду  справ  за  проханням  власників  землі  та  промислових
підприємств про відновлення порушеного володіння і користування землею, про повернення
відібраних підприємств та інше. Тут є також протоколи засідань Ради депутатів Південних
залізниць у 1917 р. та інші документи.
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Основну  частину  фондів  архіву  складають  фонди установ  і  організацій  радянської
доби та  незалежної  України,  в  яких відображено  всі  аспекти політичного,  економічного і
культурного життя Харківської області (до 1925 р. – губернії).

В  архіві  є  також  документи  періоду  тимчасової  нацистської  окупації  Харківської
області 1941-1943 рр. Це фонди установ і організацій, що діяли на території області в цей
період:  районних,  міських,  сільських  та  земельних  управ;  поліцейських  управлінь;
господарських  комендатур  та  інших  органів   господарювання  окупантів;  промислових
підприємств, общинних та лісових господарств; установ освіти.

Архів зберігає  також колекції  документів:  про формування партизанських загонів у
Харківській області, спогади очевидців  Голодомору 1932-1933 рр. та голоду 1946-1947 рр. у
Харківській області;  карні справи громадян, репресованих позасудовими органами у 1920-
1959 рр.; колекцію документів щодо проведення виборчої кампанії Президента України 2004
р. та інші.

В архіві  зберігаються  фонди установ  і  організацій,  що містять  документи  тільки з
особового складу за 1861-2007 рр., а також документи нефондової організації: кіно -, фото -,
фоно- та друковані видання науково-довідкової бібліотеки.

Документи  держархіву  області  широко  використовуються  в  наукових  та  науково-
популярних цілях, час від часу друкуються тематичні збірники документів.

У перші повоєнні роки вийшли з друку збірники документів і матеріалів, серед яких:
„Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині”, „Харків і Харківська
губернія в першій російської революції 1905-1907 рр.”, „Харківщина в період громадянської
війни  і  іноземної  воєнної  інтервенції  1918-1920  рр.”;  серії  збірників  „Краю  мій,
Слобожанщино”  та  „Старовинні  міста  Харківщини”,  збірник  документів   „Слобожанські
родоводи. Село Лозова, Богодухівський район”, який є першою спробою видати колективний
родовід жителів одного села та ін.

Розширенню та покращенню роботи щодо використання документів архіву сприяють
путівники по фондах. Перший путівник по фондах Державного архіву Харківської області
було  видано  1959 р.;  видання  друге,  доповнене  та  перероблене,  вийшло з  друку  1981  р.
Довідник,  який зараз  Ви тримаєте  в  руках  –  третє,  повне  видання  Путівника  по фондах
Державного архіву Харківської області, том перший. Планується у найближчі роки видати
другий том Путівника до складу якого увійдуть: перелік фондів архіву (з відомостями про всі
фонди: наявні, передані, приєднані, втрачені, пропущені номери), також перелік втрачених
фондів з коротким змістом документів та перелік фондів, що передані Державним архівом
Харківської області за межі України.

***
До попереднього довідкового видання „Государственный архив Харьковской области.

Путеводитель»   (1981 р.) війшли анотації лише частини найбільш цінних і цікавих фондів
архіву.  До того  ж,  у  списку  неанотованих  фондів  були  розміщені  далеко  не  всі  фонди,  у
зв’язку з необхідністю скоротити об’єм довідника. Внаслідок чого значна частина архівних
фондів не знайшла відображення у путівнику.

Запропонований до уваги користувачів  Путівник містить анотації  на всі фонди, які
перебувають на обліку у державному архіві області.

Станом на 01. 01. 2007 р. у Державному архіві Харківської області зберігається: 4 688
фондів, 2 334 496 од. зб. документів з паперовою основою, 735 од. зб. кінодокументів, 1 322
од. зб. фонодокументів, 35 297 од. зб. фотодокументів, 23 од. зб. відеодокументів за 1749 -
2006 рр.

Систематизація  архівних  фондів  у  Путівнику  здійснена  з  урахуванням  історичних
періодів і хронологічних рамок документів.

Всі фонди включено до семи частин: фонди установ і організацій до 1917 р.; фонди
установ і організацій періоду Тимчасового уряду, УНР, Української держави (1917-1919 рр.);
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фонди  установ  і  організацій  радянської  доби  та  незалежності  України;  фонди  установ  і
організацій  періоду  тимчасової  нацистської  окупації  1941-1943  рр.;  колекції  документів;
документи нефондової організації; фонди установ і організацій, що містять документи тільки
з особового складу. Путівник містить додатки: довідку про адміністративно-територіальний
поділ Харківщини, окремо – довідку про адміністративно-територіальний поділ Харківської
області  в  період  нацистської  окупації  1941-1943  рр.,  а  також  науково-довідковий  апарат:
список скорочених слів, іменний і географічний покажчики.

У  перших  чотирьох  частинах  фонди  розміщені  за  галузевим  та  функціональним
принципами  по  розділах,  структуровані  за  історичною  та  логічною  послідовністю.  П’ята
частина містить колекції документів.

Документи  нефондової  організації  розміщені  в  шостій  частині  в  такому  порядку:
кіно-, фото-, фонодокументи, науково-довідкова бібліотека.

Частина  VII –  це  фонди  установ  і  організацій,  що  містять  документи  тільки  з
особового  складу.  Сюди  увійшли  фонди  до  і  після  1917  р.,  їх  систематизація  відповідає
розділом основних частин путівника.

Характеристика фонду містить назву установи-фондоутворювача в межах періоду, за
який в архіві зберігаються документи, номер фонду (перед цифровим позначенням фондів
установ,  які  діяли після 1917 р.,  стоїть  літера „Р”,  фондів колишнього партархіву – „П”),
кількість  одиниць  зберігання,  крайні  дати  документів,  наявність  описів,  каталогів,
покажчиків.

До  основної  частини  характеристики  входять  коротка  історична  довідка  про  час
існування, функції,  реорганізації  та підпорядкованість фондоутворювача, а також анотація,
що розкриває зміст документів фонду.

На  фонди  установ,  однорідних  за  характером  діяльності  (земські  дільничні
начальники,  міські  управи,  власні  правління,  виконавчі  комітети,  районні  міжколгоспні
будівельні  організації  тощо),  складені  групові  характеристики,  в  яких  зазначається
узагальнена назва фондоутворювачів, кількість фондів, загальний обсяг документів, їх крайні
дати, наявність описів. Потім додається загальна історична довідка та анотація документів
фондів.  Після  анотації  подається  перелік  фондів  і  довідкові  дані  на  колишній  фонд,  що
увійшов  до  групової  характеристики.  При цьому повна  назва  фондоутворювача  в  списку
фондів не повторюється, а додається тільки його географічна ознака.

Місце  розташування  фондоутворювача  називається  в  тому  випадку,  якщо  воно  не
співпадає  з  його  географічною  ознакою,  або  відсутнє  в  його  назві  (напр.,   Радянське
господарство  „Ударник”  Харківської  кондитерської  фабрики  „Жовтень”,  сел.  Рогань,
Харківського  району;  Харківський  лінійний  транспортний  суд,  Харків-Саратов-Воронеж-
Куп’янськ-Львів-Харків).

Назва  фондів  особового  походження  складається  з  прізвища  та  ініціалів
фондоутворювача  (наприклад,  Данилевський  В.Я.).  Архівні  колекції  мають  узагальнене
найменування (наприклад, Колекція документів про ведення виборчої кампанії Президента
України 2004 року).

На архівні фонди вищих навчальних закладів м. Харкова характеристики складаються
таким чином: окремо на кожний ВНЗ наведена назва фондоутворювача, номер фонду, обсяг
документів,  крайні  дати  документів,  наявність  описів.  Потім  подаються  індивідуальні
історичні довідки. Анотація документів розміщена після всіх фондів вищих учбових закладів
і є загальною для всіх  41 ВНЗ. Спочатку наведені типові документи, що є в кожному ВНЗ, а
потім найбільш цікаві і важливі, що містяться в документах окремих фондоутворювачів, з
посиланням на конкретні фонди.

Всі біографічні дати і дати подій у путівнику до лютого 1918 р. подаються за старим
стилем, а з лютого 1918 р. – за новим.
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Над  складанням  Путівника  працювали  фахівці  декількох  відділів  архіву.  Вони
прагнули  максимально  оптимізувати  пошук  інформації  в  архіві  за  документами,  що
висвітлюють  політичний,  соціально-економічний  та  культурний  розвиток  території
Харківщини  XVIII- початку XX століття.
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Частина І. ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ДО 1917 РОКУ
_____________________________________________________
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Розділ 1. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ,
ПІДЛЕГЛІ ЇМ УСТАНОВИ

 Канцелярія харківського губернатора

 Харківське губернське правління

 Харківське губернське у селянських справах присутствіє

 Харківські губернські у земських і міських справах присутствія

 Харківське губернське присутствіє

 Вовчанський з`їзд мирових посередників

 Канцелярії мирових посередників Вовчанського повіту

 Вовчанське повітове у селянських справах присутствіє

 Повітові з`їзди земських начальників

 Камери земських начальників дільниць

 Губернські і повітові комісії у справах виборів до Державних дум I-IV скликань
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Розділ 1. МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ, 
ПІДЛЕГЛІ ЇМ УСТАНОВИ.

Канцелярія харківського губернатора

Ф. 3, 96964 од. зб., 1797-1917 рр. Описи, іменний покажчик.

Створена за указом Сенату “О новом разделении государства на губернии” від 12 грудня
1796 р. у зв`язку з перетворенням Харківського намісництва в Слобідсько-Українську
губернію як виконавчий орган при харківському губернаторі.
Перша назва її була: Канцелярія Слобідсько-Українського цивільного губернатора. З 1
січня  1835  р.  цивільного  губернатора  було  призначено  одночасно  і  військовим
губернатором,  назва  канцелярії  змінилась:  Канцелярія  Слобідсько-Українського
цивільного губернатора  і  військового  губернатора міста  Харкова.  Наприкінці  1835 р.
Слобідсько-Українську губернію було перейменовано в Харківську, відповідно до цього
змінилася й назва канцелярії губернатора. 28 лютого 1862 р. було ліквідовано посаду
військового  губернатора  і  з  1  березня  1862  р.  встановлено  назву:  Канцелярія
харківського губернатора, яка збереглася до її ліквідації.
Губернатор  був  найвищим  представником  влади  в  губернії.  Мав  адміністративно-
поліцейську,  а  до  реформи  суду  60-х  років  XIX  ст.  –  і  судову  владу.  Очолював
губернське правління здійснював керівництво і нагляд за всім політичним і економічним
життям  губернії,  контролював  діяльність  всього  місцевого  апарату  і  громадських
організацій.
З лютого 1906 р. по липень 1908 р. харківський губернатор був одночасно тимчасовим
генерал-губернатором міста Харків.
Призначався  безпосередньо царем і  підпорядковувався  йому.  Канцелярія  губернатора
знаходилась у віданні Міністерства внутрішніх справ.
Діловодство канцелярії розподілялось на експедиції, згодом перейменовані у відділення
або  столи.  За  дореформеного  часу  було  чотири  відділення:  розпорядче,  звітне,
господарське  і  кримінальних  справ.   1866  р.  ліквідоване  господарське  відділення  і
організоване відділення у земських справах.  1872 р.,  у зв`язку з судовою реформою
було  ліквідоване  кримінальне  відділення.   1873  р.,  після  введення  нового  міського
положення, утворене відділення у міських справах. У 90-х роках відділення у земських і
відділення у міських справах були об`єднані.   1879 р.,  з поширенням революційного
руху  в  губернії,  створене  секретне  відділення  (до  цього  часу  справи  про  учасників
революційного  руху  провадились  у  звітному  відділенні).   1886-1900  рр.  існувало  в
єврейських справах відділення.
На  початку  XX  ст.  канцелярія  губернатора  складалася  з  розпорядчого,  звітного,
секретного і у земських та міських справах відділень. Зі вступом Росії у Першу світову
війну  1914 р. створене реквізиційне відділення.
Ліквідована Лютневою революцією у березні 1917 р.

Відділення, утворені в дореформений час
I-розпорядче відділення (1797–1916)
Справи  про  дозвіл  і  заборону  випуску  періодичних  видань;  про  дозвіл  та  заборону

професійних; культурно-освітніх та інших громадських організацій; про нагляд за театрами;
дозвіл  і  заборону  лекцій,  вистав,  виступів  письменників,  учених.  Справи  про  відведення
земельних угідь монастирям; про дозволи на будівництво містам і приватним особам; про
зарахування до стану міщан та перехід у чернецтво; про дозволи євреям проживати в місті
Харків.  Справи й  листування  про повстання  військових  поселян  у Чугуєві  (1819),  масові
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виступи селян Харківської губернії проти селянської реформи  1861 р., виступи харківського
студентства в 50-70-х роках XIX ст. Справи про патріотичні дії населення губернії під час
Вітчизняної війни 1812 р. і Кримської війни 1853-1856 рр.; про розвиток культури і науки,
відкриття в Харкові університету (1805) та про його засновника В. Н. Каразіна; про відкриття
1850  р.  ветеринарного  училища  (з  1873  р.-  інститут),  технологічного  інституту  (1885),
жіночого медичного інституту (1910), першої гімназії (1805) та інших навчальних закладів.
Справи про святкування ювілеїв   О. С. Пушкіна, М. В. Гоголя та інших діячів культури; про
спорудження пам`ятників видатним громадським діячам і діячам науки та культури на кошти,
зібрані  населенням.  Справи  про  перші  польоти  в  Харкові  С.  І.  Уточкіна,  І.  І.  Заїкіна,
харківського авіатора       С. В. Гризодубова. Справи про проведення рекрутських наборів;
про  створення  і  діяльність  Українського  військового  поселення   1817  р.,  комітету  в
селянській справі  1858 р.,  комітету по організації  земських установ у 60-х роках XIX ст.
Відомості місцевої поліції і  звітні щорічні відомості по губернії  за дореформений час про
надходження податків, міських прибутків, недоїмок та про кількість і пересування в`язнів.
Справи про проведення виборів у дворянські організації і представників дворянства в різні
державні установи. Справи з особового складу чиновників губернії.

II-звітне відділення (1801-1915)
(Воно  ж  паспортне  й  грошове;  в  окремі  періоди  звітне  й  господарське  відділення

взаємно переміщалися: звітне було третім, а господарське – другим).
Річні звіти губернатора цареві про стан губернії і матеріали до них – статистичні та інші

відомості  поліції,  інших  установ  про  склад  і  рух  населення,  стан  міст,  промисловості,
сільського господарства, торгівлі, освіти тощо. Щорічні відомості анкетного характеру про
заводи  й  фабрики  (до  80-х  років  XIX  ст.);  відомості  про  надходження  “земських
повинностей”; про недоїмки; про ринкові ціни на сільськогосподарські продукти. Справи про
поліційний  нагляд  за  учасниками  революційного  руху,  в  тому  числі,  за  учасниками
польського повстання 1863-1864 рр. Справи про видачу закордонних паспортів, про приїзд і
виїзд іноземців і нагляд за ними.

III-господарське відділення (1801-1865)
Справи  й  листування  про  стан  посівів,  види  на  врожаї,  лісове  господарство  та

шовківництво; про торговельні обороти харківських ярмарків; про здачу винних відкупів і
нагляд за відкупниками; про дозволи на відкриття ресторанів, готелів; про поштовий зв`язок,
будівництво ґрунтових шляхів і поштових станцій. Справи про обслуговування військових
частин, що розміщувались у губернії або проходили через її територію.

IV-кримінальне відділення (1801-1872)
Справи  зі  скаргами  селян  губернатору  на  незаконне  закріпачення  і  жорстоке

поводження поміщиків, на загарбання селянських земель. Справи зі скаргами населення на
бюрократичну тяганину та незаконні дії чиновників; на невиконання рішень суду. Справи про
розшук і покарання кріпаків-утікачів; про виступи селян проти поміщиків під час проведення
реформи 1861 р. Списки арештантів. Вироки харківських палат цивільного та карного суду,
Харківського совісного суду, що надсилалися на затвердження губернатору.

Відділення, створені в пореформений час
III-секретне відділення (1879-1917)
Циркуляри  Міністерства  внутрішніх  справ  і  листування  з  ним  щодо  боротьби  з

революційним рухом. Справи про поширення революційного руху: революційні гуртки (з 80-
х  років),  першотравневі  демонстрації  (з  1899);  барикадні  бої  1905 р.;  страйки  робітників
(1905-1916); селянські виступи  1902-1916 рр., антиурядові виступи студентів (1901-1917).
Справи  і  листування  про  політичний  нагляд  за  діяльністю  легальних  опозиційних
організацій, відомості про діяльність політичних партій (РСДРП, соціалістів-революціонерів,
анархістів, кадетів, Союзу руського народу, НУП та ін.), їх вплив на різні верстви населення.
Справи про запровадження гласного нагляду, про розшук, висилку громадян, запідозрених у
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революційній  діяльності.  Списки  громадян,  заарештованих  та  висланих  з  губернії  за
революційну діяльність і належність до опозиційних політичних партій. Лист Л. М. Толстого
губернатору з проханням полегшити режим ув`язнення          О. М. Бодянському – видавцеві
творів Л. М. Толстого (1909, оп. 287, спр. 2010, арк. 26).

IV- у земських і міських справах відділення (1866-1907)
Журнали земських губернських і повітових зборів і засідань міських дум. Справи про

заходи  земських  установ  з  метою  розвитку  сільського  господарства  на  наукових  засадах;
відомості про проведення посівних кампаній, про стан посівів і врожаїв, про хлібні запаси,
про  неврожай  1891  р.  і  голод  серед  селян;  про  стягнення  з  селян  викупних  платежів  і
насіннєвих позик. Справи про стан благоустрою міст і сіл, про відкриття земських і міських
лікарень,  навчальних  закладів,  громадських  бібліотек;  про епідемічні  захворювання  серед
населення.  Справи про затвердження  статутів  благодійних  товариств.  Справи,  листування
про підготовку і проведення загального перепису населення  1897 р. Прибутково-видаткові
кошториси міст, відомості міських і земських управ про фактичні прибутки і видатки.

V – реквізиційне відділення (1914–1917)
Справи та листування про реквізиції майна для потреб армії, про звільнення окремих

громадян і організацій від реквізиції, про розподіл реквізованого.
VI – в єврейських справах відділення (1886–1900)
Розпорядження,  циркулярні  приписи  Міністерства  внутрішніх  справ  про  виселення

євреїв, які не мають спеціального дозволу на проживання в губернії. Справи про зарахування
євреїв до соціальних станів міщан і купців; про дозвіл і заборону проживати у місті Харків і
губернії; про виселення їх в „межі єврейської осідлості”. Списки євреїв, яким видані купецькі
приписні свідоцтва.

Харківське губернське правління

Ф. 4, 139313 од. зб., 1797–1918 рр. Описи, тематичні покажчики.

Засноване  на  підставі  указу  Сенату  від  12  грудня  1796  р.  „О  новом  разделении
государства на губернии” під назвою: Слобідсько-Українське губернське правління. З
1836  р.,  після  перейменування  губернії  на  Харківську,  відповідно  змінено  і  назву
установи.
Було  вищою  адміністративно-поліційною  установою  губернії.  Підпорядковувалось
безпосередньо Сенату.
Правління очолювало поліцію і керувало нею, відало тюрмами і в`язнями (до XX ст.);
розв'язувало  питання  дворянського  землеволодіння,  станові,  релігійні  та  питання
підданства;  з  1865  року  –  питання  будівництва  та  санітарно-медичного  нагляду,  а
пізніше і ветеринарно-поліцейські.
На чолі правління було загальне присутствіє, в якому головою був губернатор.
Діловодство губернського правління спочатку розподілялось на експедиції, а з 1840 р. -
на відділення, які поділялися на столи.
Припинило діяльність наприкінці грудня 1918 р.

Виконавча експедиція (1802–1839)
Укази сенату. Справи про зарахування та виключення осіб із соціального стану, звання

та переведення до іншого звання (духовного, військового).
Казенна експедиція (1801–1839)
Справи  про  земельні  наділи  казенних  селян,  про  стягнення  подушного  податку  з

населення;  справи зі скаргами на неправильний прийом у рекрути; про встановлення меж
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Харківської  губернії  і  зміни її  адміністративно-територіального поділу;  про розмежування
поміщицьких маєтків.

Карна експедиція (1801–1839)
Справи  про  розшук  кріпаків-утікачів;  зі  скаргами  на  тяганину  в  судах,  невиконання

їхніх рішень; про зловживання чиновників і постачальників під час поставки припасів для
армії  1828 р. Відомості про в`язнів; рапорти поліції про кількість розв`язаних справ.

Цивільна експедиція (1801–1839)
Справи  зі  скаргами  селян  на  незаконне  їх  закріпачення;  про  земельні  та  майнові

суперечки між поміщиками, про заборону продажу маєтків, на яких є борги.
Винна експедиція (1819–1839)
Справи про дозвіл і  заборону поміщикам ґуральництва,  торгівлі  вином та  про здачу

шинкових відкупів.
Перше відділення (1840–1918)
Справи про зарахування та виключення осіб з міщанського чи духовного звання, про

надання  почесних  звань,  оформлення  документів  на  позашлюбних  дітей;  про  перехід  до
іншої релігії та сектантів; про прийом іноземців до російського підданства і вихід з нього.
Справи про збирання  земських  зборів  і  недоїмок  з  населення;  про затвердження  прав на
землеволодіння, встановлення меж поміщицьких маєтків і взяття їх в опіку.

Друге відділення (1840–1918)
Справи  про  крадіжки,  підпали,  справи  про  старовірів;  тюрми  (до  1890),  тюремний

режим,  працю в`язнів,  їх  втечі  та  особові  справи в`язнів.  Справи  про склад  і  утримання
поліції, зі скаргами на свавілля, зловживання і хабарництво поліцейських чиновників.

Трете відділення (1840–1845)
Річні  прибутково-видаткові  кошториси  міст  Харківської  губернії;  справи  про  міські

землі та збирання податків з нерухомого майна; про затвердження осіб, обраних до міського
управління;  про зарахування до міської  громади.  Справи про дозвіл на відкриття  заводів,
фабрик, та проведення ярмарків. Справи про нагляд за неподільністю поміщицьких маєтків.

Будівельне відділення (1865–1918)
Щорічні відомості про кількість і види споруджених будівель у містах і селах губернії.

Справи про дозвіл на будівництво і реконструкцію промислових підприємств з проектами і
кресленнями  до  них,  про  дозвіл  на  будівництво  громадських  будівель  –  театрів,  клубів,
навчальних  закладів  та  житлових  будинків;  про  прокладання  нових  вулиць  у  містах;
перепланування сіл та  розбивку дачних селищ на дільниці;  про влаштування електричної
мережі в Харкові (1901).

Лікарське відділення (1865–1918)
Циркуляри  Медичного  департаменту  Міністерства  внутрішніх  справ.  Річні  медичні

звіти  відділення.  Відомості  й  листування  про  епідемічні  та  соціальні  захворювання;
протоколи  судово-медичних  розтинів.  Справи  по  нагляду  за  лікарнями,  аптеками,  про
щеплення віспи та огляд стану здоров`я військовослужбовців, ув`язнених і психічно хворих.

Тюремне відділення (1890–1901)
Річні  відомості  про  діяльність  відділення,  про  кількість  ув`язнених  у  тюрмах

Харківської губернії. Справи про виступи в`язнів проти тюремного режиму. Розпорядження і
листування про розміщення ув`язнених по тюрмах та призначення їх на роботи.
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Харківське губернське у селянських справах присутствіє

Ф. 16, 12411 од. зб., 1861–1889 рр. Описи, тематичний покажчик.

Засноване 12 березня 1861 р. згідно з „Положенням про селян, що вийшли з кріпосної
залежності” від 19 лютого 1861 р. як адміністративно-судова установа для проведення
селянської реформи і подальших перетворень у галузі аграрної політики.
Розглядало  і  затверджувало  уставні  грамоти,  було  апеляційною  інстанцією  для
оскарження рішень мирових посередників,  повітових мирових з`їздів  та  повітових у
селянських справах присутствій. Контролювало діяльність волосних правлінь, сільських
управлінь і волосних судів.
Знаходилось у віданні Міністерства внутрішніх справ.
Склад  присутствія:  голова  присутствія  –  губернатор,  віце-губернатор,  губернський
предводитель дворянства, управляючі казенною палатою і держмайном, голова земської
управи, прокурор окружного суду.
Ліквідоване  1890 р. відповідно до закону „О земских начальниках” від 12 липня 1889 р.

Укази  Сенату,  циркуляри  Міністерства  внутрішніх  справ,  губернського  у  селянських
справах присутствія з приводу реформи 1861 р. Уставні грамоти на право володіння землею,
викупні угоди про умови викупу поміщицькими селянами землі. Звіт про викупні операції за
1861 р. Справи про створення і реорганізацію волостей у губернії; про передачу дрібними
поміщиками в казну маєтків;  про суперечки за землю між селянами.  Справи про виступи
селян  проти  уставних  грамот  у  Богодухівському,  Зміївському  і  Сумському  повітах,  про
відмову  селян  підписувати  уставні  грамоти,  платити  викупні  платежі  і  оброк,  відробляти
панщину  і  про  захоплення  ними  поміщицьких  лісів;  про  скарги  селян  на  незаконні  дії
мирових  посередників  і  волосних  старшин;  про  стягнення  з  селян  податків  і  недоїмок;
висилку  їх  за  вимогою  поміщиків  до  Сибіру;  про  прийняття  та  виключення  з  сільських
громад.  Описи  державного  майна  (1861).  Перепис  поміщицьких  маєтків  Лебединського
повіту  із  зазначенням  кількості  кріпаків  і  роду  їх  занять  (1861).  Відомості  про  кількість
затверджених  у  повітах  уставних  грамот,  розверстання  земельних  угідь  та  надходження
викупних платежів; про кількість населення у сільських громадах та селян, звільнених від
кріпосної залежності; про кількість земель, що належали селянам.

Харківські губернські у земських і міських справах присутствія

2 фонди, 418 од. зб., 1870–1917 рр. Описи

Присутствіє у міських справах було засноване 13 серпня 1870 р. на підставі міського
положення для організації нових органів самоврядування та нагляду за їх діяльністю.
Присутствіє у земських справах засноване на підставі Положення про земські установи
від 12 червня 1890 р. для такої ж цілі й почало функціонувати 1 листопада 1891 р. На
підставі  нового  міського  положення  від  11  червня  1892  р.  обидва  присутствія  були
об`єднані в одне – Харківське губернське у земських і міських справах присутствіє. На
чолі  присутствія  стояв  губернатор,  членами  його  були  вищі  губернські  чиновники,
харківський міський голова, голова губернської земської управи і по одному гласному
від думи і  земства.  Завдання присутствія  – контроль  діяльності  міського і  земського
самоврядування. Ліквідоване  1917 р. на підставі постанови Тимчасового уряду від 9
червня 1917 р. про земські установи. 
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Справи про організацію міських дум та  управ у Харкові  і  повітових містах губернії
(1870–1873). Журнали засідань присутствія у міських справах (1874–1879), докладні реєстри
(короткі протоколи засідань) присутствія у земських та міських справах (1896–1899, 1901–
1902). Журнали засідань і постанови міських дум і земських установ губернії (1912–1916);
проекти обов`язкових постанов міських дум і земських управ для населення і листування про
їх  затвердження;  прибутково-видаткові  кошториси  міських  дум  і  земств  губернії,  їхні
клопотання про надання позик про відпуск коштів на благоустрій, будівництво тощо. Справи
і листування про участь міських і  земських управ в утриманні поліції,  в`язнів  і  урядових
установ. Справи про проведення в Харківській губернії виборів до IV Державної думи  1912
р., до земства  1913 р., мирових суддів за законом 1912 р. 

Харківське губернське у міських справах присутствіє, ф. 487, 9 од. зб., 1870–1879 рр.
Харківське   губернське  у  земських  і  міських  справах  присутствіє,  ф. 19,   409 од.
зб., 1892–1917 рр.

Харківське губернське присутствіє

Ф. 18, 70736 од. зб., 1890–1918 рр. Описи. Тематичний покажчик.

Створене  1890 р. на підставі закону від 12 липня 1889 р. про ліквідацію мирових судів і
введення земських начальників.
Було  змішаною  адміністративно-судовою  установою,  найвищою  інстанцією  у
селянських  справах.  Здійснювало  нагляд  за  діяльністю  повітових  з`їздів,  земських
начальників, волосних і сільських управлінь.
За  структурою  поділялось  на  відділення:  розпорядче,  адміністративне  і  судове.
Розпорядче відділення призначало земських начальників і секретарів повітових з`їздів,
спрямовувало і фінансувало їх роботу. Адміністративне відділення спрямовувало роботу
сільських сходів  з  приводу викупних та  земельних операцій,  керувало переселенням
селян, збирало відомості й звітність.
Судове  відділення  розв`язувало  апеляційні  справи  і  поділялось  на  діловодства  в
адміністративно-судових, карних і цивільних справах.
 1901 р. до відання губернського присутствія передана справа організації продовольчих
запасів  на  селі  і  створене  діловодство  в  сільській,  продовольчій  частині.   1909  р.
утворене спеціальне діловодство в справі проведення Столипінської аграрної реформи.
1915 р., у зв`язку з Першою світовою війною, утворено ще два діловодства, які відали
видаванням  допомоги  сім`ям  солдатів  і  влаштуванням  біженців.  Всі  ці  діловодства
існували при адміністративному відділенні.
Склад губернського присутствія: голова – цивільний губернатор, члени – губернський
предводитель дворянства, віце-губернатор, місцевий прокурор або його помічник, два
неодмінні члени.
У  справах  адміністративних  в  губернському  присутствії  брали  участь  управляючі
казенною палатою і палатою державного майна,  а також голова губернської  земської
управи. На судових засіданнях були присутні голова або член місцевого окружного суду.
Губернське присутствіє припинило діяльність  1918 р.

Розпорядче відділення (1890–1918)
Постанови присутствія і повітових з`їздів про призначення земських начальників.
Особові справи чиновників.
Адміністративне відділення (1890–1918)
Річні звіти повітових з`їздів.
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Справи про затвердження постанов сільських сходів, розгляд заяв і скарг селян та їх
уповноважених,  про  відібрання  земельних  наділів,  продаж або  здачу  в  оренду земельних
ділянок,  що  належали  сільській  громаді;  про  дозвіл  окремим  селянам  і  групам  селян
переселятися  у  східні  райони  Росії;  про  розгляд  скарг  на  розкладку  податків.  Списки
населених  пунктів  Харківської  губернії  (1913).  Відомості  про  надходження  податків  з
селянських наділів; про рух селянських переселенців.

Діловодство в сільській продовольчій частині (1901–1912)
Справи  про  розгляд  скарг  селян  на  високі  продовольчі  податки,  заяви  про  дозвіл

замінити  натуральний  продовольчий  податок  грошовим,  про  неврожаї  у  губернії.  Звіти  і
відомості про врожаї і утворення хлібних запасів.

Діловодство по закріпленню землі приватними власниками (1909–1916)
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ і листування з ним у справі проведення в

Харківській  губернії  Столипінської  аграрної  реформи.  Справи про розгляд  скарг  окремих
селян і сільських громад на постанови повітових з'їздів відносно виходу селян з общини.

Діловодство по влаштуванню біженців (1915–1918)
Відомості  і  листування  з  приводу  обліку  біженців,  що прибули  і  жили на  території

Харківської губернії, їх розміщення і нагляду за організаціями допомоги біженцям.
Судове відділення (1891–1917)
Укази Сенату та циркуляри Міністерства внутрішніх справ і Харківського губернського

присутствія  про  судочинство  судових  органів.  Протоколи  судових  засідань  губернського
присутствія (1899, 1902–1913, 1915). Адміністративно-судові справи по розгляду скарг селян
на  відмову  земських  начальників  передавати  у  повітові  з`їзди  їхні  апеляції  на  рішення
волосних судів та на затримку виконання рішень суду; справи про розгляд касацій на рішення
повітових з`їздів щодо потрави селянською худобою поміщицьких посівів і лугів та порубки
лісів.  Апеляції  у  карних  і  цивільних  справах,  що  вирішувалися  повітовими  з`їздами  та
земськими начальниками.

Вовчанський з’їзд мирових посередників

Ф. 598, 58 од. зб., 1862–1874 рр. Опис.

Розпочав діяльність 1861 р. згідно з законом від 25 березня 1859 р. і „Положенням” від
19 лютого 1861р.
Здійснював  розгляд скарг  на рішення і  дії  мирових посередників*,  волосних сходів  і
посадових осіб у земських і адміністративно-судових питаннях.
Знаходився в віданні Міністерства внутрішніх справ.
До  складу  з`їзду  мирових  посередників  входили  мирові  посередники  повіту,
представник від уряду; очолював його повітовий предводитель дворянства.
Ліквідований  1874 р. у зв`язку із скасуванням інституту мирових посередників.

Копії протоколів засідань Харківського губернського у селянських справах присутствія
(1861). Рішення Вовчанського з`їзду мирових посередників (1870–1874). Журнали засідань
з`їзду (1868). Копії уставних грамот Графсько-Сільського волосного правління (1864). Скарги
селян на рішення волосних судів і мирових посередників у справах про розділ одержаного в
спадщину майна;  про володіння землею; самовільні  порубки лісів;  неправильну віддачу в
рекрути.

*  Дивись історичну довідку про канцелярії мирових посередників Вовчанського повіту.
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Канцелярії мирових посередників Вовчанського повіту

4 фонди, 168 од. зб., 1861–1875 рр. Описи.

Утворені згідно з законом від 25 березня 1859 р. і „Положенням” від 19 лютого 1861 р.
Мали судово-адміністративну владу: вводили уставні грамоти, вирішували поземельні
суперечки  між  поміщиками  та  селянами;  затверджували  рішення  та  наглядали  за
діяльністю  волосних  та  сільських  сходів;  мали  право  накладати  на  селян  штраф,
заарештовувати їх та карати різками.
Знаходились у віданні Міністерства внутрішніх справ.
Формально  обирались  один  раз  на  три  роки,  затверджувались  Сенатом  за  поданням
губернатора  та  губернського  предводителя  дворянства.  Фактично  ж  призначались
губернатором з числа дворян повіту.
Інститут  мирових  посередників  був  ліквідований   1874  р.  і  замінений  неодмінними
членами повітових у селянських справах присутствій.

Циркуляри  харківського  губернатора  про  порядок  стягнення  недоїмок  з  селян,  про
рекрутські пільги колишнім дворовим і безземельним селянам. Акти про звільнення, надані
поміщиками дворовим селянам (фф. 599, 600; 1861–1862). Справи про передачу поміщицьких
маєтків у казну, виділення земельних наділів, відмову селянських громад підписувати уставні
грамоти (ф. 599, 1861), про захоплення селянами поміщицьких випасів (ф. 601, 1865), про
переселення селян на гірші садиби (ф. 601, 1868). Справи про вибори сільських старшин,
прийняття та виключення селян із сільських громад, стан мирських капіталів у поселеннях
колишніх  державних  селян.  Рапорти  волосних  старшин  про  стягнення  з  селян  оброку.
Статистичні відомості про кількість селян, земельні наділи        (ф. 599, 1874), рекрутські
набори та хлібні запаси у повіті; відомості надходження викупних платежів, земських зборів і
недоїмок; про  стан  сільського  господарства  у повіті (ф. 600, 1868–1869).

Канцелярія мирового посередника 1-ї дільниці, ф. 599, 43 од. зб., 1861–1875 рр.
Канцелярія мирового посередника 2-ї дільниці, ф. 600, 88 од. зб., 1861–1874 рр.
Канцелярія мирового посередника 3-ї дільниці, ф. 601, 60 од. зб., 1861–1869 рр.
Канцелярія мирового посередника 4-ї дільниці, ф. 632, 37 од. зб., 1861–1864 рр.

Вовчанське повітове у селянських справах присутствіє

Ф. 297, 624 од. зб., 1873–1890 рр. Описи.

Створене на підставі указу Сенату від 27 червня 1874 р. замість ліквідованих мирових
посередників і повітових з`їздів мирових посередників*.
Контролювало діяльність волосних та сільських управлінь.
Підпорядковувалось Міністерству внутрішніх справ, вищою інстанцією було Харківське
губернське у селянських справах присутствіє.
Складалося  з  неодмінного  члена,  призначеного  урядом,  повітового  справника,
представника повітової земської управи і одного з почесних мирових суддів. Очолював
присутствіє повітовий предводитель дворянства.
Ліквідоване законом про введення земських начальників від 12 липня 1889 р.

Рішення  присутствія  (1875).  Справи зі  скаргами  селян  на  рішення  волосних  судів  з
приводу земельних і майнових між ними суперечок та образ; про призначення неодмінних

*  Дивись історичну довідку про повітовий з`їзд і канцелярії мирових посередників Вовчанського повіту.
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членів присутствія (1875); про обрання волосних старшин і дозвіл збирати волосні сходи; про
дозвіл на продаж сирітського майна й призначення над ним опікунів.

Повітові з’їзди земських начальників

3 фонди, 4390 од. зб., 1890–1917 рр. Описи.

Створені згідно з „Положением о земских участковых начальниках” від 12 липня 1889
р. як органи адміністративно-судової влади в повітах.
Здійснювали  нагляд  за  діяльністю  земських  начальників,  волосних  і  сільських
управлінь. Були також апеляційною інстанцією для кримінальних і цивільних справ, які
розглядались земськими начальниками, міськими і волосними судами.
Складались з голови – повітового предводителя дворянства, і всіх земських дільничних
начальників повіту, мирових і міських суддів, повітових справників.
Ліквідовані в перших числах березня 1917 р. внаслідок Лютневої революції.

Журнали  засідань  і  постанови  Вовчанського  повітового  з`їзду  з  приводу  рішень
волосних судів. Апеляційні скарги селян на рішення земських начальників і волосних судів у
справах  про  захоплення  землі,  сінокосів,  урожаю  хлібів,  порубки  лісу;  суперечки  за
спадщину і право власності  на рухоме і нерухоме майно;  порушення орендних договорів;
неповернення грошових боргів і позичок; образи і побої. Справи про скасування постанов
сільських  громад  у  земельних  справах,  закріплення  кращих  ділянок  общинної  землі  за
куркулями (1907–1914); про стягнення з селян продовольчих податків (ф. 420); про вибори та
зняття  з посади сільських старост.  Відомості  про стан продовольчих запасів,  громадських
капіталів, видачу грошових і хлібних позик.

Вовчанський, ф. 586, 4298 од. зб., 1890–1914 рр.
Зміївський, ф. 419, 1 од. зб., 1909 р.
Ізюмський, ф. 420, 91 од. зб., 1900–1917 рр.

Камери земських начальників дільниць

10 фондів, 9704 од. зб., 1890–1915 рр. Описи.

Засновані  наприкінці  1890  р.  на  підставі  „Положения  о земских участковых
начальниках” від 12 липня 1889 р., що ліквідувало інститут мирових суддів**.
Виконували  адміністративно-судові  функції:  наглядали  за  роботою  сільських  та
волосних  селянських  установ;  затверджували  посадових  осіб  та  суддів  на  території
своєї дільниці, яка, як правило, охоплювала 4 волості; мали право анулювати постанови
сільських і волосних сходів і накладати адміністративні стягнення на службових осіб
сільських та волосних установ. Без дозволу земського начальника селяни не мали права
проводити общинні та сімейні переділи землі. Розглядали цивільні позови на суми до 35
500 крб. і дрібні карні справи.
Призначалися з дворян міністром внутрішніх справ за поданням місцевого губернатора.
Їх діяльність контролювалась повітовим з`їздом та губернським присутствієм.
Ліквідовані на початку березня 1917 р.

Циркуляри  Міністерства  внутрішніх  справ,  харківського  губернатора,  Харківського
губернського присутствія.  Постанови волосних та  сільських сходів.  Справи про дозвіл на

* * Дивись історичну довідку про мирові суди Харківської губернії, с.
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скликання волосних і сільських сходів, затвердження і скасування вироків сільських сходів,
про призначення та звільнення волосних і сільських посадових осіб; про переселення селян у
східні  губернії  Росії;  видачу хлібних позик із  хлібних магазинів.  Справи про стягнення з
селян поміщиками і казною збитків за вирубування поміщицьких і казенних лісів, потрави
худобою ланів та лугів; про трудові взаємовідносини поміщиків та куркулів з батраками і
сезонними робітниками.  Дрібні  карні  справи про крадіжки і  образи;  цивільні  справи  про
сплату боргів, розподіл спадщини, стягнення штрафів з населення. Скарги селян на рішення
волосних  судів  і  дії  сільських  старост.  Відомості  про  надходження  окладних  зборів.
Листування з губернським присутствієм і волосними правліннями про впровадження в життя
закону про виділення селян на хутори; відомості про осіб, які вийшли на відрубні ділянки
(фф.167, 587–589, 591; 1907–1911). Наряди документів про виконання рішень волосних судів.

Богодухівського повіту
Земський начальник 3-ї дільниці, м. Богодухів,ф. 713, 1 од. зб., 1891 р.
Валківського повіту
Земський начальник 3-ї дільниці, м. Валки, ф. 966, 2 од. зб., 1910–1912 рр.
Земський начальник 4-ї дільниці, с. Нова Водолага, ф. 714, 1 од. зб., 1896 р.
Вовчанського повіту:
Земський начальник 1-ї дільниці, м. Вовчанськ, ф. 587, 1678 од. зб., 1890–1911 рр.
Земський начальник 2-ї дільниці, с. Хотомля, ф. 588, 266 од. зб., 1903–1911 рр.
Земський начальник 3-ї дільниці, м. Вовчанськ, ф. 589, 2436 од. зб., 1890–1911 рр.
Земський начальник 4-ї дільниці, м. Вовчанськ, ф. 590, 661од. зб., 1890–1915 рр.
Земський начальник 5-ї дільниці,  м. Вовчанськ, ф. 591, 398 од. зб., 1890–1913 рр.
Зміївського повіту:
Земський начальник 2-ї дільниці, с. Андріївка, ф. 715, 1 од. зб., 1891 р.
Куп`янського повіту:
Земський начальник 7-ї дільниці, сл. Ново-Глухів, ф. 167, 4250 од. зб., 1890–1909 рр.

Харківські  губернські  і  повітові  комісії  у  справах  виборів  до  Державних  дум
І–ІV скликань

28 фондів, 697 од. зб., 1905–1912 рр. Описи.

Утворювались на підставі виборчих законів перед початком кожної виборчої кампанії і
ліквідовувались після її закінчення. Під час проведення виборів до  Державної думи І
скликання  існували з кінця     1905 р. до травня – червня 1906 р.; Державної думи ІІ
скликання  з листопада 1906 р. до травня 1907 р.;  Державної думи ІІІ скликання  – з
липня до листопада 1907 р.;  Державної думи ІУ скликання  –             з серпня до грудня
1912 р.
Слідкували за виборами уповноважених за куріями, дотриманням виборчих законів.
Складалися  з  членів  окружного  суду,  повітових  предводителів  дворянства,  голів
земських і міських управ та земських начальників.

Укази  Сенату,  розпорядження  харківського  губернатора,  інструкції,  роз`яснювальні
приписи  про  організацію  виборчих  комісій,  складання  виборчих  списків  і  обрання
уповноважених за куріями. Постанови Харківських губернських комісій у справах виборів до
Державних дум I-IV скликань про виборчі права робітників і відставних солдатів       (фф.
243, 987). Журнали засідань комісій. Справи про утворення виборчих комісій         (фф. 247,
249,  990,  992,  996,  999);  про  вибори  уповноважених  за  різними  куріями  і  затвердження
виборів комісіями; про розгляд скарг на порушення законів про вибори; про відміну виборів і
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внесення  змін  у  списки  виборців.  Списки  виборців.  Списки  підприємств  міста  Харків  та
губернії,  робітники  яких  мали  право  обирати  уповноважених;  справи  про  позбавлення
робітників виборчого права з формальних причин, у тому числі робітників цукрових заводів
Богодухівського повіту (ф. 990); про скасування виборів уповноважених (до Державної думи
ІІ скликання) від робітників Харківського паровозобудівного заводу (ф. 985); про перешкоди,
які  чинив губернатор  щодо  участі  у  виборах робітників  Харківського  повіту    (ф.  1007).
Листування  про  складання  списків  виборців,  про  виключне  право  губернської  виборчої
комісії  надавати  виборчі  права  робітникам  промислових  підприємств (ф. 987).

Харківська губернська комісія у справах про вибори до Державної думи                        І-
го скликання , ф. 243, 78 од. зб., 1905–1906 рр.
Харківська губернська комісія у справах про вибори до Державної думи                     ІІ-
го скликання, ф. 985, 133 од. зб., 1906–1907 рр.
Харківська губернська комісія у справах про вибори до Державної думи                    ІІІ-
го скликання, ф. 986,  19 од. зб., 1907–1908 рр.
Харківська  губернська  комісія  у  справах  про  вибори  до  Державної  думи
ІV-го скликання, ф. 987, 18 од. зб., 1912 р.
Богодухівська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи І-го скликання,
ф. 245, 12 од. зб., 1905–1906 рр.
Богодухівська  повітова  комісія  у  справах  про  вибори  до  Державної  думи  ІІ-го
скликання, ф. 989,  23 од. зб., 1906–1907 рр.
Богодухівська  повітова  комісія  у  справах  про  вибори  до  Державної  думи  ІІІ-го
скликання, ф. 990, 12 од. зб., 1907 р.
Валківська  повітова  комісія  у  справах  про вибори до Державної думи І-го скликання,
ф. 246,  33 од. зб., 1905–1906 рр.
Валківська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІ-го скликання, ф.
991, 34 од. зб., 1906–1907 рр.
Валківська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІІ-го скликання,
ф. 992,  31 од. зб., 1907 р.
Валківська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІV-го скликання,
ф. 993, 57 од. зб., 1912 р.
Вовчанська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи І-го скликання, ф.
247, 11 од. зб., 1905–1906 рр.
Зміївська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи І-го скликання,  ф.
248, 13 од. зб., 1905–1906 рр.
Зміївська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІ-го скликання, ф.
994, 7 од. зб., 1906–1907 рр.
Зміївська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІІ-го скликання, ф.
995, 4 од. зб., 1907 р.
Зміївська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІV-го скликання, ф.
996,  14 од. зб., 1912 р.
Ізюмська повітова комісія у справах до Державної думи І-го скликання, ф. 249, 22 од.
зб., 1905–1906 рр.
Куп`янська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи І-го скликання, ф.
250,  4 од. зб., 1905–1906 рр.
Куп`янська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІ-го скликання,
ф. 997, 13 од. зб., 1906–1907 рр.
Куп`янська повітова комісія у справах про вибори до Державної  думи ІІІ-го скликання,
ф. 998, 10 од. зб., 1907 р.
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Куп`янська повітова комісія у справах про вибори до  Державної думи ІV-го скликання,
ф. 999, 11 од. зб., 1912 р.
Старобільська  повітова  комісія  у  справах  про  вибори  до   Державної  думи  І-го
скликання, ф. 252, 5 од. зб., 1905–1906 рр.
Старобільська  повітова  комісія  у  справах  про  вибори   до  Державної   думи  ІV-го
скликання, ф. 1003, 3 од. зб., 1912 р.
Сумська повітова комісія у справах про вибори до Державної  думи І-го скликання,   ф.
253, 14 од. зб., 1905–1906 рр.
Харківська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи І-го скликання, ф.
254,  29 од. зб., 1905–1906 рр.
Харківська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІ-го скликання,
ф. 1007, 28 од. зб., 1906–1907 рр.
Харківська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІІ-го скликання,
ф. 1008,  11 од. зб., 1907 р.
Харківська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІV-го скликання,
ф. 1009,  48 од. зб., 1912 р.
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Розділ 2. ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

– Магістрати і ратуші Харківської губернії
– Харківська міська шестигласна дума

 Ізюмська міська дума
– Харківська міська управа
– Міські управи Харківської губернії
– Золочівське міське спрощене управління
– Комітет благоустрою губернського міста Харкова
– Контора міських будинків, колишніх купця В. І. Пащенкова-Тряпкіна в м. Харкові

 Контора розширення Харківського міського водопроводу
– Контори приватних маклерів міста Харкова



Розділ 2. ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Магістрати і ратуші Харківської губернії

4 фонди, 197 од. зб., 1781-1866 рр. Описи.

Засновані  в  жовтні  1780 р.  під  час  утворення  Слобідсько-Українського  намісництва.
Являли  собою  станові  міські  установи  купців  і  міщан.  Складалися  з  виборних
бургомістра та ратманів. У Харкові й деяких містах губернії мали назву магістратів, в
інших – ратуші.   До 1801 р.  у Харкові  існував губернський магістрат як апеляційна
інстанція  для  міських  магістратів  і  ратуш.  З  ліквідацією  губернського  магістрату
апеляційні функції перейшли до палат карного та цивільного суду. Магістрати і ратуші
займалися  розкладкою  й  стягненням  податків,  а  також  будівельними  справами,
наглядали за відбуванням повинностей населенням, розглядали карні та цивільні судові
справи купців та міщан. На початку  XIX ст. всі адміністративні  функції магістратів і
ратуш поступово перейшли до міських дум. Ліквідовані згідно з указом Сенату від 13
квітня 1866 р.

Укази,  розпорядження і журнали засідань міських магістратів і ратуш (ф. 228, ф. 283).
Вироки  й  рішення  Харківського  міського  магістрату  (ф.  228).  Рапорти  бургомістрів
губернському  магістрату  про  стягнення  з  населення  податків  (ф.  227).  Карні  справи  про
побої, образу та порушення законів. Цивільні справи про введення у володіння майном, право
власності, розділ майна та грошові претензії.

Слобідсько-Український губернський магістрат,  м. Харків, ф. 227, 2 од. зб.,  1781- 1796
рр.
Харківський міський магістрат,  ф. 228, 123 од. зб., 1788-1866 рр.
Богодухівська міська ратуша,  ф. 283, 56 од. зб., 1798-1866 рр.
Ізюмська міська ратуша,  ф. 298 ,16 од. зб., 1834-1863 рр.

Харківська міська шестигласна дума

Ф. 44, 1184 од. зб., 1790-1870 рр. Описи, топографічний покажчик.

Заснована 3 травня 1787 р. на підставі “Жалуваної грамоти містам”,  виданої урядом
Катерини  II      1785  р.  За  цією грамотою населення  міста,  або  “міська  громада”,
складалася  з  шести  розрядів-домовласників  (дворян,  купців,  цехових  ремісників,
іноземців,  осіб  вільних  професій  і  “посадських”  людей,  тобто  дрібних  торговців,
робітників тощо).
Вибори гласних до думи відбувалися за розрядами. Міська громада обирала міського
голову; голова і гласні складали загальну думу, яка обирала зі свого складу по одному
гласному  від  кожного  розряду,  так  звану  шестигласну  думу,  тобто  постійно  діючий
апарат.
Дума була органом міського самоврядування і займалась господарськими справами у
місті: збором податків, будівництвом та ремонтом казенних споруд, оцінкою будівель,
комунальними питаннями  та іншим.
Шестигласну думу ліквідовано на початку 1871 р. у зв’язку з виданням нового міського
положення.
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Журнали засідань міської думи за 1819-1825, 1841-1861 рр., протоколи квартирної та
інших комісій за деякі роки з 1795 до 1869 рр. Річні звіти думи за 1862 і 1867 рр. Списки
жителів Харкова за 1811, 1829, 1835 рр., статистичні відомості про кількість купців, дворян,
міщан,  цехових  у  місті  та  гільдійські  списки  купців;  відомості  про  ремісників-іноземців
(1850); справи про зарахування окремих осіб до купців, міщан, цехових, про надання звання
почесного  громадянина  купцям.  Укази  й  розпорядження  Харківської  казенної  палати,
відомості, справи й листування про розкладку земських повинностей, збір недоїмок, міського
однопроцентного збору, податків  з нерухомого майна та  ремісництва;  про набір рекрутів.
Справи й листування про розміщення військових частин,  ремонт казарм,  тюрем та інших
військових і поліцейських приміщень. Протоколи оціночного комітету і справи про оцінку й
переоцінку  дворових  місць  і  будинків  домовласників,  про  здачу  в  оренду  міської  землі.
Список будинків Харкова на 1850 р. та будинків, що їх споруджено в 1853-1856 рр.; справа
про  проведення  нових  вулиць   1868  р.  до  залізничної  станції.  Справи  й  листування  про
будівництво торговельних приміщень, ліхтарів для освітлення міста газом (50-ті роки), про
будівництво  водопроводу,  першої  на  Харківщині  Курсько-Харківсько-Азовської  залізниці
(1865), міської кінної залізниці (1869), телеграфної лінії від Харкова до Кременчука (1856).
Справи про відкриття  жіночих шкіл  1858 р.,  про виділення щорічно одного кандидата  в
студенти Петербурзького технологічного інституту; про проведення виборів гласних думи і
депутатів на різні виборні посади.

Ізюмська міська дума

Ф. 757, 49 од. зб., 1804, 1824, 1825, 1833–1842 рр. Опис.

Заснована на підставі “Грамоти на права та вигоди міст Російської імперії”, виданої 21 
квітня 1785 р.
Ліквідована 29 квітня 1875 р. у зв’язку із затвердженням нового “Міського положення”
від 16 червня 1870 р.

Укази, розпорядження та циркуляри Харківського губернського правління і харківського
губернатора. Журнали засідань міської думи. Справи про проведення виборів у думу, 
зарахування осіб до міських станів, збір податків з населення. Фінансова звітність думи. 
Перепис населення м. Ізюм (1835).

Харківська міська управа

Ф. 45, 20625 од. зб., 1871-1919 рр. Описи.

Заснована 25 лютого 1871 р. на підставі “Міського положення”, виданого урядом 16 
червня 1870 р. За цим положенням було проведено реформу міського самоврядування, 
тобто вибори гласних стали проводитись не від станів населення взагалі, а на основі 
майнового цензу.
Гласні  обирали міського голову.  Його затверджував міністр внутрішніх справ. Гласні
думи  обирали  також  виконавчий  постійно  діючий  орган  думи  –  міську  управу,  яка
складалася з шести членів, крім голови. Кожний член управи відав окремою галуззю
роботи, або відділенням, на які розподілявся апарат управи. Основними відділеннями
були: розпорядче, що керувало всією роботою апарату; господарське, що відало міським
будівництвом,  благоустроєм  і  надавало  дозволи  на  будування  й  ремонт  будинків
домовласникам  і  установам;  оціночне,  яке  займалося  оцінкою  і  переоцінкою
домоволодінь для обкладання їх податками; рахівниче, яке складало міський бюджет,
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фінансові  звіти,  вело  всі  фінансові  операції  управи;  санітарне,  що  провадило
санітарний нагляд і керувало міськими лікувальними установами; відділення народної
освіти, яке виникло  1912 р., і відало міськими училищами; відділення податків і зборів,
яке виникло  1913 р.
Управа припинила свою діяльність у грудні 1919 р.

Розпорядче відділення (1871-1919)
Річні звіти і відомості про діяльність управи (1885-1910), циркуляри й розпорядження

харківського  губернатора,  укази  Сенату  щодо  роботи  міського  самоврядування,  справи  й
листування про вибори гласних думи,  міського голови,  членів  управи та інших виборних
працівників  управи  (до  1909).  Справи  про  встановлення  управою  податків  на  користь
міського бюджету–квартирного, театрального, з коней та екіпажів, велосипедів, автомобілів;
матеріали для складання міських кошторисів. Справи й листування про поширення території
міста (1889-1911), про брукування вулиць, прокладання тротуарів, виправлення русла річки
Лопань; про обладнання газового освітлення вулиць, водопроводу, про відкриття адресного
столу  (80-ті  XIX ст.),  про  міську  кінну  залізницю  та  електричний  трамвай  (з  1909).
Листування  про  міські  училища,  про  відкриття  технологічного  інституту  (80-ті),  та
громадської бібліотеки (80-ті)

Господарське відділення (1886-1918)
Справи й листування про здачу в оренду міської землі для будування торговельних і

житлових  приміщень;про  влаштування  міських  базарів,  садів  і  скверів;  про  страхування
міського майна, доходи від нього; про ціни на продовольчі товари і будівельні матеріали.

Технічне відділення (1871-1919).
Плани та описи будівельних робіт на 1879 р.; матеріали до річних звітів відділення за

1899-1901,  1918  рр.;  матеріали  до  кошторису  на  1919  р.  Справи  й  листування  про
будівництво, розширення водопроводу і деякі креслення магістралі; про брукування вулиць,
тротуарів,  прокладання  й  освітлення  нових  вулиць  газом  і  електрикою  (з  1900);  про
будівництво електричної станції, про міську кінну залізницю і електричний трамвай (з 1913),
спорудження каналізації (з 1914); будування і ремонт міських будівель,  мостів через ріки,
торговельних  приміщень,  міських  боєнь,  критого  ринку,  ломбарду,  шкільних  будинків  та
міського музею. Справи й листування про дозвіл приватним власникам будувати, розширяти
й  ремонтувати  заводи  (дрібні),  майстерні,  торговельні  приміщення,  житлові  будинки  з
кресленнями деяких з них.

Оціночне відділення (1886-1919)
Справи, листування і відомості про оцінку і переоцінку нерухомого майна приватних

власників (з 1892); відомості розкладки державного, оціночного податків і земських зборів;
справи про збирання податків та недоїмок і зняття їх. Оціночні акти загальної переоцінки
домоволодінь Харкова  1915 р.

Рахівниче відділення (1881-1919)
Прибутково-видаткові кошториси міської управи та підлеглих їй установ і підприємств,

фінансові звіти про їх виконання. Доповіді й постанови про фінансовий стан міста (1893,
1918). Відомості розкладки податків і зборів на 80-90-ті роки XIX ст., про кількість виданих
промислових і торговельних документів за 1889 і 1912 рр.; гільдійські списки купців Харкова
за 1905-1918 рр.

Санітарне відділення (1883-1914)
Статистичні  відомості  про  інфекційні  та  епідемічні  захворювання  в  Харкові,  про

кількість ліжок в Олександрівській лікарні, про кількість народжених та померлих (1888).
Відділення народної освіти (1871-1919)
Постанови міської думи щодо народної освіти (1904, 1905 і 1915). Журнали засідань

училищної комісії управи (1904, 1905, 1914, 1916); протоколи тимчасових  комісій вчителів,
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шкільних лікарів (1912). Звіти міської управи про її діяльність щодо народної освіти за 1913-
1914 рр., харківського інспектора народних училищ за 1904 р., Пушкінського парафіяльного
училища за 1914-1915 учбовий рік; відомості про міські училища (1904, 1914), про кількість
школярів у початкових училищах (1914). Справи про відкриття,  реорганізацію та закриття
шкіл у місті (1911-1917), у тому числі реального училища (1871); музею учбових приладів і
педагогічної бібліотеки (1914).

Міські управи Харківської губернії

3 фонди, 34 од. зб., 1880–1883, 1900, 1902, 1908–1919 рр. Описи.

Журнали засідань міських дум і міських управ (ф. 83, ф. 767). Справи проектування
електричного  освітлення  міста  та  відкриття  середнього  технічного  училища  (ф.  83).
Листування про окладні податки, нормування постачання населення продуктами харчування і
паливом (ф.  767),  ремонт та  будівництво будинків,  продаж нерухомості          (ф.  1029).
Фінансова звітність управ. Списки виборців і орендарів міської землі (ф. 767).

Богодухівська, ф. 767, 6 од. зб., 1915–1919 рр.
Ізюмська, ф. 83, 21 од. зб., 1908, 1910, 1913–1919 рр.
Костянтиноградська, ф. 1029, 7 од. зб, 1880–1883, 1900, 1902, 1911, 1914 рр.

          Золочівське міське спрощене управління

Ф. 78, 23 од. зб., 1878, 1897, 1900–1913, 1915 рр. Опис.

Засноване на підставі “Міського положення”, виданого 16 червня 1870 р.
Міське спрощене управління своєю формою наближалось до сільської управи: головою
був  міський  староста;  збирався  схід,  на  якому  виносили  постанови  –  “вироки”.
Ліквідоване 22 січня 1920 р.

Прибутково-видатковий кошторис (1878) та річні звіти про прибутки та видатки міста
(1908, 1915). Книга “вироків” селянських сходів (1897), відомості про населення приміських
хуторів. Копії виданих документів на торгівлю і промисли, обмінні паспорти.

Комітет благоустрою губернського міста Харкова

Ф. 6, 9 од. зб., 1837–1841 рр. Опис, каталог.

11 березня 1835 р. відбулось перше засідання Харківського комітету.
Займався брукуванням вулиць, відводив подвірні місця, видавав дозвіл на забудови та

інше.                 
Ліквідований 25 лютого 1871 р., з введенням міського положення 1870 р.

Протоколи засідань комітету, справи про надання дозволу на будівництво мешканцям
міста.

Касові книги, журнали вхідних та вихідних листів.

  Див. історичну довідку про Харківську міську управу
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Контора міських будинків, колишніх купця  Пащенкова-Тряпкіна,   м. Харків

Ф. 238, 30 од. зб., 1878–1919 рр. Описи

Контора  по  управлінню  підприємствами  московського  купця  1-ї  гільдії  Василя
Івановича Пащенкова-Тряпкіна була заснована 1 листопада 1878 р.
Після смерті Пащенкова-Тряпкіна 16 травня 1894 р. підприємства та дохідні будинки м.
Харків   відповідно  до  заповіту  перейшли  міській  управі.  Була  створена  комісія
Харківської міської управи з ліквідації справ, померлого В.І. Пащенкова-Тряпкіна, а з
16 травня 1895 р. організована Контора міських будинків, колишніх купця Пащенкова-
Тряпкіна в м. Харкові.

Бухгалтерські  документи  магазинів  та  дохідних  будинків.  Домові  книги,  особові
рахунки  службовців  контори.  Протоколи  зборів  мешканців  будинків,  колишніх
В.І. Пащенкова-Тряпкіна (1917).

Контора розширення Харківського міського водопроводу

Ф. 769, 13 од. зб., 1912–1919 рр. Опис, каталог.

Дати існування не виявлено.

Листування з  різними закладами та  підприємствами про буріння нової  свердловини,
установлення фільтрів, забезпечення устаткуванням та будматеріалами.

Контори приватних маклерів міста Харкова

5 фондів, 171 од. зб., 1835–1867 рр. Описи.
        
         Дати існування не виявлено.

Книги реєстрації векселів, контрактів, договорів, податкових зборів.

Контора маклера Харківської міської думи Веприцького Михайла, м. Харків, ф. 468,  40
од. зб., 1861–1867 рр.

Контора маклера Харківської міської думи  Клеменова Олексія, м. Харків, ф. 469,     34
од. зб., 1835–1853 рр.

Контора маклера  Харківської міської думи  Пономаренка, м. Харків, ф. 470, 33 од. зб.,
1855–1867 рр.

Контора маклера Т. Савченка, ф. 461, 53 од. зб., 1837–1860 рр.
Контора маклера Харківської ремісничої управи, ф. 460, 11 од. зб., 1856–1865 рр.
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Розділ 3. ОРГАНИ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 Харківська губернська земська управа

– Повітові земські управи



Розділ 3. ОРГАНИ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Харківська губернська земська управа

Ф. 304, 3542 од. зб., 1865-1919 рр. Описи

Заснована 23 листопада 1865 р. на підставі Положення про губернські та повітові 
земські установи від  1 січня 1864 р.
Згідно з Положенням утворювались губернські земські зібрання як розпорядчі органи
земства  і  земські  управи  як  виконавчі  органи.  Їх  компетенція  обмежувалась  колом
господарських справ.
Новим  Положенням  про  земські установи  від  12  червня  1890  р.  було  ліквідовано
безстановість  земств  та  введено  вибори  по  станах.  Поширився  також  контроль
урядових установ, для чого був створений спеціальний орган – Губернське у земських
справах  присутствіє,  яке  наглядало  за  діяльністю  земських  установ.  Апарат  управи
розподілявся по галузях роботи на відділи.
Земська  управа  припинила  діяльність  у грудні  1919  р.  (офіційно  була  ліквідована
декретом Всеукрревкому від 22 січня 1920 р.)

Розпорядчий відділ (1865-1919)
Журнали і стенограми чергових сесій Харківського губернського земського зібрання за 

1866-1892 рр.., сесій 1917-1919 рр. і деяких надзвичайних сесій. Журнали засідань управи за 
1865-1890 рр., за винятком деяких. Документи по виборах повітових земських гласних  1917 
р.

Бухгалтерський відділ (1866-1919)
Доповіді  бухгалтерського  відділу  і  відомості  про  виконання  постанов  у  фінансових

справах (1908-1916); журнали наради земських управ Харківщини і сесії земського зібрання
по обговоренню фінансового становища земства  (1917-1918).  Таблиці  розкладки земських
зборів  (1895,  1914-1918),  відомості  про  капітали  і  нерухоме  майно  Харківського  земства
(1902), кошториси його (1891-1897, 1916), річні фінансові звіти (1866-1879, 1893, 1895, 1919),
відомості  про  прибутки,  видатки,  надходження  та  недоїмки  земських  зборів  (1896,  1898,
1908-1916, 1918-1919).

Земський відділ (1867-1903)
Журнали та стенограми чергових сесій губернського земського зібрання за 1878-  1892

рр.), журнали і доповіді повітових земських зібрань як матеріали до губернських сесій (1872,
1875,  1878,  1881,  1901,  1908).  Укази  Сенату,  циркуляри  харківського  губернатора  щодо
роботи  земських  установ  (1893,  1897,  1900-1902). Річні  звіти  про  діяльність  губернської
земської  управи  (1877–1883).  Звіти  про  роботу  земського  відділу  управи  за  1897  р.
Статистичні  відомості  про  стан  сільського  господарства  губернії  (1866,  1884); відомості
повітових управ про економічне становище селян,  про видачу їм позик; записка гласного
Гордієнка про становище селян Харківської губернії (1885 р.). Відомості повітових управ про
стан  хлібозапасних  магазинів  (1891-1901)  і  ціни  на  сільськогосподарські  продукти  (1881,
1884,  1891-1903). Матеріали  з’їзду  восьми  південних  земств  у  питанні  боротьби  зі
шкідниками  полів  (1881),  звіт  про  діяльність  Харківського  сільськогосподарського
товариства  за 1897 р.  Відомості  про ярмарки в селах Харківської  губернії.  Відомості  про
кількість  землеволодінь,  вартість  землі  і  нерухомого  майна  в  містах;  кількість  і  стан
промислових підприємств губернії,  кошториси і відомості розкладки державних податків і
земських  зборів  (1881,  1882,  1885,  1891-1893,  1897-1904);  листування  з  приводу  скарг
платників  податків  та  про  стягнення  недоїмок  (1880,  1891-1894,  1898-1901).  Журнали
засідань  шкільної  комісії  губернської  земської  управи  (1900-1902);  звіти  про  діяльність
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губернської і повітових земських управ у справі народної освіти за 1901 р., відомості про
витрати  земства  на  освіту  і  стан  її  у  губернії,  про  роботу  сільських  шкіл  та  ремісничих
училищ  (1879-1884,  1891,  1892,  1897-1900).  Листування  про  скликання  в  Харкові  з’їзду
вчителів під керівництвом Н. А. Корфа (1882), справи про організацію курсів для сільських
вчителів  (1880.  1881,  1898,  1901).  Постанови  повітових  управ  і  листування  про  шкільну
мережу  та  будівництво  шкільних  будинків,  проекти  про  запровадження  загального
початкового  навчання  (1900-1902).  Історія  Харківського  училища глухонімих,  звіт  його за
1900-1901 учбовий рік; звіти ремісничих училищ за 1900 р.

Попечительний відділ (1867-1919)
Журнали  засідань  губернської  земської  управи  по  відділу  (1912,  1913,  1915,  1917);

протоколи  губернської  лікарської  ради,  Богодухівської  і  Старобільської  повітових  нарад
земських лікарів з приводу організації земської медицини (1897). Протоколи ради губернської
земської лікарні  (1899, 1908, 1913, 1914); матеріали про статут лікарні 1893 р.; проекти її
реорганізації;  правила управління лікарнею, затверджені губернатором у 1908 р.; справи й
листування про стан і діяльність лікарні; методи лікування психічнохворих і їх кількість у
1913 р., про будівництво і роботу колонії психічнохворих у селі Сватова Лучка Куп’янського
повіту. Справи і матеріали щодо роботи земського повивального училища і фельдшерської
школи – про  розробку статутів, реорганізацію, набір і розподіл учнів на роботу, про відпуск
коштів для школи (1893-1918). Відомості про кількість хворих у повітових земських лікарнях
і вартість їх лікування (1902-1903); про поширення холери в губернії   1892 р. та цинги в
Старобільському повіті  1893 р. Справи й листування про видачу грошової допомоги дитячим
притулкам,  Харківському медичному товариству, благодійним товариствам,  про прийом до
богаділень старих та інвалідів.  Постанови волосних і  сільських сходів  про збір коштів на
утримання шкіл (1867); відомості про кількість учнів та вчителів у губернії.

Технічний відділ (1880-1915)
Доповіді  й  клопотання  губернської  та  повітових  управ  про  будівництво  шляхових

споруджень (1892–1901); відомості про стан шляхів і шляхових споруджень (1896); проект
організації земських шляхів у губернії (1901); креслення шляхів, мостів і дамб по губернії
(1903). Технічні кошториси по будуванню і ремонту мостів та інших споруджень, відомості
про  виконані  роботи  (1892-1905),  відомості  про наявність  коштів  земства  на  будівництво
шляхів (1897) та ціни на будівельні матеріали і робочу силу (1891-1901).

Відділ народного здоров’я (1897-1919)
Доповіді повітових земських управ на сесії губернського земського зібрання 1905 р. з

матеріалами про потреби земської медицини, про заходи щодо поліпшення водопостачання
населення в повітах губернії.  Протоколи губернської (1907, 1912, 1919) і  повітових (1901,
1905, 1919) земських санітарних рад, листування про скликання сьомої губернської наради
лікарів  (1898).  Річні  звіти  про  діяльність  повітових  санітарних  лікарів  (1904,  1910-1916),
медичних дільниць (1903, 1906), дитячих притулків (1905, 1912); щомісячні  відомості про
рух хворих у губернській земській лікарні (1910); анкети санітарних лікарів про обслідування
стану  промислових  підприємств  у  деяких  повітах  (1905).  Статути,  положення,  протоколи
земських кураторств у повітах (1911-1912). Статистичні таблиці, бюлетені та відомості про
види,  кількість  і  рух  епідемічних,  інфекційних  захворювань  у  губернії  (1901-1919).
Циркуляри губернської земської управи, протоколи лікарської ради, матеріали земств інших
губерній, звіти та листування повітових управ щодо заходів боротьби з епідеміями холери
(1905, 1910, 1919), висипного тифу (1919) та іншими захворюваннями.

  У матеріалах відділу є документи про діяльність Харківського губернського відділу охорони здоров’я за 
часів Радянської влади – протоколи першої наради фармацевтичних підвідділів з питань націоналізації 
аптек (1919).
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Ветеринарний відділ (1897-1918)
Доповіді повітових земських управ Харківщини і ветеринарного відділу губернської 

управи на сесіях губернського земського зібрання про організацію ветеринарної справи 
(1903-1904, 1910). Річні звіти про діяльність ветеринарних лікарів губернії (1903, 1905, 1906).
Щомісячні відомості про ветеринарно-санітарний стан повітів (1901, 1902, 1910, 1916, 1917); 
щомісячні і щотижневі відомості про рух епізоотій у Харківській і суміжних губерніях (1902-
1905).

Економічний відділ (1900-1919)
Постанови сесій Харківського губернського земського зібрання з питань сільського 

господарства (1908, 1914), доповіді і звіти губернської земської управи на сесіях (1907-1917). 
Кошториси і проекти річних кошторисів земських установ Харківської губернії по сільському
господарству (1911, 1915-1919). Матеріали підготовки сільськогосподарської наради і з’їзду з 
питань сільськогосподарської освіти в Харкові (1911). Постанови загальних зборів 
Всеросійської сільськогосподарської палати про потреби сільського господарства (1916). 
Матеріали І Південно-Російського меліораційного з’їзду в Одесі (1909) і підготовки III з’їзду 
(1914-1917); програми з’їздів різних сільськогосподарських організацій (1900). Циркуляри і 
директиви з питань сільського господарства. Журнали засідань Харківської губернської 
земської управи по економічному відділу (1900, 1901, 1903, 1909-1911); журнали губернської 
сільськогосподарської ради при земській управі і Валківській повітовій раді. Відомості про 
діяльність губернської земської управи в галузі сільського господарства і про його стан 
(1906-1909, 1911, 1913), огляд урожаю в губернії 1899 р. Звіти про діяльність 
сільськогосподарських товариств Харківської губернії. Справи і листування про організацію 
земських дослідних станцій у Харківській губернії та їх роботу                 (до 1917), 
проведення меліораційних робіт (до 1916) організацію досліджень ґрунтів Харківщини і звіт 
професора Набоких про хід  робіт 1915 р.; про проведення досліджень застосування 
мінеральних добрів (1915–1917), застосування планових сівозмін і посіву багаторічних трав у
Вовчанському повіті (1906-1907), про відпуск коштів повітовим управам на агрономічні 
заходи; справа про дослідження шкідників сільського господарства на Харківщині (1907), 
рукопис – звіт про відрядження П. В. Ємельянова під назвою «Сільськогосподарська 
ентомологія в Північній Америці» (1914). Відомості про стан запасів хліба в губернії у 
зв’язку з неврожаєм 1907 р. Журнали губернської зоотехнічної комісії (1912, 1915, 1916), 
доповіді, відомості й листування про стан тваринництва в губернії і заходи щодо його 
розвитку, про тваринницькі виставки в Харкові та повітах. Перелік кустарних промислів у 
Харківській губернії (1901), постанови Всеросійських з’їздів з питань кустарної 
промисловості та листування про збут кустарних виробів. Відомості про ярмарки в губернії 
та листування про заснування нових ярмароків. Договір про торгівлю та мореплавство між 
Росією та Німеччиною, листування про перегляд цього договору і участь Харківського 
земства в обговоренні цього питання (1913-1914).

Відділ народної освіти (1904-1918)
Постанови першого з’їзду земств у питаннях народної освіти в Москві (1911). Доповіді 

губернської та повітових земських управ на сесіях губернського земського зібрання в 
питаннях народної освіти (1914–1916); постанови сесії губернського земського зібрання 
(1917). Статистичні відомості і анкети про стан сільських початкових шкіл і бібліотек у 
повітах (1915-1916).

Оціночно-статистичний відділ (1905-1919)
Журнали засідань губернської земської управи по оціночно-статистичному відділу 

(1905, 1912-1918). Статистичні таблиці-відомості про земельні угіддя, ліси, вигони та 
землеволодіння в деяких повітах Харківської губернії (1908, 1911), таблиці – вибірки зі справ
різних установ про кількість і склад земель Богодухівського, Зміївського та Куп’янського 
повітів (без дат). Статистичні відомості про урожай різних культур у повітах Харківщини. 
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Відомості про кількість населення у волостях губернії за підсумками перепису 1897 р. (1907).
Зведені таблиці сільськогосподарського перепису 1917 р.

Переселенський відділ (1911-1914)
Журнал VIII наради членів Південно-Російської обласної земської переселенської 

організації у грудні 1914 р. Відомості про переселення селян Харківської губернії до Сибіру  
1910 р. Циркуляр губернської земської управи і листування з приводу заборони переселення 
у зв'язку з війною (1914).

Повітові земські управи 

8 фондів, 822 од. зб., 1866-1919 рр. Описи.

Засновані на підставі Положення про губернські та повітові земські установи від 1 січня
1864 р. як виконавчі органи повітових земських зібрань. Підпорядковувались 
губернатору.
Припинили діяльність у грудні 1919 р. Офіційно були ліквідовані декретом 
Всеукрревкому від 22 січня 1920 р.

Матеріали сесій Вовчанського, Зміївського, Ізюмського і Харківського повітових 
земських зібрань; журнали засідань Вовчанської і Харківської повітових земських управ. 
Щорічні відомості про землеволодіння і списки землевласників Вовчанського (1875), 
Зміївського (1918), Ізюмського (1917) повітів та листування про їх зміни; такі ж відомості про
промислові підприємства і списки їх власників по Вовчанському повіту (1867) для 
нарахування податків і зборів; щорічні кошториси, розкладки державних податків і земських 
зборів по Богодухівському (1904), Вовчанському (1905) та Харківському (1870) повітах. 
Подвірні списки населення Валківського повіту по волостях (1918); описання населених 
пунктів Ізюмського повіту (1908). Протоколи Валківської сільськогосподарської ради (1908-
1909), агрономічної наради в Зміївському повіті (1917-1918). Відомості та листування щодо 
засіяної площі в Зміївському повіті 1918 р. Справи про продаж поміщиками Вовчанського 
повіту своїх земель селянам (1909). Відомості й листування про стан тваринництва і заходи 
для його поліпшення в Вовчанському (1910-1918) та Зміївському (1918) повітах; протоколи 
ветеринарної комісії Харківської повітової земської управи (1918) та ветеринарних нарад у 
Зміївській управі (1903-1913), відомості про діяльність ветеринарних дільниць Зміївського 
повіту (1914, 1915, 1918), про епізоотії в Ізюмському та Харківському повітах (1918-1919). 
Кошториси, креслення і справи про будівництво та ремонт шляхів і шляхових споруджень, 
листування про відпуск і витрату коштів на ці роботи по Ізюмському повіту. Журнали 
Харківської повітової земської управи по медичному відділу (1913-1918). Річні медичні звіти 
Богодухівської земської управи (1919). Статистичні й інші відомості, списки шкіл та 
листування про стан народної освіти, про кількість початкових шкіл у селах і потребу в 
нових школах, про кошти на освіту по Богодухівському (1916-1919), Валківському (1918) та 
Ізюмському (1917, 1918) повітах. Протоколи Богодухівської шкільної комісії, Харківської 
губернської земської управи         (ф. 306; 1917). Статистичні відомості й річні звіти про 
діяльність бібліотек Богодухівського повіту (1914–1918). Карти розташування шкіл, 
медичних дільниць, поштових станцій Вовчанського земства.

Богодухівська, ф. 306, 108 од.зб., 1902-1919 рр.
Валківська, ф. 307,  30 од. зб., 1908-1919 рр.
Вовчанська, ф. 308,  320 од. зб., 1866-1919 рр.

  У фонді Харківської повітової земської управи є документи земельного відділу Харківського повітового 
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів за 1919 р.
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Зміївська, ф. 309,  60 од. зб., 1902-1919 рр.
Ізюмська, ф. 82,  168 од. зб., 1897-1919 рр.
Костянтиноградська, ф. 1028,  7 од. зб., 1873-1895 рр.
Старобільська, ф. 327,  59 од. зб., 1891-1892 рр.
Харківська, ф. 311,  70 од. зб., 1897-1919 рр.
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Розділ 4. ОРГАНИ СТАНОВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

– Харківське  губернське  дворянське  депутатське  зібрання  і  канцелярії
предводителів дворянства губернії

– Дворянські опіки 

 Волосні правління

– Сільські управління
– Харківське міщанське управління



Розділ 4. ОРГАНИ СТАНОВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Харківське губернське дворянське депутатське зібрання і канцелярії 
предводителів дворянства губернії

5 фондів, 156 од. зб., 1786-1917 рр. Описи.

Губернське дворянське депутатське зібрання створено відповідно до «Жалованной
грамоты дворянству» 1785 р., а повітові та губернський предводителі дворянства
уведені  на  підставі  «Учреждения  для  управления  губерний»  1775  р.  як  форма
станової  організації  дворянства.  Виборчі від  дворян  брали  участь  у  всіх
найважливіших  справах  по  управлінню  губернією  та  повітами.  Ліквідовані
Декретом  РНК  УСРР від  9  лютого  1919  р.  «Об  уничтожении  сословий  и
гражданских чинов».

Списки розподілу рекрутів 1828 р. по Харківській губернії,  розкладки земських
повинностей  по  губернії  на  1829-1832  рр.;  відомості  про  стан  посівів  і  врожай  по
губернії 1828 р. Родовідні книги дворян Харківської губернії (ф. 14), посімейні списки
дворян  Харківського  повіту;  відомості  про  стан  поміщицьких  маєтків  Вовчанського
повіту під час звільнення селян від кріпацтва, про дворянські вибори в губернії у 70-х
роках, про збір продовольства, фуражу і підвод для 2-ї армії 1828 р.

Харківське губернське дворянське депутатське зібрання,  ф.  14, 16 од. зб.,  1786-
1917 рр.
Канцелярії предводителів дворянства:
Харківського губернського, ф. 15, 39 од. зб., 1825–1898 рр.
Вовчанського повіту, ф. 220, 93 од. зб., 1811–1908 рр.
Ізюмського повіту, ф. 758, 7 од. зб., 1814–1893 рр.
Куп’янського повіту, ф. 221, 1 од. зб., 1896 р.

Дворянські опіки 

2 фонди,  303 од. зб., 1794–1919 рр. Описи.

Засновані  у  жовтні  1780 р.  одночасно  з  Харківським намісництвом на  підставі
закону  від     1775  р.  про  управління  губерніями.  Діяли  на  території  повіту.
Головою  опіки  був  предводитель  дворянства,  а  членами  –  повітовий  суддя  і
засідателі з дворян. Відали управлінням майна неповнолітніх сиріт-дворян, вдов
та психічнохворих, розглядали суперечки про спадщину. Ліквідовані 1919 р.

Журнали  засідань  Вовчанської  і  Харківської  (1919)  дворянських  опік.  Звіти
опікунів по управлінню маєтками, опікунські справи по окремих маєтках; прибутково-
видаткові книги маєтків.

Вовчанська, м. Харків, ф. 217, 101 од. зб., 1794–1878 рр.
Харківська, м. Харків, ф. 218, 202 од. зб., 1898–1919 рр.
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Волосні правління 

18 фондів, 999 од. зб., 1842–1919 рр. Описи.

Вперше  засновані  7  серпня  1797  р.  на  підставі  затвердженої  урядом  Павла  I
доповіді експедиції державного господарства “Про розподіл казенних поселень на
волості  і  про порядок їх внутрішнього   управління”  як адміністративні  органи
управління  державними  селянами.  Наприкінці  30-х  років  XIX ст.,  у  зв’язку  з
утворенням  Міністерства  державного  майна  і  його  місцевих  органів,  було
проведено  реорганізацію  волосних  правлінь.  Управління  державного  майна
кожної губернії  було розділено на округи,  округи – на  волості,  а останні  – на
сільські громади.
Управління волості складалося з виборних органів – волосного сходу, правління і
розправи.  На  чолі  волосного  правління  стояв  волосний  голова,  а  при  ньому
засідателі та писар.
Положенням  19  лютого  1861  р.  волосні  правління  були  уведені  для  колишніх
поміщицьких  селян  як  органи  адміністративно-судового  і  податкового
самоврядування.
З 1866 р. положення 19 лютого 1861 р. було поширене і на колишніх державних
селян, і волосні правління стали загальноселянськими органами самоврядування.
Волосне  правління  тепер  складалося  з  волосного  старшини,  якого,  звичайно,
обирали з куркулів, сільських старост і збирачів податків.
Волосне  правління  розкладало  і  стягувало  податки  з  селян,  забезпечувало
виконання ними військової та інших повинностей.
Діяльність волосних правлінь до 1890 р. була під наглядом мирових посередників
і присутствій у селянських справах, а потім земських начальників.
Згідно з постановою Тимчасового уряду в серпні 1917 р. волосні правління були
замінені волосними земськими управами. 1918 р. уряд П. Скоропадського, а  1919
р.  уряд  А.  Денікіна,  відновили  їх  діяльність.  Остаточно  були  ліквідовані
Радянською владою у грудні 1919 р.

Циркуляри  й  розпорядження  начальника  Харківського  окружного  управління
державного майна, земських начальників та інших місцевих установ у господарських,
поліцейських та інших питаннях. Постанови волосних та сільських сходів і листування
про затвердження їх місцевими адміністративними установами. Ухвали Гаврилівського
волосного  правління  (ф.  688,  1901-1912).  Копії  наказів  комендантів  міст  Змієва  і
Чугуєва про заборону самовільних обшуків і реквізицій (ф. 519, 1919). Владенний запис
слободи Малої Комишевахи (ф. 690, 1871). Справи про вибори волосних та сільських
посадових  осіб.  Відомості  та  листування  про  рух  населення,  переселення  в  інші
губернії, про зарахування до сільських громад і виключення з них. Посімейні списки
селян  сільських  громад  (ф.ф.  533,  687,  688,  689).  Відомості  й  листування  про
економічний  стан  селян  Дергачівської  волості  на  початку  XX ст.,  про  скарги  селян
волості  на  неправильний  розподіл  землі  та  продаж  їхнього  майна  за  борги,  про
проведення Столипінської  аграрної  реформи. Відомості  та книги обліку громадських
хлібних запасів (ф.ф. 518, 533, 680); відомості та листування про заснування ярмарків
та базарів у селах, торгівлю і ціни на сільськогосподарські продукти за деякі роки XIX
ст. Книги розкладки податків і земських зборів з селян, обліку їх надходжень за окремі
роки  XIX і  XX ст. Листування з питань військової мобілізації,  про вбитих і безвісти
зниклих у боях Першої світової війни, про біженців (ф.ф. 533, 686).  Листування про
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епідемії холери та дифтерії у середині XIX ст. та щеплення віспи. Прибутково-видаткові
книги громадських капіталів, ощадних кас.

Богодухівського повіту:
Яблучанське, ф. 522, 1 од.зб., 1914 р.
Вовчанського повіту:
Волохівське, ф. 682, 1 од.зб., 1904 р.
Старосалтівське, ф. 685, 1 од.зб., 1898 р.
Зміївського повіту:
Коробчанське, ф. 519, 1 од. зб., 1919 р.
Крючківське, ф. 691, 2 од.зб., 1885–1917 рр.
Ізюмського повіту:
Білянське, ф. 686, 2 од. зб., 1916–1917 рр.
Великокомишуваське, ф. 687, 3 од. зб., 1914–1916 рр.
Гаврилівське, ф. 688, 5 од. зб., 1906–1915 рр.
Гусарівське, ф. 689, 2 од. зб., 1901 р.
Довгеньківське, ф. 690, 3 од. зб., 1871–1916 рр.
Миколаївське, ф. 693, 1 од.зб., 1903 р.
Михайлівське, ф. 692, 2 од. зб., 1908–1910 рр.
Цареборисівське, ф. 695,1 од. зб., 1911 р.
Куп’янського повіту:
Куп’янське, ф. 520, 1 од.зб., 1857 р.
Старобільського повіту:
Старобільське, ф. 680, 5 од. зб., 1861–1867 рр.
Харківського повіту:
Дергачівське, ф. 533, 954 од. зб., 1842–1919 рр.
Олексіївське, ф. 518, 13 од. зб., 1864–1908 рр.
Пересічанське, ф. 521, 1 од. зб., 1866 р.

Сільські управління 

5 фондів, 204 од. зб., 1848–1918 рр. Описи.

Засновані 1838 р. лише у селах державних селян; за Положенням 19 лютого 1861
р. уведені в усіх сільських громадах.
Селяни одного села складали сільську громаду, яка була нижчою адміністративно-
господарською  одиницею.  Сільське  управління  складалося  з  сільського  сходу  і
сільського старости. Сільський сход обирав сільського старосту на 3 роки. Сход
вирішував  питання  про  перерозподіл  землі,  розкладку  податків,  прийом  або
виключення селян з членів громад і обирав членів волосного сходу.
Рішення сходу затверджувалися спочатку мировими посередниками, а з 1890 р. –
земськими начальниками.
Припинили діяльність у грудні 1919 р. – після відновлення Радянської влади на
Харківщині.

Ухвали  сільських  сходів  (ф.  534).  Владенний  запис  Дергачівського  сільського
управління (ф. 534, 1871). Подвірні списки селян із зазначенням кількості наділів землі,
що  належать  сім’ї;  податкові  зошити;  листування  про  виконання  натуральних
повинностей. Інвентарний опис земель селян, що виділяються на відруби (ф. 534, 1914).
Листування  про  направлення  селянських  дітей  для  навчання  до  учбових
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сільськогосподарських ферм та  ремісничих шкіл  (ф.  534,  50-ті  роки  XIX ст.).  Книги
обліку і листування про громадські капітали (ф. 534, 1856– 1860; ф. 696, 1899–1915; ф.
698, 1918)

Ізюмського повіту:
Грушуваське, ф. 696, 6 од. зб., 1880–1915 рр.
Довжанське, ф. 697, 1 од. зб., 1918 р.
Цареборисівське, ф. 698, 1 од. зб., 1918 р.
Харківського повіту:
Дергачівське, ф. 534, 191 од. зб., 1848–1915 рр.
Пісочинське, ф. 739, 5 од. зб., 1863–1879 рр.

Харківське міщанське управління

Ф. 168, 167 од. зб., 1835–1919 рр. Опис.

Діяло на підставі Жалуваної грамоти містам (1785). Дата початку діяльності не
встановлена. Відало питаннями життєдіяльності міщанської громади.
Ліквідоване Декретом РНК  УСРР від 9 лютого 1919 р.

Журнали  засідань  і  зборів  міщанської  громади,  постанови  про  розклад
повинностей. Справи про зарахування громадян до міщанської громади, списки осіб,
що  виконали  військову  повинність,  про  призначення  пенсій;  книги  прибутків  та
видатків.
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Розділ 5. ОРГАНИ СУДУ, ПРОКУРАТУРИ, ПІДЛЕГЛІ ЇМ 
УСТАНОВИ, НОТАРІАТ, ТЮРЕМНІ ОРГАНИ.

- Харківська палата карного суду
- Харківська палата цивільного суду
- Харківський совісний суд
- Повітові суди 
- Окружні суди 
- Камери судових слідчих Харківського окружного суду
- Камери судових приставів Харківського окружного суду
- Мирові суди Харківської губернії і судові пристави
-  Верхньосільський  суд  2-ї  дільниці  Вовчанського  судово-мирового  округу,
м. Вовчанськ
- Міські сирітські суди
- Камери повітових членів Харківського окружного суду
- Волосні суди 
- Вовчанський міський суд
-  Камера  судового  слідчого  Харківського  окружного  суду  в  особливо  важливих
справах
- Комісії військового суду, засновані в окремих містах Слобідсько–Української губернії
для суду над чинами повітових комітетів по постачанню припасів для 2-ї армії.
-  Канцелярія  слідчого,  командированого  державним  сенатором  Горголі  у  справах
цивільних чиновників Куп’янського повіту.
- Канцелярія Харківського губернського прокурора
- Канцелярії прокурорів окружних судів 
- Харківські міські публічні нотаріуси
- Канцелярії старших нотаріусів окружних судів 
- Контори нотаріусів м. Харкова і повітів Харківської губернії
- Рада присяжних повірених округу Харківської судової палати
- Контори присяжних повірених округу Харківської судової палати
- Харківський губернський попечительський про тюрми комітет
- Харківська губернська тюремна інспекція
- Центральні каторжні тюрми Міністерства внутрішніх справ у Харківській губернії
- Харківська каторжна тюрма
- Харківська пересильна тюрма
- Харківський тюремний замок
- Харківська губернська тюрма
- Повітові тюрми Харківської губернії



Розділ  5. ОРГАНИ  СУДУ,  ПРОКУРАТУРИ,  ПІДЛЕГЛІ  ЇМ
УСТАНОВИ, НОТАРІАТ, ТЮРЕМНІ ОРГАНИ

Харківська палата карного суду

Ф. 9, 259 од. зб., 1790–1869 рр. Опис.

Заснована 9 жовтня 1780 р. згідно з “Учреждениями для управления губерний” 1775 р.
Вища  губернська  судова  установа  і  апеляційна  інстанція  в  усіх  карних  справах
станово-дворянських судів. Підпорядковувалася безпосередньо Сенату, а з 1802 р. –
Міністерству юстиції.
Ліквідована 1869 р. у зв’язку з судовою реформою 1864 р.

Постанови і вироки палати. Протоколи і журнали засідань. Судові справи про селян,
обвинувачуваних у втечах від поміщиків та з військової служби; про підбурювання селян до
непокори поміщикові (1835); про крадіжки, бродяжництво, умертвіння позашлюбних дітей,
вбивства  з  метою  грабунку  і  помсти;  за  звинуваченнями  службових  осіб  у  видаванні
фальшивих документів, у перевищенні влади, хабарництві і розтратах; про складання купчих
кріпостей  та  закладних  на  маєтки.  Періодичні  відомості  про  кількість  розв’язаних  і
нерозв’язаних справ та кількість ув’язнених у повітах.

Харківська палата цивільного суду

Ф. 8, 320 од. зб., 1802–1862, 1865–1866 рр. Опис.

Заснована 9 жовтня 1780 р. згідно з “Учреждениями для управления губерний” 1775 р.
Вища губернська  судова  установа  і  апеляційна  інстанція  в  усіх  цивільних  справах
станово-дворянських судів. Підпорядковувалась безпосередньо Сенату, а з 1802 р. –
Міністерству юстиції.
Ліквідована 1869 р. на підставі судової реформи 1864 р.

Протокол (1848),  журнали засідань  (1818,  1833,  1835–1839,  1843,  1847,  1848,  1853,
1854), протести (1848) палати. Справи про втечі селян-кріпаків від поміщиків (1806); грошові
борги, накладання заборони на маєтки. Апеляційні справи з приводу грошових та майнових
позовів. Книги реєстрації закладних свідоцтв, купчих та інших актів.

Харківський совісний суд

Ф. 56, 5902 од. зб. , 1780–1858 р. Описи.

Заснований 15 жовтня 1780 р. згідно з положенням 1775 р. про утворення губерній.
Розглядав карні справи, зв’язані з непідсудністю або малолітством злочинців, а також
цивільні справи, що вирішувалися шляхом примирення сторін.
Складався  з  судді,  обраного  з  місцевої  аристократії,  та  із  засідателів  від  дворян  і
купців, інтереси яких захищав.
Ліквідований на підставі указу Сенату 1858 р.

Протоколи засідань суду. Справи про підлітків-кріпаків, що брали участь у замахах на
життя поміщиків, та про втечі їх від поміщиків; про крадіжки, бродяжництво; зґвалтування
жінок, умертвіння позашлюбних дітей; про жорстоке поводження з членами сім’ї; про наміри
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на самогубство;  про спірне майно, розділення спадщини і  несплату боргів.  Відомості  про
кількість  злочинців.  Серед  особових  справ  чиновників  є  формулярні  списки  судді  –
письменника Г. Ф. Квітки (Г. Ф. Квітки-Основ'яненка, оп. 39, спр. 64; оп. 40, спр. 67; оп. 41,
спр. 142).

Повітові суди 

10 фондів, 6105 од. зб., 1780–1868 рр. Описи.

Засновані  з  20  по  29  жовтня  1780  р.  відповідно  до  «Учреждений  для  управления
губерний» 1775 р.
Перша судова інстанція для розгляду карних та цивільних справ.
Діяли  на  території  повіту.  Складалися  з  судді  та  двох  засідателів,  які  обирались
дворянством повіту і затверджувались губернатором.
Ліквідовані 1868 р. на підставі судової реформи 1864 р.

Ухвали, рішення і вироки судів. Протоколи і журнали засідань судів. Карні справи про
повстання селян поміщиці Бахметьєвої у селі Єфремівка Вовчанського повіту (ф.285, 1849);
про  втечі  селян-кріпаків  від  поміщиків;  про  вбивства  поміщиками  селян  і  селянами
поміщиків; про масові порубки селянами поміщицьких і казенних лісів у 50-х роках     XIX
ст.  (ф.287);  про  зловживання  службовим  становищем  городничих,  справників,  сільських
начальників,  отаманів,  писарів  і  церковних  служителів;  про  умертвіння  жінками
позашлюбних  дітей;  про  вбивства  і  пограбування.  Цивільні  справи:  про  захоплення  і
привласнення поміщиками землі селян (ф.282, ф.285, ф.286, ф.288); про відібрання до казни
земель у різночинців (ф.282,  1800);  про право володіння землею державних селян та  про
сварки  між  ними;  про  позови  за  землю  між  поміщиками-сусідами,  між  родичами  та
спадкоємцями;  про розділ  маєтків  та  введення  у  володіння  майном;  про затвердження  до
виконання  заповітів.  Нотаріальні  книги  реєстрації  кріпосних  актів,  купчих  та  угод  про
купівлю-продаж маєтків, кріпосних селян і дворових (.ф.282, ф.284, ф.286, ф.290, ф.292).

Богодухівський, ф.282, 1275 од. зб., 1780–1868 рр.
Валківський, ф.284, 754 од.зб., 1780–1866 рр.

Вовчанський, ф.285, 699 од.зб., 1780–1867 рр.
Зміївський, ф.286, 676 од.зб., 1796–1867 рр.
Золочівський Слобідсько-Української губернії, ф.1016, 114 од. зб., 1781–1797 рр.
Золочівський Харківського намісництва, ф.1023, 17 од. зб., 1782–1795 рр.
Ізюмський, ф.287, 1623 од. зб., 1780–1865 рр.
Куп’янський, ф.288, 572 од. зб., 1800–1866 рр.
Старобільський, ф.290, 71 од. зб., 1804–1866 рр.
Харківський, ф.292, 304 од. зб., 1780–1868 рр. 

Окружні суди 

2 фонди, 1144 од. зб., 1868–1919 рр. Описи.

Засновані указом Сенату від 16 листопада 1867 р. згідно з судовим статутом 1864 р.

  У фонді є купчі документи за 1767 рік
   У фонді є документи на землю і майно за 1681–1779 рр.
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Були судом першої інстанції для всіх станів на території округу. Розглядали справи, які
не перебували у віданні мирових судів. Мали 2 відділення: кримінальних і цивільних
справ.
Безпосередньо  були  підпорядковані  Харківській  судовій  палаті,  яка  знаходилась  у
віданні Міністерства юстиції.
На території Харківської губернії спочатку існувало три окружні суди – Харківський,
Ізюмський та Сумський. 1898 р. Ізюмський окружний суд був ліквідований, а функції
його  передані  Харківському  і  Катеринославському  окружним  судам.  Харківський
окружний суд ліквідований декретом Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919
р.

Журнали засідань Ізюмського окружного суду (ф.374, 1881). Справи про підпалення 
селянами жита в маєтку княгині Кудашевої (ф.374, 1876); про розгромлення в’язнями 
Харківської каторжної тюрми 1 серпня 1917 р. (ф.372); про зловживання чиновників; грабежі,
вбивства, побої, підпали, шахрайство, бродяжництво; про право володіння землею. Справи 
про введення селян, міщан, козаків та інших у володіння рухомим і нерухомим майном; про 
затвердження прав наслідування і заповітів. Списки селян Валківського повіту, які брали 
участь у розгромі поміщицьких економій у квітні 1902 р. (ф.372); обвинувачувальний акт і 
промови на суді прокурора і захисника в справі про студентів Харківського технологічного 
інституту, звинувачуваних у демонстративному виступі проти професора Альбицького 
(ф.372, 1906); позови робітників до власників промислових підприємств та поміщицьких 
маєтків за одержане на роботі каліцтво.

Ізюмський, ф.374, 454 од. зб., 1868–1896 рр.
Харківський, ф. 372, 690 од. зб., 1868–1919 рр.

Камери судових слідчих Харківського окружного суду

2 фонди, 250 од. зб., 1917–1919 рр. Описи.

Створені згідно з судовим статутом 1864 р.
Відали слідством у кримінальних справах.
Ліквідовані на підставі декрету Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919р.

Слідчі справи про арешти та розстріли більшовиками заручників і ворогів радянської
влади  (ф.744,  1919);  вбивства;  розбійні  напади;  крадіжки  (ф.745);  навмисні  підпали,
зґвалтування жінок.

Камера  судового  слідчого  по  2–й дільниці  Богодухівського  повіту,  м.  Богодухів,
ф.744, 28 од. зб., 1918–1919 рр.
Камера  судового  слідчого  по  2-й дільниці Зміївського повіту, м.Зміїв, ф.746,    222
од. зб.,  1917-1918 рр.

Камери судових приставів Харківського окружного суду

4 фонди, 674 од. зб.,  1870–1919 рр. Описи, покажчик.

Створені згідно з судовим статутом 1864 р.
Відали забезпеченням виконання вироків суду.
Ліквідовані на підставі декрету Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919 р.
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Журнали дій судових приставів.  Справи про стягнення аліментів, грошових боргів;
про введення у володіння майном за присудами судів.

По місту Харкову, ф.381, 490 од. зб., 1870-1883 рр.
По Валківському повіту, ф.383, 176 од. зб., 1891–1902 рр.
По Вовчанському повіту, ф.384, 2 од. зб., 1895, 1903 рр.
По Зміївському повіту, ф.426, 6 од. зб., 1878, 1899–1900, 1905–1908 рр.

Мирові суди Харківської губернії і судові пристави

11 фондів, 12094 од. зб., 1868–1919 рр. Описи.

Засновані 1868 р. на підставі судової реформи 1864 р.
Розглядали цивільні позови на суми у розмірі до 500 карбованців (пізніше до 1000
крб.) і дрібні карні справи за спеціальним статутом.
У  повітах  існували  дільничні  мирові  суди,  а  також  з’їзд  мирових  суддів  судово-
мирового округу як апеляційна і касаційна для них інстанція.
З’їзд мирових суддів складався з голови (обирався з середовища мирових суддів на 3
роки, а після судової реформи 1912 р. призначався міністром юстиції),  неодмінного
члена і  дільничних  мирових суддів  округу.  Мав канцелярію з  секретарем,  судовим
приставом і приватними повіреними.
Канцелярією і підготовкою справ до слухання керував так званий неодмінний член
суду.
Дільничні мирові судді обиралися на повітових земських зборах, а у містах – міськими
управами на 3 роки з осіб, що володіли нерухомим майном не менш, як на 3 тис. крб.
Підпорядковувались безпосередньо Міністерству юстиції і Сенату.
Ліквідовані  законом царського уряду від 12 липня 1889 р.  про ліквідацію мирових
судів і введення земських начальників.  Їхні функції передані земським начальникам і
волосним судам, а у містах – міським судам.
Поновлені законом від 15 червня 1912 р. про реорганізацію місцевого суду.
Остаточно ліквідовані декретом Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919 р.

Циркуляри Міністерства юстиції (ф.428, 1915, 1917). Журнали засідань Вовчанського
з’їзду мирових суддів за 1874, 1882, 1884, 1887 рр. і звіт про його судочинство за 1878 р.
Розпорядження голови Харківського повітового з’їзду мирових суддів про проведення ревізій
волосних  судів.  Карні  справи:  про  страйк  батраків  в  економіях;  порубку  селянами
поміщицьких  і  казенних  лісів,  потраву  лугів;  про  побої,  пограбування,  необережне
поводження з вогнем; непідкорення поліції і сільській владі. Цивільні справи: про стягнення
поміщиками з селян орендної плати за землю; про встановлення права володіння маєтками і
майном; про охорону майна померлих громадян і виклик спадкоємців; про образи, наклепи,
жорстоке поводження з членами сім’ї. Справи про відчуження грошей і майна, про введення
у володіння майном за присудами суду. (ф.597, ф.427, ф.113); заяви, повістки, листування про
стягнення  по  виконавчих  листах  (ф.428,  1909).  Формулярні  списки  про  службу  мирових
суддів (ф.428).

Вовчанський судово-мировий округ
З’їзд мирових суддів, ф.592, 2093 од. зб., 1868–1917 рр.
Камера судового пристава при з’їзді мирових суддів, ф.597, 929 од.зб., 1868 –  1890 рр.
Мировий суд 1-ї дільниці, ф.594, 4056 од зб., 1868–1891 рр.
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Мировий суд 2-ї дільниці, ф.595, 3132 од. зб., 1868–1890, 1914–1917 рр.
Мировий суд 3-ї дільниці, ф.596, 839 од. зб., 1868–1890 рр.

Харківський судово-мировий округ
Харківський повітовий з’їзд мирових суддів, м. Харків, ф.428, 7 од. зб., 1909–  1919 рр.
Мировий суд 3-ї дільниці, ст. Основа, ф.775, 15 од. зб., 1915–1918 рр.
Мировий суд 8-ї дільниці, с.Бабаї, ф.776, 11 од. зб., 1918 р.
Мировий суд 10-ї дільниці, м. Харків, ф.777, 26 од. зб., 1917–1919 рр.
Камери судових приставів.
Ізюмського з’їзду мирових суддів, м. Слов’янськ, ф.427, 109 од. зб., 1914–1919 рр.
Харківського міського з’їзду мирових суддів, м. Харків, ф.113, 877 од. зб., 1914–1919
рр.

Верхньосільський  суд  2-ї  дільниці  Вовчанського  судово-мирового  округу,
м. Вовчанськ

Ф. 719, 4 од. зб., 1915–1916 рр., Опис.

Карні справи про нанесення образ словами і діями. Цивільні справи про земельні і 
майнові справи.

Міські сирітські суди

2 фонди, 953 од.зб., 1786–1919 рр. Описи

Засновані  на підставі  Положення про губернії  1775 р.  Підпорядковувались  міським
магістратам, з 1787 р. – міським думам.
Відали справами опіки сиріт, вдів, хворих міщан, купців, взагалі міського населення.
Припинили діяльність у грудні 1919 р.

Журнали засідань, звіти про діяльність. Відомості про стан опікунських справ, справи
з питань опіки над майном неповнолітніх, звіти опікунів.

Вовчанський, ф. 514, 15 од. зб., 1873–1884 рр.
Харківський, ф. 43, 938 од. зб., 1786–1919 рр.

Камери повітових членів Харківського окружного суду

5 фондів, 379 од. зб., 1890–1914 рр. Описи.

Засновані  в  кінці  1890  р.  на  підставі  закону  від  12  липня  1889  р.  про  ліквідацію
мирових судів і введення земських начальників. Розглядали у першій інстанції карні та
цивільні  справи  на  території  повіту.  Повітові  члени  призначалися  Міністерством
юстиції.  Камери повітових членів  окружного суду були підпорядковані  Харківській
судовій палаті та адміністративним органам.
Ліквідовані положенням від 26 червня 1913 р. про введення в чинність закону від 15
червня 1912 р. про реорганізацію місцевого суду.

Циркуляри і розпорядження голови Харківського окружного суду (ф.380, 1890, 1909).
Постанови повітового члена Харківського окружного суду по Куп’янському повіту (ф.379,
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1908–1910). Карні справі: про побої, крадіжки, пограбування. Цивільні справи: про стягнення
боргів  з  боржників;  про  введення  у  володіння  викупленою  землею  (ф.425,  1890);  про
встановлення права володіння землею (ф.376, ф.425); про охорону майна померлих громадян
і виклик спадкоємців.

По Валківському повіту, ф.376, 1 од. зб., 1895 р.
По Вовчанському повіту, ф.425, 15 од. зб., 1890–1911 рр.
По Зміївському повіту, ф.377, 350 од. зб., 1882, 1910 рр.
По Куп’янському повіту, ф.379, 7 од. зб., 1901–1910 рр.
По Харківському повіту, ф.380, 6 од. зб., 1890, 1902–1905, 1909 рр.

Волосні суди 

13 фондів, од.зб. 877, 1891–1917 рр. Описи.

Засновані  згідно  із  “Загальним  положенням  про  селян,  що  вийшли  з  кріпосної
залежності” 1861 р.
Розглядали дрібні карні та цивільні справи, що виникали між селянами. Складалися з
суддів, обраних на волосному сході.
До 1866 р. рішення волосного суду оскарженню не підлягали. З 1866 р. апеляційною
інстанцією був з’їзд мирових посередників, а потім – повітові у селянських справах
присутствія.
Відповідно  до  положення  про  введення  в  дію  закону  від  12  липня  1889  р.  про
ліквідацію мирових судів і введення земських начальників до компетенції  волосних
судів  належав  розгляд  справ  як  селян,  так   ремісників  і  міщан,  що  проживали  на
території волості.
Волосні суди були тепер залежні від повітових земських начальників, які призначали
суддів з числа кандидатів, обраних на сільському сході.
Апеляційною інстанцією був з’їзд земських начальників. 
Реорганізовані згідно з положенням про введення в чинність закону від 15 червня 1912
р. про реорганізацію місцевого суду.
Ліквідовані декретом Раднаркому України про суд 1919 р.

Карні справи по звинуваченням у крадіжках, грабунках, підпалах, нанесенні побоїв;
образах словом і  діями.  Цивільні  справи:  про стягнення боргів  з  боржників;  про потраву
посівів та лугів; про захоплення і привласнення громадської землі (ф.712); про спірні землю і
майно; про розділення спадщини.

Вовчанського повіту:
Білоколодязький, ф.701, 1 од. зб., 1912 р.
Вовчанський, ф.703, 137 од. зб., 1891–1917 рр.
Волохівський ф.702, 13 од. зб., 1896, 1910–1916 рр.
Графсько-Сільський, ф.704, 344 од. зб., 1891–1916 рр.

            Миколаївський 1-й, ф.705, 34 од. зб., 1901, 1913–1916 рр.
Новобурлуцький, ф.706, 2 од. зб., 1900-1907 рр.
Печенізький, ф.707, 3 од. зб., 1895–1899 рр.
Хотомлянський, ф.708, 2 од. зб., 1894–1913 рр.
Шиповатський ф.709, 17 од .зб., 1891–1903, 1913 рр.
Ізюмського повіту:
Білянський, ф.710, 3 од. зб., 1913 р.
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            Слов’янський, ф.683, 8 од. зб., 1913–1917 рр.
Харківського повіту:
Дергачівський, ф.712, 290 од. зб., 1891–1905 рр
Олексіївський, ф.711, 23 од. зб., 1892–1909 рр.

            Вовчанський міський суд

Ф. 593, 466 од. зб., 1890–1911 рр. Описи.

Заснований 28 вересня 1890 р. на підставі закону від 12 липня 1889 р. про ліквідацію
мирових судів і введення земських начальників.
Був першою судовою інстанцією карних та цивільних справ по м. Вовчанськ. Скарги
на рішення міського суду розглядалися повітовим з’їздом земських начальників.
Міський суддя призначався Міністерством юстиції і був підпорядкований Харківській
судовій палаті. Керувався правилами про судочинство для земських начальників.
Ліквідований положенням від 26 червня 1913 р. про введення в чинність закону від 15
червня   1912 р. про реорганізацію місцевого суду.

Карні  справи  про  нанесення  образи  словом  і  діями;  про  крадіжки,  пограбування,
шахрайство, про непідкорення поліції і міській владі. Цивільні справи: про стягнення боргів з
боржників,  про  надання  утримання  батькам  і  дітям;  про  встановлення  права  володіння
майном.

Камера  судового  слідчого  Харківського  окружного  суду  в  особливо  важливих
справах

Ф. 956, 94 од. зб., 1906–1918 рр. Опис.

Заснована на підставі указу Сенату від 29 грудня 1905 р. у зв’язку з революційними
подіями      1905 р. Судовий слідчий в особливо важливих справах проводив слідства в
політичних, а також у групових карних справах.
Ліквідована декретом Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919 р.

Слідчі матеріали про знайдену бомбу на харківському заводі Гельферіх-Саде (1906),
про підпільну друкарню Харківського комітету РСДРП (1907), про зловживання військовою
повинністю  (1909–1911),  про  членів  Зміївської  Ради  робітничих  і  селянських  депутатів,
притягнутих до судової відповідальності урядом П. Скоропадського (1918), а також матеріали
судових слідств у карних справах про збройні грабунки та вбивства.

Комісії  військового  суду,  засновані  в  окремих  містах  Слобідсько–Української
губернії для суду над чинами повітових комітетів по постачанню припасів для 2-ї
армії

4 фонди, 43 од. зб., 1828–1833 рр. Описи.

Засновані згідно з указом Сенату від 22 лютого 1829 р. Ліквідовані  1832–1833 рр.

Матеріали  слідств  у справах  про  зловживання  членів  повітових  комітетів  по
постачанню припасів для 2-ї армії і постачальників.

  Див. Історичну довідку про мирові суди Харківської губернії.
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Комісія при 2-у резервному кавалерійському корпусі  в м. Харкові,  ф.114,  9 од.  зб.,
1828–1832 рр.
Комісія в м. Ізюмі, ф.116, 9 од. зб., 1828–1832 рр.
Комісія в м. Старобільську, ф. 117, 11 од. зб., 1829–1833 рр.
Комісія в м. Чугуєві, ф.118, 14 од. зб., 1829–1832 рр.

Канцелярія слідчого, командированого сенатором Горголі в справах цивільних
чиновників Куп’янського повіту, м. Куп’янськ Слобідсько-Української губернії

Ф. 120, 4 од. зб., 1829 р. Опис.

Розпочала діяльність 1828 р.
Закінчила – 1829 р.

Матеріали  слідства  про  зловживання  при  виконанні  службових  обов’язків  членів
повітового  комітету  по  постачанню  припасів  для  2-ї  армії:  привласнення  грошей,  хабарі,
побори.

Канцелярія Харківського губернського прокурора

Ф. 7, 4635 од. зб., 1766–1861 рр. Описи, тематичний покажчик.

Створена 1765 р. у зв’язку з утворенням Слобідсько–Української губернії.
Губернська прокуратура здійснювала нагляд за виконанням законів адміністративними
і судовими установами губернії. 
Складалася з губернського прокурора та двох чиновників – губернських стряпчих –
для цивільних та карних справ.
Губернський  прокурор  був  підпорядкований  безпосередньо  генерал–прокурору,  а  з
1802  р.  –  міністру  юстиції.  Губернському  прокурору,  в  свою  чергу,  були
підпорядковані всі прокурори та стряпчі в губернії.
Ліквідована 1867 р. на підставі судової реформи 1864 р.

Укази Сенату і розпорядження Міністерства юстиції про нагляд за адміністративними
і судовими установами. Циркуляри губернського прокурора повітовим стряпчим по основним
напрямкам  їх  діяльності.  Донесення  губернського  прокурора  генерал–губернатору  і
Міністерству юстиції про церемонію відкриття Харківського намісництва (1780, оп. 1, спр.
14),  про щорічні  підсумки стягнення недоїмок,  податків,  про кількість в’язнів  у тюрмах і
засуджених на каторжні роботи. Справа про доповнення формулярного списку В. Н. Каразіна
відомостями про його роль як фундатора Харківського університету (1829, оп. 2, спр. 1029).
Слідчі справи: про скарги селян на безпідставне закріпачення, жорстоке поводження з ними
поміщиків,  на  свавілля  при  стягненні  оброку;  про  втечу  кріпаків;  про  привласнення
поміщиками казенної та селянської землі, про суперечки за землю та майно; про вбивства,
крадіжки, пожежі. Справи про порушення законів про винокуріння, про заборону приватної
торгівлі вином і сіллю. Листування з губернатором про розгляд кримінальних справ.

Канцелярії прокурорів окружних судів 

2 фонди, 312 од.зб., 1868–1919 рр. Описи.

  Дивись історичну довідку про комісії військового суду.
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Засновані на підставі указу Сенату від 16 листопада 1867 р.
Здійснювали  прокурорський  нагляд  за  діяльністю  окружних  судів  і  слідчих,
поліцейських органів та інших установ судового відомства.
Канцелярія прокурора Ізюмського окружного суду ліквідована 1898 р.; функції її були
передані прокурору Харківського окружного суду. Канцелярія прокурора Харківського
окружного суду ліквідована декретом Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919
р.

Постанови  Харківського  губернатора  і  поліції  про  арешти  осіб,  запідозрених  у
революційній  діяльності  (ф.373,  1906).  Постанови  прокурорів  окружних  судів  про
притягнення до судової відповідальності за карні злочини і за порушення законів. Рапорти
поліції про розповсюдження прокламацій РСДРП (ф.373, 1904, 1909). Слідчі  справи:  про
зловживання  посадових осіб службовим  становищем (ф.373, 1879, 1888, 1909, 1916);  про
захоплення селянами поміщицьких випасів (ф.373, 1906) і порубку лісів; вбивства, крадіжки,
знищення меж і межових знаків; богохульство. Листування з Харківською судовою палатою і
з Харківським тюремним замком про політичних в’язнів (ф.376, 1884–1887), у тому числі про
поета-революціонера Павла Арсенійовича Грабовського (ф.373, 1887).

Канцелярія прокурора Ізюмського окружного суду, ф. 375, 125 од. зб., 1870–1897рр.
Канцелярія прокурора Харківського окружного суду, ф. 373, 187 од. зб., 1868–1919рр.

Харківські міські публічні нотаріуси

6 фондів, 120 од.зб., 1835–1867 рр. Описи.

Вперше введені вексельним статутом 1729 р. 
1831 р. до них були приєднані особливі біржові нотаріуси та маклери.
Уповноважені державою чинити і свідчити юридичні акти (крім актів про відчуження
нерухомості та кріпаків), надаючи їм значення актів публічних.
Ліквідовані законом про нотаріальну частину від 14 квітня 1866 р.

Книги  реєстрації  векселів,  угод,  договорів,  контрактів.  Книги  запису  нотаріальних
зборів.

Нотаріус Кичурін Іван, ф.456, 11 од. зб., 1860–1864 рр.
Нотаріус Кушинніков Мина, ф.452, 12 од. зб., 1836–1844 рр.
Контора Харківського нотаріуса Мишукова Михайла, м. Харків, ф.453, 9 од. зб., 1865–

1867 рр.
Нотаріус Мухін Федір, ф.451, 6 од. зб., 1835–1841 рр.
Нотаріус Соловйов Федір, ф.449, 27 од. зб., 1844–1867 рр.
Нотаріус Федотов Іван, ф.450, 55 од. зб., 1844–1865 рр.

Канцелярії старших нотаріусів окружних судів 

2 фонди, 690 од.зб., 1866–1919 рр. Описи.

Засновані на підставі “Положення про нотаріальну частину ” від 14 квітня 1866 р.
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Старший  нотаріус  знаходився  при  окружному  суді.  Він  завідував  нотаріальним
архівом, затверджував операції з нерухомим майном, видавав свідоцтва на закладене
майно, контролював діяльність приватних нотаріусів судового округу.
Канцелярія старшого нотаріуса Ізюмського окружного суду була ліквідована разом з
Ізюмським окружним судом 1898 р.,  а  канцелярія старшого нотаріуса Харківського
окружного суду ліквідована декретом Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919
р.

Журнали розпоряджень старшого нотаріуса Ізюмського окружного суду (1870–1871).
Справи про затвердження  купчих;  купчі  та  закладні;  книги  запису  операцій  з  нерухомим
майном  (ф.131,  оп.1,  1911–1913);  реєстри  цих  операцій  та  алфавітні  покажчики  до  них
(ф.131, оп.1, 1867–1918; ф.132, оп. 1, 1870–1871). Збірники заборон, накладених на маєтки
(ф.131, оп. 1, 1864–1917). Відомості нотаріального архіву про земельні володіння у повітах
Харківської  губернії  і  списки  землевласників  та  домовласників,  які  закладали  нерухоме
майно (Ф.-131, оп. 1, 1867–1919).

Канцелярія  старшого  нотаріуса  Ізюмського  окружного  суду,  ф.132,  8  од.  зб.,  1870–
1871, 1883–1884, 1890 рр.
Канцелярія старшого нотаріуса Харківського окружного суду, ф.131, 682 од. зб., 1866–
1919 рр.

Контори нотаріусів м. Харкова і повітів Харківської губернії

31 фонд,  1112 од.зб., 1868–1919 рр. Описи.

Приватні установи.
Засновані на підставі “Положення про нотаріальну частину” від 14 квітня 1866 р.
Посвідчували  операції  з  нерухомим  майном,  позики,  заповіти,  доручення,  копії
документів.
Підпорядковувались  Міністерству  юстиції.  Діяльність  нотаріусів  підлягала  нагляду
старшого нотаріуса окружного суду.
Ліквідовані декретом Раднаркому України про суд від 19 лютого  1919 р.

Актові книги нотаріусів: для актів на нерухомі маєтки та для актів на майно, що не
відноситься  до  нерухомих  маєтків.  Книги  запису  зборів  нотаріальних  контор.  Реєстри
нотаріальних актів.

Контора  Харківського  нотаріуса  Александрова  Володимира  Павловича,  м.  Харків,
ф.140, од. зб.,

Контора Харківського нотаріуса Базилевського Андрія Павловича, м. Харків, ф.141,
162 од. зб., 1895–     1919 рр.
Нотаріус Бойчевський Микола Петрович, м. Харків, ф.142, 63 од. зб., 1886–       1901
рр.
Нотаріус дю Брюкс Павло Олександрович, м. Харків, ф.515, 28 од. зб., 1871–   1878 рр.
Нотаріус  Буханцев  Іван  Денисович,  м. Харків,  ф.624, 19 од. зб., 1878–1886 рр.
Нотаріус Вінтерфельдт  Микола  Федорович,  м. Харків,  ф.143, 1 од. зб., 1869 р.
Нотаріус Вощинін Євген Олександрович, м. Харків, ф.144, 17 од. зб., 1914–      1919
рр.
Нотаріус  Гінцбург  Борис  Маркович,  м. Харків,  ф.625, 12 од .зб., 1868–1873 рр.
Нотаріус Гурлянд Яків Ілліч, м. Харків, ф.626, 6 од .зб., 1874–1877 рр.

  У фонді є доручення на укладання різних угод за 1852–1919 рр.
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Нотаріус Давшкевич Микола Антонович, м. Харків, ф.145, 13 од. зб., 1912–1915, 1919
рр.
Нотаріус Кудрін Антон Якович, м. Харків, ф.158, 60 од. зб., 1870–1895 рр.
Нотаріус Олександров Володимир Павлович, м. Харків, ф.140, 8 од. зб., 1915–  1919
рр.
Нотаріус  Полешко  Олексій  Гнатович, м. Харків, ф.146, 57 од. зб., 1878–1906 рр.
Нотаріус   Попов   Петро   Григорович, м. Харків, ф.628, 21 од. зб.,  1888–1895 рр.
Нотаріус Проскурніков Павло Григорович, м. Харків, ф.147, 5 од. зб., 1914–      1919
рр.
Нотаріус Семененко Василь Васильович, м. Харків, ф.148, 67 од. зб., 1906–      1919 рр.
Нотаріус  Скрябін  Веніамін Йосипович, м. Харків ф.149, 18 од. зб., 1914–1919 рр.
Нотаріус Смирницький Дмитро Пантелеймонович, м. Харків, ф.159, 32 од. зб., 1889–
1901 рр.
Нотаріус Сумцов Роман Іванович , м. Харків, ф.629, 48 од. зб., 1870–1887 рр.
Нотаріус  Трушев Юдиф Степанович, м. Харків,  ф.630, 42 од. зб., 1869–1889 рр.
Нотаріус Федосєєв Микола Олександрович, м. Харків, ф.150, 17 од. зб., 1909– 1919 рр.
Нотаріус Фігуровський Дмитро Глібович, м. Харків, ф.151, 97 од. зб., 1896–      1919
рр.
Нотаріус Хаєцький  Антон Петрович,  м.  Харків,  ф.152, 30 од. зб., 1914–1919 рр.
Нотаріус Чеботарьов Володимир Георгійович, м. Харків, ф.153, 6 од. зб., 1914–1919
рр.
Нотаріус Щавінський Юлій Блажеєвич, м. Харків, ф.154, 106 од. зб., 1900–1914 рр.
Нотаріус Щелков Володимир Петрович, м. Харків, ф.631, 72 од. зб., 1869–1891 рр.
Нотаріус Янсон Олександр Рафаїлович, м. Харків, ф.155, 136 од. зб., 1892–1919 рр.
Нотаріус Любарський Василь Олександрович, м. Богодухів, ф.135, 11 од. зб.,  1917–
1919 рр.
Нотаріус Радченко Павло Митрофанович, м. Богодухів, ф.157, 15 од. зб., 1917–1919
рр.
Нотаріус Залеський Іван Феліксович, м. Ізюм, ф.137, 1 од. зб., 1880 р.
Нотаріус Каковський Василь Іванович, м. Ізюм, ф.138, 1 од. зб., 1909 р.
Нотаріус  Гесс-де-Кальве  Леонід  Леонідович, м. Чугуїв, ф.156, 1 од. зб., 1915 р.

Рада присяжних повірених округу Харківської судової палати

Ф. 385, 69 од. зб., 1885, 1904, 1912–1917 рр. Опис.

Створена на підставі судових статутів 1864 р.
Обиралася  загальними  зборами  присяжних  повірених  округу  судової  палати.
Складалася з голови,товариша голови і членів ради.
Розглядала клопотання осіб,  бажаючих приписатися до стану присяжних повірених
або вийти з цього звання і повідомляла судову палату про приписку або відмову їм у
цьому, розглядала скарги на дії присяжних повірених, здійснювала нагляд за точним
виконанням  ними  законів  і  взятих  на  себе  зобов'язань,  призначала  присяжних
повірених, по черзі, для клопотання у справах осіб, що звернулися в раду з проханням
призначити  їм  таких,  та  для  безоплатного  клопотання  у  справах  осіб,  визнаних
бідними. Підпорядковувалась Міністерству юстиції.
Ліквідована декретом Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919 р.

Справи про прийняття до стану присяжних повірених; про призначення присяжних
повірених для розгляду судових справ; про скарги на дії присяжних повірених
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Контори присяжних повірених округу Харківської судової палати

4 фонди, 1787 од. зб., 1886–1919 рр. Описи.

Приватні установи. Створені на підставі судових статутів 1864 р.
Присяжні повірені здійснювали юридичну допомогу населенню, захищали в суді осіб,
обвинувачуваних  у  політичних  і  карних  справах,  представляли  інтереси  сторін  у
цивільних справах.
Призначалися  міністром  юстиції  з  осіб,  які  закінчили  курс  юридичних  наук  за
поданням  начальників  губернії  та  голів  палат  цивільного  суду.  При  призначенні
складали присягу.
Постановою 8 листопада  1889 р.  фактично  закривався  доступ  до стану присяжних
повірених особам нехристиянських віросповідань
Присяжні  повірені  кожного  округу  судової  палати  об’єднувалися  в  одне  ціле
загальними зборами і радою.
Безпосередній  нагляд  за  діяльністю  присяжних  повірених  належав  головам  судів  і
губернським прокурорам, вищий нагляд–міністру юстиції
Ліквідовані декретом Раднаркому України про суд від 19 лютого 1919 р.

Політичні  справи про  членів  Феодосійської  соціал-демократичної  робітничої  партії
(ф.386, оп. 1, 1905), про розповсюдження прокламацій РСДРП (ф.386, оп. 1,      1901). Карні
справи  про  вбивства,  крадіжки,  купівлю  краденого,  підпали,  порушення  питного  і
тютюнового  статутів.  Цивільні  справи  про  визнання  народжених  дітей
незаконнонародженими; про стягнення неустойки, винагородження за каліцтво на роботі; про
стягнення  боргів;  про  право  власності  на  землю  і  на  нерухоме  майно;  про  визнання
неспроможними боржниками та ін. Протокол загальних зборів квартиронаймачів будинку по
вул. Сумській, 29 у м. Харкові (колишній будинок Козлова С. О.) (ф.387, 1918)

Присяжний повірений Воронін Микола Платонович, ф.458, 2, од. зб.,  1903–     1911 рр.
Присяжний повірений Козлов Сергій Олександрович, ф.387, 23 од зб., 1893–     1918
рр.
Присяжний  повірений Неміровський Олександр  Якович,  ф.386,  1727 од.  зб.,  1886–
1918 рр.
Присяжний повірений Розторгуєв Володимир Андрійович, ф.440, 35 од зб., 1905–1919
рр.

Харківський губернський попечительський про тюрми комітет

Ф. 23, 1162 од. зб., 1844–1903 рр. Описи.

Заснований  1844  р.  на  підставі  указу  від  8  червня  1843  р.  Був  місцевим  органом
“Товариства попечительного про тюрми”, яке існувало при уряді з 1819 р.
Офіційним завданням комітету було моральне виховання в’язнів і благодійність на їх
користь, фактично ж він збирав кошти на розширення і утримання тюрем і допомагав
управляти ними.
Головою комітету був губернатор, а його членами – архієрей, прокурор, представники
дворян ікупців.
До  1895  р.  знаходився  у  віданні  Міністерства  внутрішніх  справ,  а  з  1895  р.  –
Міністерства юстиції.
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Ліквідований постановою Раднаркому України від 20 червня 1919 р.

Циркуляри  Головного  тюремного  управління.  Копії  постанов  комітету  за  1848  р.
Протоколи засідань комітету про призначення директорів комітету і його повітових відділень,
про прийом членів і розподіл обов’язків між ними; про встановлення обов’язків службовців
тюрем;  затвердження  річних  звітів;  дозвіл  на  витрати  коштів  та  інше.  Річні  звіти  про
діяльність комітету з 1847 до 1892 р. та за 1902 р. з відомостями про стан місць ув’язнення в
губернії, кількість і категорії в’язнів, види їх злочинів, режим ув’язнення, роботу в’язнів та
захворювання  серед  них.  Звіти  повітових  відділень.  Справи  про  отримання  благодійних
пожертвувань та іх витрачання;  про створення школи для малолітніх  дітей в’язнів  (1858),
відкриття в Харківській губернській тюрмі недільної школи (1895), призначення учителів для
навчання в’язнів; про використання праці в’язнів у будівництві та інших міських роботах,
про  порядок  оплати  праці  в’язнів.  Відомості  про  кількість  жебраків  у  містах  губернії.
Коротка історія комітету,  складена 1869 р.  до        50-річчя з дня створення“Товариства
попечительного про тюрми”.

Харківська губернська тюремна інспекція

Ф. 185, 257 од. зб., 1898, 1902–1917 рр. Опис.

Заснована 1901 р. замість тюремного відділення Харківського губернського правління.
Управляла  тюрмами  в  губернії,  відала  особовим  складом  місць  ув’язнення,  вела
особові справи ув'язнених.
Знаходилась у віданні Міністерства юстиції
Ліквідована після Лютневої революції 1917 р.

Циркуляри Головного тюремного управління.  Справи про внутрішній розпорядок у
місцях ув’язнення,  про облаштування карцерів  у тюрмах,  про втечі  і  розшук в’язнів,  про
особовий  склад  тюремного  персоналу.  Справа  про  московських  студентів,  які  відбували
ув’язнення в Харкові (1902) Відомості про умови утримання політичних в’язнів. Листування
про заслання їх  до Східного Сибіру.  Справи про утримання тюремних шкіл  та  бібліотек,
зокрема,  “Правила зберігання і  користування книгами бібліотеки Харківського виправного
арештантського  відділення”,  списки  бібліотечного  фонду,  списки  книг,  пожертвуваних
приватними особами тюремним бібліотекам (1903, 1904)

Центральні  каторжні  тюрми  Міністерства  внутрішніх  справ  у  Харківській
губернії

2 фонди, 775 од. зб., 1869–1892 рр. Описи.

Засновані в серпні-вересні 1869 р. у селах Новобілгород Вовчанського повіту і Ново-
борисоглібськ Зміївського повіту, відповідно до закону 18 квітня 1869 р. про створення
семи каторжних тюрем у Європейській частині Росії. У цих тюрмах політичні і карні
в’язні перебували в умовах найжорстокішого каторжного режиму.
З 1877 р. Новобілгородська тюрма була призначена для утримання політичних в’язнів.

1892  р.  каторжні  тюрми  було  реорганізовано  в  місцеві  виправні  тюрми  і
передано у відання  Харківського губернського правління.

Розпорядження  та  інструкції  Міністерства  внутрішніх  справ  і  Харківського
губернського  правління  щодо  тюремного  режиму  та  управління  тюрмами.  Описання
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Новобілгородської каторжної тюрми за 1870–1871 рр. Справи про наявність, категорії і рух
в’язнів, про види покарань, про напади в’язнів на наглядачів, про навчання в’язнів грамоті,
можливість  відправлення  ними  релігійних  культів.  Скарги  ув’язнених  на  жорстоке
поводження з ними. Щорічні алфавітні книги (ф.93) та книги обліку в’язнів. Книги обліку
робіт,  які  виконують  в’язні.  Листування  про  призначення  Ново–білгородської  тюрми  для
політичних в’язнів  (1877),  надходження ув’язнених у тюрму, відправку їх на Сахалін і  до
Східного Сибіру та про захворювання і смертність серед в'язнів. Листи політичних в’язнів,
затримані конторою тюрми.

Новобілгородська  центральна каторжна тюрма, ф.93,  759 од. зб.,  1869–1892 рр.
Новоборисоглібська  центральна каторжна  тюрма, ф.92, 16 од зб., 1869–1892 рр.

Харківська каторжна тюрма

Ф. 164, 176 од. зб., 1906, 1909–1917 рр. Опис.

Створена після 1892 р., коли центральні каторжні тюрми було реорганізовано в місцеві
виправні установи.
До 1913 р. називалася Харківське виправне арештантське відділення.
Перебувала  у  віданні  тюремного відділення,  а  з  1901 р.  –  Харківської  губернської
тюремної інспекції.
Ліквідована після Лютневої буржуазно–демократичної революції 1917 р.

Циркуляри  Головного  тюремного  управління  Міністерства  юстиції,  Харківської
губернської  тюремної  інспекції  (1912–1913).  Справи  про  втечі  і  розшук  арештантів.
Листування з Харківською губернською тюремною інспекцією про організацію робіт в’язнів
у  тюремних  майстернях,  про  охоронний  режим  в’язниці,  про  книги  для  читання
арештантами. Особові справи в’язнів.

Харківська пересильна тюрма

Ф. 91, 14 од. зб., 1879–1903 рр. Опис.

Почала функціонувати 18 квітня 1879 р. Була місцевою пересильною в'язницею.
Підпорядковувалась тюремному відділенню Харківського губернського правління, а з
1901 р. – Харківській губернській тюремній інспекції.
Дата ліквідації не встановлена.

Циркуляри  Головного  тюремного  управління  Міністерства  юстиції,  Харківського
губернського правління. Книги обліку прибуття арештантів і вибуття їх по етапу, реєстрації
вихідних  і  вхідних  документів.  Справа  про  перебудову  тюремних  будівель  і  приміщень
(1902–1903)

Харківський тюремний замок

Ф. 50, 36 од. зб., 1830–1882 рр. Опис.

Дата  організації  не  встановлена.  Можливо,  що  зі  створенням  Харківського
намісництва була створена і  тюремна установа,  так  як будівлю для неї  побудовано
1781–1782 рр. (Багалей Д. История города Харькова., Т. 1, с. 208).
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У замку утримувались в’язні різних категорій,  як місцеві, так і з інших губерній, а
також пересильні.
Після  створення  Харківської  губернії  підпорядковувався  тюремному  відділенню
Харківського губернського правління.
Певно,  тюремний  замок  1888  р.  перейменовано  у  Харківську  губернську  тюрму.
Офіційних даних про перейменування не виявлено, але в справах фонду Харківського
попечительного про тюрми комітету з серпня 1888 р. зустрічається штамп “Начальник
Харківської губернської тюрми” і відсутня назва “Харківський тюремний замок”.

Книги  обліку  прибуття  в’язнів  і  вибуття  їх  по  етапу.  Книги  реєстрації  вихідних  і
вхідних документів (1872–1881). Списки в’язнів. Листування про втечу в’язнів (1876)

Харківська губернська тюрма

Ф. 975, 4 од. зб., 1909 р. Опис.

Певно, створена 1888 р.

Служила  для  попереднього  ув’язнення  і  відбуття  строку  тюремного  покарання
обвинувачених в антиурядовій діяльності, а також кримінальних злочинців.
Підпорядковувалась тюремному відділенню Харківського губернського правління, а з
1901 р. Харківській губернській тюремній інспекції.
Ліквідована постановою Народного Комісаріату юстиції УСРР від 18 липня 1920 р.

Особові справи заарештованих за антиурядову діяльність.

Повітові тюрми Харківської губернії

3 фонди, 7  од. зб., 1864–1918 рр. Описи.

Дати  організації  Богодухівської  і  Вовчанської  повітових  тюрем  не  встановлені  .
Ізюмська  повітова  тюрма  заснована,  певно,  1880  р.  відповідно  до  закону  про
організацію тюрем від 11 грудня 1879 р.
Служили  для  попереднього  ув’язнення  і  відбуття  строку  тюремного  покарання
обвинувачених в адміністративних і кримінальних злочинах.
Тюрми були підвідомчі тюремному відділенню Харківського губернського правління,
а з організацією Харківської тюремної інспекції 1901 р. – в її віданні. 
Дата ліквідації Богодухівської тюрми не встановлена. Ізюмська і Вовчанська повітові
тюрми ліквідовані після визволення Харківської губернії від денікінців у грудні 1919
р.

Журнали реєстрації  в’язнів.  Книги  запису  замовлень  на  виконання  робіт  в’язнями,
реєстрації вихідних і вхідних документів (ф.163). Справи про забезпечення в’язнів взуттям і
одягом  (ф.163);  про  передачу-прийом  посади  начальника  тюрми  (ф.268,  1913).  Справи
ув’язнених за розтрату казенних грошей, за крадіжки. Вироки судів (копії). Особові справи
службовців Ізюмської повітової тюрми.

Богодухівська повітова тюрма, ф.163, 63 од. зб., 1864–1878 рр.
Вовчанська повітова тюрма, ф.407, 2 од. зб., 1908–1917 рр.
Ізюмська повітова тюрма, ф.268, 6 од. зб., 1909–1918 рр.

  Див. Історичну довідку про Харківський тюремний замок.
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Розділ 6. ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ.

Управління поліцмейстера міста Харкова

Ф. 52, 3663 од.зб., 1812–1917 рр. Описи, іменний покажчик.

Засноване 1807 р. на підставі Указу уряду від 24 жовтня 1803 р. під назвою Харківська
міська поліція,  на чолі якої стояв поліцмейстер. Входило до відомства Міністерства
внутрішніх  справ,  було  підпорядковане  губернатору.  Керувало  управліннями
поліцейських дільниць міста. Після уведення “Тимчасових правил про упорядження
поліції  у  містах  та  повітах  губернії”  від  25  грудня  1862  р.  було  перейменоване  в
Харківське міське поліцейське управління, а з 1874 р., згідно з указом Сенату від 17
квітня  1874  р.  про  реформу  поліції  Харкова,  пререйменоване  в  управління
поліцмейстера міста Харкова. Здійснювало нагляд за неухильним виконанням законів
та  постанов  самодержавного  уряду,  розпоряджень  губернатора,  губернського
правління  і  губернського  жандармського  управління,  а  також  судових  вироків;
складало  статистичні  відомості  про  населення  міста,  стан  та  діяльність  заводів,
фабрик та учбових закладів та про різні події у місті.
Ліквідоване у зв’язку з Лютневою буржуазно–демократичною революцією в перших
числах березня 1917 р.

Справи  та  відомості  про  осіб,  що  перебували  під  гласним  та  негласним  наглядом
поліції  у політичних справах; про страйки робітників булочних,  друкарень та заготівників
взуття  (1907).  Розпорядження  Харківського  губернського  жандармського  управління  та
губернатора  поліцмейстеру,  поліцмейстера  – приставам поліцейських  дільниць,  донесення
поліцмейстера губернатору та  листування про посилення поліцейського нагляду,  арешти і
обшуки, про розшук та висилку з Харкова за участь у революційному русі, про революційні
виступи  студентів  вищих  учбових  закладів  міста  і  розповсюдження  серед  населення
прокламацій РСДРП. Відомості про вибулих та прибулих ув’язнених у Харківській тюрмі.
Статистичні  відомості  про  стан  міста,  рух  населення  та  епідемії,  про  стан  торгівлі,  про
ярмарки,  фабрики,  заводи  та  культурні  заклади  міста.  Справи  про  дозвіл  та  заборону
проживати в Харкові, про пограбування, пожежі, нещасні випадки та інші події.

Управління поліцейських дільниць міста Харкова

21 фонд, 1195 од.зб., 1850–1916 рр. Описи.

Засновані 1800 р. на підставі указу Сенату від 31 (14) травня 1799 р. До 1868 р. було 3
поліцейських частини. 1868 р., на підставі тимчасових правил про реформу поліції, у
Харкові було утворено дванадцять поліцейських дільниць, а згідно з указом Сенату від
17  квітня  1874  р.  –  шість  поліцейських  дільниць.  Кожну  поліцейську  дільницю
очолював пристав, якого призначав губернатор. Пристав мав у своєму розпорядженні
поліцейських наглядачів.
Ліквідовані  у зв’язку з Лютневою буржуазно-демократичною революцією в перших
числах березня 1917 р.

Листування  щодо виконання  розпоряджень поліцмейстера м.  Харкова про осіб,  що
перебували  під  наглядом  поліції  у  політичних  справах.  Статистичні  відомості  про  склад
населення, про фабрики та заводи. Листування щодо виконання розпоряджень поліцмейстера
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про  санітарний  стан  та  упорядкованість  Харкова,  про  крадіжки  та  допомогу  в  стягненні
боргів. Книги реєстрації арештованих, слідчих справ, пожеж, крадіжок та інших подій.

Управління:
1-ї поліцейської частини, ф.121, 34 од.зб., 1850–1867 рр.
2-ї поліцейської частини, ф.122, 16 од.зб., 1853–1867 рр.
3-ї поліцейської частини, ф.123, 16 од.зб., 1864–1867 рр.
Пристава 1-ї Вознесенської поліцейської дільниці, ф.124, 8 од.зб., 1868–1874 рр.
Пристава 2-ї Михайлівської поліцейської дільниці, ф.125, 15 од.зб., 1868–1875 рр.
Пристава 3-ї Воскресенської поліцейської дільниці, ф.126, 9 од.зб., 1868–1874 рр.
Пристава 4-ї Москалівської поліцейської дільниці, ф.127, 4 од.зб., 1868–1872 рр.
Пристава 5-ї  Німецької  поліцейської  дільниці,  ф.128,  7 од.зб.,  1869–1873 рр.
Пристава 6-ї Миколаївської поліцейської дільниці, ф.129, 4 од.зб., 1870–1874 рр.
Пристава 7-ї Рибної поліцейської дільниці, ф.130, 10 од.зб., 1868–1870 рр.
Пристава 8-ї Монастирської поліцейської дільниці, ф.170, од.зб. 7, 1868–1870 рр.
Пристава 9-ї Базарної поліцейської дільниці, ф.175, 7 од.зб., 1870–1872 рр.
Пристава 10-ї Катеринославської поліцейської дільниці, ф.176, 10 од.зб., 1868– 1870
рр.
Пристава 11-ї Карпівської поліцейської дільниці, ф.177, 5 од.зб., 1868–1870 рр.
Пристава 12-ї Панасівської поліцейської дільниці, ф.178, 4 од.зб., 1868–1870 рр.
Пристава 1-ї поліцейської дільниці, ф.179, 25 од.зб. 5, 1874–1916 рр.
Пристава 2-ї поліцейської дільниці, ф.180, 105 од.зб., 1867–1917 рр.
Пристава 3-ї поліцейської дільниці, ф.181, 280 од.зб., 1874-1909 рр.
Пристава 4-ї поліцейської дільниці, ф.182, 200 од.зб., 1875–1913 рр.
Пристава 5-ї поліцейської дільниці, ф.183, 80 од.зб., 1875–1912 рр.
Пристава 6-ї поліцейської дільниці, ф.184, 122 од.зб., 1874–1916 рр.

Дореформена поліція в містах Харківської губернії

5 фондів, 21 од.зб., 1780–1860 рр. Описи.

Заснована під час утворення Харківської губернії 1780 р. Очолювалась городничим,
якого призначав Сенат з числа дворян. Городничий через губернське правління був
підпорядкований  губернатору.  Ліквідована  на  підставі  “Тимчасових  правил”  про
реформу поліції від 25 грудня     1862 р.

Відомості  про  недоїмки,  розкладку  й  стягнення  з  населення  податків.  Річні
статистичні звіти про стан міст, їх топографію, населення та його заняття, про промисловість,
будівництво, торгівлю та споживання населенням продуктів і таблиці до них (ф. 261, 1838–
1856). Відомості про врожаї і ціни на сільськогосподарські продукти.

Богодухівська міська поліція, ф.173, 1 од.зб., 1861 р.
Вовчанська міська поліція, ф. 261, 2 од.зб., 1838–1860 рр.
Зміївська міська поліція, ф.191, 1 од.зб., 1829 р.
Куп’янська міська поліція, ф.26, 16 од.зб., 1780–1829 рр.
Старобільська міська поліція, ф.260, 1 од.зб., 1829 р.
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Канцелярії поліцейських наглядачів повітових і позаштатних міст губернії та
паровозобудівного заводу.

6 фондів, 148 од.зб., 1870–1914 рр. Описи.

Засновані на підставі “Тимчасових правил” про реформу поліції від 25 грудня 1862 р.
Були  підпорядковані  повітовим  поліцейським  управлінням.  Ліквідовані  у  зв’язку  з
Лютневою буржуазно-демократичною революцією на початку березня 1917 р.

Листування  про  осіб,  що  перебували  під  наглядом  поліції.  Справи  про  стягнення
податків з населення (ф.199). Річні  статистичні  звіти  про стан міст Змієва  та  Золочева за
80-і  роки  XIX ст.,  відомості  про населення,  промисловість,  торгівлю та  будівництво міст.
Окремі статистичні таблиці до річних звітів про ціни на продукти та кількість злочинів.

Канцелярія поліцейського наглядача м. Богодухова, ф.90, 95 од.зб., 1872–1890 рр.
Канцелярія поліцейського наглядача м. Вовчанська, ф.198, 4 од.зб., 1906–1911 рр.
Канцелярія поліцейського  наглядача  м. Змієва,  ф. 49,  2 од.зб.,  1870–1914 рр.
Канцелярія поліцейського наглядача м. Золочева, ф.199, 15 од.зб., 1884–1889 рр.
Канцелярія поліцейського наглядача м. Краснокутська Богодухівського повіту, ф.172, 3
од.зб., 1872 р.
Канцелярія поліцейського наглядача Харківського паровозобудівного заводу, ф.77, 29
од зб., 1902–1907 рр.

Земські суди

7 фондів, 244 од.зб., 1801–1863 рр. Описи.

Засновані 1780 р., під час утворення Харківського намісництва й поділу його на 15
повітів.  Діяли  на  території  повітів,  здійснюючи  функції  судових  і  поліцейських
органів.  Складалися  із  засідателів  –  представників  дворянства  й  очолювалися
земськими  справниками,  підпорядкованими  губернатору.  Спочатку  називалися
нижніми земськими судами, а 1837 р. були перейменовані в земські суди. Ліквідовані
“Тимчасовими правилами” про реформу поліції від 25 грудня 1862 р.

Журнали засідань  земських судів  у карних  та  цивільних справах.  Скарги селян  на
самоуправне закріпачення їх поміщиками; справи про захоплення поміщиками селянських
земель, про уведення у володіння землею окремих осіб та переселення селян в інші райони
(ф. 80).  Статистичні  відомості  про населення та населені  пункти,  про фабрики та заводи,
торговельні обороти на ярмарках, ціни на товари, про стан посівів та врожаю. Справи про
крадіжки, пожежі, нещасні випадки та інші події.

Богодухівський, ф. 94, 47 од.зб., 1838–1863 рр.
Вовчанський, ф.196, 9 од.зб., 1809–1862 рр.
Зміївський, ф.194, 167 од.зб., 1801–1855 рр.
Ізюмський, ф.257, 4 од.зб., 1841–1858 рр.
Куп’янський, ф.192, 1 од.зб., 1861 р.
Старобільський, ф. 258, 1 од.зб., 1853 р.
Харківський, ф. 80, 15 од.зб., 1823–1854 рр.
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Повітові поліцейські управління

5 фондів, 1341 од.зб., 1863–1917 рр. Описи, покажчик.

Засновані замість ліквідованих земських судів на підставі “Тимчасових правил” про
реформу поліції від 25 грудня 1862 р. Здійснювали поліцейські функції на території
повіту.  Очолювались  повітовими  справниками,  які  були  підвідомчі  губернатору.
Повітовим поліцейським управлінням були підвідомчі станові пристави, а в містах,
посадах  і  містечках,  що  не  мали  окремої  поліції  –  дільничні  і  міські  пристави  та
поліцейські наглядачі. Ліквідовані у зв’язку з Лютневою буржуазно–демократичною
революцією в перших числах березня 1917 р.

Листування з губернатором про осіб, що перебували під наглядом поліції у політичних
справах та відомості про них. Справи про стягнення податків з селян і обрання сільських
засідателів,  про  уведення  окремих  осіб  у  володіння  землею  та  відбування  військової
повинності.  Статистичні  відомості  про  населення  повітів,  стан  фабрик  та  заводів  (ф.69),
посівів та врожаю, про ринкові ціни, епідемії та епізоотії. Справи про пожежі, стихійні лиха,
нещасні випадки та інші події.

Богодухівське, ф.54, 1001 од.зб., 1863–1891 рр.
Валківське, ф.55, 11 од.зб., 1904–1916 рр.
Ізюмське, ф.67, 28 од.зб., 1873–1917 рр.
Костянтиноградське Полтавської губернії, ф.927, 2 од.зб., 1905–1906 рр.
Харківське, ф.69, 299 од.зб. 1866–1917 рр.

Станові квартири приставів

13 фондів, 381 од.зб., 1844–1889 рр. Описи.

Засновані  на підставі  закону від 3 червня 1837 р.,  за яким повіти були поділені  на
поліцейські  стани.  Здійснювали  поліцейські  функції  на  території  стану.  Становий
пристав був безпосередньо підпорядкований повітовому справнику, який мав у своєму
розпорядженні соцьких та десяцьких, які виконували його накази та розпорядження
повітового поліцейського управління.  Ліквідовані у зв’язку з Лютневою буржуазно-
демократичною революцією в перших числах березня 1917 р.

Листування про осіб, що перебували під наглядом поліції у політичних справах, про
стягнення податків  з селян,  про військових кантоністів та рекрутів.  Статистичні відомості
про населення та населені пункти, про ринкові ціни та ярмарки, стан посівів та врожаю, про
мости та шляхи, епідемії та епізоотії.

Станові квартири:
Пристава 1-го стану Богодухівського повіту,  сл. Велика Писарівка,  ф.88, 157 од.зб.,
1864–1889 рр.
Пристава   2-го   стану   Богодухівського  повіту,  м. Краснокутськ, ф.89, 104 од.зб,
1868–1889 рр.
Пристава  2-го  стану  Валківського  повіту, сл. Коломак, ф.215, 1 од.зб., 1895 р.
Пристава 1-го стану Вовчанського повіту, сл. Хотомля, ф.38, 2 од.зб., 1847–1853 рр.
Пристава 2-го стану Вовчанського повіту, сл. Вільхуватка, ф.30, 2 од.зб., 1851–   1853
рр.
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Пристава 1-го стану Зміївскького повіту, сл. Олексіївка, ф.189, 11 од.зб., 1844– 1852
рр.
Пристава 2-го стану  Зміївського  повіту,  сл.  Новоборисоглібськ,  ф.190,  3 од.зб.,
1848–1850 рр.
Пристава 1-го стану Ізюмського повіту, сл. Піски, ф.186, 3 од.зб., 1876–1887 рр.
Пристава 2-го стану  Ізюмського  повіту. сл.  Барвінкове,  ф.187, 1 од.зб.,  1884 р.
Пристава 3-го стану Ізюмського повіту, м. Слов’янськ, ф.188, 3 од.зб., 1870–      1886
рр.
Пристава 3-го стану Старобільського повіту, ф.174, 1 од.зб., 1884 р.
Пристава 1-го стану Харківського повіту, сл. Вільшана, ф.36, 30 од.зб., 1848–     1889
рр.
Пристава 2-го стану Харківського повіту, м. Золочів, ф.37, 63 од.зб., 1864–1900 рр.
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Розділ  7.  ВІЙСЬКОВО–АДМІНІСТРАТИВНІ  ОРГАНИ  ТА
УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІЙСЬКА

– Рекрутські присутствія 
– Присутствія у військовій повинності 
– Слобідсько–Український губернський комітет по збору продовольчих запасів для 2-ї армії,

м. Харків
– Розпорядчі комітети
– Тимчасова  комісія  з  перевірки  військовозобов’язаних  службовців  в  організаціях  і

підприємствах, працюючих на оборону держави, м. Харків
– Управління повітових воїнських начальників
– Харківський  повітовий  комітет  у  справах  про  надання  відстроку   призову  до  армії

військовозобов’язаним, м. Харків



Розділ  7.  ВІЙСЬКОВО–АДМІНІСТРАТИВНІ  ОРГАНИ  ТА
УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІЙСЬКА

Рекрутські присутствія 

12 фондів, 813 од.зб., 1803–1874 рр. Описи.

Засновані  1780 р. під час утворення Харківського намісництва.  Підпорядковувались
ревізькому  відділенню  Харківської  казенної  палати.  Проводили  набори  рекрутів  в
армію.  Губернське  присутствіє  існувало  і  діяло постійно.  Підлеглі  йому повітові  й
участкові рекрутські присутствія діяли лише під час проведення рекрутських наборів.
Ліквідовані  указом  Сенату  від  14  травня  1874  р.  у  зв’язку  з  уведенням  загальної
військової повинності.

Розпорядження уряду і  листування про призначення і проведення наборів рекрутів.
Журнали засідань  губернського  (1835,  1845,  1853) і  повітових  рекрутських  присутствій  –
Валківського (1867, 1869–1871, 1874) і  Харківського (1872, 1873).  Постанови волосних та
сільських  сходів  про  виділення  рекрутів  (ф.271,  1867,  1869–1871,  1874).  Листування  про
відкуповування від рекрутської  повинності  (ф.273,  ф.275,  Ф.280) і  дострокове повернення
рекрутів з військової служби (ф.277). Алфавітні та посімейні списки рекрутів. Відомості про
рекрутські набори та надходження, що поступали замість рекрутів (ф.280).

Харківське губернське рекрутське присутствіє, ф.280, 223 од.зб., 1811–1871 рр.

Повітові рекрутські присутствія:
Богодухівське, ф.270, 39 од.зб., 1809–1863 рр.
Валківське, ф.271, 81 од.зб., 1810–1874 рр.
Вовчанське, ф.272, 57 од.зб., 1803–1874 рр.
Зміївське, ф.273, 32 од.зб., 1845–1874 рр.
Ізюмське, ф.274, 55 од.зб., 1809–1874 рр.
2-е Ізюмське, ф.301, 6 од.зб., 1849–1854 рр.
Костянтиноградське Полтавської губернії, ф.878, 41 од. зб., 1852, 1854, 1863-        
1874 рр.
Куп’янське, ф.275, 84 од.зб., 1809–1874 рр.
2-е Куп’янське, ф.302, 9 од.зб., 1837–1850 рр.
3-є Куп’янське, ф.303, 9 од.зб., 1850–1855 рр.
Старобільське, ф.277, 67 од.зб., 1824–1874 рр.
Харківське, ф.279, 110 од.зб., 1809–1873 рр.

Присутствія у військовій повинності 

7 фондів , 8792 од.зб., 1874–1919 рр. Описи.

Засновані  згідно з указами Сенату від 1 і 26 січня 1874 р. у зв’язку з уведенням в
Російській  імперії  загальної  військової  повинності.  Були  у  віданні  Міністерства
внутрішніх  справ.  Займалися  призовом  на  військову  службу,  обліком
військовозобов’язаних,  призначенням  пенсій  інвалидам  війни  і  допомоги  родинам
військових, що загинули під час війни. Ліквідовані 1919 р.
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Журнали засідань Харківського міського у військовій повинності присутствія (1874,
1875, 1877, 1881, 1882, 1884–1886, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1901, 1903, 1915). Справи по
розгляду скарг на неправильний прийом до армії (ф.21); про приписку до призовних дільниць
і  переведення  з  однієї  військової  категорії  до  іншої  (ф.222);  про  мобілізацію  запасних
солдатів (ф.224, ф.225); про призначення пенсій і допомоги інвалідам Першої світової війни і
родинам військових, що загинули (ф.21, 222, 224, 225, 441); зведення про коней, що належали
приватним особам (ф.226); мобілізаційні плани (ф.21, 1910–1913).

Харківське губернське у військовій повинності присутствіє, ф.21, 8225 од.зб., 1874–
1919 рр.
Харківське міське у військовій повинності присутствіє, ф.441, 69 од.зб., 1874–   1919
рр.
Повітові присутствія:
Вовчанське, ф.224, 37 од.зб., 1874–1918 рр.
Зміївське, ф.225, 12 од.зб., 1914–1918 рр.
Ізюмське, ф.226, 27 од.зб., 1900, 1916 рр.
Костянтиноградське Полтавської губернії, ф.841, 100 од. зб., 1875-1919 рр.
Харківське, ф.222, 322 од.зб., 1904, 1919 рр.

Слобідсько–Український губернський комітет по збору продовольчих запасів для
2-ї армії, м. Харків

Ф. 79, 3 од.зб., 1828 р. Опис.

Заснований 13 лютого 1828 р. згідно з указом Сенату від 8 лютого 1828 р. для 
постачання продовольства армії під час російсько-турецької війни. Припинив 
діяльність у грудні 1828 р.

Рапорти повітових комітетів по збору продовольчих запасів; про організацію збирання
продуктів  і  матеріалів  та  повідомлення  повітових  предводителів  дворянства  про  їх
надходження.

Розпорядчі комітети

2 фонди, 773 од.зб., 1878–1919 рр. Описи.

Засновані  згідно  з  указом  Сенату  1874  р.  для  розміщення  постійних  гарнізонів  і
військових частин, що проходили через губернію. Ліквідовані у квітні 1919 р.

Справи  про  розміщення  військових  частин  і  установ  у  губернії,  забезпечення  їх
паливом, фуражем, освітленням, про ремонт приміщень і їх санітарний стан; про виплату
грошів сільським громадам і приватним особам за помешкання; про розміщення німецьких
військових частин (1918). Листування у справах мобілізації до армії.

Харківський губернський, ф.33, 769 од.зб., 1887–1919 рр.
Богодухівський повітовий, ф.503, 4 од.зб., 1878–1880 рр.
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Тимчасова комісія з перевірки військовозобов’язаних службовців в організаціях і
підприємствах, працюючих на оборону держави, м. Харків

Ф. 1033, 1 од.зб., 1917 р. Опис.

Дати організації та ліквідації не виявлені.

Списки військовозобов’язаних службовців.

Управління повітових воїнських начальників

5 фондів, 22 од. зб., 1904-1918 рр. Опис.

Дати виникнення та припинення діяльності не виявлені.

Накази по Богодухівському (ф.945, 1916), Зміївському (ф.947, 1909) та Харківському
(ф.949,  1910)  повітовим  управлінням  воїнських  начальників.  Слідчі  матеріали  про  факти
самовольної  тимчасової  відсутності  та  розтрати  казенного  обмундирування  по
Богодухівському (ф.945, 1916-1917) і Валківському (ф.946, 1916) управлінням.  Листування
Управління  Ізюмського  повітового  воїнського  начальника  з  військовими  частинами  щодо
постачання  коштами  й  продуктами  харчування  (ф.948,  1917).  Листування  Управління
харківського воїнського начальника щодо розшуку військовослужбовців (ф.949, 1908). Іменні
списки військовослужбовців та посвідчення, які видані харківським воїнським начальником
(ф.949, 1905, 1917). Послужні списки солдатів, 15-го уланського Татарського полку, що були
звільнені за демобілізацією 1918 р. (1910, 1918).

Богодухівського, ф.945, 1 од.зб., 1916–1917 рр.
Валківського, ф.946, 7 од. зб., 1914, 1916 рр.
Зміївського, ф.947, 1 од.зб., 1909 рр.
Ізюмського, ф.948, 2 од.зб., 1917, 1918 рр.
Харківського, ф.949, 11 од.зб., 1904, 1908-1910, 1916-1918 рр.

Харківський  повітовий комітет  у  справах  про  надання відстроку   призову  до
армії військовозобов’язаним, м. Харків

Ф. 569, 4 од.зб., 1916–1918 рр. Опис, каталог.

Заснований на підставі «Положення» Ради Міністрів від 6 грудня 1915 р.
Комітет розглядав клопотання адміністрацій підприємств про відстрочки від призову
до армії військовозобов’язаним.
Дата ліквідації не виявлена.

«Положення» Ради  Міністрів  про  комітети у  справах надання відстрочок (1915).
Постанова та циркуляри Тимчасового Уряду та Головного комітету при Головному управлінні
Генерального штабу про надання відстрочок. Списки підприємств і військовозобов’язаних.
Заяви адміністрацій підприємств з питань відстрочок.
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Розділ 8. ФІНАНСОВІ, ПОДАТКОВІ, КРЕДИТНІ ТА СТРАХОВІ
УСТАНОВИ

Харківська казенна палата
Харківська контрольна палата
Харківське губернське та повітові казначейства
Акцизні управління
Канцелярії акцизних наглядачів
Контори акцизного та склянко-шинкового відкупу
Харківське особливе у земських повинностях присутствіє
Харківський  губернський  комітет  по  збиранню  хліба  для  сплати  податних
недоїмок
Канцелярії податкових інспекторів
Харківське губернське у промисловому податку присутствіє
Харківська контора державного банку
Харківський земельний банк
Харківське відділення   Петроградського міжнародного комерційного банку
Відділення Азовсько-Донського комерційного банку
Харківське відділення державного селянського поземельного банку
Харківське відділення  державного дворянського земельного банку
Харківське міське кредитне товариство
Земські каси дрібного кредиту
Харківська губернська спілка установ дрібного кредиту
Харківське губернське присутствіє у справах страхування робітників
Страхові товариства, агенції та представництва
Позичкові каси приватних осіб
Правління емеритальної каси духовенства Харківської єпархії



Розділ  8.  ФІНАНСОВІ,  ПОДАТКОВІ,  КРЕДИТНІ  ТА  СТРАХОВІ
УСТАНОВИ

Харківська казенна палата

Ф. 31, 2597 од. зб., 1782–1919 рр. Описи, каталог, предметно-тематичний покажчик
до реєстрів 4-10 всеросійських переписів населення губернії. 

Заснована 9 жовтня 1780 р. під час утворення Харківського намісництва. До 60-х років
XIX ст.  контролювала усі прибутки і видатки казни по губернії,  відала переписами
населення  для  стягнення  податків,  вела  облік  податних  станів.  До  1838  р.  відала
обліком державних селян, казенними лісами. З початком реформ 60-х років  XIX ст.
керувала  казначействами,  а  з  кінця  XIX ст.  вела  облік  промислових  підприємств  і
спостерігала за обкладанням їх податками. Підпорядковувалась Міністерству фінансів.
Ліквідована  декретом  Раднаркому  України  від  22  лютого  1919  р.  про  організацію
фінансових відділів губернських і повітових виконкомів Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів.

Журнали  засідань,  доповіді,  звіти  казенної  палати  і  повітових  казначейств  про
прибутки  і  видатки  зборів  різних  видів  повинностей.  Відомості  про  прибутки  і  видатки
установ різних відомств. Протоколи торгів на поставку продовольства і фуражу військовим
частинам  (1818).  Реєстри  (“ревизские  сказки”)  4–10  всеросійських  переписів  населення
Харкова і Харківської губернії (1782, 1795, 1811, 1816, 1835, 1850). Бухгалтерські журнали,
настільні реєстри казенної палати з коротким викладом змісту документів і рішень по них.
Відомості про землеволодіння, посіви та врожайність, про податні стани населення.

Харківська контрольна палата

Ф. 414, 52 од. зб., 1844–1916 рр. Опис. 

Утворена 1 січня 1866 р. Контролювала фінансову діяльність установ і учбових закладів 
губернії. Знаходилась у відомстві Міністерства фінансів. Ліквідована декретом 
Раднаркому України від         22 лютого 1919 р. про організацію фінансових відділів 
губернських і повітових виконкомів Рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів.

Річні фінансові звіти Харківської міської думи (1867-1870), губернського правління і
Харківського університету. Бухгалтерські книги і журнали.

Харківське губернське та повітові казначейства

6 фондів, 621 од. зб., 1817–1919 рр. Описи. 

До 1863 р. в Росії кожне міністерство мало своє казначейство, яке збирало, зберігало та 
видавало гроші по своєму відомству.
1863  р.  всі  вони  були  ліквідовані  і  в  губерніях  та  повітах  створені  казначейства  від
Департаменту  головного  казначейства,  які  підпорядковувались  казенній  палаті.  Відали
прийомом,  зберіганням  та  відпуском  грошей  на  витрати,  зв’язані  з  державним
управлінням.

  У фонді є звіти Харківської міської думи за 1844–1863 рр., які надійшли з Харківської казенної палати
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Ліквідовані  Декретом  Раднаркому  України  від  22  лютого  1919  р.  про  організацію
фінансових  відділів  губернських  і  повітових  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів.

Циркуляри та інструкції Міністерства фінансів і Харківської казенної палати (ф.408).
Річні  звіти  казначейства,  відомості  про  його  діяльність.  Справи  і  листування  про
надходження податків, про прийняття на зберігання цінностей і обмін цінних паперів. Про
виплату пенсій. Зведені касові журнали, основні прибуткові журнали повітових казначейств.
Окладні  книги  по  збиранню  викупних  платежів.  Листування  про  недоїмки.  Формулярні
списки та листування про особовий склад казначейства (ф.610).

Харківське губернське казначейство, ф. 408, 566 од. зб., 1862–1919 рр.
Повітові казначейства:
Богодухівське, ф. 679, 1 од. зб., 1817 р.
Вовчанське, ф. 610, 32 од. зб., 1833–1908 рр.
Зміївське, ф. 611, 6 од. зб., 1824–1912 рр.
Ізюмське, ф. 681, 2 од. зб., 1915–1918 рр.
Харківське, ф. 613, 14 од. зб., 1830–1864 рр.

Акцизні управління

4 фонди, 1010 од. зб., 1862–1919 рр. Описи.

Засновані 1862 р. згідно з законом від 4 липня 1861 р. про шинкові збори. Здійснювали
контроль за виробництвом і торгівлею тютюном, цукром і спиртогорілчаними виробами, а
також за надходженням акцизних зборів з цих виробів. Ліквідовані декретом Раднаркому
України  від   22  лютого  1919  р.  про  організацію  фінансових  відділів  губернських  і
повітових виконкомів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

Справи про придбання земельних ділянок для будівництва гуралень, цукрових заводів,
тютюнових  фабрик,  відомості  про  їх  роботу  і  продукцію.  Справи  про  купівлю  казною
земельних ділянок для влаштування винних складів  (ф.34).  Листування про вплив питної
реформи на побут робітників (ф.34, 1899), про заготівлю спирту на заводах і прийняття його
казною.  Відомості  про очистку  спирту холодним засобом (ф.34).  Описи цукрових заводів
(ф.34,  1910–1913,  1916).  Справи  про  нагородження  службовців  акцизного  нагляду  і
вільнонайманих робітників по казенному продажу спирту. Особові справи службовців (ф.34).
Циркуляри управляючого акцизними зборами (ф.501). Річні і операційні звіти по округу про
збирання акцизу з цукру, тютюну і вина (ф.501). Відомості про винокурні, тютюнові, цукрові,
пивоварні  і  медоварні  заводи,  про  кількість  шинків  і  закриття  їх  згідно  з  постановами
сільських громад, про устаткування тютюнових фабрик та кількість робітників на них, про
нагляд за виробленням і продажем тютюну (ф.501). Опис тютюнових фабрик (ф.501, 1866).
Листування про зразки тютюну, що надходив на Всеросійську сільськогосподарську виставку
у Харкові (ф.501, 1887).

Харківське губернське акцизне управління, ф.34, 369 од. зб., 1892–1917 рр.
Акцизні управління губернії:
1-го округу, м. Харків, ф.501, 617 од. зб., 1862–1919 рр.
4-го округу, м. Ізюм, ф.388, 1 од. зб., 1880 р.
5-го округу, м. Вовчанськ, ф.389, 23 од. зб., 1888–1914 рр.

  У фонді 408 є справи казначейського відділення Харківської казенної палати (1862)
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Канцелярії акцизних наглядачів

2 фонди, 36 од. зб., 1850–1862 рр. Описи.

Перебували у віданні акцизних управлінь. Займались стягненням для казни прибутків з
продажу напоїв, вина, спирту, цукру, тютюну, сірників та інших товарів.

Укази, інструкції, розпорядження Харківської казенної палати та листування з нею з
приводу  обліку  виробництва  виноробних  заводів,  розширення  виноробства  та  торгівлі
спиртом і горілчаними виробами (ф.457). Відомості  про  акциз на вино (ф.490).

1-го стану Валківського повіту, ф.457, 34 од. зб., 1850–1862 рр.
2-го стану Куп’янського повіту, ф.490, 2 од. зб., 1851 р.

Контори акцизного та склянко-шинкового відкупу

5 фондів, 88 од. зб., 1817, 1831–1835, 1851–1866 рр. Описи

Акцизні відкупи було уведено в Россії 1817 р. і замінено акцизною системою 1863 р. 
Знаходились у  

віданні Харківської казенної палати.

Устав про питний збір (1817),  положення про склянкові  відкупи (ф.295,1851–1855).
Відомості  про  надходження  питних  зборів.  Документи  з  обліку  надходження  та  витрат
алкогольних  напоїв,  бланків  акцизу  (ф.523,  ф.527),  внесків  у  повітові  казначейства
Харківської  губернії  грошів  за  відпущене  вино  з  поміщицьких  заводів  (ф.295,  ф.981).
Алфавітний  список  відкупників  (1852–1866)  і  книга  обліку  працівників  Вовчанської
склянкової питної контори (ф.981, 1852,).

Контора Харківського губернського акцизного відкупу, ф.295, 53 од. зб., 1817–1835, 
1851–1862 рр.
Контора Вовчанського склянко-шинкового відкупу, ф.981, 25 од. зб., 1851–    1866 рр.
Контора Зміївського акцизного відкупу, ф.523, 1 од. зб., 1852 р.
Контора Слов’янського склянко- шинкового відкупу, ф.527, 8 од. зб., 1846 р.
Контора Чугуївського склянко- шинкового відкупу, ф.529, 1 од. зб., 1855 р.

Харківське особливе у земських повинностях присутствіє

Ф.20, 1777 од. зб., 1850–1875 рр. Описи. 

Засноване  22  лютого  1852  р.  згідно  з  «Правилами  нового  устройства  земских
повинностей» від      13 липня 1851 р. Діяло на території Харківської губернії. Складалося
з губернського предводителя дворянства, голови казенної палати і управляючого палатою
державного майна під головуванням губернатора. Ліквідоване 10 грудня 1875 р.

Журнали  засідань  присутствія.  Відомості  про  надходження  і  витрачання  земських
зборів.  Справи  про  переміщення  і  розквартирування  військ.  Справи  по  забезпечуванню
офіцерського  складу  війська  приміщеннями,  опаленням,  продовольством,  лікарнями;  про
утримання  кадетського  корпусу  в  Полтаві  (1862);  про  утримання  поштових  станцій;  про
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ремонт  тюремних  і  етапних  будинків;  про  стягнення  земських  зборів  з  робітників.  Про
кількісний і майновий стан різних верств населення повітів. Списки землевласників.

Харківський  губернський  комітет  по  збиранню  хліба  для  сплати  податних
недоїмок

Ф. 17, 53 од. зб., 1845–1856 рр. Опис. 

Заснований 30 червня 1845 р. на підставі положення, затвердженого урядом 12 березня
1845  р.  Утворений  з  метою  полегшити  поміщикам  ліквідацію  недоїмок  шляхом
поставок  хліба  військовим  частинам,  розквартированим  у  Харківській  губернії.
Припинив діяльність 1857 р.

Справи  про  організацію  комітету  і  його  діяльність.  Журнали  засідань  комітету.
Відомості про недоїмки поміщиків. Відомості і листування про постачання продовольства і
фуражу для розміщених у губернії військ, про ціни на продукти сільського господарства. Про
розверстку  між  поміщиками  хлібних  і  продовольчих  поставок,  про  хід  цих  поставок,
перевезення  їх і  зберігання.  Про дозвіл поміщицьким селянам замість  податних недоїмок
платити хлібом.

Канцелярії податних інспекторів

18 фондів, 1245 од. зб., 1885–1920 р. р. Описи. 

Засновані  згідно  з  указом  Сенату  від  30  квітня  1885  р.  Спочатку  у  Харкові  було
утворено  5 податних дільниць, а 1911 р. відкрито 6-у дільницю. 1916 р. Харків було
поділено на 18 податних дільниць Податні  інспектори підпорядковувались казенній
палаті.  Наглядали  за  своєчасною сплатою податків  і  зборів,  збирали  відомості  про
доходність  промислових  підприємств,  банків  і  торговельних  закладів,  складали
окладні списки платників податків,  контролювали виконання правил про торгівлю і
роботу підприємств. Ліквідовані декретом Раднаркому України від 22 лютого 1919 р.
про  організацію  фінансових  відділів  губернських  і  повітових  виконкомів  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

Журнали нарад податкових інспекторів губернії (ф.549). Журнали і протоколи засідань
інспекторів 1-ї і 10-ї дільниць Харкова (ф.536, ф.545). Річні звіти про діяльність податних
інспекторів  2-ї  дільниці  Харкова  і  Харківського  повіту  (ф.537,  ф.550).  Листування  про
утворення у м. Харків 6-ї податної дільниці (ф.541). Циркуляри і роз’яснення про діяльність
податних інспекторів з приводу стягнення різних видів податків, проведення ревізій (ф.431,
ф.537,  ф.542).  Справи і   листування про стягнення з  селян недоїмок  по окладних зборах
(ф.536, ф.537, ф.538), про обкладання податками промислових і торговельних підприємств,
власників  будинків,  квартиронаймачів  і  спадкоємців;  про  нагляд  за  правильним веденням
торгівлі,  обслідування  доходності  торговельних  і  промислових  підприємств,  про  види  на
врожай і ціни на хліб, про посівні площи і хлібні запаси, про участь у військових комісіях
(ф.540, ф.542, ф.549, ф.550, ф.551). Списки установ і підприємств, що обкладалися податками
(ф.431, ф.537, ф.546). Скарги платників податків. Річні звіти Генічеського соляного промислу
Південно–Російського солепромислового товариства (ф.537, 1908) та товариства Пономарьов
і Рижов у Харкові (ф.546, 1915–1916)
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Канцелярії податкових інспекторів м. Харкова:
1-ї дільниці, ф.536, 205 од. зб., 1894–1917 рр.
2- ї дільниці, ф.537, 364 од. зб., 1885–1917 рр.
3- ї дільниці, ф.538, 73 од. зб., 1886–1903 рр.
4-- ї дільниці, ф.539, 7 од. зб., 1910 р.
5- ї дільниці, ф.540, 47 од. зб., 1910–1916 рр.
6- ї дільниці, ф.541, 65 од. зб., 1911–1917 рр.
7- ї дільниці, ф.542, 20 од. зб., 1917–1919 рр.
8- ї дільниці, ф.543, 21 од. зб., 1917–1919 рр.
9- ї дільниці, ф.544, 7 од. зб., 1917–1919 рр.
10- ї дільниці, ф.545, 33 од. зб., 1917–1918 рр.
11-ї дільниці -, ф.546, 8 од. зб., 1917–1919 рр.
12- ї дільниці, ф.547, 7 од. зб., 1918 р.
14- ї дільниці -, ф.548, 12 од. зб., 1919 р.
18- ї дільниці -, ф.430, 19 од. зб., 1918–1920 рр.
Повітів:
Вовчанського, ф.551, 9 од. зб., 1894–1918 рр.
Харківського, ф.550, 276 од. зб., 1910–1915 рр.
1- ї дільниці Харківського повіту, ф.549, 62 од. зб., 1903–1909 рр.
Бєльсько-Костянтинівського участку Костянтинівського повіту Холмської губернії, 
ф.431, 10 од. зб., 1910-1915 рр.

Харківське губернське у промисловому податку присутствіє

Ф. 299, 799 од. зб., 1899–1916 рр. Опис. 

Засноване  1899  р.  згідно  з  указом  Сенату  від  8  червня  1899  р.  Розглядало  скарги
власників  підприємств  щодо  нарахування  промислового  податку.  Ліквідоване
декретом  Раднаркому  України  від  22  лютого  1919  р.  про  організацію  фінансових
відділів  губернських  і  повітових  виконкомів  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів.

Журнали засідань присутствія.  Скарги та справи по скаргах власників підприємств,
торговельних  фірм,  акціонерних  товариств  з  приводу  визначення  промислових  податків  і
стягнення штрафів.

Харківська контора державного банку

Ф. 74, 17 од. зб., 1896–1917 рр. Опис. 

З  1843  р.  у  Харкові  діяла  контора  державного  комерційного  банку,  створена  для
сприяння розвитку торгівлі та промисловості.
Згідно з Указом Сенату від 31 травня 1860 р. про реорганізацію кредитних установ
виникла  контора  державного  банку.  Займалась  вексельними  операціями,
кредитуванням  ощадно-позикових,  кредитних  товариств,  державних  установ  і
окремих осіб.
Підпорядковувалась Державному банку Росії та Міністерству фінансів.
Націоналізована згідно з декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України 
від 22 січня 1919 р.
Звіти правління (1906, 1908). Листування з питань банківських операцій.
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Харківський земельний банк

Ф. 71, 13367 од. зб., 1871–1919 рр. Описи. 

Перший акціонерний земельний банк у Росії. Почав діяльність 2 вересня 1871 р. 
Видавав позики під заклад земель і нерухомого майна. Обслуговував поміщиків, 
заможних селян і домовласників         18 губерній і областей півдня європейської і 
азіатської частини Росії. Декретом Тимчасового робітничо-селянського урядуУкраїни 
від 22 січня 1919 р. був націоналізований.

Історичний  нарис  про  діяльність  банку  з  його  заснування  до  1905  р.  Протоколи
загальних зборів акціонерів банку. Звіт банку за 1873 р.,  протоколи і  матеріали до річних
звітів.  Матеріали з’їздів  представників  земельних банків  (1912,  1918).  Журнали оціночної
комісії і справи про оцінку майна, видачу позик під його заклад, про накладання арешту на
майно неспроможних боржників, призначення публічних торгів та визначення опікунів над
майном. Листування про відкриття агенств банку, розширення району його діяльності, про
оформлення  фінансових  операцій  банку.  Листування  з  акціонерними  товариствами  про
банкові операції. Геометричні плани закладених маєтків.

Харківська філія Петроградського міжнародного комерційного банку

Ф. 345, 201 од. зб., 1901–1919 рр. Опис. 

Заснована  1872  р.  Акціонерна  установа,  яка  займалася  дисконтуванням  векселів,
видачею позик під заклад цінних паперів,  майна і  товарів,  купівлею і продажем за
дорученням  процентних  паперів,  дорогоцінних  металів,  акцій  і  облігацій.
Націоналізована декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22
січня 1919 р.

Циркуляри,  інструкції  і  розпорядження  правління  банку,  фінансового  відділу
Комісаріату банків і тимчасового правління у справах колишніх приватновласницьких банків.
Листування з клієнтами і вкладниками про фінансові операції.  Оборотні відомості і касові
звіти, векселі і доручення, котування, акредитивні заяви.

Відділення Азовсько-Донського комерційного банку

3 фонди, 93 од. зб., 1912–1916 рр. Описи.

Варшавське, Лодзинське та Харківське відділення банку розпочали діяльність 1871 р.
Варшавське та Лодзинське відділення припинили діяльність 1917 р., Харківське – у
квітні 1920 р. на підставі постанови Всеукрревкому.

Циркуляри правління та листування з основної діяльності (ф.335), Звіт про фінансову
діяльність  позичковоощадної  та  страхової  каси  (ф.334,  1915).  Поточні  рахунки,  векселі
(ф.335),  особові  рахунки  службовців  правління  та  відділень  банку  (ф.334).  Листування  з
клієнтами – установами та приватними особами з приводу проведених фінансових операції.

Варшавське відділення, м. Варшава, з 1915 р. м. Харків, ф.335, 81 од. зб., 1912, 1914, 
1916 рр.
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Лодзинське відділення, м. Лодзь, м. Харків, ф.336, 6 оз. зб., 1914 р.
Харківське відділення, ф.334, 6 од. зб., 1912, 1914, 1916 рр.

Харківське відділення державного селянського поземельного банку

Ф. 73, 8885 од. зб., 1885–1916 рр. Описи.

Заснована  1885 р.  згідно  з  указом царського  уряду від  18 травня  1882 р.  Сприяла
переходу  частини  поміщицької  землі  до  рук  сільської  буржуазії  на  вигідних  для
дворян умовах.  Особливо широко  використовувалась  урядом під  час  Столипінської
аграрної реформи. До складу правління входили призначені Міністерством фінансів
уповноважені,  неодмінні  члени  і  представники  земства.  Націоналізована  декретом
Тимчасового робітничо–селянського уряду України від 22 січня 1919 р.

Накази по банку, журнали постанов. Справи про видачу заможним селянам позик на
придбання  земельних  ділянок  і  про  продаж  цих  ділянок.  Плани  маєтків,  придбаних
селянським банком та плани земельних ділянок, придбаних заможними селянами.

Харківське відділення державного дворянського земельного банку

Ф. 72, 1003 од. зб., 1885–1899 рр. Опис. 

Заснована  згідно  з  указом  від  3  червня  1885  р.  з  метою  підтримки  поміщицького
землеволодіння  шляхом  надання  їм  пільгових  довготермінових  позик  під  заставу
маєтків  і  будівель.  Управління  банку  складалося  з  призначених  Міністерством
фінансів  управляючого  і  членів  –  оцінювачів  та  членів  правління,  обраних
дворянськими  зборами.  Націоналізована  декретом  Тимчасового  робітничо-
селянського уряду України від 22 січня 1919 р.

Плани маєтків поміщиків

Харківське міське кредитне товариство

Ф. 347, 224 од. зб., 1905–1919 рр. Опис. 

Відкрито товариство 9 березня 1905 р. Статут його було затверджено 1904 р. Фактично
почало  діяти  1  липня  1912  р.,  а  до  1912  р.  відбувалися  лише  збори  пайовиків.
Кредитувало  домовласників  Харкова  під  заставу  майна.  Націоналізоване  декретом
Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22 січня 1919 р.

Протоколи  засідань  правління  товариства,  загальних  зборів  членів  товариства  і
уповноважених  та  ревізійної  комісії.  Звіти  і  баланси  товариства.  Розціночні  відомості
земельних ділянок м. Харків (1916), конверційні угоди із страховими товариствами. Справи
про  видачу  позик  домовласникам  і  установам  під  заклад  нерухомого  майна.  Справи  і
листування  з  питань  особового  складу  товариства.  Листування  з  питань  керівництва
товариством і зміни деяких пунктів його статуту.
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Земські каси дрібного кредиту

2 фонди, 913 од. зб., 1908–1919 рр. Описи.

Засновані  на початку  1908 р.  на підставі  зразкового статуту земських кас  дрібного
кредиту,  затвердженного  Мінінстерством  фінансів  у  червні  1906  р.  Земські  каси
кредитували  сільські  кредитні  і  інші  товариства,  промислові  артілі  та  окремо
заможних селян. Земські каси сприяли проведенню Столипінської аграрної реформи.
Були  підлеглі  земським  управам.  Припинили  діяльність  у  грудні  1919  р.  разом  із
земельними управами.

Положення  уряду  про  установи  дрібного  кредиту  від  7  червня  1904  р.,  зразковий
статут, затверджений 14 червня 1906 р., статут Харківської спілки установ дрібного кредиту
(ф.365, 1916). Інструкції і директиви Управління у справах дрібного кредиту. Типові статути
сільськогосподарських,  кредитних  і  споживчих  спілок,  списки  цих  спілок  по  Харківській
губернії (ф.365). Матеріали першої наради представників земських кас дрібного кредиту, що
відбувалася в Харкові у березні 1911 р. (ф.365). Підготовчі матеріали до з'їзду діячів дрібного
кредиту і  сільськогосподарської кооперації  у С.–Петербурзі 11–16 березня 1912 р. (ф.364).
Постанови  Харківського  губернського  земського  зібрання  про  видачу  позик  кредитним
товариствам.  Журнали засідань  Харківської  губернської  і  повітової  земських кас  дрібного
кредиту, річні звіти земської каси за 1912 р., 1916 р. і повітової – за 1915 р. Баланси з видачі
позик.  Справи про призначення  позик  сільським кредитним споживчим товариствам,  їхні
статути  і  звітність.  Справи  про  видачу  позик  селянам  під  заставу  хліба  та  стягнення
прострочених позик. Листування з заводами і торговельними фірмами про придбання та збут
сільськогосподарських  машин  сільським кредитним  товариствам  для постачання  селянам.
Листування з особового складу кас дрібного кредиту.

Харківська губернська земська каса дрібного кредиту, ф.364, 667 од. зб., 1908–  1919 
рр.
Харківська повітова земська каса дрібного кредиту, ф.365, 246 од. зб., 1908–      1919 
рр.

Харківська губернська спілка установ дрібного кредиту

Ф. 1014, 410 од. зб., 1916–1917 рр. Описи.

Заснована у лютому 1916 р. на підставі Положення від 27 серпня 1915 р. про установи
дрібного кредиту та статуту спілки, затвердженого Міністерством фінансів 25 вересня
1915 р.
Об’єднувала,  в  основному,  сільські  кредитні  та  ощадно-позичкові  товариства  і
кредитувала їх.
У кінці 1917 р. реорганізована на підставі нового положення Тимчасового уряду про
кооперативні організації у Харківську кредитну спілку кооператорів.

Статут спілки. Циркуляри правління членам спілки. Стенограми і матеріали загальних
зборів  уповноважених 31 січня – 1 лютого і  4-5 грудня 1916 р.  Звіти спілки і  кредитних
товариств  про  їх  роботу,  щомісячні  бухгалтерські  звіти.  Протоколи  нарад  кредитних
товариств  по  повітах  Харківської  губернії  і  загальногубернської  наради  спілки  з  питань
заготівлі  на  місцях  та  поставки  хліба  і  фуражу  армії.  Анкети  про  потреби  сільського
господарства України (1917). Протоколи інструкторської колегії  спілки, звіти інструкторів,
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акти ревізії товариств (1916-1920). Баланси спілки. Листування з заводами і торговельними
фірмами про закупівлю сільськогосподарських машин і інших товарів для постачання членів
спілки.  Листування  з  кредитними  товариствами  –  членами  спілки  про  кредитування  їх
грішми  і  товарами.  Справа  про  розробку  нового  статуту  та  реорганізацію  спілки  (1917).
Протокол  з’їзду  кооперативних  спілок  Південно–Східної  спілки  (16  червня  1917  р.).
Листування  про  всеросійський  з’їзд  кооперативів  у  Москві  (1917).  Списки  працівників
спілки.

Харківське губернське присутствіє у справах страхування робітників

Ф. 924, 49 од. зб., 1913–1919 рр. Опис, тематичний покажчик.

Засноване 1913 р. на підставі закону про страхування робітників від 23 червня 1912 р.
Головою  його  був  губернатор,  членами  –  чиновники  місцевих  установ  і  по  два
представники  від  фабрикантів  і  робітників.  Страхування  було  уведено  тільки  на
випадок  тимчасової  втрати  працездатності  і  в  значній  мірі  за  рахунок  відрахувань
заробітної плати самих робітників.
Припинило діяльність у кінці 1919 р.

Протоколи  засідань  присутствія  по  нагляду  за  виборами  правлінь  лікарняних  кас,
циркуляри  відділу  промисловості  Міністерства  торгівлі  і  промисловості  з  роз’ясненнями
закону  і  порядку  діяльності  лікарняних  кас,  про  вартість  лікування  і  утримання  хворих
робітників у лікарнях. Справи про організацію лікарняних кас на підприємствах Харкова і
губернії, їхні статути і звіти про роботу. Листування про об’єднання лікарняних кас      1918
р.

Страхові товариства, агенції та представництва

5 фондів, 16 од. зб., 1900, 1903, 1904, 1907–1919 рр. Описи.

Страхові товариства, їх агенції та представництва були засновані з метою страхування
капіталів, прибутків, життя або працездатності приватних осіб і колективів.
Харківська головна агенція 1-го Російського страхового товариства засноване 1827 р.,
припинила діяльність 1920 р.
Перше взаємне  товариство  страхування  життя  діяло  з  1902  р.  у  Харкові,   1912 р.
переведене до Києва, а  1916 р. – у Петроград. Дату ліквідації не виявлено.
Харківське окружне страхове товариство було засноване 1912 р. Ліквідване 1918 р.
Дати заснування та припинення діяльності Харківської агенції страхового товариства
“Саламандра”  та  головного представництва  2-го  Російського  страхового  товариства
для Харківської та Катеринославської губерній не виявлено.

Матеріали про  утворення  Харківського  окружного страхового товариства (ф.1026,
1912).  Статути Першого взаємного товариства страхування життя за різні роки. Листування
правління  з  управляючими  (ф.984).  Страхові  поліси  та  свідоцтва  (ф.555,  ф.737,  ф.738).
Відомості про заробітну плату фабрично-заводських робітників і службовців (ф.1026). 

Харківська головна агенція 1-го Російського страхового товариства, ф.555, 6 од. зб., 
1910–1918 рр. 
Харківська агенція страхового товариства від вогню “Саламандра”, ф.737, 2 од. зб., 
1907–1919 рр. 
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Головне представництво 2-го Російського страхового товариства  для Харківської  та
Катеринославської губерній у м. Харків, ф.738, 1 од. зб., 1907–1919 рр. 
Перше взаємне товариство страхування життя, Харків–Київ–Петроград, ф.984,  2 од.
зб., 1900, 1903, 1904, 1908, 1909, 1911–1913, 1916, 1918 рр.
Харківське окружне страхове товариство, ф.1026, 5 од. зб., 1912–1918 рр.

Позичкові каси приватних осіб

2 фонди, 393 од. зб., 1884–1890 рр. Описи.

Дати утворення та припинення діяльності не виявлені.

Книги реєстрації позик, виданих під заклад майна. Аукціонні книги.

Позичкова каса харківської купчихи Шмелькової К.І., ф.614, 321 од. зб., 1884–   1889
рр.
Позичкова каса Лук’янченка, м. Харків, ф.615, 72 од. зб., 1887–1890 рр.

Правління емеритальної каси духовенства Харківської єпархії

Ф. 725, 12 од. зб., 1899–1921 рр. Опис.

Дати утворення та припинення діяльності не виявлені.

Виправдні документи до статей прибутку та видатку. Списки членів каси та осіб, що
отримали грошову допомогу. 
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Розділ 9. СТАТИСТИКА

– Харківський губернський статистичний комітет
– Переписні комісії



Розділ 9. СТАТИСТИКА

Харківський губернський статистичний комітет

Ф. 51, 378 од.зб., 1835–1917 рр. Опис.

Заснований  1  березня  1835  р.  на  підставі  правил  про  статистичні  комітети,
затверджених  урядом  20  грудня  1834  р.  Збирав  і  розробляв  статистичні  дані  з
економіки  та  культури  Харківської  губернії.  Головою  комітету  був  губернатор,
неодмінними членами – управляючі Харківської казенної палати, Палати державного
майна, директор народних училищ та інші чиновники місцевих установ. Крім цього,
були дійсні члени, яких обирав комітет, в основному професори університету та інші
вчені  –  спеціалісти  і  члени-кореспонденти  –  повітові  предводителі  дворянства.
Комітет  з  1873 р.  щорічно  видавав  довідник  “Харківський календар”  і  деякі  праці
своїх членів. Ліквідований на підставі постанови Раднаркому України від 15 березня
1919 р.

Журнали  засідань  комітету.  Матеріали  до  щорічного  статистичного  описання
Харківської  губернії:  історико-статистичні  описання  і  щорічні  статистичні  відомості  про
повітові міста і повіти, відомості  про кількість,  класовий склад і  рух населення, кількість
житлових,  торговельних,  громадських  будинків,  заводів  і  фабрик,  ремісників  за
спеціальностями і торговців у містах Харківської губернії. Відомості про населені пункти в
повітах  і  волостях,  кількість  дворів,  хат  та  інших  будівель,  населення  і  наявність
промислових підприємств, шинків тощо. Звіт Харківського губернатора про стан губернії за
1854 р. Відомості  з окремих питань статистики губернії  : кількості  і  видів земель і  лісів,
посіву  і  врожаю  хлібів  і  картоплі,  кількості  заводів  і  фабрик,  кількості  і  видів  учбових
закладів,  педагогів і учнів. Відомості про Харків – таблиці переписів населення міста, що
проводилися  1864,  1873,  1879  рр.,  анкети  про  територію,  населення,  будівлі,  промислові
підприємства,  учбові  заклади,  медичні  установи  (1896,  1910).  Переписні  аркуші  Першого
загального перепису населення по деяких дільницях Харківського, Валківського, Зміївського
та  Старобільського  повітів  (1897).  Відомості  про  архіви  установ  Харківської  губернії,
складені для Московського археологічного товариства (1900).

Переписні комісії

5 фондів, 27 од.зб., 1896–1897 рр. Описи.

Створені  відповідно  до  Положення  про  Перший  загальний  перепис  населення
Російської імперії від 3 червня 1895 р.
Губернська підпорядковувалась Головній переписній комісії та керувала повітовими і
міськими.  Очолювалися:  губернська  –  губернатором,  повітові  –  повітовими
предводителями дворянства. Ліквідовані у листопаді 1897 р.

Інструкції з питань проведення перепису. Протоколи Харківської повітової переписної
комісії (ф.229). Журнали засідань комісії (ф.231), списки населених пунктів повітів (ф.231,
ф.234). Листування про особовий склад комісій.

Харківська міська, ф.229, 10 од.зб., 1896–1897 рр.
Повітові:
Богодухівська, ф.230, 3 од.зб., 1896–1897 рр.
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Вовчанська, ф.231, 3 од.зб., 1896–1897 рр.
Ізюмська, ф.232, 7 од.зб., 1896–1897 рр.
Старобільська, ф.234, 4 од.зб., 1896–1897 рр.
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Розділ 10. МИТНІ УСТАНОВИ

– Харківська митниця



Розділ 10. МИТНІ УСТАНОВИ

Харківська митниця

Ф.84, 848 од.зб., 1870–1919 рр. Описи.

Заснована  1870 р., як одна з десяти внутрішніх митниць Росії. Виконувала ті ж
самі функції,  що і зовнішні митниці; збирала мито з товарів, що ввозились з-за
кордону,  не  пропускала  тих  товарів,  що  їх  не  передбачено  законодавством.
Харківська  митниця була головною складовою митницею,  де на складах могли
залишатись  товари  без  оплати  місця  на  протязі  трьох  років.  Була  підлегла
Департаменту митних зборів Міністерства фінансів. Припинила діяльність    1919
р.

Накази уповноваженого і постанови присутствія Харківської митниці. Листування
і  справи  про  цензуру  друкованих  закордонних  видань,  про  повернення  за  кордон
недозволених для ввозу товарів. Про заборону ввозити деякі товари, зокрема 1914–1917
рр. – німецькі товари. Про затримання контрабандних товарів у місцевих торговців, про
видачу  посвідчень  купцям,  що  ввозили  закордонні  товари,  про  уплату  ними  мита.
Листування  з  іншими митницями про конфіскацію товарів,  провіз  зброї,  сірників  та
інших товарів. Кошториси прибутків і видатків митниці.
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Розділ  11.  ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНИМИ
МАЄТНОСТЯМИ,  ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА  ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА

Харківська губернська креслярня
Канцелярії землемірів 
Органи управління державним майном Харківської губернії
Харківська  губернська  посередницька  комісія  канцелярії  посередників  та

канцелярії уповноважених від Управління державного майна по полюбовному
спеціальному  розмежуванню земель у повітах Харківської губернії

Канцелярія  старшого  чиновника  Управління  державного  майна  по  складанню
“владенных записей”у Харківській губернії

Землевпорядні комісії 
Канцелярія  завідуючого  Харківським  переселенським  підрайоном  Головного

управління землеустрою та землеробства
Тимчасові повітові комісії з надання допомоги приватним особам і підприємствам,

які зазнали збитків під час революції 1905–1907 рр.
Харківський губернський лісоохоронний комітет
Канцелярія  старшого  лісного  ревізора,  завідуючого  роботами  по  укріпленню  і

залісненню пісків і байраків у Харківській і Полтавській губерніях
Лісництва Харківської губернії
Повітові оціночні комісії по відчуженню землі та майна приватних власників для

потреб будівництва
Олександрівський волосний земельний комітет Ізюмського повіту



Розділ  11.  ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНИМИ
МАЄТНОСТЯМИ,  ЗЕМЛЕУСТРОЮ  ТА  ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА

Харківська губернська креслярня

Ф. 25, 19327 од.зб., 1768–1918 рр. Описи, іменний і географічний покажчики.

Заснована  1781 р. згідно з положенням 1775 р. про утворення губерній.
Функції  креслярні:  обміри  і  топографічні  зйомки  місцевості,  межування  земель,
складання планів і карт повітів, міст і окремих землеволодінь.
Підпорядковувалась губернському правлінню.
Ліквідована  Положенням  Раднаркому  України  про  землемірно–технічні  підвідділи
губернських земельних відділів від 6 травня 1919 р. 

Журнали  засідань  Харківського  губернського  правління  у  справах  губернської
креслярні  (1908–1913)  та  звіти  креслярні  про  її  діяльність  (1908–1912).  Справи  про
проведення  і  уточнення  меж земельних  володінь,  складання  межових  книг,  планів  і  карт
окремих  частин  повітів  і  міст  губернії.  Звіти  землемірів  про  межування  земель  під  час
здійснення Столипінської аграрної реформи (1907–1912) і документи для складання планів
по  розверстуванню  земель  (1910–1915).  Межові  книги  –  текстові  описи  меж Харківської
губернії  (1768–1913),  Грайворонського  повіту  Курської  губернії  (1862-1877)  і
Павлоградського повіту Катеринославської губернії (1821–1903).

Канцелярії землемірів 

8 фондів, 164 од.зб., 1781–1879 рр. Описи.

Засновані 1781 р. відповідно до “Учреждений для управления губерний” 1775 р., під
час генерального межування земель у губерніях Російської імперії.
Керували межовими і землевпорядними роботами,  складали плани і  карти губернії,
повітів, окремих населених пунктів і маєтностей.
Губернський землемір підпорядковувався безпосередньо Харківському губернському
правлінню, але водночас і Управлінню межовою частиною Міністерства юстиції, від
якого  одержував  інструкції  і  директиви.  Повітові  землеміри  підпорядковувалися
губернському землеміру.
Ліквідовані  Положенням  Раднаркому  України  про  земельно–технічні  підвідділи
губернських земельних відділів від 6 травня 1919 р.

Указ імператриці Катерини  II про генеральне межування земель (ф.24, 1781). Укази
Харківського  губернського  правління  (ф.24,  1795,  1796,  1798,  1801,  1806,  1819),  приписи
губернського  землеміра  про  проведення  робіт  по  розмежуванню  земельних  володінь.
Циркуляри Управління межовою частиною Міністерства юстиції  про правильне складання
планів міст (ф.406, 1836). Звіти, відомості про роботу повітових землемірів, поновлення меж.
Економіко–географічні  описи території  повітів  губернії,  що містять у собі  дані  про землі,
води, ліси, земні надра, про населення та його заняття (ф.24, 1785, 1805). Статистичний опис
фабрик Охтирського  повіту  (ф.24,  1801).  Справи про розмежування,  відведення  земель за

  У фонді є межові книги, заведені до створення губернської креслярні (1768–1780 рр.)
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заявами окремих власників та про спірні земельні володіння* Документи на право власності
на землю (ф.24, 1864).

Канцелярія  Харківського губернського землеміра,  ф.24,  81 од.зб.,  1781–1854 рр.
Повітові землеміри:
Валківський, ф.970, 3 од.зб., 1832–1843 рр.
Вовчанський, ф.971, 1 од.зб., 1791 р.
Зміївський, ф.406, 12 од.зб., 1826–1858 рр.
Ізюмський, ф.972, 1 од.зб., 1860 р.
Куп’янський, ф.973, 4 од.зб., 1835, 1864 рр.
Старобільський, ф.974, 1 од.зб., 1879 р.
Харківський, ф.42, 61 од.зб., 1827–1849 рр.

Органи управління державним майном Харківської губернії

3 фонди, 6172 од.зб., 1838–1918 рр. Описи.

Харківська  палата  державного  майна  заснована  на  підставі  “Учреждения  об
управлении  государвственными  имуществами  в  губерниях”від  30  квітня  1838  р.
Указом  Сенату  від  22  грудня  1866  р.  замість  неї  утворене  Управління  державного
майна, а 1873 р. – Харково–Полтавське управління землеробства і державного майна.
Завідували державним майном, казенними землями і лісами, управляли державними
селянами.  Займалися  питаннями  розмежування  казенних  земель,  переведенням
окремих осіб з одного стану до іншого, з одної сільської громади до другої, перевіряли
межі  казенних  земельних  володінь.  Керували  роботою  окружних  управлінь
державного майна.
Підпорядковувалися Міністерству державного майна і Міністерству землеробства.
Харково–Полтавське управління землеробства і державного майна ліквідоване 1918 р.

Харківська палата державного майна
           Ф. 32, 5909 од.зб., 1838–1866 рр. Описи, тематичний покажчик.

Циркуляри Міністерства державного майна (1846). Справи про зачислення казенних
селян  до  сільських  громад,  переведення  їх  в  інші  розряди  і  стани;  про  зарахування  до
державних  селян  колишніх  дворових,  тимчасовозобов’язаних  селян  та  кантоністів  (1864–
1865);  про  земельні  суперечки;  прийом  до  казни  поміщицьких  маєтків  (1862–1866);  про
будівництво і  перебудову церков, молитовних будинків;  про стягнення грошей з власників
земель  за  межові  роботи.  Листування  з  Харківською  посередницькою  комісією  і
уповноваженими  по  полюбовному  розмежуванню  земель  щодо  розмежування  казенних
земель і земель приватних власників.

Управління державного майна Харківської губернії
           Ф. 46, 84 од.зб., 1867–1872 рр. Описи, тематичний покажчик.

Справи про перевірку меж суміжних володінь казни, сільських громад і поміщиків;
про  поновлення  втрачених  межових  знаків;  про  захоплення  окремими  поміщиками  землі
казенних  селян  (1867–1868);  про  обчислення  оброчної  податі  з  колишніх  казенних  селян
(1871); про стягнення грошей за межові роботи.

*  У фонді 974 є справа за 1879 р. про розмежування земель приватних власників у Лебединському повіті.
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Харково-Полтавське управління землеробства і державного майна
           Ф. 86, 179 од.зб., 1873–1918 рр. Описи.

Звіти про створення та плани господарства окремих казенних лісових дач. Інвентарні
відомості  і звіти про ревізії  господарства казенних лісових дач – Бесарабської  (1884–1899
рр.),  Катеринославської  (1913),  Подільської  (1889–1918),  Полтавської  (1886–1899),
Харківської  (1873–1914),  Херсонської  (1875–1910),  Чернігівської  (1882–1914)  губерній  і
Київського  удільного  округу  (1902,  1910).  Проекти  трубчатих  колодязів  на  відрубних
ділянках селян сіл Василівки і Ковалівки Полтавського повіту (1913).

Харківська  губернська  посередницька  комісія  канцелярії  посередників  та
канцелярії  уповноважених від  Управління державного майна по  полюбовному
спеціальному  розмежуванню земель у повітах Харківської губернії.

12 фондів, 1539 од.зб., 1839–1881 рр. Описи.

Заснована згідно з указом Миколи I  від 21 червня 1839 р. про створення в губерніях, у
яких  закінчилося  генеральне  межування,  комісій  для  проведення  “полюбовного
спеціального  розмежування  земель  черезполосних  і  спеціального  володіння”  –  для
всіх станів. 
Головою  губернської  посередницької  комісії  був  губернський  предводитель
дворянства. Посередники на місцях обиралися з дворян.
Харківська  палата  державного  майна,  а  з  1866  р.  –  Управління  державного  майна
Харківської  губернії,  призначала  уповноважених,  які  захищали  інтереси  казни,
виконували  функції  посередників  між  казною,  казенними  селянами  і  приватними
власниками  під  час  розмежування  черезполосних  та  спільних  земельних  володінь.
Ліквідовані указом Сенату від 28 травня 1881 року.

Журнали  губернської  посередницької  комісії  (1857,  1863,  1866,  1873,  1878,  1880–
1881).  Річні  звіти  губернської  посередницької  комісії  про  хід  розмежування  (1866–1880).
Щомісячні звіти посередників і землемірів і справи про розмежування казенної, поміщицької,
селянської, церковної землі. Плани і геометричні таблиці земельних ділянок

Харківська губернська посередницька комісія, ф.99, 1288 од.зб., 1839–1881 рр.
Канцелярії повітових посередників:
Богодухівського, ф.101, 52 од.зб., 1841–1878 рр.
Валківського і Зміївського, ф.102, 29 од.зб., 1840–1881 рр.
Вовчанського і Харківського, ф.103, 11 од.зб., 1841–1875 рр.
Зміївського, ф.104, 12 од.зб., 1841–1873 рр.
Ізюмського, Куп’янського і Старобільського, ф.105, 8 од.зб., 1840–1881 рр.
1-ї дільниці Ізюмського повіту, ф.106, 3 од.зб., 1840–1849 рр.
2-ї дільниці Ізюмського повіту, ф.107, 9 од.зб., 1844–1851 рр.
Куп’янського повіту, ф.108, 5 од.зб., 1841–1849 рр.
Канцелярії уповноважених:
Харківського і Валківського повітів, ф.210, 37 од.зб., 1844–1859 рр.
Харківського,   Валківського,  Зміївського   і    Богодухівського   повітів,  ф.213,
73 од.зб., 1841–1868 рр.
Зміївського та Ізюмського повітів, ф.262, 12 од.зб., 1841–1860 рр.
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Канцелярія старшого чиновника Управління державного майна по складанню
“владенных записей”у Харківській губернії
Ф. 41, 212 од.зб., 1867–1872 рр. Опис.

Заснована у січні 1869 р. на підставі указів від 18 лютого і 24 листопада 1866 р. про
особливі  “владенные  записи”,  які  одержували  державні  селяни  після  відміни
кріпосного права.
Підпорядковувалась Міністерству державного майна.
Припинила свою діяльність 1872 р.

Плани робіт (1870) і звіти про визначення меж земель колишніх державних селян, які
вони одержали згідно “владенных записей” (1869). Відомості про доходи земельних угідь та
про землі і ліси, що перейшли до відома Управління державного майна (1872), про кількість
державних селян  у  губернії  і  кількість  населених  ними пунктів.  Оціночні  таблиці  земель
деяких повітів. Плани маєтностей (1867–1868).

Землевпорядні комисії 

9 фондів, 689 од.зб., 1906–1916 рр. Описи.

Створені  на  підставі  указу  “Об  учреждении  губернских  и  уездных
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам” від 4
березня 1906 р.
Запроваджували  у  життя  Столипінську  аграрну  реформу,  здійснювали  примусове
розмежування  земель,  сприяли  руйнуванню  сільської  общини,  надавали  селянам
агрономічну і матеріальну допомогу.
З  29  травня  1911  р.  на  них  покладалося  ведення  всіх  землевпорядних  робіт.  Були
адміністративно–судовим органом по землевпорядкуванню.
Головами комісій були повітові предводителі дворянства.
Підпорядковувались Комітету у землевпорядних справах.
Ліквідовані законом Тимчасового уряду 1917 р.

Ухвали сільських сходів про розподіл землі на відрубні ділянки. Постанови сільських
громад про прийняття проектів розподілу общинної землі на відруби (ф.-60, ф.61, ф.62, ф.63,
ф.64, ф.65) та губернської і повітових землепорядних комісій про їх затвердження. Постанови
агрономічних нарад при повітових землевпорядних комісіях (ф.63).  Справи про виділення
селянам відрубних ділянок з общинних земель, про видачу їм позики на благоустрій цих
ділянок (ф.57, ф.62).  Геодезичні  описи общинних земель сільських громад (ф.57, ф.60) та
експлікації до планів відрубних ділянок.

Харківська губернська землевпорядна комісія, ф.57, 147 од.зб., 1908–1916 рр.
Повітові комісії:
Богодухівська, ф.60, 110 од.зб., 149, 1908–1916 рр.
Валківська, ф.61, 75 од.зб., 1907–1916 рр.
Вовчанська, ф.62, 149 од.зб., 1907–1915 рр.
Зміївська, ф.63, 71 од.зб., 1908–1916 рр.
Ізюмська, ф.64, 17 од.зб., 1910–1912 рр.
Куп’янська, ф.65, 34 од.зб., 1908–1914 рр.
Старобільська, ф.165, 8 од.зб., 1908 р.
Харківська, ф.58, 78 од.зб., 1906–1915 рр.
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Канцелярія  завідуючого  Харківським  переселенським  підрайоном  Головного
управління землеустрою та землеробства

Ф. 921, 26 од.зб., 1911–1916 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації фондоутворювача не встановлені.
Харківський  підрайон  мав  переселенські  пункти  при  залізничних  станціях  Харків,
Воронеж, Курськ, Лиски, Орел, Знаменка.
Переселенські  пункти  обслуговували  переселенців  харчуванням,  допомагали  їх
відправленню, надавали медичну допомогу.
Під час Першої світової війни стали обслуговувати поранених.

Накази  і  розпорядження  Переселенського  управління  і  завідуючого  Харківським
переселенським  підрайоном.  Зведена  відомість  про  діяльність  переселенських  пунктів
Харківського переселенського підрайону (1914–1915). Справи і листування про улаштування
амбулаторій для переселенців,  лазаретів для поранених солдат і про допомогу їм. Особові
справи працівників Харківського переселенського підрайону.

Тимчасові  повітові  комісії  з  надання  допомоги  приватним  особам  і
підприємствам, які зазнали збитків під час революції 1905–1907 рр.

2 фонди, 78 од.зб.‚ 1906–1910 рр. Описи.

Утворені 27 квітня 1906 р. на підставі Закону від 15 березня 1906р. у Богодухівському,
Вовчанському,  Зміївському,  Охтирському  і  Старобільському  повітах  для  розгляду
клопотань  власників,  маєтки  яких  були  спалені  або  розгромлені  селянами  під  час
революції 1905–1907 рр., про видачу їм позик, а також для розподілу асигнованих для
цього царським урядом грошей.
Складалися з повітового предводителя дворянства, який був головою комісії,  голови
повітової  земської  управи, повітового справника і  двох гласних повітових земських
зборів.
Припинили діяльність у липні 1910 р.

Протоколи засідань Харківської губернської і Вовчанської повітової комісій (ф.567). 
Справи про розгляд клопотань власників про компенсацію їм збитків, яких вони зазнали під 
час революції 1905–1907 рр. Списки приватних осіб, які потерпіли від погромів і пожеж в 
листопаді-грудні 1905 р., з зазначенням розміру зазнаних втрат (ф.567)

Богодухівська, ф.566, 1 од.зб., 1906 р.
Вовчанська, ф.567, 77 од.зб., 1906–1910 рр.

Харківський губернський лісоохоронний комітет

Ф. 329, 66 од.зб., 1888–1919 рр. Опис.

Заснований 19 липня 1888 р. згідно з Положенням про збереження лісів від 4 квітня
1888 р.

141



До функцій комітету входило: захист від загибелі і сприяння розростанню лісів, які
належали казні, установам, товариствам і поміщикам. На ліси, що належали селянам,
Положення не поширювалось, за винятком лісів, які були визнані захисними.
До  складу  комітету  входили  представники  губернського  земства  та  державних
установ. Головою комітету був губернатор. Комітет підпорядковувався Міністерству
державного майна.
Ліквідований декретом Всеукрревкому про землю від 5 лютого 1920 р.

Журнали  Харківського  губернського  лісоохоронного  комітету  (1894).  Справи  про
визнання захисними лісних дач, що належали приватним власникам і сільським громадам;
про затвердження планів лісових господарств; про дозвіл вирубувати і викорчовувати ліси.

Канцелярія  старшого лісного  ревізора,  завідуючого роботами по  укріпленню  і
залісненню пісків і байраків у Харківській і Полтавській губерніях

Ф. 516, 38 од.зб., 1908–1918 рр. Опис.

1889  р.  Міністерство  землеробства  і  державного  майна  призначило  у  Харків
лісівника, який відав з цього часу піщано-байрачним округом лісового департаменту
Міністерства  землеробства.  У  жовтні  1918  р.  посада  перейменована  у  старшого
лісного ревізора, який керував роботами по укріпленню і залісненню пісків і байраків
у Харківській і Полтавській губерніях.

Ліквідована 1919 р.

Розпорядження і циркуляри лісового департаменту Міністерства землеробства (1917–
1918). Матеріали всеросійських з’їздів лісівників і лісних техніків (квітень 1917), спеціалістів
по залісненню пісків  та байраків  (червень 1917).  Плани, звіти про роботу по укріпленню
пісків  і  байраків.  Каталоги  посадкового  матеріалу,  наявного  в  розсадниках  Харківської
губернії  (1916).  Доповідь  лісівника  про  лісорозведення  на  непридатних  для землеробства
землях  Харківської  губернії  (1917).  Відомості  та  листування  з  завідуючими  піщано–
байрачними роботами у повітах, про особовий склад службовців піщано–байрачного округу.

Лісництва Харківської губернії

2 фонди, 462 од.зб., 1844–1919 рр. Описи.

1843 р. при Міністерстві державного майна був утворений лісовий департамент, при
якому почав діяти корпус лісничих для управління казенними лісами, охорони їх від
пожеж і порубок.
Лісництва  безпосередньо  були  підпорядковані  лісовому  відділенню  палати
державного майна, пізніше управлінню державного майна; управлінню землеробства і
державного майна.
Ліквідовані декретом Всеукрревкому про землю від 5 лютого 1920 р.

Циркуляри  Міністерства  державного  майна.  Накази  по  корпусу  лісничих.  Річні
господарські  плани лісництв (ф.517, 1904–1911,  1914,  1916–1917, 1919;  ф.672,  1905–1907,
1909–1911, 1913) і звіти про їх виконання (ф.517, 1852, 1853, 1855, 1861, 1865, 1878, 1880–
1881, 1884, 1886, 1893, 1897, 1898, 1900, 1901, 1911, 1913, 1916; ф.672, 1862, 1903, 1907,
1911) Геометричні плани лісних дач (ф.517, 1917–1919). Протоколи про захоплення селянами
казенних випасів, самовільні порубки казенних лісів. Справи про здавання лісів і випасів в
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оренду; про сільськогосподарську виставку у м. Слов’янськ (1901); про будівництво нового
шляху між м. Чугуєв і с. Кочеток (ф.672, 1904). Листування про заготівлю і продаж лісу; про
збирання  насіння  дерев  і  заходи  по  охороні  лісів;  про  ревізії  лісових  дач.  Бухгалтерська
звітність (ф.672, 1909, 1912–1913, 1915–1917).

Ізюмське лісництво, ф.517, 439 од.зб., 1844–1919 рр.
Чугуєво–Бабчанське  лісництво, с. Кочеток,  ф.672, 23 од.зб., 1862, 1903–1917 рр.

Повітові оціночні комісії по відчуженню землі та майна приватних власників для
потреб будівництва

5 фондів,  285 од.зб.  1895–1902, 1911–1915 рр. Описи.

Створювались у разі потреби, мали різні назви.

Справи про оцінку землі та майна, які відчужуються у приватних власників для потреб
будівництва.

Валківська, для потреб Південної залізниці, ф.582, 96 од.зб., 1912 р. 
Зміївська, для будування Північно-Донецької залізниці, ф.495, 74 од.зб., 1911–   1912
рр. 
Куп’янська, для будування Південно-Східної залізниці, ф.493, 5 од.зб., 1895–    1902
рр. 
Харківська,  для  будування  Балашово-Харківської  залізниці,  ф.219,  13  од.зб.,  1895–
1896 рр. 
Харківська, для потреб міста Харків,  ф.494, 97 од.зб., 1911–1915 рр.

Олександрівський волосний земельний комітет Ізюмського повіту

Ф. 1035, 26 од. зб., 1917 р. Опис.

Був  обраний  25  червня  1917  р.  згідно  з  постановою  Олександрівського  волосного
громадського  комітету.  До його  функцій  входило  вирішення  суперечок  про  оренду
землі,  вирубку  лісу,  наймання  робітників,  про  худобу  та  інших  земельних  скарг.
Підпорядковувався  Ізюмському  повітовому  земельному  комітету.  Витрати  на
утримання комітету передбачались за рахунок кредиту, що був відкритий з цією метою
Тимчасовим Урядом. Комітет складався з п’яти членів і трьох заступників. Мав свою
управу  з  трьох  осіб:  голови,  його  товариша  та  секретаря.  Дату  ліквідації  комітету
встановити не вдалось.

Протоколи І та ІІІ з’їздів селянських депутатів Ізюмського повіту Харківської губернії
(1917),  засідань  повітового  та  волосного  земельних  комітетів.  Документи  з  керівництва
діяльністю волосного земельного комітету (накази, циркуляри, листування, списки). Справи
про  здавання  поміщицької  землі  в  оренду  малоземельним  та  безземельним  громадянам
сільських товариств; про встановлення прогону для худоби через землі сільських товариств;
про  перепис  дрібних  селянських  господарств;  надходження  земельних  зборів.  Список
заможних громадян волості з відомостями про кількість власної худоби.. Розписки громадян
про одержання  грошей від комітету за участь  в  його роботі.  Прибутково-видаткова  книга
волосного земельного комітету.
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Розділ 12. УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ,
БУДІВНИЦТВА, ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Канцелярія старшого фабричного інспектора Харківської губернії
Харківське губернське у фабричних та гірничозаводських справах присутствіє
Правління Російського паровозобудівного і механічного товариства та Харківський

паровозобудівний завод
Машинобудівний завод акціонерного товариства „Герлях і Пульст”
Завод землеробських машин акціонерного товариства Гельферіх-Саде
Завод землеробських машин Мельгозе
Завод Російського товариства “Загальна компанія електрики” (ВЕК)
Харківський машинобудівний завод К.Г. Шиманського
Харківська  фабрика  Південно-Російського  товариства  пенькової  та  канатної

промисловості
Харківське товариство “Цукрово-рафінадний завод”, с. М. Данилівка
Славгородський буряко-цукровий завод спадкоємців князя В.В. Голіцина,     

               с. Славгород Охтирського повіту
Новохарківська фаянсова фабрика М.С. Кузнецова в селі Буди Харківського повіту

та  губернії:  з  1893  року  -  Харківська  фабрика  товариства  виробництва
порцелянових  і  фаянсових  виробів  М.  С.  Кузнецова,  с.  Буди  Харківського
повіту та губернії

Правління  Миколо-Михайлівського  акціонерного  товариства  скляної  та
кам’яновугільної промисловості

Харківське  відділення  російського  акціонерного  товариства  коксової
промисловості та бензолового виробництва (Коксобензол)

Тютюнові фабрики м. Харкова
Харківська парова олійниця і фабрика фарб товариства Г. Бочарова.
Будівельні комісії Харківської губернії
Харківська трудова будівельна артіль
Управління будівництва залізничної лінії Мерефа-Херсон
Управління Південної залізниці
Харківський комітет по перевезенню мінерального палива, руди, флюсів, солі та

чавуну з гірничого району Півдня Росії
Поштово-телеграфні контори губернії



Розділ  12.  УСТАНОВИ  ТА  ПІДПРИЄМСТВА  ПРОМИСЛОВОСТІ,
БУДІВНИЦТВА, ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Канцелярія старшого фабричного інспектора Харківської губернії

Ф. 922, 249 од. зб., 1895–1919 рр. Описи, тематичний покажчик.

Заснована 1895 р. на підставі статті 47-ї Статуту про промисловість, за якою посаду
старшого  фабричного  інспектора  уведено  в  декількох  губерніях  з  розвиненою
промисловістю.  У  розпорядженні  старшого  фабричного  інспектора  Харківської
губернії було п`ять дільничних фабричних інспекторів. Їхнім обов`язком за статутом
було наглядати за  додержанням фабричного законодавства  і  обов`язкових постанов
Присутствія  у  фабричних  справах  на  підприємствах,  затверджувати  правила
внутрішнього  розпорядку,  розбирати  „непорозуміння”  між  робітниками  і
підприємцями,  тобто  запобігати  страйкам.  Фабричні  інспектори  були  підлеглі
спочатку  Департаменту  торгівлі  і  мануфактур  Міністерства  фінансів,  а  пізніше  –
відділу промисловості Міністерства торгівлі і промисловості. Припинила діяльність у
кінці 1919 р.

Циркуляри відділу промисловості і листування з ним про введення інституту старост
на підприємствах (1903), про лікарняні каси та бронювання робітників на підприємствах під
час Першої світової війни. Відомості про страйковий рух у губернії, про страйки робітників
цукрових і канатного заводів 1902 р., Харківського паровозобудівного заводу 1 травня 1902
р., різних підприємств 1913 і 1915 рр. Звіт про діяльність старшого фабричного інспектора за
1912 р. Річні анкетні відомості про фабрики й заводи Харківської губернії: про механізми,
устаткування,  двигуни,  кількість  і  рух  робітників  і  сплачену  їм  загальну  суму  заробітної
плати,  види і  кількість  виробленої  продукції,  її  вартість,  про  витрачені  матеріали  (1909–
1916),  про  боротьбу  харківських  робітників  за  8-годинний  робочий  день,  організацію
робітничого  контролю  на  підприємствах  за  часів  Тимчасового  уряду  1917  р.  Справа  про
страйк робітників паровозобудівного заводу в жовтні 1918 р. Відомості про нещасні випадки
з робітниками (1895–1915), про рух сум штрафних капіталів заводів (1907–1911)

Харківське губернське у фабричних та гірничозаводських справах присутствіє

Ф. 923, 65 од. зб., 1900–1917 рр. Опис.

Засноване  1899р.  на  підставі  Положення  про  Головне  присутствіє  у  фабричних  та
гірничозаводських справах від 7 червня 1899 р. Головою присутствія був губернатор,
членами  –  начальник  губернського  жандармського  управління,  чиновники  і
представники  від  підприємців.  Завдання  –  дотримання  фабричного  законодавства.
Припинило діяльність після 1917 р.

Журнали  засідань  присутствія  у  питанні  розгляду  заяв  фабричних  інспекторів.
Обов`язкові постанови присутствій інших губерній (1900–1902); циркуляри й розпорядження
Головного присутствія у фабричних та гірничозаводських справах з роз`ясненням фабричних
законів.  Листування  про  компенсацію  робітникам  заводів  і  фабрик  за  каліцтво  на
виробництві, про розробку середніх норм заробітної плати чорноробам (1907). Справи про
порушення фабрикантами статуту про промисловість.
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Правління  Російського  паровозобудівного  і  механічного  товариства  та
Харківський паровозобудівний завод

2 фонди ‚ 3660 од. зб., 1895–1919 рр. Описи, тематичні покажчики.

Товариство засноване у Петербурзі в липні 1895 р., після затвердження урядом його
статуту; одночасно почалося будівництво заводу в Харкові.
Завод почав  виробництво 1896 р.;  випускав  паровози,  парові  котли,  різні  верстати,
двигуни, устаткування для морських портів, кораблів та воєнних заводів. 
Націоналізований 1919 р., контора товариства в Петрограді припинила існування.

Статут  товариства,  справа  про  його  організацію.  Протоколи  загальних  зборів
акціонерів  з  доповідями  правління  товариства.  Протоколи  правління  товариства  з
матеріалами (1895–1915). Кошториси, справи й листування про проектування і будівництво
заводу, замовлення матеріалів, устаткування цехів; про розширення заводу  1912–1913 рр.,
1916 р. План заводу і цехів та описання їх; відомості про кількість робітників та щорічний
випуск паровозів (1912), щомісячні довідки про випуск продукції (1898–1907, 1916, 1917);
каталоги й прейскуранти виробів заводу. Перший договір з Міністерством шляхів сполучення
на збудування  480 паровозів  (ф.930),  договори,  справи й  листування управлінь  залізниць,
державних  заводів  і  приватних  фірм  про  замовлення  морських  портів  (Севастополя,
Таганрога,  Владивостока  та  інших);  креслення  паровозів  (ф.930);  листування  про  хід
виконання замовлень, акти випробування готових паровозів, відгуки замовників про якість
виробів. Повідомлення директора заводу і листування про випуск першого (1897) і сотого
(1898)  паровозів;  справи  про  введення  у  виробництво  заводу  нових  видів  продукції.
Матеріали  про  участь  робітників  заводу  в  революційному  русі:  про  перший  страйк
молотобійців 9 червня 1897 р. (ф.930), про загальний першотравневий страйк 1900 р., про
участь робітників заводу в революційних подіях    1905 р. у Харкові; про тривалий загальний
страйк на заводі 1912–1913 р., страйковий рух 1915–1916 рр. Матеріали про умови праці і
побутові  умови  робітників  заводу  за  увесь  час  його  існування;  листування  про  житлове
будівництво,  організацію  їдальні,  крамниці,  школи  для  дітей  робітників  і  курсів  для
робітників  (1897–1900).  Листування  щодо  проекту  утворення синдикату  паровозобудівних
заводів  (1900),  протоколи  ради  представників  паровозобудівних  заводів  і  листування  про
діяльність ради (1905–1917).

Правління Російського паровозобудівного і механічного товариства, м. Харків ф.930,
374 од. зб., 1895–1919 рр.
Харківський  завод  Російського  паровозобудівного  і  механічного  товариства,  ф.749,
3286 од. зб., 1895–1917 рр.

Машинобудівний завод акціонерного товариства „Герлях і Пульст”

Ф. 562, 791 од. зб., 1899–1919 рр. Описи, тематичний покажчик.

Заснований 1898 р. у Варшаві;  1915 р. евакуйований у Харків. Виготовляв верстати
для залізничних майстерень. 1919 р. націоналізований.  1920 р. перетворений у цех
Харківського паровозобудівного заводу.

Статут акціонерного товариства Герлях і Пульст. Звіти про діяльність заводу (1910–
1914).  Описи  інвентаря  заводу  (1906,  1918);  описання  верстатів,  які  виробляв  завод,
калькуляції виробів; відомості про виробничу потужність заводу (1909, 1917). Листування із
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замовниками  про  виконання  замовлень  (1903),  постачання  заводу  сировини,  бронювання
робітників  (1915–1917).  Правила  внутрішнього  розпорядку  на  заводі,  матеріали  про
утворення  лікарняної  каси  та  її  статут;  відомості  про  нещасні  випадки  з  робітниками,
листування з фабричним інспектором з питань праці (1916–1918); протоколи та листування
обласного союзу фабрикантів і заводчиків щодо розробки робітничого законодавства (1917).
Оголошення  про  націоналізацію  заводу  1919  р.,  листування  про  організацію  робітничого
управління заводом.

Завод землеробських машин акціонерного товариства Гельферіх-Саде

Ф. 668, 3261 од. зб., 1895–1919 рр. Описи, тематичний покажчик.

Заснований 1879 р. харківським купцем М. Гельферіх-Саде під назвою Механічна та
чавуноливарна  майстерня.  1895  р.  перетворений  у  Завод  землеробських  машин
акціонерного  товариства  Гельферіх-Саде.  Націоналізований  1920  р.  Після
націоналізації отримав назву 1-й Харківський державний завод сільськогосподарських
машин.

Журнали  засідань  правління  товариства  (1914–1918);  річні  фінансові  звіти  заводу
(1897–1909).  Щомісячні  відомості  про  продуктивність  заводу  1915  р.  і  анкета  про  стан
виробництва та вартість продукції, про кількість робітників і суму виплаченої їм заробітної
плати  за  1915  р.;  відомості  про  кількість  робітників  на  заводі  1917  р.  Листування  з
уповноваженим  по  нагляду  за  виконанням  воєнних  замовлень.  Справи  й  матеріали  про
уведення  на  заводі  8-годинного  робочого  дня,  про виникнення  робітничих  організацій  та
боротьбу за робітничий контроль і організацію контрольної комісії.  Протоколи заводського
комітету, його оголошення про внутрішній розпорядок на заводі, відозва контрольної комісії
до робітників  у справі поліпшення виробництва (1917).  Відомості  про нещасні  випадки з
робітниками.  Баланси  заводу  та  головні  бухгалтерські  книги.  Особові  справи
військовозобов`язаних робітників.

Завод землеробських машин Мельгозе

Ф. 259, 158 од. зб., 1880–1919 рр. Опис.

Заснований 1880 р., націоналізований 1920 р. Після націоналізації почав зватися 2-й
державний завод землеробських машин ім. Артема.

Свідоцтво  на  право  заснування  заводу  (1880).  Статут  заводу,  затверджений  1913р.
Креслення машин та знарядь для землеробства, прейскуранти і описання машин російських
та  німецьких  фірм; листування про збут виробів заводу і  відгуки покупців  про їх якість.
Циркуляри  і  розпорядження  харківських  уповноважених  по  обороні  і  паливу  та  воєнно-
промислового комітету, листування з ними про виконання воєнних замовлень (1915–1918).

Завод Російського товариства “Загальна компанія електрики” (ВЕК)

Ф. 348, 2387 од. зб., 1903–1919 рр. Описи.

Дата  заснування  заводу  не  виявлена.  Завод  знаходився  у  м.  Рига,  а  правління
акціонерного товариства ВЕК – у Петрограді. Завод виготовляв різні електромашини,
прилади для підприємств, електростанції для морських суден і залізниць. У зв’язку з
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воєнним станом 1915 р. обладнання, вироби, а також робітники і службовці заводу
були евакуйовані. Частина заводу була евакуйована у Москву і Петроград, а основна
частина заводу та  його робітників  була евакуйована до Харкова,  де  завод поновив
свою роботу 1 жовтня 1915 р.
1919 р. завод було націоналізовано і він перейшов у підпорядкування електротресту
Центрального району.

Справи  про  замовлення,  отримані  Петербурзьким,  Харківським,  Московським,
Київським,  Катеринославським,  Ростовським,  Самарським,  Варшавським,  Томським,
Берлінським, Страсбурзьким та іншими відділеннями ВЕК. Бухгалтерські книги.

Харківський машинобудівний завод К.Г. Шиманського

Ф. 748, 11 од. зб., 1905–1919 рр. Опис.

Почав функціонувати 1870 р.
Виготовляв  обладнання  та  машини  для  маслобійних  заводів  та  млинів,  дрібне  та
середнє чавунне лиття.
Після націоналізації 1918 р. – завод “Червоний жовтень”.

Книги особових рахунків робітників та їх медичних оглядів. Бухгалтерські книги.

Харківська  фабрика  Південно-Російського  товариства  пенькової  та  канатної
промисловості

Ф. 531, 78  од. зб., 1898–1919 рр. Опис.

Заснована 1895 р.
До 1910 р. окрім пеньково-канатного відділу функціонував відділ канатно-дротовий,
який було організовано для випуску підйомних сталевих канатів.
1917 р. підприємство було націоналізоване.

Книги:  особових  рахунків  робітників  фабрики,  штрафні,  внутрішнього  розпорядку,
табелі робочих, грошові прибутково-видаткові книги.

Харківське товариство “Цукрово-рафінадний завод”, с. М. Данилівка

Ф. 242, 1 од. зб., 1900–1902 рр. Опис.

Харківське  товариство  “Цукрово-рафінадний  завод”  почало  функціонувати  1877  р.
Припинило діяльність 7 листопада 1917 р.

Прибутково-видаткові та касові документи товариства.

 У фонді є документи заводу «Червоний жовтень» за 1918–1919 рр.
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Славгородський буряко-цукровий завод спадкоємців князя В.В. Голіцина,      м.
Славгород Охтирського повіту

Ф.1022, 8 од. зб., 1909-1912 рр. Опис.

Завод заснований 1858 р. 
1910 р. його орендарем був Торговий дім „Л. Гуревич із синами”. Інших відомостей 
про діяльність заводу немає.

Баланси головної книги та стан її рахунків (1910). Баланс плантаторів заводу (1911,
1912) та  балансовий зошит „Плантаторів  великих” (1910),   Відомості  на видану  платню
службовцям заводу (1910).  Виписка з  рахунку Торгового дому „Л.  Гуревич із  синами” по
конторі заводу (1910).

Новохарківська  фаянсова  фабрика  М.С.  Кузнецова  в  селі  Буди  Харківського
повіту та губернії;  з  1893 року -  Харківська фабрика товариства виробництва
порцелянових і фаянсових виробів М. С. Кузнецова

Ф. 634, 172 од. зб., 1888–1918 рр. Опис.

Заснована  М.  С.  Кузнецовим 1888 р.  під  назвою “Ново-Харківська  фабрика  М.  С.
Кузнецова  в  селі  Буди”.  1893  р.  перетворена  у  фабрику  акціонерного  товариства.
Націоналізована  1919  р.  Після  націоналізації  отримала  назву  „1-й  Харківський
державний фаянсовий завод”.

Відомості  про  щорічний  виробіток  продукції  і  вартість  виробництва  (1901–1910,
1918); звіти за деякі місяці (1902, 1906–1910). Прейскуранти на вироби фабрики (1903, 1913,
1914,  1917),  листування  щодо  замовлення  виробів,  постачання  сировини і  матеріалів  для
виробництва. Опис нерухомого майна фабрики (1906) та відомості про устаткування фабрики
(1905–1908).  Правила  внутрішнього  розпорядку  (1906),  книга  реєстрації  малолітніх
робітників (1912), книги реєстрації й заяви про нещасні випадки з робітниками (1904–1917);
справа про організацію лікарняної каси, її  статут,  звіт про її  роботу за 1916 р. Протоколи
наради заводчиків Харкова в питаннях боротьби зі страйковим рухом (1916); листування з
правлінням фабрики в Москві з приводу постанов зборів робітників і фабричного комітету
щодо зняття з роботи управляючого фабрики; про взаємовідносини робітничих організацій з
адміністрацією  і  поліпшення  умов  праці.  Справа  про  організацію  обласної  спілки
фабрикантів і заводчиків Харківського району. 

Правління  Миколо-Михайлівського  акціонерного  товариства  скляної  та
кам’яновугільної промисловості

Ф. 331, 2 од. зб., 1910–1913 рр. Опис.

Початок діяльності – 1903 р; припинило існування 7 листопада 1917 р.

Щомісячні статистичні таблиці про відвантаження вугілля з Донбасу товариству 
“Продвугілля” та наряди на відвантаження вугілля клієнтам.
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Харківське  відділення  російського  акціонерного  товариства  коксової
промисловості та бензолового виробництва (Коксобензол)

Ф. 447, 240 од. зб., 1916–1919 рр. Опис.

Засноване в липні 1916 р. для будівництва й експлуатації коксових печей, бензолових і
інших  заводів  та  встановлення  монопольних  цін  на  продукти  свого  виробництва.
Припинило діяльність у кінці 1919 р.

Протоколи  установчих  зборів  акціонерів  і  ради  товариства  (1916),  протоколи  ради
щодо обговорення звіту правління за перший рік існування Коксобензолу. Описання заводів
Коксобензолу; програми виробництва коксу і інших продуктів, звіт про роботу Харківської
хімічної  лабораторії  за  1917 р.,  відомості  про  будівництво  коксових  печей  і  заводів;  про
виробництво коксу і  побічних продуктів.  Список гірничопромислових підприємств Півдня
Росії за 1916 р.

Тютюнові фабрики м. Харкова

3 фонди, 74 од. зб., 1889–1919 рр. Описи.

Дати  створення  фабрик  не  виявлено.  Тютюнова  фабрика  П.  Бураса  1889  р.  вже
працювала. Після націоналізації отримала назву “1-а державна тютюнова фабрика”.
Товариство на паях братів Кальфа засновано в квітні 1915 р., тютюнова фабрика на
цей час вже діяла.  1920 р. націоналізована.
Тютюнова фабрика І.Л. Шерешевського прибула до  Харкова з м. Гродно 1916 р. Дата
ліквідації не встановлена.

Протоколи загальних зборів пайовиків товариства братів Кальфа (ф.751); листування з
Радою народного  господарства  України  про видачу цигарок  та  тютюну підприємствам та
установам  (ф.751,  1919).  Договори  на  виконання  воєних  замовлень,  листування  з
підприємствами  –  замовниками   та  постачальниками  сировини  і  матеріалів  (ф.976).
Бухгалтерські книги, списки та особові рахунки працівників фабрик.

Тютюнова фабрика П. Бураса, ф.750, 24 од. зб., 1889–1915 рр.
Тютюнова фабрика товариства на паях братів Кальфа, ф.751, 34 од. зб., 1903–1919рр.
Тютюнова  фабрика   акціонерного  товариства  І.Л. Шерешевського,  ф.976,          16
од. зб., 1914–1919 рр.

Харківська парова олійниця і фабрика фарб товариства Г. Бочарова.

Ф. 532, 31 од. зб., 1894–1916 рр. Опис.

Завод Г. Бочарова у  Харкові був заснований 1876 р. Припинив діяльність маніфестом
Тимчасового  робіничо-селянського  уряду  1-14  січня  1919 р.

Книги   бухгалтерії‚   талони   посвідчень   на   отримання   паїв;   листування   зі
споживачами  продукції  фабрики.
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Будівельні комісії Харківської губернії

3 фонди, 718 од. зб., 1833–1864 рр. Описи.

На підставі указу Сенату у кінці 1833 р. заснована Харківська губернська будівельна
комісія,  а    1834  р.  –  Харківська  губернська  шляхова  комісія.  Їх  завданням  було
наглядати  за  будуванням  державних,  громадських  і  приватних  будівель,  будувати
шляхи і  шляхові  спорудження.  Комісії  були у віданні  Головного управління шляхів
сполучення і публічних будівель. У грудні 1849 р. обидві комісії об`єднано і з 1850 р.
утворено Харківську губернську будівельну і шляхову комісію . Ліквідована 1865 р. Її
основні  функції  передані  утвореному  будівельному  відділенню  Харківського
губернського правління.

Справи  про  утворення  комісій  (1833–1834);  журнали  їх  засідань  за  весь  період
існування; циркуляри й розпорядження Головного управління шляхів сполучення і публічних
будівель (1834–1837). Відомості про стан державних будівель, шляхів і шляхових споруджень
Харківської губернії; звіти й відомості про виконані роботи; описання ґрунтових поштових
шляхів  і  кошториси  на  їх  будівництво;  кошториси  на  спорудження  будинків  для установ,
тюрем та інших державних будівель. Справи про складання планів Харкова та інших міст
губернії (1851, 1859, 1861); проекти, справи і листування про розгляд і затвердження проектів
громадських  та  приватних  будинків,  надання  позик  на  будування;  кошториси  Харківської
міської думи на будування торговельних приміщень; справи про будівництво Слов`янського
курорту (1845–1852); прокладання поштових шляхів і будування станцій і мостів на території
губернії. Указ Сенату (1842) і справи про благоустрій Харкова, брукування вулиць у центрі,
очищення  річок,  укріплення  берегів  (1852,  1854),  влаштування  бульвару  (1843)  та  садів;
справа  про  страхування  будинків  (1843).  Справи  про  прокладання  телеграфної  лінії  від
Харкова  до  Кременчука  (1855),  листування  про  будівництво  шляху  з  Харкова  до  Криму
(1859). Листування щодо обліку виробників цегли (1847).

Харківська губернська будівельна комісія, ф.160, 277 од. зб., 1833–1849 рр.
Харківська губернська шляхова комісія, ф.162, 37 од. зб., 1838–1849 рр.
Харківська губернська будівельна і шляхова комісія, ф.161, 404 од. зб., 1843–1864 рр.*

Харківська трудова будівельна артіль

Ф. 435, 74 од. зб., 1911–1912 рр. Опис.

Почала діяти 20 листопада 1911 р. Мета її створення – об’єднання майстрів різних
спеціальностей для виконання будівельних та ремонтних робіт по домовленності,  а
також посередництво з найму двірників, охоронців та робітників.
Членами артілі були дрібні торговці, купці, службовці і робітники. Артіль працювала
до серпня 1912 р.

Проект статуту, протоколи загальних зборів артілі, списки членів артілі та заяви про 
прийняття, угоди, кошториси та листування з замовниками про проведення робіт.

* У фонді є документи установ-попередників.
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Управління будівництва залізничної лінії Мерефа-Херсон

Ф. 747, 144 од. зб., 1904–1920 рр. Описи.

Дати створення та припинення діяльності не виявлені.

Листування про спорудження  залізничної  колії  та  різних споруд на ній.  Справи та
листування про відчуження приватних земельних володінь для потреб залізниці з планами
ділянок; грошова звітність агентів по розрахунках з володарями ділянок.

Управління Південної залізниці

Ф. 318, 167 од. зб., 1886–1914 рр. Опис.

Постановою  Ради  Міністрів  Російської  імперії  від  24  травня  1906  р.,  колишні
самостійні  Курсько-Харківсько-Севастопольська  та  Харківсько-Миколаївська
залізниці  з  1  січня  1907  р.  були  об`єднані  в  одну  мережу  під  назвою  Південних
казенних залізниць. 
З 1 листопада 1894 р. відбулось приєднання до Курсько-Харківсько-Азовської дороги
Лозівсько-Севастопольської залізниці разом з відбудованою перед тим і відкритою для
руху 3 серпня 1892 р. лінії Джанкой-Феодосія.
Управління  доріг  називалось  тоді:  „Управління  Курсько-Харківсько-Азовської,
Лозівсько-Севастопольської та Джанкой-Феодосійської залізниць”.
1901–1907 рр. споруджена лінія Миколаїв-Херсон.

Протоколи  засідань  технічної  комісії  представників  рухомого  составу,  звіти  про
перевезення мінерального палива,  руди (1902),  статистичний збірник Міністерства  шляхів
сполучення про рух товару по залізницях (1905), збірник наказів по Управлінню Південної
залізниці  (1907),  матеріали про економічне обстеження краю, який розташований поблизу
залізниці, щоденний журнал „Вісник Південної залізниці” (1912). Відомості центрального та
стаціонарного архівів на Південній залізниці, книги особового складу Південної залізниці.

Харківський комітет по перевезенню мінерального палива, руди, флюсів, солі та
чавуну з гірничого району Півдня Росії

Ф. 585, 5 од. зб., 1910–1916 рр. Опис.

Журнали засідань комітету. Наряди-вимоги та листування про надання вагонів 
споживачам палива. Заяви службовців комітету про видачу авансів.

Поштово-телеграфні контори губернії

3 фонди, 33 од. зб., 1886–1916 рр. Описи.

Харківська центральна поштово-телеграфна контора відкрита 1 липня 1887 р. 
Припинила діяльність 7 листопада 1917 р.
Харківська 4-а поштово-телеграфна контора при вокзалі Південної залізниці відкрита
1 травня   1902 р. Припинила діяльність в листопаді 1917 р.
Відомостей  про  дати  діяльності  Валківської  поштово-телеграфної  контори  не
виявлено.
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Справи про організацію доставки пошти (ф.416, 1915), секретні циркуляри та приписи
начальника  Харківського  поштово-телеграфного  округу (ф.1012).  Відомості  відрахувань  із
заробітної плати службовців (ф.411), справи про особовий склад (ф.416, ф.1012). 

Харківська центральна поштово-телеграфна контора‚ ф.411‚ 2 од. зб.‚ 1913 р.
Харківська 4–та поштово-телеграфна контора‚ ф.416‚ 28 од. зб.‚ 1914–1915 рр. 
Валківська поштово-телеграфна контора‚ ф.1012‚ 3 од. зб.‚ 1886–1916 рр.

153



Розділ 13. ТОРГІВЕЛЬНІ ТА ПРОДОВОЛЬЧІ УСТАНОВИ

 Харківська пробірна установа
Харківський міський ярмарковий комітет

 Імператорське  і  королівське  Австро-Угорське  віце-консульство  для  Харківської  та
Катеринославської губерній

 Дистанційний  наглядач  продовольчих  і  речових  магазинів  військово-окружного
інтендантського управління по Харківській губернії та магазини

Харківське центральне відділення компанії швейних машин “Зінгер”

 Харківське  торгівельне  відділення  Російського  товариства  “Загальна  компанія
електрики”

 Харківське торгівельне відділення Російського електричного акціонерного товариства
“Динамо”

 Товариство  на  вірі  “Саламандра”  з  прокату  і  продажу  кінокартин  і  обладнання
кінотеатрів, м. Харків

 Харківська губернська комісія народного продовольства

 Богодухівське  повітове  загальне  присутствіє,  що  встановлює  ціни    на  провіант  і
фураж і їх перевезення, м. Богодухів

 Ізюмська повітова продовольча управа

 Канцелярія уповноваженого Головного управління землеробства  землеустрою щодо
закупівлі хліба для армії в Харківській губернії,   м. Харків

 Канцелярія  уповноваженого  особливої  наради  в  продовольчій  справі  у  Харківській
губернії

 Споживче товариство “Об’єднання”, м. Харків
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Харківська пробірна установа

Ф. 35, 561 од.зб., 1839–1889 рр. Опис.

Заснована згідно з указом від 1 січня 1839 р. під назвою Місцева пробірна палата.
1861  р.  перейменована  в  Харківську  пробірну  установу.  Здійснювала  нагляд  за
виготовленням і продажем золотих і срібних виробів, займалась визначенням проби і
перевіркою  вагів  у  торговців  дорогоцінними  виробами.  Була  підпорядкована
Головному пробірному управлінню. Ліквідована 1896 р. у зв’язку  з реорганізацією
пробірних установ згідно з законом від 11 березня 1896 р.

Звіти пробірної установи (1843–1860, 1865) і відомості про кількість виробів і сплавів,
що  пройшли  перевірку.  Справи  та  листування  про  таємне  вироблення  золотих  і  срібних
виробів, про заборону виготовляти вироби з російських монет, про клейміння та перевірку
вагів і гир.

Харківський міський ярмарковий комітет

Ф. 504, 20 од.зб., 1888 р. Опис.

Заснований на підставі міського положення 1870 р; був підлеглий міській управі.

Книги обліку товарів, проданих на ярмарках Харкова 1888 р.

Імператорське і королівське Австро-Угорське віце-консульство для Харківської
та Катеринославської губерній

Ф. 968, 1 од.зб., 1913–1914 рр. Опис.

Листування  з  австро-угорським  консулом  у  Києві  про  призначення  І.  Блеймана
харківським віце-консулом; акт прийняття справ І. Блейманом від попереднього віце-консула;
кон’юнктурний  огляд  харківського  ринку  за  січень-березень  1914  р.,  складений
І. Блейманом.

Дистанційний наглядач продовольчих і речових магазинів військово-окружного
інтендантського управління по Харківській губернії та магазини

5 фондів, 81 од. зб., 1858, 1866-1918 рр. Описи.

Дати заснування та припинення діяльності не встановлені.
Відповідали за матеріальне та провіантське забезпечення військ.

Циркуляри,  розпорядження  й  накази  Московського,  Київського  та  Харківського
окружних інтендантських управлінь (ф. 939, ф.940, 950, 955), Кременчуцької провіантської
контори (ф.1025). Накази по військах Чугуївського гарнізону (ф. 940, 1901, 1908-1911, 1913,
1915-1917).  Списки  військовополонених-іноземців  на отримання  грошового постачання  та
листування  про їх  утримання  (ф.  939,  1916).  Листування  про вибори до Рад солдатських
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депутатів, журнали засідань та постанови комітетів і загальних зборів солдатських депутатів
при магазинах (1917).

Дистанційний наглядач провіантських магазинів по Харківській губернії, ф. 1025,  1
од. зб., 1858 р.
Базисний військово-продовольчий магазин у сл. Мерефа Харківського повіту,       ф.
939, 14 од. зб., 1915-1918 рр.
Військово-продовольчий  магазин  у  м.  Чугуєв  Зміївського  повіту,  ф.940,  46  од.  зб.,
1866-1917 рр.
Окремий речовий магазин №1 ст. Мерефа Південної залізниці, ф. 954, 7 од. зб., 1916-
1918 рр.
Окремий речовий магазин №2 при ст. Мерефа Південної залізниці, ф.955, 13 од. зб,
1916-1918 рр.

Харківське центральне відділення компанії швейних машин “Зінгер”

Ф. 239, 16 од.зб., 1906–1919 рр. Опис.

Почало функціонувати 1897 р. Припинило діяльність у листопаді 1917 р.

Протокол  Всеросійського  з’їзду  службовців  компанії  “Зінгер”  (1917).  Списки
службовців Харківського відділення та листування з особового складу; справа про ліквідацію
депо машин у м. Ізюм.

Харківське торгівельне відділення Російського товариства “Загальна компанія
електрики”

Ф. 349, 222 од.зб., 1913–1919 рр. Описи.

Почало функціонувати 1914 р. після евакуації з Риги. Припинило діяльність 1917 р.

Справи про замовлення виробів заводу ВЕК.

Харківське  торгівельне  відділення  Російського  електричного  акціонерного
товариства “Динамо”

Ф. 558, 68 од.зб., 1913–1919 рр. Опис.

Дати утворення та припинення діяльності не виявлені.

Циркуляри  правління  про  ціни  на  вироби  заводу  “Динамо”  та  про  виконання
замовлень; свідчення поліції про число страйків на заводі “Динамо” у Москві (1913–1914);
листування  про  закупівлю  матеріалів  і  замовлень  виробів  заводу;  відомості  на  виплату
жалування службовцям відділення (1917). Протоколи загальних зборів службовців – членів
кооперативу “Динамо”, бухгалтерські книги.
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Товариство на вірі “Саламандра” з прокату і продажу кінокартин і обладнання
кінотеатрів, м. Харків

Ф. 565, 6 од.зб., 1910–1914 рр. Опис.

Листування  з  замовниками  кінокартин  і  устаткування  кінотеатрів  та  з
постачальниками матеріалів по комерційних операціях.

Харківська губернська комісія народного продовольства

Ф. 98, 10 од.зб., 1841–1847 рр. Опис.

Дати заснування та припинення діяльності не виявлені.

Відомості про рух хліба в хлібозапасних крамницях по повітах Харківської губернії.

Богодухівське повітове загальне присутствіє, що встановлює  ціни на провіант і
фураж і  їх перевезення, м. Богодухів

Ф. 465, 2 од. зб., 1860 р. Опис.

Дати створення і ліквідації немає.

Відомості про ціни, що затверджено на сухопутні перевезення провіанту і фуражу по
Харківській губернії.

Ізюмська повітова продовольча управа

Ф. 759, 24 од. зб., 1917 р. Опис.

Дати створення і ліквідації не виявлено.

Відомості  про кількість  посівів  хліба на селянських і  приватновласницьких землях
волостей Ізюмського повіту,  про кількість продовольчих боргів, що підлягали стягненню з
селян.  Справи  про  клопотання  сільських  товариств  щодо  надання  дозволу  використати
громадський  продовольчий  капітал  для  „Займа  свободы”,  що  був  виданий  урядом
Керенського.

Канцелярія уповноваженого Головного управління землеробства та землеустрою
щодо закупівлі хліба для армії в Харківській губернії, м. Харків

Ф. 583, 1 од.зб., 1915 р. Опис.

Циркуляри та розпорядження Міністерства продовольства Росії.
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Канцелярія  уповноваженого  особливої  наради  в  продовольчій  справі  в
Харківській губернії

Ф.584, 1 од.зб., 1916 р. Опис.

Дати заснування та припинення діяльності не виявлені.

Листування про переробку зерна на борошно та про забезпечення ним населення.

Споживче товариство “Об’єднання”, м. Харків

Ф. 1013, 2 од.зб., 1916 р. Опис.

Заяви членів споживчого товариства “Об’єднання” про недоліки в роботі крамниць.
Листування  з  районним  бюро  м.  Харків  про  проведення  зборів  членів  товариства,  про
забезпечення крамниць товарами.
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Розділ 14. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Харківська губернська лікарська управа

Ф. 12, 2069 од.зб., 1831–1865 рр. Опис.

Створена згідно з Указом Сенату від 9 лютого 1797 р.  на підставі  затвердженої  19
січня 1797 р. урядом Павла I доповіді Медичної колегії про утворення медичних управ
для нагляду за санітарним станом губернії, боротьби з епідеміями, охорони худоби і
нагляду за лікарнями, військовими госпіталями, аптеками і приватними лікарями.
Складалася  з  інспектора,  оператора,  акушера,  губернського  ветеринарного  лікаря,
старшої повитухи та письмоводителя.
Ліквідована  на  підставі  указу  Сенату  від  2  липня  1865  р.  у  зв’язку  з  відкриттям
лікарського відділення при губернському правлінні.

Журнали  засідань  лікарської  управи  (1857–1859).  Річні  медичні  звіти  управи  і
відомості  про  стан  медичної  справи  до річних  звітів  губернатора  з  1844 по  1864 рр.,  за
винятком деяких років; справи про огляд членами управи медичної частини у губернії, в яких
є роз’їзні журнали з описом висновків обслідування повітових лікарень, роботи повітових
лікарів та приватних аптек у Харкові (40–50-і рр. XIX ст.). Щомісячні відомості лікарів про
кількість і рух хворих у лікарнях і приватних лікарів по видах хвороб (1844–1854), рапорти
повитух і відомості про кількість народжених. Справи з рапортами лікарів, повідомленнями
поліції  та  інших  установ  про  появу  і  розповсюдження  епідемій  тифу,  холери,  віспи,
венеричних  захворювань  серед  селян,  цинги  серед  в’язнів;  про  захворювання  худоби;
листування про хід захворювань, лікування і наслідки його. Листування про пошук засобів
лікування сказу і про вживані народні засоби. Відомості та рапорти лікарів про щеплення
віспи дітям у губернії та про віспощепіїв. Рапорти лікарів і листування про незадовільний
стан лікарень. Справи та листування про медичний огляд військовослужбовців, чиновників,
в’язнів та психічнохворих у зв’язку з їх персональними або судовими справами. Справи про
облік приватних лікарів і дозвіл їм практикувати. Формулярні списки медиків управи за деякі
роки  (1851,  1856).  Листування  про  нагородження  медичних  працівників.  Справи  про
заборону проводити лікування особам без медичної освіти та про відкриття приватних аптек.
Відомості про заснування курорту в Слов’янську на Харківщині та початок лікування хворих
1852 р.; листування про відкриття мінерального джерела в хуторі Березовому під Харковом, в
маєтку Н. Сукачева (1864). Справи про таврування в’язнів (1852, 1861, 1864).

Харківський губернський комітет громадського здоров’я

Ф. 314, 13 од.зб., 1852–1865 рр. Опис.

Створений  20  березня  1852  р.  згідно  з  циркуляром  Медичного  департаменту
Міністерства внутрішніх справ про створення комітетів громадського здоров’я від 14
грудня 1851 р. для боротьби з епідемічними та епізоотичними захворюваннями.
Очолювався  губернатором  і  складався  з  губернського  і  харківського  повітового
предводителів  дворянства,  управляючих  Палатою  державного  майна  й  удільною
конторою,  інспектора  лікарської  управи,  старшого  ветеринарного  лікаря,
поліцмейстера,  міського  голови  і  духовної  особи,  що  призначалась  Харківською
духовною консисторією.
Підпорядковувався Медичному департаменту Міністерства внутрішніх справ.
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Ліквідований 1866 р. у зв’язку з відкриттям лікарського відділення при губернському
правлінні згідно з указом Сенату від 2 липня 1865 р.

Циркуляр  Медичного  департаменту  Міністерства  внутрішніх  справ  про  створення
комітетів  громадського  здоров’я.  Циркуляри  та  розпорядження  Медичного  департаменту
Міністерства внутрішніх справ щодо боротьби з епідемією холери серед населення Харкова і
Харківської  губернії  та  чуми  рогатої  худоби  і  вівців,  про  щеплення  худоби  проти  чуми,
рапорти  та  відомості  повітових комітетів  і  поліції  про хід цих захворювань (1853,  1855).
Циркуляр  харківського  губернатора  про  боротьбу  з  розповсюдженням  серед  населення
губернії  венеричних  хвороб;  періодичні  відомості  Харківської  лікарської  управи  про
кількість  таких  хворих у  лікарнях  Харкова  і  Харківської  губернії.  Рапорти  та  листування
Зміївського повітового комітету громадського здоров’я про епідемію тифу в повіті. Відомості
про  хід  захворювань  чумою  і  холерою  по  Воронезькій  Катеринославській,  Курській,
Полтавській губерніях, Маріупольському округу.

Харківський губернський віспяний комітет

Ф. 502, 24 од.зб., 1811–1863. Опис.

Створений  згідно  з  “Положением  об  оспопрививании”  від  3  травня  1811  р.  для
проведення запобіжного віспощеплення.
Здійснював керівництво повітовими віспяними комітетами. Очолювався губернатором.
Підпорядковувався Медичному департаменту Міністерства внутрішніх справ.
Ліквідований 1866 р. у зв’язку з відкриттям лікарського відділення при губернському
правлінні згідно з указом Сенату від 2 липня 1865 р.

Журнали засідань комітету за деякі роки з 1811 до 1860 рр. Відомості про кількість
зроблених  віспощеплень  у  губернії  (1817–1821,  1831–1832,  1837–1838,  1858).  Звіти
інспектора  лікарської  управи  про  перевірку  віспощеплення  у  Богодухівському  та
Вовчанському повітах (1855–1856). Листування з повітовими віспяними комітетами про хід
віспощеплення та підготовки віспощепіїв. Відомості про одержання повітовими віспяними
комітетами  інструментів  та  іншого  медичного  приладдя  для  віспощеплення.  Таблиця
кількості віспощеплень зроблених по губерніях Росії (1804–1810).

Харківська приватна жіноча лікарня групи лікарів “Жіноча допомога”

Ф. 459, 9 од.зб., 1903–1904 рр. Опис.

Дати заснування та припинення діяльності не виявлені.

Історії хвороб пацієнток.

Контора харківських богоугодних закладів

Ф. 505, 7 од.зб., 1900–1903 рр. Опис.

Дати заснування та припинення діяльності не виявлені. 
Діяла при Харківській губернській земській управі.

Фінансові звіти, відомості отримання платні службовцями.
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Костянтиноградська міська богадільня Полтавської губернії 

Ф. 1030, 4 од.зб., 1855-1859 рр. Опис.

Дати заснування та припинення діяльності не виявлені.
Розпорядження  Полтавського  приказу  громадського  піклування  щодо  діяльності

богадільні,  відомості  Полтавської  міської  ратуші  про  відпуск  коштів  на  утримання
богадільні. Звіти й ревізійні відомості про стан богадільні. 

Валківська міська земська лікарня

Ф. 506, 10 од.зб., 1909–1911 рр. Опис.

Дати заснування та припинення діяльності не виявлені.

Історії хвороб пацієнтів, посвідчення хворих на право лікування, листування з різних
питань.

Канцелярія Харківського міського поліцейського лікаря 

Ф. 27, 6 од. зб., 1864–1873 рр.

Дати заснування та припинення діяльності не виявлені.

Справи про огляд різних осіб: заарештованих, „неспроможних нижчих чинів”,  осіб,
яким завдано ушкоджень та тіл померлих. 

162



Розділ  15.  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ  УСТАНОВИ,  НАВЧАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ.

 Дирекція  училищ Харківської губернії

 Училищний комітет Харківського університету

 Канцелярія інспектора народних училищ м. Харкова

 Канцелярія  інспектора  народних  училищ  7-ї  дільниці  Волинської  губернії,
м. Дубно 
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Розділ  15.  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ  УСТАНОВИ,  НАВЧАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ.

Дирекція училищ Харківської губернії

Ф. 266, 968 од. зб., 1805–1917 рр. Опис.
 

Заснована  1  березня  1798  р.  До  1  липня  1874  р.  мала  назву  Дирекція  училищ
Харківської губернії. Підпорядковувалась попечителю Харківського учбового округу.
До 1864 р. відала казенними і приватними училищами на території губернії. Директор
народних  училищ  надавав  дозвіл  на  відкриття  та  закриття  училищ,  займався
прийомом  і  звільненням  вчителів,  наглядав  за  забезпеченням  училищ  учбовими
приладдями  та  за  станом  господарської  частини,  а  також  здійснював  контроль  за
виконанням розпоряджень уряду щодо школи. Припинила діяльність у грудні 1919 р.

Циркуляри,  накази і  розпорядження Міністерства  освіти і  попечителя Харківського
учбового  округу  в  учбових питаннях.  Річні  звіти  дирекції  училищ.  Відомості  про учбові
заклади Харківського учбового округу. Звіти про стан ремісничих училищ і викладання в них
ручної  праці  (1913–1914).  Відомості  по обслуговуванню  парафіальних  та інших сільських
училищ Харківської губернії  (1864). Справи та листування про відкриття реорганізацію та
закриття учбових закладів, в тому числі про відкриття перших жіночих училищ у Вовчанську
1864 р.,  1867 р.,  Краснокутську 1866р.;  про реорганізацію жіночих училищ у прогімназії,
відкриття двокласних міністерських початкових училищ в 60-х роках та реальних училищ у
Харківської  губернії  1872  р.  Справи  про  проведення  педагогічних  бесід  у  повітових
училищах (1864, 1867); про організацію курсів  для підготовки вчителів  (1868–1869, 1900,
1904,  1913–1914,  1916);  відкриття  вечірніх  шкіл  для  робітників  (1900,  1905–1906);
організацію з’їзду  педагогів  середніх  учбових закладів  (1916);  про організацію у Харкові
гімнастичних  змагань  учнів  (1912);  утворення  трудових  дружин  (1916);  про  уведення  в
повітових училищах Харківської  губернії  викладання природничих наук та іноземних мов
(1865);  про  відкриття  Веселовської  сільської  промислової  школи  (1909)  і
сільськогосподарських  курсів  для  вчителів  початкових  училищ  (1912);  про  виставку
Харківського учбового округу. Справа про відкриття у Харкові першої недільної школи, якою
керувала  Х.  Д.  Алчевська  (1870).  Справа  про  політичну  благонадійність  професорів
Харківського університету (1910) 

Училищний комітет Харківського університету

Ф. 1036, 12 од. зб., 1828-1831 рр.

Діяв при Харківському університеті на підставі його 1-го статуту, як орган, що керував
навчальною  справою  в  усіх  середніх  та  нижчих  учбових  закладах  Харківського
учбового округу. Складався з професорів. Мав адміністративно-господарські, виховні,
викладацькі,  керівні  функції,  приймав на роботу та звільняв педагогічний персонал
цих училищ, надавав сприяння відкриттю нових учбових закладів.
Припинив діяльність, імовірно, з приняттям нового статуту університету 1835 р.

Рапорти  директора  Новгород-Сіверської  гімназії  про  стан  здоров’я  учнів  та  їх
залучення до міської служби. Відомості про особовий склад гімназії. Листування з Новгород-
Сіверською  дирекцією  училищ  про  мапу  Російської  імперії,  яку  подарував  поміщик  Д.
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Лазаревич (1828). Справа прибутків та витрат коштів Новгород-Сіверської гімназії за 1828
рік.

Канцелярія інспектора народних училищ м. Харкова

Ф. 638, 2 од. зб., 1910-1916 рр. Опис.

Заснована 1 січня 1904 року. Припинила діяльність 15 лютого 1919 року.

Листування  інспектора  народних  училищ  з  правлінням  Пенсійної  каси  народних
вчителів  з  приводу зарахування в  члени каси власниці  приватного училища А.О.  Пятової
(1910-1911). Списки учнів, що закінчили харківські початкові училища (1916).

Канцелярія інспектора народних училищ 7-ї дільниці Волинської губернії,     м.
Дубно 

Ф. 535, 67 од. зб., 1909-1917 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації немає.

Листування  канцелярії  інспектора  з  парафіальними  та  двокласними  сільськими
училищами Волинської губернії  з учбових питань, щодо особового складу вчителів (1909-
1917).  Звіти  інспекторів  народних  училищ  про  стан  вищих  початкових  училищ  (1913).
Циркуляри директора народних училищ (1914). Відомості про вчителів, що їх мобілізовано
на війну (1914). Прохання вчителів про прийом на роботу та надання матеріальної допомоги
(1915).

Училищні ради Харківської губернії

4 фонда, 226 од. зб., 1867–1918 рр. Описи.

Засновані згідно з Положенням про початкові народні училища від 14 липня 1864 р.
для  нагляду  за  напрямом  навчального  процесу  в  початкових  народних  училищах.
Складалися  з  представників  духовенства,  дворянства  та  губернської  або  повітової
адміністрації. Губернська училищна рада розглядала звіти повітових училищних рад,
призначала допомогу вчителям, розглядала скарги на рішення повітових училищних
рад. Повітові училищні ради складали річні звіти про стан початкових училищ міста і
повіту, призначали вчителів. Ліквідовані в лютому 1919 р.

Циркуляри Харківської губернської училищної ради (1917). Річні звіти і відомості про
стан початкових училищ Харківської губернії (1876, 1878–1879, 1885, 1887, 1890, 1892, 1894,
1910). Журнали засідань і протоколи Валківської повітової і Харківської міської училищної
ради.  Справи  про  закриття  та  відкриття  народних  шкіл  (1887–1891)  переміщення,
призначення  та  звільнення  вчителів  і  попечителів  училищ  (1886–1888,  1890–1891).
Листування про склад обраних попечителів міських шкіл та відкриття приватних училищ;
про  призначення  нагород  і  допомоги  вчителям  і  попечителям  шкіл;  про  святкування
тридцятирічного ювілею педагогічної діяльності Х. Д. Алчевської.

Харківська губернська, ф.635, 95 од. зб., 1880–1918 рр.
Валківська повітова, ф.636, 120 од. зб., 1867–1898 рр.
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Вовчанська повітова, ф.637, 3 од. зб., 1871, 1892 рр.
Ізюмська повітова, ф.760, 8 од. зб., 1890–1912 рр.

Богодухівське повітове відділення Харківської єпархіальної училищної ради

Ф. 734, 15 од. зб., 1893–1916 рр. Опис.

Дати існування не встановлені.

Текстові  та статистичні  звіти про стан і  роботу церковнопарафіальних шкіл повіту
(1893,  1901–1903)  та  двокласної  Великописарівської  школи  (1902–1903,  1909–1910).
Конспекти пробних уроків вчителів (1907, 1914).

Харківський університет

Ф. 667, 946 од. зб., 1805–1918 рр. Описи.

Статут “знов заснованого” Харківського університету був опублікований 5 листопада
1804  р.  Відкриття  відбулося  в  січні  1805  р.  Університет  складався  з  медичного,
історико–філологічного,  юридичного  і  фізико-математичного  факультетів,  випускав
спеціалістів у цих галузях науки. Був центром розвитку науки і культури Лівобережної
України  і  Південного  Сходу  Росії.  До  1835  р.  керував  через  училищний  комітет
середніми  і  нижчими  учбовими  закладами  Харківського  учбового  округу.  Був
підпорядкований  попечителю  Харківського  учбового  округу.  Після  1917  р.  був
реорганізований на основах радянської системи освти і перейшов у відання Народного
комісаріату освіти.

Звіт про стан Харківського університету (1833). Звіт дирекції  училищ Чернігівської
губернії про наслідки обслідування училищ (1822). Фінансовий звіт Подільського училища
(1833).  Історико-статистичний  опис  Харкова  і  Харківської  губернії  (1859).  Справи  про
відкриття  і  закриття  училищ,  в тому числі  Слобідсько-Української  гімназії  і  Харківського
повітового училища (1805), про призначення, переміщення і звільнення вчителів і чиновників
училища, про заборону викладати в Київській гімназії польську мову (1832); про організацію
вчених  архівних  комісій  (1885).  Доповідь  ректора  Харківського  університету  на  засіданні
Ради  професорів  про  участь  студентів  університету  в  революційних  подіях  у  Харкові  в
жовтні  1905  р.  Покажчик  друкованих  видань  університету  (1805).  Протоколи  засідань
комітету  редакторів  ювілейних  видань  університету  (1903).  Листування  з  Харківським
губернатором  про  заснування  у  Харкові  філотехнічного  товариства  (1811).  Атестати  про
закінчення Харківського університету (1811, 1813–1834, 1840, 1912–1916). Особиста справа
студента філософського відділення Харківського університету поета Я. Г. Щоголева (1843–
1848),  атестат  Щоголева  про  закінчення  університету  1848  р.  (копія).  Особиста  справа
Пілсудського Іосифа Клеменса, студента медичнного факультету Харківського університету
(1885–1886). Фінансові документи університету (1918).

Харківський технологічний інститут

Ф. 770, 6614 од. зб., 1885–1916 рр. Описи.

Статут інституту затверджено 24 липня 1885 р. Заняття розпочалися 3 вересня 1885 р.
До  1891  р.  мав  назву  Харківський  практичний  технологічний  інститут.  Випускав
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інженерів-технологів  і  механіків.  Після  1917  р.  перейшов  у  відання  Народного
комісаріату освіти УСРР.

Журнали  постанов  директора  институту  (1885–1895).  Статут  інституту  (1906)  і
проекти нового положення й статуту (1915). Річні звіти про учбову і господарську діяльність
інституту. Протоколи засідань учбового комітету. Листування про зміну програм навчання,
про уведення нових предметів викладання – фабричної  гігієни і політекономії  (1897), про
відкриття при інституті кафедри вищої математики і агрономічного відділення (1907), про
зміну  системи  викладання  (1912)  і  програму  випускних  екзаменів  (1913);  правила
проходження курсу, затверджені Міністерством освіти 2 серпня 1916 р. Справи про прийом
студентів до інституту та про випуски інженерів-технологів,  про проходження студентами
практики  на  фабриках  і  заводах,  в  лабораторіях  і  допоміжних  майстернях  інституту;  про
студентські  організації  та  земляцтва.  Статути  земляцтв  (1908,  1910,  1913,  1915–1916).
Листування  про  допущення  з  1901  р.  вільних  слухачів  до  інституту  та  про  прийом  до
інституту  жінок  (1916).  Відомості  про  склад  студентів  та  їх  успішність.  Листування  та
відомості про участь студентів інституту у революційному русі (1898. 1905–1906). Справи
про  проведення  в  інститутських  лабораторіях  аналізів  і  екзаменів  (1896–1900);  про
заснування при институті піклувальної ради з місцевих фабрикантів і заводчиків, про вступ
інституту до членів Південно-Російського союзу для нагляду за паровими котлами (1910).
Справи  про  участь  інституту  в  наково-технічних  з’їздах  і  виставках,  в  тому  числі  у
Всеросійській промисловій виставці у Новгороді (1894), у світовій виставці в Парижі (1900),
у ІІ і ІІІ з’їздах по технічній і професійній освіті (1895, 1903) дослідників природи (1909),
представників  електропідприємств,  у  XIII з’їзді  російських  техніків  і  заводчиків  з
цементнобетонної  і  залізобетонної  техніки  (1910),  у  І  з’їзді  викладачів  математики  у
Петербурзі (1911), Менделєєвському з’їзді (1911),  VII Всеросійському з’їзді електрохіміків і
технічних діячів у Києві (1912), у Всеросійському з’їзді зодчих у Москві (1913), на який були
командировані Бекетов, Хрустальов та інші, і в з’їзді лікарів у Москві (1918). Справи про
наукові командировки професорів та викладачів інституту на заводи Росії та за кордон і звіти
про ці командировки. Журнали господарського комітету інституту і справи про будівництво
та розширення інституту,  про влаштування механічних майстерень,  інженерно–механічної,
хіміко-технологічної і інших лабораторій. Справи про заснування при механічній майстерні
інституту школи слюсарів, про засідання комісії у справі електричного освітлення Харкова
(1895)

Новоолександрійський інститут сільського господарства і лісівництва

Ф. 669, 151 од. зб., 1816-1919 рр. Опис.

Заснований  на  підставі  Указу  імператора   Олександра   І  від  5  жовтня  1816  р.  на
території  колишнього  Царства  Польського  у  містечку  Маримонт.  Мав  назву
Маримонтський  землеробний  інститут.  Був  першим  у  Росії  вищим
сільськогосподарським учбовим закладом. Складався з двох учбових відділень: вищої
школи  з  дворічним  курсом  і  нижчої  (сільської)  школи.  Підпорядковувався
Міністерству  народної  освіти.  31  серпня  1840  р.  був  об’єднаний  з  Варшавською
лісовою школою і отримав назву Маримонтський інститут сільського господарства і
лісівництва.  Мав два  відділення:  землеробне  і  лісове.  8  травня 1862 р.  у  зв’язку з
реорганізацією і переведенням інституту в Нову Олександрію його перейменовано в
Новоолександрійський  політехнічний  і  землеробно-лісовий  інститут.  Згідно  зі
Статутом,  затвердженим  8  червня  1869р.,  інститут  отримав  назву
Новоолександрійський інститут сільського господарства і лісівництва. 1912 р. інститут
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був підпорядкований Головному управлінню землевлаштування і землеробства. 1914
р.  переведений  до  Харкова.  1921  р.  інститут  перейменовано  у  Харківський
сільськогосподарський інститут.

Історична довідка про діяльність інституту з початку існування до 1830 р. Циркуляри,
розпорядження Міністерства народної просвіти і попечителя Варшавського учбового округу,
інструкції  Урядової  комісії  фінінсів  і  казначейства.  Справи про відкриття  і  реорганізацію
інституту.  Статут і положення інституту (1820, 1835, 1857, 1862, 1865, 1869, 1894); статути
учбово-допоміжної  бібліотеки  студентів  і  студентських  гуртків,  товариств  допомоги
нужденним  студентам  інституту  та  взаємодопомоги  студентів.  Річні  звіти  про  учбову  і
господарську  діяльність  інституту.  Протоколи  засідань  Ради  інституту.  Учбові  програми.
Розклади  лекцій  і  практичних  занять.  Практичні  роботи  студентів  (креслення  і  плани).
Листування та  відомості  про участь  студентів  у виступах  проти уряду (1862,  1888,  1890-
1891).  Відомості  про  кількісний  і  соціальний  склад  студентів  інституту  і  учнів  нижчої
землеробної школи.  Списки співробітників інституту і студентів (1816-1916). Інструкції про
посадові  обов’язки співробітників  інституту.  Положення „Про професорські  стипендіати  і
порядок  підготовлення  кандидатів  на  заміщення  посад  професорів”,  затверджене  23
листопада 1902 року. Проект правил видання „Записок Ново-Александриевского института
сельского  хозяйства  и  лесоводства”.  Програма  Всеросійського  з’їзду  діячів  агрономічної
допомоги і сільського господарства, що відбувся 7-17 січня 1918 р. в Москві. Плани будівлі і
садиби  інституту,  водопроводу  і  каналізації.  Матеріали  ювілейної  комісії  з  підготовлення
відсвяткування  100-ї  річниці  інституту  (1916).Особові  справи  професорів  інституту
К.Д. Глинки,    В.В. Докучаєва, М.М. Сибірцева.

Вищі жіночі курси сільського господарства і лісівництва Департаменту землеробства,
м. Харків

Ф. 1031, 20 од. зб., 1916-1919 рр. Опис.

Засновані згідно з розпорядженням Міністерства землеробства від 3 серпня 1917 р.
Складалися з двох учбових відділень – сільськогосподарського і лісового. На підставі
постанови  Тимасового  робітничо-селянського  уряду  України  від  26  січня  1919  р.
націоналізовані. У липні 1920 р. курси об’єднано з Новоолександрійським інститутом
сільського господарства і лісівництва.

Положення  про  Вищі  жіночі  курси  сільського  господарства  і  лісівництва,  учбові
правила курсів (1917). Звіт про діяльність курсів (1917-1919). Протоколи зборів засновників
курсів. Протоколи засідань педагогічної ради і комісії зі складання навчальних планів курсів.
Програми викладання предметів і навчальні плани відділень. Розклади лекцій і практичних
занять. Листування з Департаментом землеробства про відкриття і організацію роботи курсів;
з Міністерством землеробства і місцевими органами влади про асигнування на утримання
курсів, з господарських і фінансових питань. Правила прийому слухачів на курси. Список
слухачів  (1917).  Матеріали  про  призначення  на  посаду  керівного  і  учбового  персоналу.
Фінансові звіти і прибутково-видаткові кошториси курсів.
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Харківське середнє сільськогосподарське училище, ст. Лозовеньки, Харківського
повіту

Ф. 983, 1502 од. зб., 1870–1918 рр. Описи.

Реорганізоване  1854  р.  з  Харківської  учбової  землеробської  ферми.  Мало  назву
Харківське  землеробське  училище.  1911  р.  перетворене  в  Харківське  середнє
сільськогосподарське училище з шестирічним строком навчання. Випускало агрономів
і  педагогів  сільськогосподарських  дисциплін.  1886  р.  при  училищі  утворене
бонітерське  відділення  з  трирічним  строком  навчання  для  підготовки  бонітерів-
вівцеводів. Фактично це був перший вищий зоотехнічний заклад вузького профілю.
Училище  припинило  діяльність  1920  р.  На  його  базі  1921  р.  був  утворенний
Харківський зоотехнікум.

Циркуляри й розпорядження Міністерства державного майна (1870–1871, 1873–1875,
1877)  і  Департаменту  землеробства  (1913,  1915–1916).  Прибутково-видаткові  кошториси
училища.  Звіт  про  діяльність  училища  (1890).  Листування  з  Вільним  економічним
товариством про дослідні посіви училищем насіння джуту, привезеного з Індії (1874), та з
Товариством  сільського  господарства  Південної  Росії  про  організацію  дослідних  посівів
різних сортів кукурудзи (1880) Справа про утворення при училищі станції для випробування
сільськогосподарського  насіння  (1896).  Листування  з  сільськогосподарськими  установами,
організаціями і учбовими закладами щодо обміну досвідом роботи (1907) та випробування
інкубаторів  (1909).  Матеріали про роботу сільськогосподарської  школи нижчого типу у с.
Шебекіно  Курської  губернії;  програми  та  відомості  про  успішність  учнів  (1881–1895).
Особові справи колишніх учнів училища, що одержали звання учених управітелів; наукові
звіти про керування маєтками (1873–1913).

Пологодопоміжний навчальний заклад Харківського губернського земства

Ф. 354, 1541 од. зб., 1869–1919 рр. Описи.

 Заснований 8 серпня 1869 р. До 1909 р. мав назву Повивальне училище Харківської 
губернської земської управи. Випускав акушерок 1-го та 2-го розрядів. З 1874 р. 
готував також фельдшериць. Припинив діяльність у грудні 1919 р.

Звіти,  кошториси  й  відомості  про  діяльність  училища.  Листування  та  справи  про
утворення  при  училищі  прийомного  покою  для  вагітних  жінок  (1870),  про  відкриття
відділення для підготовки фельдшериць (1874), утворення покою віспощеплення (1877) та
відкриття  гінекологічного  відділення  (1885).  Справи  про  прийом  та  випуск  учениць.
Протоколи екзаменів (1872). Історія хвороб породіль. Листування у господарських справах.
Фінансова звітність та бухгалтерські книги.

Харківська торгівельна школа товариства  взаємної допомоги прикажчиків

Ф. 649, 252 од. зб., 1896–1920 рр. Опис.

Заснована  22  жовтня  1896  р.  на  підставі  закону  від  15  квітня  1896  р.  про  учбові
заклади Міністерства фінансів. Готувала кваліфікованих робітників для торгівлі, була
першою в  Росії.  Ліквідована  1920  р.  на  підставі  постанови  Народного  комісаріату
освіти про єдину трудову семирічну школу.
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Протоколи педагогічної ради (1905, 1909–1910, 1916, 1917); балові книги та відомості
випускних екзаменів (1898–1899, 1911–1912, 1912–1913, 1916–1917). Справи та листування
про  організацію  учнівських  гуртків,  батьківських  комітетів  (1917)  про  субсидії,
пожертвування та інші джерела фінансування школи, про будування будинку для школи.

Харківське головне народне училище

Ф. 267, 63  од. зб., 1787–1804 рр. Опис.

Засноване 1789 р. на підставі статуту народних училищ від 5 серпня 1786 р. Середній
учбовий  заклад  з  п’ятирічним  терміном  навчання.  1  березня  1798  р.  з  головним
народним  училищем  було  об’єднано  Харківське  казенне  училище,  яке  існувало  в
Харкові з 2 лютого 1768 р. Директор об’єднаного училища був одночасно директором
училищ  Харківської  губернії,  дирекція  училищ  не  мала  своєї  канцелярії,  тому  її
діловодство  проводилось  у  канцелярії  Головного  народного  училища.  1805  р.  на
підставі  статуту  учбових  закладів,  підлеглих  університету,  від  листопада  1804  р.
Головне народне училище було перетворене на Харківську губернську гімназію.

Штат і кошторис Харківського головного училища, програма і навчальний план на 1
березня 1798 р. Списки вчителів і учнів, відомості про екзамени учнів; справа про публічні
екзамени  1803  р.,  щомісячні  відомості  про  успіхи  учнів  (1800,  1803).  Справи  про  набір
співаків для придворної капели з учнів училища (1798, 1803 ). Прибутково-видаткові книги.
Відомості директора училищ Харківської губернії про стан училищ (1800, 1803–1804).

            Харківська перша чоловіча гімназія

Ф. 265, 1062 од. зб., 1817–1916 рр. Описи.

Заснована  3  вересня  1805  р.  на  базі  Головного  народного  училища.  Ліквідована
постановою  Народного  комісаріату  освіти  від  4  липня  1920  р.  про  єдину  трудову
семірічну школу.

Журнали  педагогічної  ради  і  звіти  про  стан  та  діяльність  гімназії.  Справи  та
листування про прийом учнів до гімназії, перехідні екзамени та екзамени на атестат зрілості,
про успіхі та поведінку учнів. Протоколи екзаменаційних комісій та екзаменаційні відомості.
Письмові роботи учнів гімназії. Звіти класних наставників, балові книги і класні журнали.
Програми  викладання  окремих  предметів  у  гімназії  (1912–1913).  Справи  про  посилення
викладання російської і стародавніх мов (1912); про організацію виставки письмових робіт
учнів гімназій (1912). Листування про організацію екскурсій, шкільних колоній та фізичне
виховання учнів. Справи про діяльність батьківського комітету гімназії  (1906, 1912, 1919);
про організацію шкільної ради (1919). Вимоги комітету спілки службовців вищих та середніх
учбових закладів Харкова про поліпшення їхнього матеріального стану та про підвищення
прав  профспілки  при  розгляді  конфліктів  членів  спілки  з  адміністрацією.  Кошториси  та
прибутково-видаткові документи щодо утримання гімназії.
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Гімназії

17фондів, 1062 од. зб., 1848–1920 рр. Описи.

Середні  навчальні  заклади.  Як  тип  загальноосвітньої  школи  мали  переважно
гуманітарний ухил і готували учнів до університетів. Гімназії були чоловічі та жіночі –
державні  і  приватні,  які  поділялись  на  класичні,  комерційні,  реальні,  військові,
учительські та інші. 
В Україні відкриті в XIX ст. 1920 р. реорганізовані в єдині трудові школи.

Циркуляри  й  розпорядження  попечителя  Харківського  (ф.664,  ф.639,  ф.646,  ф.654,
ф.660) та Варшавського учбових округів (ф.264, ф.639). Журнали педагогічних рад (ф.264,
1914-1917; ф.654, 1909–1911; ф.743, 1919; ф.920, 1892-1903).  Статистичні звіти Харківської
п’ятої чоловічої гімназії (ф.264, 1914-1916); відомості про діяльність батьківського комітету
Харківської другої чоловічої гімназії (ф.639, 1908). Справи та листування про прийом учнів
до  гімназій,  особові  справи  і  списки  учнів;  листування  про  обмеження  кількості  учнів
польської національності (ф.639, 1864). Формулярні списки та атестати викладачів (ф.646);
класні  журнали  гімназій.   Справа  про  улаштування  в  залі  Харківської  другої  чоловічої
гімназії  ікони Христа  Спасителя в  пам’ять врятування життя  імператорської  сім’ї  під час
аварії поїзда 17 жовтня 1888 р. (ф.639, 1889). Відомості про відкриття тимчасової лікарні при
Харківському  університеті  для  лікування  хворих  на  холеру  чиновників  та  учнів  учбових
закладів  (ф.639,  1848).  Кошториси  та  прибутково-видаткові  документи  на  утримання
гімназій.

Харківська гімназія для дівчат і хлопчиків Неверової К.Г., ф.646, 90 од. зб., 1909-1920
рр.
Чоловічі гімназії:
Богодухівська, ф.651, 28 од. зб., 1911–1918 рр.
Харківська друга, ф.639, 102 од. зб., 1848-1908 рр.
Харківська п’ята, ф.264, 103 од. зб., 1899-1919 рр.
Харківська приватна Вітте Н.М., ф.641, 39 од. зб., 1908-1912 рр.
Харківська другої групи викладачів, ф.642, 28 од. зб., 1916-1919 рр.
Жіночі гімназії:
Богодухівська, ф.743, 9 од. зб., 1911–1919 рр.
Валківська, ф.654, 241 од. зб., 1908–1920 рр.
Зміївська ф.661, 195 од. зб., 1868–1919 рр.
Ізюмська ф.765, 11 од. зб., 1876–1917 рр.
Краснокутська ф.653, 17 од. зб., 1917 р.
Харківська друга, ф.475, 1 од.зб., 1897р.
Харківська другої групи викладачів, ф.741, 8 од. зб., 1918-1919 рр.
Харківська Драшковської К.М., ф.920, 3 од. зб., 1892-1919 рр.
Харківська Жолніренко А.С., ф.645, 32 од. зб., 1914-1919 рр.
Харківська Нікуліної В.О., ф.647, 127 од. зб., 1909-1917 рр.
Харківська Черняковської Л.М., ф.648, 28 од. зб.,  1905-1919 рр.
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Реальні училища

3 фонди., 491 од. зб.., 1900-1919 рр. Описи.

Середні  навчальні  заклади.  Відрізнялись  від  класичних  гімназій  тим,  що  основна
увага  приділялась  викладанню  математики,  фізики,  природознавства,  малювання,
креслення  і  так  званих  “нових”  мов  (французької,  німецької,  англійської).  Не
вивчались класичні мови: латинська і грецька. 
Срок навчання тривав 6-7 років. Після 1917 р. перетворені в єдині трудові школи.

Циркуляри й розпорядження попечителя Харківського учбового округу.  Річний звіт
про стан і діяльність Валківського реального училища (ф.655, 1912); відомості про кількість і
склад  учнів,  про  батьківський  комітет.  Пртоколи  засідань  господарського  комітету
Валківського  реального  училища  (ф.655,  1912-1916).  Листування  директора  Валківського
реального училища з попечителем Харківського учбового округу про будівельні  роботи в
училищі (ф.655, 1913), про службовців училища. Справи та листування про прийом учнів до
училищ. Формулярні списки вчителів і службовців училищ (ф.640, 1917-1918; ф.655, 1912-
1919); списки учнів (ф.640, 1918-1919; ф.655, 1913, 1915-1916). Екзаменаційні відомості та
балові  книги  Валківського  реального  училища  (1913-1915,  1918-1920);  письмові  роботи
учнів;  атестати  про  закінчення  училища  (ф.655);  класні  журнали  Харківського  першого
реального училища (ф.640, 1918-1919) і приватного реального училища Г.Ф. Буракова (ф.644,
1918-1919).

Харківське перше реальне училище, ф.640, 273 од. зб., 1900-1919 рр.
Харківське реальне училище професора Буракова Г.Ф., ф.644, 1 од. зб., 1918-     1919
рр.
Реальне училище в місті Валках, ф.655, 217 од. зб., 1912-1919 рр. 

Училища нижчої освіти в містах Харківської губернії

11 фондів, 678 од. зб., 1790–1919 рр. Описи.

На підставі  статуту народних училищ,  затвердженого урядом Катерини  II 5 серпня
1786  р.,  у  повітових  містах  утворювались  малі  народні  училища,  які  фактично
виникли в деяких містах Харківської губернії у 90-х роках XVIІI ст. 5 листопада 1804
р. був виданий новий статут учбових закладів, підвідомчих університету, за яким у
повітових  містах  утворювлись  повітові  училища.  У  Харківський  (Слобідсько-
Українській) губернії вони були засновані в першому десятиріччі XIX ст. Повітовими
училищами керував смотритель.
31 травня 1872 р. було видано положення про міські училища. За цим положенням
повітові  училища  повинні  були  поступово  перетворитися  в  міські  з  шестирічним
курсом навчання. У порівнянні з повітовими міські училища давали більшу і більш
наближену до життя освіту, в них викладалось природознавство, дозволялося навчати
ремесла  і  застосовувався  метод  очного  навчання.  У  Харківській  губернії  ця
реорганізація  була  проведена  в  80-х  роках.  Міським  училищем  керував  вчитель-
інспектор.
25 червня  1912 р.  видано  положення  про вищі  початкові  училища,  за  яким міські
училища повинні були перетворитися протягом трьох років у вищі початкові училища
з шестирічним терміном навчання.
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Всі  ці  училища  підпорядковувались  губернському  директору  народних  училищ  і
систематично контролювались з 70-х років XIX ст. інспекторами народних училищ. Ці
представники  уряду  керували  навчально-учбово-виховним  процесом,  але  в  першу
чергу наглядали за політичними переконаннями вчителів. Училища існували на кошти
міністерства або міських управ чи обох цих установ. Навчання було платне.
Ліквідовані  на  підставі  постанови  Народного  комісаріату  освіти  УСРР  про  єдину
семирічну трудову школу, оголошеної 4 липня 1920 р.

Циркуляри  й  розпорядження  міністра  народної  освіти,  попечителя  Харківського
учбового округу та директора народних училищ Харківської губернії за XIX – початок   ХХ
ст. (ф.656, ф.659, ф. 761, ф.763). Протоколи засідань педагогічних рад училищ. Річні звіти та
статистичні  відомості  про  стан  і  діяльність  Ізюмського  повітового  (1845,  1850,  1874),
міського (1894, 1907), Валківського міського (1882, 1887–1889), різних училищ Ізюмського
повіту  (1835–1850,  1852–1853)  Харківського  4-го  вищого  початкового  училища  (1916);
відомості  про  кількість  і  склад  учнів  Слов’янського  парафіального  училища  і  приватних
жіночих  шкіл  міста  Слов’янська  за  1867–1869  рр.  (ф.761),  про  початкові  училища
Вовчанського  повіту  за  1869  р.  (ф.658).  Річні  фінансові  звіти  за  деякі  роки  та
прибуткововидаткоі  книги Ізюмського  повітового (ф.761)  та  Валківського міського  (ф.656)
училищ. Екзаменаційні  відомості  та балові книги училищ (ф.656, 1882, 1887–1889; ф.658,
1824; ф.659, 1904; ф.761, 1873; ф.762, 1891–1892, 1897–1898). Відомості про бібліотеку при
Ізюмському  повітовому  училищі  (1839)  і  про  відкриття  при  ньому  бібліотеки  для
користування  населення  міста  (1853).  Справи  й  листування  про  класи  ручної  праці  при
Ізюмському міському училищі (1898–1902),  про курси підготовки вчителів  ручної  праці  в
Петербурзі  1911  р.  (ф.762).  Листування  директора  народних  училищ  із  смотрителем
Ізюмського  повітового  училища  про  проект  утворення  жіночих  училищ  для  міського
населення (ф.761, 1856). Протоколи Вовчанської училищної ради за 1869 р. (ф.658). 

Вовчанське повітове училище ф.658, 29 од. зб., 1810–1883 рр.
Ізюмське повітове училище ф.761, 190 од. зб., 1790–1899 рр.
Валківське міське училище ф.656, 130 од. зб., 1882–1906 рр.
Вовчанське міське училище ф.659, 193 од. зб., 1889–1911 рр.
Ізюмське міське училище ф.762, 6 од. зб., 1898–1919 рр.
Богодухівське вище початкове училище ф.652, 6 од. зб., 1898–1919 рр.
Вовчанське вище початкове училище ф.660, 59 од. зб., 1913–1919 рр.
Ізюмське вище початкове училище ф.763, 7 од. зб., 1912–1919 рр.
Краснокутське вище початкове училище ф.444, 16 од. зб., 1898–1918 рр.
Печенизьке вище початкове училище, ф.1019, 8 од. зб., 1915-1919 рр.
Харківське 4-е вище початкове училище ф.676, 7 од. зб., 1913–1919 рр.

 У деяких з анотованих фондів є документальні матеріали їх попередників або наступників: в фонді
Ізюмського повітового училища є матеріали малого училища за 1790–1799 рр. і міського училища за 1883–1899
рр.; в фонді Богодухівськаго вищого початкового училища є матеріали міського училища за 1898 і 1910 р.; в
фонді Краснокуського вищого початкового училища є матеріали міського училища за 1898–  1911 рр.
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Харківський кадетський корпус

Ф. 87, 88 од. зб., 1824–1829 рр. Опис.

Перші  кадетські  корпуси  з’явились  у  Росії  1743  р.  Це  були  учбові  заклади,  які
надавали освіту та виховання  синам заслужених офіцерів, дворян, яких готували для
військової служби.
Рішення про відкриття кадетського корпусу в Харкові було прийнято 1824 р. Через 5
років, у серпні 1829 р., на підставі царського указу це рішення було відмінено, будівлю
корпусу було передано  інституту  шляхетних  дівчат,  а  кадетський  корпус  вирішено
відкрити в м. Полтава.

Протоколи  і  листування  про  створення  Ради  Харківського  кадетського  корпусу  та
будівельного  комітету.  Фінансові  документи  про  надходження  коштів  на  будівництво
приміщення для кадетського корпусу,  про придбання матеріалів  та канцелярських товарів.
Послужні списки членів Ради кадетського корпусу, відомості про штати чиновників.  Опис
церемоніалу  перепровадження  тіла  померлого  імператора  Олександра  Павловича  через
Харків (1825 р., спр. 25).

Харківська духовна семінарія 

Ф. 650, 102, од. зб., 1910–1920 рр. Опис.

Учбовий заклад, що перебував у віданні православногодухівництва.

Справи  та  листування  про  прийом  учнів  до  семінарії.  Класні  журнали  й  особові
справи студентів.

Повивальна школа Харківського товариства допомоги породіллям

Ф. 663, 1 од. зб., 1909р. Опис.

Протоколи іспитів.

Редакція журналу «Коло знання», м. Харків

Ф. 1020, 4 од. зб., 1907-1914, 1918 рр.Опис.

Відомостей про створення, діяльність та ліквідацію журналу не знайдено.

Машинопис статей для журналу з питань освіти в Росії та в інших країнах (не раніше
1907),  рукописи  та  машинопис  статей  з  питань  літератури  та  історії  (1908-1914),  права,
географії та ботаніки (1914), філософії (1918).

  Див. історичну довідку про Родопомічний навчальний заклад Харківського губернського земства
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Розділ  16.  БЛАГОДІЙНІ  ТА  ГРОМАДСЬКІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  І
ТОВАРИСТВА ТА ОРГАНИ НАГЛЯДУ ЗА НИМИ.

 Харківське губернське у справах про товариства та спілки присутствіє

 Харківський комітет конституційно-демократичної партії народної свободи (КД).

 Харківське товариство взаємної допомоги осіб, що займаються ремісничою працею

 Правління Харківського професійного товариства прикажчиків

 Правління ощаднопозичкової каси службовців Харківської міської електростанції та
трамваю

 Харківський губернський комітет Всеросійської земської спілки

 Загальностудентське бюро праці при Харківському університеті

 Харківське товариство розповсюдження в народі письменності

 Українське  імені  Григорія  Квітки-Основ’яненка  літературно-художньо-етнографічне
товариство в м. Харкові

 Харківське медичне товариство

 Харківське відділення Російського технічного товариства

 Харківське місцеве управління Російського товариства Червоного Хреста

 Харківське благодійне товариство

 Харківське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості

 Харківський губернський комітет опікування про народну тверезість

 Канцелярія  уповноваженого  по  Харківській  губернії  завідуючого  громадськими
роботами в місцевостях, які потерпіли від неврожаю 1891р.

 Харківський  губернський  комітет  по  збору  пожертвувань  на  допомогу  населенню
неврожайних губерній

 Правління Харківського округу Російського товариства рятування на водах

 Харківське товариство “Трудова допомога”

 Харківський  губернський  комітет  опікування  дітей  осіб,  які  загинули  під  час
російсько–японської війни 1904–1905 рр.

 Харківські  місцеві  організації  благодійної  допомоги  сім’ям  осіб,  які  призвані  до
війська 

 Харківський особий комітет  по збору пожертвувань  для потреб війни на Далекому
Сході

 Харківський дамський комітет влаштування лазаретів для поранених воїнів

 Харківське  губернське  відділлення  Всеросійського  комітету  надання  допомоги
потерпілим від воєнних дій (біженцям)

 Харківське товариство допомоги жертвам долгу

 Харківське товариство опікування безпритульних малолітніх сиріт

 Правління  Харківського  товариства  виправних  притулків для малолітніх  злочинців,
м. Харків

 Харківське товариство фізичного виховання і захисту дітей

 Валківське гімнастичне товариство “Сокіл”



 Харківський губернський комітет для збирання пожертвувань на придбання морських
суден добровільного флоту
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Розділ  16.  БЛАГОДІЙНІ  ТА  ГРОМАДСЬКІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  І
ТОВАРИСТВА ТА ОРГАНИ НАГЛЯДУ ЗА НИМИ.

Харківське губернське у справах про товариства та спілки присутствіє

Ф. 29, 1263 од.зб., 1906–1917 рр. Описи.

Засноване  1906  р.  для  нагляду  за  професійними  робітничими  організаціями,
кооперативними та іншими товариствами.
Головою присутствія був губернатор, членами – чиновники місцевих установ.
Припинило діяльність 1917 р.

Річні звіти присутствія про затвердження статутів товариств і спілок, звіти товариств
про діяльність та справи про дозволені та заборонені організації. Справи про затвердження
статутів,  складу правлінь  і  дозволи на  функціонування  різних  громадських  організацій,  у
тому  числі  професійних  спілок  робітників  друкарської  справи,  графічного,  взуттєвого,
порцеляново-фаянсового  (Будянської  фабрики  Кузнецова),  тютюнового  виробництва,
ощаднопозичкових  кас  робітників,  виробничих  кооперативних  артілей  інженерів,
електромонтерів,  шевців,  офіціантів;  культурно–освітніх  товариств-любителів  природи,
розповсюдження  письменності,  музично–драматичних  гуртків,  бібліотек;  спортивних
товариств,  Південно-Російського  автомобільного  клубу  та  інших;  товариств  сільського
господарства,  споживчої  кооперації,  акціонерних  товариств,  приватних  учбових  закладів,
товариств взаємного кредиту, благодійних товариств – допомоги студентам, учням, біженцям
з  Польщі  й  Латвії  під  час  Першої  світової  війни,  Українського  ім.  Григорія  Квітки–
Основ’яненка літературно-етнографічного товариства (1912, спр. 249). Справи про заборону
діяльності  прогресивних  організацій  –  Харківського  товариства  розповсюдження  в  народі
письменності,  медичного  товариства  тощо.  Звернення  засновників  Харківського  клубу
залізничників  Гната  Хоткевича  і  Миколи  Винокурова  до  Харківського  губернатора  з
проханням затвердити статут клубу та проект статуту (спр. 1).

Харківський комітет конституційно-демократичної партії народної свободи (КД).

Ф. 474, 4 од.зб., 1917–1918 рр. Опис.

Списки осіб, які балотувались до Установчих зборів; фінансові звіти; підписні листи
по збору пожертвувань.

Харківське  товариство  взаємної  допомоги  осіб,  що  займаються  ремісничою
працею

Ф. 925, 73 од.зб., 1898–1918 рр. Опис.

Засноване 19 липня 1898 р.  рішенням установчих зборів.  Членами товариства  були
робітники підприємств. Товариство ставило своїм завданням поліпшення умов праці
та побутових умов робітників і підвищення їх культурного рівня. Ліквідоване 1918 р. у
зв’язку з організацією професійних спілок.

Протоколи установчих (1898) і щорічних зборів членів товариства. Доповіді правління
про діяльність. Фінансові звіти. Доповіді ревізійної комісії. Протоколи правління товариства
(1898–1912), його комісій щодо будування Робочого будинку (1907–1910) та управління ним
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(1909–1911).  Протоколи  зборів  робітників  (1915)  з  вимогами  повернути  політичних
засланців,  негайно  припинити  війну  і  укласти  мир,  утворити  заводські  робітничі  комісії,
провести демократичні реформи. Листування про організацію вечірніх технічних курсів та
бібліотеки для робітників; про відкриття філій товариства у Катеринославі (1903), Петербурзі
(1906)  і  в  інших  містах.  Клопотання  товариства  про  уведення  страхування  робітників.
Листування  про  управління  Робочим  будинком.  Репертуар  вистав  російської  трупи  й
українського  гуртка  товариства.  Списки  акторів.  Лист  видатного  російського  співака
Ф.Шаляпіна з повідомленням про неможливість приїзду до Харкова і виступу з концертом на
користь  Товариства  взаємної  допомоги  осіб,  що  займаються  ремісничою  працею  через
невідкладні  особисті  справи (1910,  спр.  13).  Розпорядження  губернатора  про  припинення
діяльності  товариства  1910  р.  після  виявлення  у  його  бібліотеці  заборонених  книжок.
Матеріали про ліквідацію і заснування нового товариства 1911 р. та про перероблення його
статуту. Списки членів товариства; листування з приводу ліквідації товариства 1918 р. Заява
групи  робітників-українців  щодо  відзначення  пам’яті  великого  українського  поета  Т.  Г.
Шевченка у зв’язку з 50-річчям з дня його смерті (1910, спр. 13).

Правління Харківського професійного товариства прикажчиків

Ф. 139, 1 од.зб., 1912–1915 рр. Опис.

Відкрито 7 серпня 1883 р.

Протоколи засідань правління товариства.

Правління  ощаднопозичкової  каси  службовців  Харківської  міської
електростанції та трамваю

Ф. 926, 4 од.зб., 1911–1917 рр. Опис.

Відомості про дату організації та припинення діяльності не виявлені.

Протоколи засідань і звіти про діяльність правління ощаднопозичкової каси (1912 –    
1917).  Статут каси (1911).  Списки членів  каси (1914 – 1915).  Протоколи загальних зборів
ощаднопозичкової  й допоміжної кас службовців Харківської  міської  електричної  станції  й
трамваю.

Харківський губернський комітет Всеросійської земської спілки

Ф. 312, 689 од.зб., 1914–1919 рр. Опис.

Всеросійська земська спілка утворена в Москві на з’їзді уповноважених губернських
земств            30 липня 1914 р. і комітети спілки відразу почали діяти в губерніях.
Харківський  губернський  комітет  займався  допомогою  хворим  та  пораненим,
устаткуванням для госпіталів, заготівлею медикаментів і продуктів. З 1915 р. займався
також постачанням для армії спорядження і зброї.
Ліквідований  декретом  Тимчасового  робітничо-селянського  уряду  України  від  15
січня  1919 р.  Його функції  передані  у  ведення  відділів  народного  господарства  на
місцях.
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Листування  з  лазаретами  різних  повітів  про  інфекційні  захворювання,  постачання
ліків та виділення коштів. Авансові звіти фабрик та заводів, місцевих кустарів, ремісничих
училищ госпиталів. Бухгалтерські журнали комітету. Історії  хвороби хворих та поранених.
Списки службовців та медичного персоналу земського комітету.

Загальностудентське бюро праці при Харківському університеті

Ф. 957, 3 од.зб., 1907–1917 рр. Опис.

Засноване 8 листопада 1907 р. загальними зборами. Приймало заявки щодо 
проведення приватних уроків і розподіляло ці уроки поміж студентами-членами бюро;
проводило вечори для студентів. При бюро праці існувала торговельна лавка. 
Припинило діяльність 1917 р.

Протоколи загальних зборів організації  (1907–1910), засідань правління (1909–1917)
та ревізійної комісії (1915).

Харківське товариство розповсюдження в народі письменності

Ф. 200, 620 од.зб., 1869–1920 рр. Опис.

Засноване 1869 р., на підставі статуту від 24 березня 1869 р., за ініціативою групи 
професорів Харківського університету. Товариство відкривало школи для дітей, 
недільні та вечірні школи для дорослих, професійні школи, бібліотеки, організовувало 
читання популярних лекцій (народні читання), видавало популярну літературу. 
Ліквідоване 1920 р.

Статути товариства (1869, 1910). Протоколи і матеріали загальних зборів товариства,
протоколи  правління,  відомості  та  листування  про  організацію  його  комітетів,  комісій  та
відділень у повітах губернії,  списки членів товариства та склад правління.  Доповіді, річні
звіти  та  листування  про  діяльність  правління  та  відділень  товариства.  Огляди  діяльності
товариства з дня заснування до 1905, 1910, 1912 рр. Листування з приводу його 25-річчя, 35-
річчя та 40-річчя. Річні фінансові звіти, доповіді ревізійної комісії,  листування про кошти,
пожертвовані  товариству  різними  особами.  Справи  шкільно-педагогічного  комітету  про
відкриття  у  Харкові  та  населених  пунктах  недільних  та  вечірніх  шкіл  і  про  їх  роботу,
протоколи  комітету,  листування  і  відомості  про  розширення  шкіл  і  будування  для  них
приміщень,  шкільних  кабінетів,;  статистичні  відомості  про  учбові  заклади  товариства  та
учнів  (1880,  1883);  пропозиції  вчителів  працювати  безплатно  в  школах  ліквідації
неписьменності  серед  дорослих  (1882).  Звіти  жіночої  ремісничої  школи  (1886–1887),
листування  про  навчання  учнів  столярному  ремеслу  (1912),  передачу  шкіл  товариства
міським і земським  управам  1918 р. Справи й листування про відкриття у Харкові та селах
Харківської губернії бібліотек, поповнення їх літературою, звіти про діяльність бібліотечного
комітету  та  стан  бібліотек;  доповідь  і  листування  про  участь  комітету  у  Всеросійському
бібліотечному  з’їзді  (1911);  протоколи,  доповідь  і  зведення  міжбібліотечної  статистичної
комісії (1910–1911), листування й акти передачі бібліотек товариства відділу народної освіти
Харківського губернського виконавчого комітету 1919 р. Справи комісії народних читань про
організацію  лекцій  з  проекційним  ліхтарем  у  селах,  протоколи  комісії  (1891–1916),  річні
звіти про її діяльність та звіт за 25 років (1911); анкети про лекції, прочитані 1917 р. Доповідь
про діяльність видавничого комітету (1901), листування його з місцевою адміністрацією про
дозвіл  на  видання  популярної  літератури  (1895,  1901–1902,  1913–1915).  Справа  про
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організацію  редакційної  комісії  для  підготовки  видання  народної  енциклопедії,  її  проект,
програма,  тематика,  оригінали  і  тексти  статей.  Протоколи  і  звіти  комісії  та  листування  з
авторами (1907–1916). Проект будівництва Народного будинку в Харкові, доповіді, звіти та
листування будівельної комісії (1900–1902). Протоколи, звіти комісії з управління Народним
будинком – про роботу гуртків,  лекції,  концерти (1903–1907),  записка з історії  Народного
будинку  (1916).  Протоколи  і  звіти  про  діяльність  санітарної  комісії,  яка  займалась
обслідуванням шкіл і учнів (1899–1903). Справи про організацію і діяльність літніх дитячих
колоній, протоколи та звіти ради з управління ними (1898–1917). Рукопис невідомого автора
про історію виникнення канікулярних дитячих колоній у Західній Європі та Росії з 80-х років
XIX ст.  (1910).  Стенограми  і  протоколи  пленарних  і  секційних  засідань  з’їзду  з  питань
організації культурно–освітньої роботи серед  населення, проведеного товариством 1915 р.;
протоколи  і  листування  культурно–освітньої  комісії  (1916).  Матеріали  про  організацію  і
діяльність  курсів  підготовки  робітників  позашкільної  освіти:  програми,  учбові  плани,
протоколи та доповіді комісії, яка керувала курсами (1916–1919). Листування про організацію
і роботу курсів хорового співу (1915–1917), звіт керівника народних хорів Пермської губернії
А. Городцова за 20 років (1917). Матеріали Мандрівного університету: програми, тематика
лекцій.  Звіти про роботу (1918–1919). Справи про вшанування 30-річчя (1891) та 50-річчя
(1911) педагогічної діяльності            Х. Д. Алчевської – відомого харківського педагога,
засновника  та  керівника  жіночої  недільної  школи.  Листування  про  участь  Харківського
товариства розповсюдження в народі письменності, а також Товариства ветеринарних лікарів
м. Харків і Південноросійського товариства технологів у вшануванні пам’яті Л. М. Толстого
(1911,  спр.  373).  Листи  письменника  Г.  П.  Данілевського  про  пожертвування  товариству
зібрання його творів (1878, спр. 43). Список установ і товариств у справі освіти, які існували
в  Росії  1901  р.  Декрети,  постанови  та  інструкції  Радянського  уряду  України  про  єдину
трудову школу (1918–1919).

Українське  імені  Григорія  Квітки-Основ’яненка  літературно-художньо-
етнографічне товариство в м. Харкові

Ф. 488, 6 од.зб., 1912–1916 рр. Опис.

Статут товариства затверджено 21 лютого 1912 р.

Протоколи літературно-науковою відділу. Заяви про прийом у члени товариства.

Харківське медичне товариство

Ф. 201, 155 од.зб., 1886–1919 рр. Опис.

Засноване 27 травня 1861 р. після затвердження його статуту Міністерством 
внутрішніх справ.
Мета  товариства  –  розвиток  медичної  науки,  популяризація  медичних  знань  серед
населення і надання йому санітарної та лікувальної допомоги.
Припинило діяльність 1920 р.

Статут товариства і підлеглих йому установ (1911), інструкції для роботи його комісій.
Доповіді про діяльність товариства та наукову і видавничу роботу (1911). Короткі відомості
про діяльність Товариства внутрішньої медицини та патології (1917). Відомості й листування
про відкриття Пастерівського інституту і бактеріологічної станції при товаристві (1886) і їх
роботу, про передачу товариству Харківських жіночих медичних курсів і перетворення цього
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інституту разом з медичним факультетом Харківського університету в Харківський медичний
інститут  1919  р.;  листування  про  організацію  органо-терапевтичного  інституту  1919  р.
Каталог бібліотеки товариства і зразки деяких його видань.

Харківське відділення Російського технічного товариства

Ф. 977, 1 од.зб., 1912–1916 рр. Опис.

Дати створення та ліквідації не виявлені.

Тексти статей для журнала “Счетоводство и хозяйство”, що його видавало Харківське
відділення товариства.

Харківське місцеве управління Російського товариства Червоного Хреста

Ф. 204, 4 од.зб., 1902–1916 рр. Опис.

Відкрито 2 квітня 1874 р. з метою надання допомоги пораненим і хворим військовим.
1883 р. при управлінні створена громада сестер-жалібниць, пізніше відкрито лікарню.

Бухгалтерські книги.

Харківське благодійне товариство

Ф. 507, 1 од.зб., 1893 р. Опис.

Статут товариства затверджено 27 вересня 1843 р.

Клопотання про грошову допомогу та висновки з цих питань.

Харківське  товариство  сільського  господарства  і  сільськогосподарської
промисловості

Ф. 237, 77 од.зб., 1887, 1909–1919 рр. Опис.

Засноване 27 січня 1880 р., на підставі рішення  IV з’їзду сільських господарів, який
відбувся  у  Харкові  1874 р.  Товариство  займалося  удосконаленням методів  ведення
сільського господарства, організовувало дослідні станції та ділянки, виставки, наради
з різних питань сільського господарства, сприяло поміщикам і заможним селянам у
придбанні американських сільськогосподарських машин, займалося збутом продуктів
сільського  господарства.  Діяло  на  території  Харківської,  Воронезької,
Катеринославської,  Курської,  Полтавської  губерній  та  Області  війська  Донського.
Ліквідоване 1919 р. постановою обласного з’їзду сільськогосподарських кооперативів
від 23 лютого 1919 р.

Протоколи  та  постанови  загальних  зборів  товариства  (1911–1914);  справа  про
відкриття Сумського відділення товариства (1911); заяви осіб і установ про прийом у члени
товариства  і  постанови  про  прийняття  їх  (1909–1913).  Видаткові  кошториси  відділів
товариства  на  1916–1917  рр.,  баланс  і  звіт  за  1918  р.  Листування  розпорядчого  комітету
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Всеросійської сільськогосподарської виставки у Харкові  1887 р. з установами та особами, які
бажали  взяти  участь  у  виставці  зі  своїми  експонатами.  Проект  організації  товариством
контрольно-насінницької станції, описання станції та її завдання; листування про організацію
губернським земством обласної дослідної станції (1912–1914). Доповідь товариства на нараді
щодо збереження врожаю 1917 р.(спр. 25). Анкети з даними про стан селянських господарств
(1915); листування із земськими установами, кооперативними товариствами, агрономами та
окремими  особами  про  надання  їм  консультацій  у  питаннях  сільського  господарства,
постачання  їх  сільськогосподарськими  машинами,  насінням,  добривами  і  літературою;
відомості  розподілу  насіння  серед  сільських  кооперативних  організацій  (1911–1919).
Положення, програма й листування про випробування двигунів внутрішнього згорання для
сільського господарства (1912–1914). Листування з Департаментом землеробства про експорт
зерна та імпорт сільськогосподарських машин та інших промислових товарів (1915–1918).
Протоколи холодильного комітету товариства, його кошторис на 1915 р. та фінансовий звіт за
1914 р.; листування про скликання з’їзду і відкриття Центрального холодильника у Харкові
(1911–1913). Статути  Вовчанського  та Довжанського сільськогосподарських товариств 1918
р.; звіти  про  з’їзди  та  збори місцевих кооперативних організацій у грудні 1918 р.

Харківський губернський комітет опікування про народну тверезість

Ф. 216, 213 од.зб., 1898–1918 рр. Опис.

Заснований 1 січня 1898 р. на підставі розпорядження уряду від 8 грудня 1897 р., про 
його утворення в Харківській губернії одночасно з уведенням монополії на торгівлю 
спиртними напоями.
Комітет  складався  з  губернатора,  представників  церкви,  земства  і  чиновників
відомства освіти.
Припинив діяльність у кінці 1918 р.

Справа  про  утворення  Харківського  губернського,  міського  та  повітових  комітетів
(1898).  Журнали  засідань  всіх  комітетів,  щорічні  звіти  про  їх  діяльність,  кошториси
губернського  комітету.  Циркуляри  Головного  управління  неокладних  зборів  Міністерства
фінансів  і  Харківського  губернського комітету щодо керівництва роботою підлеглих йому
комітетів,  боротьби з незаконною торгівлею спиртними напоями та обкладання податками
приватних їдалень і чайних.

Канцелярія уповноваженого по Харківській губернії завідуючого громадськими
роботами в місцевостях, які потерпіли від неврожаю 1891 р.

Ф. 206, 20 од.зб., 1892–1893 рр. Опис.

Заснована в системі МВС Росії у січні 1892 р., коли був призначений перший 
уповноважений. Даних про існування канцелярії після 1893 р. немає.

Журнали особливої  наради у справі  громадських робіт  при завідуючому роботами.
Листування Харківського уповноваженого з завідуючим про організацію громадських робіт у
губернії, про відпуск на це коштів урядом і Харківською міською управою. Типовий проект
елеватора  і  справи  про  будівництво  елеватора  у  Лозовій.  Відомості  про  будівництво
церковно-парафіальних  шкіл  у  селах  губернії,  брукування  вулиць  Харкова  й  прийом
комісіями виконаних робіт.
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Харківський губернський комітет по збору пожертвувань на допомогу населенню
неврожайних губерній

Ф. 205, 12 од.зб., 1911–1912 рр. Опис.

Заснований 20 листопада 1911 р.

Листування  з  питань  діяльності;  фінансові  документи.  Підписні  листи,  списки
голодуючих.

Правління Харківського округу Російського товариства рятування на водах

Ф. 510, 5 од.зб., 1897–1907 рр. Опис.

Розпочало діяльність 1897 р.

Звіти про діяльність товариства; списки членів товариства та складу правління.

Харківське товариство “Трудова допомога”

Ф. 508, 15 од.зб., 1909–1917 рр. Опис.

Засноване  8  листопада  1909  р.  гуртком  жінок  з  буржуазної  інтелігенції.   1911  р.
перейшло у відання Попечительства з трудової допомоги, яке очолювала імператриця.
Припинило діяльність 1917 р.

Протоколи загальних  зборів  товариства  та  засідань  його правління,  річні  звіти про
його діяльність (1912–1915), циркуляри Петербурзького попечительства.

Харківський  губернський  комітет  опікування  дітей  осіб,  які  загинули  під  час
російсько–японської війни 1904–1905 рр.

Ф. 315, 78 од.зб., 1905–1918 рр. Опис.

Заснований у серпні 1905 р. під головуванням губернатора, був підлеглий Головному
комітетові.  Після  Лютневої  буржуазно-демократичної  революції  1917  р.  діяв  під
керівництвом місцевої адміністрації уряду Української держави до кінця 1918 р.

Справи і листування про організацію комітету, залучення земських і міських управ до
участі  в  опікуванні  дітей  військовослужбовців  (1905).  Листування  з  Головним  комітетом
щодо відведення коштів та розпорядження Головного комітету про засоби допомоги сиротам.
Клопотання вдов про влаштування їх дітей до учбових закладів; листування про стипендії
для сиріт та щодо обслідування їх матеріального та сімейного становища; про призначення
грошової допомоги вдовам і сиротам.
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Харківські місцеві організації благодійної допомоги сім’ям осіб, які призвані до
війська

4 фонди, 436 од.зб., 1914–1919 рр. Описи.

1 серпня 1914 р. був заснований Харківський губернський комітет опікування сімей
осіб, які призвані до військової служби. Постановою цього комітету від 8 лютого 1915
р. його перетворено на губернське відділення Московського комітету.
Це  була  благодійна  організація,  яку  очолював  губернатор,  що  надавала  допомогу
пораненим  і  сім’ям  військовослужбовців.  Припинила  діяльність  у  кінці  1918  р.
Відомості про дати заснування та ліквідації інших попечительств не виявлено.

Журнали  засідань  Харківського  губернського  комітету  і  губернського  відділення
Московського  комітету.  Звіти,  відомості  та  грошові  звіти  про  діяльність  губернського
відділення  та  повітових  комісій.  Прохання  членів  сімей  військовослужбовців,  вдов  та
поранених про грошову допомогу, улаштування до лікарні, звільнення від сплати за навчання
дітей та інше. Листування про утворення яслів, притулків для сиріт та колоній для інвалідів
війни. 

Харківський губернський комітет опікування нужденних сімей осіб, які призвані до
військової служби, ф.313, 11 од.зб., 1914 р. 
Харківське губернське відділення Московського комітету благодійної допомоги сім’ям
осіб, які призваніна війну, ф.316, 420 од.зб., 1914–1918 рр.
Ізюмське повітове попечительство опікування сімей військових, які призвані до армії,
ф.716, 4 од.зб., 1916–1919 рр.
Дергачівське  волосне  попечительство  опікування  сімей  військових,  які  призвані  до
армії, ф.718, 1 од.зб., 1915 р.

Харківський  особий  комітет  по  збору  пожертвувань  для  потреб  війни  на
Далекому Сході

Ф. 513, 75 од.зб., 1904–1908 рр. Опис.

Дати створення та ліквідації не виявлені.

Справи про збір пожертвувань, про інвалідів війни, клопотання і заяви про грошову
допомогу.

Харківський дамський комітет влаштування лазаретів для поранених воїнів

Ф. 511, 9 од.зб., 1914–1917 рр. Опис.

Відомості про дати діяльності не виявлені.

Відомості про нагородження членів комітету; листування з питань діяльності. Списки
членів комітету.
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Харківське  губернське  відділлення  Всеросійського  комітету  надання допомоги
потерпілим від воєнних дій (біженцям)

Ф. 317, 8 од.зб., 1915–1917 рр. Опис.

Діяло в період Першої світової війни .

Фінансові звіти; посвідчення іноземних громадян, які потерпіли від війни.

Харківське товариство допомоги жертвам долгу

Ф. 203, 21 од.зб., 1907–1916 рр. Опис.

Статут затверджено 17 березня 1907 р. Існувало до лютого 1917 р. Головою правління
був губернатор. Мета товариства – допомога поліцейським та їх родинам.

Статут  товариства.  Протоколи  загальних  зборів,  постанови  правління;  фінансові
документи. Списки членів товариства.

Харківське товариство опікування безпритульних малолітніх сиріт

Ф. 202, 680 од.зб., 1891–1910 рр. Опис.

Статут затверджено 2 січня 1874 р. Існувало на кошти, які відпускало земство.

Статут  товариства.  Справа  про  створення  сільськогосподарської  школи  для
вихованців. Особові справи вихованців.

Правління  Харківського  товариства  виправних  притулків  для  малолітніх
злочинців

Ф. 489, 9  од.зб., 1896–1909 рр. Опис.

Створено у кінці 1871 р. за ініціативою працівників суду та юристів. Виправний 
приют відкрито     24 травня 1881 р. Товариство існувало до 1917 р.

Листування  з  фінансово-господарських  питань.  Справи  про  прийом  до  приюту
малолітніх злочинців.

Харківське товариство фізичного виховання і захисту дітей

Ф. 509, 8 од.зб., 1912–1917 рр. Опис.

Відкрито  1901 р.

Фінансові звіти товариства.
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Валківське гімнастичне товариство “Сокіл”

Ф. 512, 1 од.зб., 1908 р. Опис.

Проект статуту товариства.

Харківський  губернський  комітет  для  збирання  пожертвувань  на  придбання
морських суден добровільного флоту

Ф.-1032, 2 од.зб., 1878-1879 рр. Опис.

Дати створення та ліквідації немає.

Статут  Російського  товариства  добровільного  флоту  (1879).  Звіти  про  діяльність
харківського  комітету,  відомості  про  надходження  коштів  від  жертвувателів  для
придбання  товариством  обладнання  для  будівництва  морських  суден,  улаштування
благодійних  вечорів  (1878 – 1879).  Списки  жертвувателів  – мешканців  Харківської
губернії (1878).
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Розділ 17. УСТАНОВИ РЕЛІГІЙНОГО КУЛЬТУ

Харківська духовна консисторія

Ф. 40, 89384 од.зб., 1749–1918 рр. Описи, тематичний покажчик.

Заснована  1800  р.  на  підставі  указу  Синоду  від  16  жовтня  1799  р.  як  апарат
Слобідсько–Українського  єпископа.  З  1836  р.  мала  назву  Духовна  консисторія
єпископа Харківського і Охтирського.
Консисторія була місцевим адміністративно-судовим органом Синоду по управлінню
церквами на території  єпархії,  відала церквами, монастирями, духовними учбовими
закладами, заснуванням і ліквідацією церков і  парафій, проводила суд над особами
духовного звання. Проповідувала православ’я і вела боротьбу з сектантством.
Консисторія була органом суду для населення у справах шлюбу, накладала церковну
єпітимію  на  православних  за  порушення  релігійних  і  деяких  цивільних  законів;
збирала статистичні  відомості  про народження і  смерть,  зберігала  метричні   книги
церков; керувала початковими церковнопарафіальними школами.
Консисторія  була  підпорядкована  Синодові  і  до  60-х  років  XIX ст.  мала  в  своєму
віданні повітові духовні правління, а після їх ліквідації окружні благочинія (по 2-3 в
кожному повіті Харківської губернії).
Ліквідована  в  кінці  1918 р.  на  підставі  Постанови  загальноросійського  церковного
собору про реорганізацію консисторій в єпархіальні ради.

Журнали  засідань  консисторії  з  1802  р.  Річні  звіти  і  відомості  про  стан  єпархії,
окремих  благочиній  і  церков   єпархії   з   1903  р.  Відомості  і  листування  щодо  надання
дозволу на  будівництво та про будування церков у Харкові і в губернії. Плани та проекти
церковних будівель.  Відомості  про кількість збудованих церков за 1915 р.  Річні  звіти про
прибутки  і  видатки  церковних  сум  по  єпархії.  Описи  майна  харківських  соборів:
Покровського (1813), Успенського (1846). Відомості про склад монахів і стан Хорошевського
(1835) і Височинівського (1916) монастирів. Статут Верхньохарківського жіночого монастиря
(1860).  Справи  про  утворення  початкових  шкіл  при  монастирях  єпархії;  про  участь
духовенства в боротьбі з дитячою злочинністю шляхом утворення для малолітніх арештантів
притулків при монастирях (1910–1911). Скарги населення на священиків, судові справи про
негідну поведінку і злочини осіб духовного звання. Метричні книги по церквах міст і сіл
єпархії. Відомості і листування про перехід з православ’я до інших сповідань і сект, та про
повернення до православ’я. Справи про порушення законів вінчання і шлюборозлучення, про
накладання на православних осіб церковної єпітимії за вбивство, позашлюбне народження
дітей,  двошлюбність,  за  образу  духовних  осіб.  Відомості  та  листування  про  стан
церковнопарафіальних  і  інших  шкіл,  підвідомчих  консисторії.  Відомості  про  утворення  і
діяльність  Харківського  колегіуму  (1800–1841):  відомості  про  призначення  і  діяльність
ректорів колегіуму; склад і кількість викладачів (1800–1809, 1816); кількість і успіхи учнів;
предмети,  що  викладались  у  колегіумі.  Відомості  про  навчально-виховний процес.  Укази
Синоду про заснування при колегіумі повітового і парафіального училищ (1816). Документи
з  фінансування  колегіуму.  Відомості  про роботу  його  бібліотеки,  придбання  та  пожертви
книг,  газет  і  журналів  (1820,  1822,  1824,  1827).  Справи  про  влаштування,  відкриття  і
освячення  домової  церкви  при  колегіумі  (1815–1817).  Листування  Г.  Ф.Квітки  з  приводу
зарахування  його  у  Старохарківський  Преображенський  суспільний  монастир  (у  справі  є
сургучний  відбиток  печатки  роду  Квіток)  (1804–1805).  Відомості  та  листування  про  збір
коштів  на  спорудження  пам’ятників  М.  В.  Ломоносову  (1826),  Г.  Ф.  Державіну  (1832),
“Тисячоріччю Росії”  (1858).  Листування  про три  картини іспанського  художника  XVII ст.
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Мурильйо,  які  знаходились  у  соборі  м.  Охтирка  і  були  відіслані  для  реставрації  до
Рум’янцевського  музею  в  Москві  (1910–1913).  Справа  про  заборну  і  вилучення
Петербурзьким  комітетом  у  справах  друку  1911  р.  видань  “Кобзаря”  Т.  Г.  Шевченка  в
результаті клопотання харківських священиків.

Духовні правління 

7 фондів, 2512 од.зб., 1739–1862, 1893 рр. Описи.

Утворені  в  середині  XVIII ст.  Відали  церквами  та  духовенством  повітів.  Спочатку
підпорядковувались Білгородський, а з 1800 р. Харківській (Слобідсько-Українській)
консисторії. Складалися з трьох членів від духовенства повіту. Ліквідовані на початку
60-х  років  XIX ст.  Харківське  духовне  правління  ліквідоване   1800  р.  у  зв’язку  з
утворенням в Харкові консисторії.

Укази  Бєлгородської  та  Харківської  (1800)  духовних  консисторій  та  їхні
розпорядження і зауваження з приводу роботи духовних правлінь. (ф.573, ф.574). Журнали
засідань  духовних  правлінь  (ф.571,  ф.572,  ф.574,  ф.576).  Річні  відомості  про  стан  церков
Богодухівського і Зміївського повітів, листування щодо  нагляду за ними, справи і листування
про будівництво церков у різних повітах. Справи про прийом і навчання дітей духовенства в
Харківському колегіумі і в духовних училищах, про негідну поведінку і взаємовідносини між
служителями культу. Справи про заборону військовим поселянам одружуватися з особами,
які  не  належать  до  військових  поселень  (ф.574,  1818),  листування  про  вступ  селян  села
Торського Куп’янського повіту до секти духоборів (ф.574, 1806), про опікування над вдовами
і сиротами, листування з різних побутових питань.

Богодухівське, ф.571, 26 од.зб., 1797–1833 рр.
Зміївське, ф.572, 1074 од.зб., 1741–1862 рр.
Ізюмське, ф.573, 13 од.зб., 1770–1853, 1893 рр.
Куп’янське, ф.574, 683 од.зб., 1762–1846 рр.
Старобільське, ф.576, 622 од.зб., 1800–1858 рр.
Харківське, ф.578, 82 од.зб., 1739–1800 рр.
Чугуївське, ф.579. 12 од.зб., 1790–1800 рр.

Костянтиноградське духовне правління, м. Костянтиноград, 
Катеринославського намісництва

Ф. 1021, 4 од. зб., 1788-1792 рр.

Дати виникнення та ліквідації не встановлені. Перебувало в підпорядкуванні 
Катеринославської духовної консиситорії.

Укази  Катеринославської  духовної  консисторії  та  листування  з  правлінням  про
призначення  священнослужителів.  Справи про  несплату  мита  священиком  с.  Мілового та
вбивство солдаткой с. Слов’янська свого позашлюбного немовля.
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Окружні канцелярії благочинних Харківської губернії

5 фондів,267 од.зб., 1801–1922 рр. Описи.

Благочинний – посадова особа православного духовенства. Посада благочинного при
єпархіальному  правлінні  була  затверджена  в  першій  половині  XVIII ст.  Права  та
обов’язки благочинного затверджувалися Святішим Синодом. Благочинні проводили
нагляд за церквами та духовенством округів.

Укази  Харківської  духовної  консисторії;  укази,  розпорядження  Богодухівського  та
Зміївського духовних правлінь  благочинним;  циркуляри благочинних  священиків.  Рапорти
священиків  у  службових  справах;  доповіді  про  релігійно-моральний  стан  парафій,  про
сектантство  (Ф.720).  Історія  церков  м.  Краснокутськ  (Ф.553).  Фінансові  звіти  церков.
Листування про переміщення та призначення на церковні посади; про надання матеріальної
допомоги священикам і членам їх родин. 

Канцелярія благочинного 1-го округу Богодухівського повіту, ф.720, 129 од.зб., 1801–
1922 рр.
Канцелярія благочинного 2-го округу Богодухівського повіту, ф.735, 51 од.зб., 1808–
1915 рр.
Канцелярія благочинного 3-го округу Богодухівського повіту, ф.553, 67 од.зб., 1801–
1876 рр.
Канцелярія благочинного 1-го округу Зміївського повіту,  ф.721,  19 од.зб., 1810–1847
рр.
Канцелярія благочинного 2-го округу Зміївського повіту,   ф.722,  1 од.зб.,  1853 р.

Другокласні дівочі монастирі

2 фонди, 451 од. зб., 1790–1913 рр. Описи.

Другокласні дівочі монастирі засновані за даними “Історико-статистичного описання
Харківської єпархії” між 1656 і 1660 рр. Ліквідовані в серпні 1921 р.

Укази Бєлгородської і Харківської консисторій. Послужні списки черниць, відомості
про  їх  соціальний  і  кількісний  склад  (ф.11,  732).  Справи  про призначення  та  звільнення
ігумень (1801, 1825, 1829); постриг у черниці; прийом у монастир, виключення з нього або
вихід за власним бажанням (ф.11, 1795–1862); про негідну поведінку послушниць ічерниць;
про втечі з монастиря (ф.11, 1814). Річні відомості про відбування церковної єпітимії жінками
при монастирі та персональні справи осіб, що відбували єпітимію. Справи про прийом сиріт
у притулок і жіночу школу при монастирі, класні журнали школи-притулку для дівчат при
монастирі (ф.11, 1872–1884). Описи монастирського майна. Відомості про стан і добробут
церков. Прибутково-видаткові книги монастиря (ф.11).

Верхохарківський Миколаївський, м. Харків, ф.732, 1 од.зб., 1873 р.
Хорошевський  Вознесенський,  с.  Хорошеве,  Харківського  повіту,  ф.11,  450  од.зб.,
1790–1913 рр.
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Собори, церкви та канцелярії церков Харківської єпархії

9 фондів, 15 од. зб., 1809, 1814–1929 рр. Описи

Дати  заснування  та  припинення  діяльності  Успенського  собору,  Вознесенської,
Володимиро-  Богородицької,  Миколаївської,  Покровської,  Різдвяно-Богородицької,
Соборно-Троїцької  та  Соборно-Успенської  церков,  канцелярії  церков  Харківської
єпархії не виявлені.

Укази  Синоду  та  Харківської  духовної  консисторії,  циркуляри  благочинного  1-го
округу  Богодухівського  повіту  про  форми  звітності  та  правила  оформлення  церковних
документів  (ф.717,  ф.727,  ф.729).  Протоколи  засідань  церковної  ради  Петропавлівської
церкви (ф.717). Відомості про причастя та сповіді, копії метричних свідоцтв (ф.723, ф.724,
ф.730);  відомості  про  пожертви  парафіян  (ф.727,  ф.736).  Описи  інвентаря  та  церковного
майна (ф.728, ф.736). Листування з питань будівництва соборів і церков (ф.727, ф.731).

Харківський кафедральний Успенський собор, ф.724, 1 од.зб.,  1901, 1903, 1906 рр.
Харківська Миколаївська церква, ф.728, 1 од.зб., 1906 р.
Соборно-Успенська церква, м. Богодухів, ф.727, 4 од.зб., 1913–1914 рр.
Вознесенська церква, с. Яблучне, Богодухівського повіту, ф.729, 1 од.зб., 1901–1906
рр.
Соборно-Троїцька церква, м. Зміїв, ф.723, 2 од.зб., 1900, 1908, 1911–1913, 1917–1918
рр.
Володимиро- Богородицька церква, с. Кочеток, Зміївського  повіту,  ф.730,  1 од.зб.,
1904 р.
Покровська  церква,  с. Брусівка,  Старобільського  повіту, ф.731, 1 од.зб., 1845 р.
Різдво-Богородицька   церква,  сл.  Платина,  Старобільського   повіту,  ф.736,  1  од.зб.,
1809 р.
Канцелярії церков Харківської єпархії, ф.717, 3 од.зб., 1814–1929 рр.

Харківське єпархіальне попечительство про бідних духовного звання

Ф. 726, 29 од.зб., 1830–1918 рр. Опис.

Дати початку та припинення діяльності попечительства не виявлено.

Відомості,  листування  про  надходження  та  розподіл  коштів.  Прохання,  списки,
розписки осіб, що отримували допомогу.

Управління Харківського архієрейського господарства

Ф. 356, 77 од.зб., 1817–1912 рр. Опис.

Дати початку та припинення діяльності управління не виявлено.

Укази Харківської духовної консисторії. Відомості, доповіді, листування з фінансово-
господарських питань. Реєстр справ про уведення різних осіб в духовне звання. Послужні
списки монахів Харківського архієрейського будинку.
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Комітет Слобідсько-Українського відділення Російського біблейського
товариства

Ф. 633, 3 од.зб., 1816–1823 рр. Опис.

Відкрито  в  Харкові  1816  р.  з  метою  розповсюдження  біблії  серед  різних  верств
населення. Дату ліквідації не виявлено.

Відомості, листування про збір членських внесків; розповсюдження духовних видань
та збір коштів від їх розповсюдження.

Канцелярія Харківського губернського рабина

Ф. 958, 122 од.зб., 1854–1917 рр. Опис.

Дати початку та припинення діяльності канцелярії не виявлені.

Метричні книги записів народження, укладання шлюбу, розлучення та смерті євреїв у
Харкові та Харківській губернії.

Канцелярія курата Харківської римсько-католицької церкви

Ф. 965, 39 од.зб., 1831–1919 рр. Опис.

1 жовтня 1832 р. в Харкові відбулося освячення побудованої римо-католицької церкви.
Дату припинення її діяльності не виявлено.

Укази, циркуляри Могилівської римсько-католицької консисторії. Протоколи засідань
ради Харківської римсько-католицької церкви. Матеріали про збір коштів і будівництво нових
римсько-католицьких церков, каплиць. Метричні виписки парафіян. Справи про перехід осіб
з  православ’я  до  римсько-католицької  віри.  Прибутково-видаткові  книги  Харківської
римсько-католицької церкви. Домові книги будинків, що належали церкві.
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Розділ 18. ОСОБОВІ ФОНДИ

–     Алчевська Х.О.
– Бич-Лубенський К.М.
– Блезе А.І.
– Гагарін К.М.
– Грибовський М.К.
– Клочков М.В.
– Любарська-Письменна М.А.
– Малиновський І.В.
– Рославський-Петровський О.П.
– Скалон М.М.
– Шмідт Г.Г.



Розділ 18. ОСОБОВІ ФОНДИ

Алчевська Х.О.

Ф. 969, 4 од.зб., 1895–1911 рр. Опис.

Алчевська Христина Олексіївна - українська поетеса і педагог (4(16) березня 1882 – 27
жовтня 1931). Вчилася в Парижі на жіночих курсах. Працювала вчителькою в Харкові.
Літературну і  педагогічну діяльність розпочала з 1903 р.  У 20-х роках XX ст.  була
членом Українського товариства драматургів і композиторів.

Листи  до  Х.О.  Алчевської  юриста  В.  Бабак  про  діяльність  Рогатинської  сільської
гімназії, професора Празького університету Івана Пулюя про стан речей у Росії і про союз
України з Росією, листи з Тифлісу і інших міст, надіслані Х.О. Алчевській, про події 1905 р.,
страйки  у  Харкові  (1905).  Альбом  фотографій  Х.О.  Алчевської,  викладачів  та  учнів
Харківської приватної жіночої недільної школи (1895). Добірки статей з газет та журналів з
питань  освіти,  будівництва  у  Харкові  нелегального  пам’ятника  Т.Г.  Шевченку  (1898),
відкриття  пам’ятника  І.П.  Котляревському,  про  похорон  М.Л.  Кропивницького,
Всеросійський селянський суд. Брошури Н.Н. Гредескула “Марксизм и Ленинизм”, “На тему
дня”; Ковалевського “Действительная природа Государственной Думы”, “Листи про подорож
до Америки”(1901–1905). Звернення комітетів боротьби Української демократичної партії до
громадян Харкова у зв’язку з подіями 1905 р. у Києві та Харкові.

Бич-Лубенський К.М.

Ф. 979, 1 од.зб., без дати. Опис.

Бич-Лубенський Костянтин Михайлович, літератор.
Біографічні дані відсутні.

Рукописи літературних праць.

Блезе А.І.

Ф. 766, 1 од.зб., 1912–1917 рр. Опис.

Блезе Андрій Іванович, власник пивоварного заводу в м. Ізюмі Харківської губернії.
Народився 1836 р. Інші біографічні дані відсутні.

Свідоцтво про хрещення А.І. Блезе в євангелічно-лютеранській парафії; свідоцтво про
народження його дочки.  Договори між А.І. Блезе і різними особами про оренду будинків,
будівництво  приміщення  для  пивної  у  м.  Ізюм;  про  купівлю  та  продаж  пива.  Плани
пивоварного заводу в сел. Попівці Ізюмського повіту.

Гагарін К.М.
Ф. 980, 1 од.зб., 1894–1911 рр. Опис.

Гагарін Костянтин Миколайович, князь, голова Харківської повітової земської управи.
Біографічні дані відсутні.
Листування з різними особами про оренду та продаж землі біля Харкова.
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Грибовський М.К.

Ф. 1010, 20 од.зб., 1816–1828 рр. Опис.

Грибовський  Михайло  Кирилович  (1786-?),  Слобідсько-Український  губернатор.
Народився на Чернігівщині.
Закінчив  відділення  етико-політичних  наук  Харківського  університету.  1816  р.
захистив магістерську дисертацію. Служив бібліотекарем Гвардійського Генерального
штабу.  З  1821  р.  правитель  канцелярії  Комітету  поранених.  1825–1826  рр.  –
Симбірський  віце-губернатор,  з  1826  р.  –  статський  радник,  1827–1828  рр.   -
Слобідсько-Український губернатор. З 1833 р. –перебував при Герольдії. Дата смерті
не встановлена.

Листування М.К. Грибовського з різними особами з приватних питань.

Клочков М.В.

Ф. 1027, 166 од.зб., 1899–1919 рр. Опис.

Клочков Михайло Васильович, історик, професор Харківського університету.
Народився  28 жовтня  1877  р.  у  Самарській  губернії.  1899  р.  вступив  до  історико-
філологічного  факультету  Юр'євського  університету,  після  закінчення  якого  був
залишений  на  кафедрі  російської  історії.  З  1  липня  1908  р.  –  приват-доцент
Петербурзького університету. 1911 р. захистив дисертацію і отримав ступень магістра
російської історії. 1914 р. був призначений професором Харківського університету, а з
1915 р. – і професором Харківських вищих жіночих курсів. Помер 1951 р.

Конспекти  семінарів  з  російської  історії.  Програма  курсу  російської  історії  для
словесно-історичного  відділення  педагогічного  факультету  Петербурзького
психоневрологічного  університету  (1911).  Рукописи  та  статті  М.В.  Клочкова.  Протоколи
засідань фінансової комісії Харківського університету (1919). Листи на ім’я  М.В.  Клочкова
від  дружини  та  різних  осіб,   вітальні  телеграми  в  зв’язку  з  наданням  звання  доктора
історичних наук (1916).

Любарська-Письменна М.А.

Ф. 967, 25 од.зб., 1905–1912 рр. Опис.

Любарська-Письменна Марія Андріївна (дати життя невідомі), поміщиця Харківської
губернії,  вдова дійсного статського радника Любарського-Письменного Євгена Петровича,
члена  правління  Харківського  земельного  і  Харківського  торгового  банків,  який  був
засуджений по справі про зловживання в цих банках. Мешкала в Харкові, по вул. Кацарській,
33;  була  одним  з   акціонерів  Катеринославського,  земельного  банку.  М.А.  Любарська-
Письменна  відкрито  критикувала  бюрократію  та  корупцію  на  всіх  рівнях  влади  в  Росії.
Особисто була знайома з багатьма державними та публічними діячами. Виступала на захист
законних прав людей, що стали жертвами адміністративного та судового свавілля. Метою її
життя, за її словами, була справа реабілітації чесного імені її покійного чоловіка.  
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Документи  по  справі  М.А.  Любарської-Письменної  про  продаж  її  майна  за  борги:
заява, прохання, свідчення, листування. Копії листів Любарської-Письменної до імператора
Миколи ІІ з подякою за Маніфест 17-го жовтня 1905 р., як „Великому Освободителю Своего
Народа” (1905) та листа харківського губернатора   К. Старинкевича до М.А. Любарської-
Письменної  з  відповідною  подякою  Миколи  ІІ  за  її  вдячність  (1905).  Копії  листів  М.А.
Любарської-Письменної  до  грецької  королеви  Ольги  Костянтинівни  (1906,  1907),  П.А
Столипіна. (1906-1907), князя М.М Андронікова. (1906), графа С.Ю. Вітте (1906-1908). Листи
до М.А. Любарської-Письменної офіційного та приватного характеру.

Малиновський І.В.

Ф. 982, 26 од.зб., 1834–1894 рр. Опис.

Малиновський  Іван  Васильович  (1796–1873),  поміщик  навчався  в  імператорському
Царськосільському ліцеї разом з О.С. Пушкіним, який закінчив 1817 р. Потім служив в
армії.     1825 р. вийшов у відставку в чині полковника і поселився в с. Стратілатівка
(зараз  Кам’янка)  Ізюмського  повіту.  З  1858  до  1866  р.  був  членом  губернського
комітету емансипації  (з селянського питання), заснованого в Харкові.

Записки  І.В.  Малиновського  про  діяльність  Харківського  губернського  комітету
емансипації.  Вірш А. Слуцького (1877,  автограф).  Вірші  невідомих  авторів.  Листування з
різних питань.

Рославський-Петровський О.П.

Ф. 1011, 24 од.зб., 1834–1870 рр. Опис.

Рославський-Петровський Олександр Петрович народився [9 (21)] квітня 1816 р. у с.
Слабин  на  Чернігівщині  в  сім’ї  купця.  Початкову  освіту  одержав  вдома,  1828  р.
вступив  в  4-й  клас  гімназії  у  м.  Ніжин.  1834–1837  рр.  навчався  в  Харківському
університеті на словесному відділенні, після закінчення якого викладав в університеті
статистику. 1839 р. захистив дисертації на ступень магістра “Об истинном значении
прагматической  истории”;  1845 р.  захистив  докторську  дисертацію на тему “Опыт
сравнения народонаселения в России и некоторых других европейских государствах”.
1853,  1857,  1866 рр.  обирався  на  посаду декана історико-філологічного  факультету
Харківського університету , а з 1859 по 1869 рр. був ректором університету.
Помер О.П. Рославський-Петровський 25 грудня 1870 р. у Харкові.

Листи  О.П.  Рославського-Петровського  до  матері  і  матері  до  нього.  Листи  до
невстановлених  осіб.  Листи  різних  осіб  до  О.П.  Рославського-Петровського  приватного
характеру

Скалон М.М.

Ф. 422, 1 од.зб., 1901–1907 р. Опис.

Скалон Михайло Миколайович (дати життя не встановлені) генерал  царської армії, з
дворян, поміщик Харківської  губернії,  потомствений офіцер. Фамілія де Скалон пішла від
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французьких гугенотів. Перший де Скалон, який вступив на російську  службу 1910 р., був
Данило Юрійович, що переїхав зі Швеції і служив у Ризькому драгунському полку. Предки
М.М. Скалона брали участь у Турецьких війнах, Семирічній війні, Вітчизняній війні 1812 р.
Михайло Миколайович Скалон розпочав свою службу гусаром.  Під час російсько-японської
війни – на початку 1904 р. – у піхоті, потім – комендант у м. Інкоу. З квітня 1904 р. служив
ординарцем  у  командира  6-ї  Східно-Сибірської  стрілецької  дивізії  генерал-лейтенанта
Данилова, який його дуже високо цінував. Про відмінну хоробрість М.М. Скалона свідчили
генерал Романов, командир 24-го полку майор Лечицький.  За бойові подвиги в російсько-
японській  війні   М.М.  Скалон  був  нагороджений  орденом  Святого  Георгія  4-го  ступеня
(1907), Георгіївською зброєю та  1913 р. йому призначена персональна пенсія.  1909 р. він
флігель-ад’ютант  штабс-ротмістр  в  лейб-гвардії  гусарському  полку  в  Царському  селі,
командував  ескадроном,  неодноразово  отримував  подяки  від  полкового  командування.  У
лютому 1910 р.  М.М. Скалон одержав орден Золотої Зірки другого ступеню від еміра Бухари.
Першу світову війну почав у чині полковника, був призначений командиром 36-го піхотного
Орловського полка, командуючи яким відзначився в боях на р. Сані (6 жовтня 1914 р.) та під
час взяття ворожих укріплень поблизу с.  Бржостен.  Височайшим наказом,  оголошеним 21
травня  1915  р.,  полковнику  М.М.  Скалону  було  надано  звання  генерал-майора  із
зарахуванням до світи імператора    Миколи ІІ та із затвердженням на посаді командира лейб-
гвардії  4-го  стрілецького  імператорського  полка.  1916-1917 рр.  М.М.  Скалон перебував  у
діючій армії. Відомостей про подальше життя та діяльність       М.М. Скалона не виявлено.

Родовід  М.М.  Скалона,  Атестації  М.М.  Скалона  (1909,  1910).  Нагородний  лист  еміра
Бухари про нагородження М.М. Скалона орденом Золотої Зірки другого ступеня (1910).
Дозвіл про прийняття та носіння китайського ордена Подвійного Дракона 3-го ступеня 1-
го класу (1911). Нагородні  листи грецькою, французькою та італійською мовами (1911).
Опис  рухомого  майна  М.М.  Скалона  (1908).  Накази,  рапорти,  подяки,  листування  про
відмінну службу М.М. Скалона. в армії (1905-1909, 1914-1915). Меморандум дивізіонної
наради,  постанови,  накази,  рапорти;  реляції  про дії  36-го піхотного  Орловського полка
(серпень-жовтень  1914),  листування  офіційного  характеру  (1916-1917),  довідки,  список
офіцерів та солдатів 36-го піхотного  Орловського полка (1915). Листи до М.М. Скалона
приватного  характеру.  Типографський  відтиск  фотопортрета  М.М.  Скалона  Вітальні
телеграми.  Вірші  „Думи”  (авторський  рукопис).  Свідоцтво  про  надання  дружині  М.М.
Скалона Катерині Миколаївні нагрудного знака, височайше запровадженого для осіб, які
брали  участь  у  святкуванні  300-річчя  Дома  Романових  (1913).   та  положення  про
спадковий нагрудний знак (1913). Фотографії товаришів по службі М.М. Скалона (1913–
1917). Витяги з газет. 

Шмідт Г.Г.

Ф. 978, 2 од.зб., 1915–1917 рр. Опис.

Шмідт Герман Георгійович, швейцарський громадянин, комерсант.
Біографічні відомості відсутні.

Ділові  пропозиції  від різних фірм німецькою та  французькою мовами (1915–1917).
Листування приватного характеру з різними особами у комерційних справах.
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Частина ІІ. ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 
ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ, УНР, УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ. 1917-1919 рр.
_____________________________________________________
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Фонди установ і організацій періоду Тимчасового уряду, УНР, Української
держави 1917-1919 рр.

Рада депутатів Південних залізниць, м. Харків
Харківська окружна комісія з виборів до Установчих зборів
Дергачівська волосна земська управа
Коробчанський сільський громадський комітет Зміївського повіту 
Урядова  комісія  з  обстеження  підприємств  Донецького  та  Криворізького  басейнів,
м. Харків
Харківська тимчасова повітова земельно-ліквідаційна комісія (уряду П.Скоропадського
з  розгляду  скарг  землевласників  на  розпорядження  їх  землею  органами  Радянської
влади)
Харківський військово-революційний комітет
Штаб комісара у військово-морських справах м. Маріуполь та повіту
Виконавець робіт з ремонту доріг в районі міст Бєлгород – Харків при Колегії робіт 5-
го району Південно-Східного управління шосейних, грунтових та вузькоколійних доріг
Харківської губернії
Правління  товариства  власників  кам’яновугільних  підприємств  Донецького  басейна
(Вуглесоюз)
Рада союзу представників металургійної та залізоробної  промисловості, м.Харків
Рада  товариства  антрацитових  підприємств  Донецького  басейну  (Антрацитсоюз),
м.Харків



Частина II. ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ПЕРІОДУ
ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ, УНР, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 1917-

1919 рр.

Рада депутатів Південних залізниць, м. Харків

Ф. 1034, 1 од. зб., 1917 р. Опис.

Була обрана 26 квітня 1917 р. на засіданні Головного комітету Південних залізниць,
після чого комітет перейменовано на Раду депутатів  Південних залізниць.  До Ради
обиралися  делегати  від  різних  служб  залізниці.  В  свою  чергу  Рада  обирала  своїх
делегатів до Харківської ради робочих та солдатських депутатів. Дату ліквідації Ради
встановити не вдалось. Її діяльність простежується до 7 липня 1917 р.

Протоколи засідань виконкому Ради депутатів Південних залізниць.

Харківська окружна комісія з виборів до Установчих зборів

Ф.Р-332, 3 од. зб., 1917-1918 рр. Опис

Передбачалось,  що  після  Лютневої  буржуазно-демократичної  революції  1917  р.
Установчі збори в Росії зможуть розв’язати питання про державний устрій. Скликання
Установчих зборів готувалось Тимчасовим урядом Росії.  Вибори були призначені на
кінець листопада 1917 р. Перше засідання Установчих зборів відбулось 5 (18) січня
1918  р.  Але  вони  виявилися  недієздатними  і  6(19)  січня  1918  р.  декретом  ВЦВК
Установчі збори було розпущено.

Листування й відомості про підготовку до виборів.

Дергачівська волосна земська управа

Ф.Р-509, 18 од.зб., 1917-1918 рр. Опис

Діяла в 1917-1918 рр., в період існування Української Держави, Української Народної
Республіки.  Разом  з  тим  у  лютому  1918  р.  влада  переходила  і  до  волосної  ради
робітничих, солдатських і червоноармійських депутатів. В грудні 1918 р. припинила
діяльність.

Протоколи зборів гласних Дергачівського волосного земства, волосної земської управи
(1917-1918). Обіжники, накази, листування Харківського губернського та повітового старости
(1918),  Дергачівської  земської  управи.  Листування  з  сільськими  правліннями  з  питань
військової  повинності;  різних  господарських  питань  та  інше.  Справа  про  призов
військовозобов’язаних  до  лав  Сердюцької  гетьманської  дивізії  (1918).  Кошторис  на
утримання Дергачівського волосного земства на 1918 р.
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Коробчанський сільський громадський комітет Зміївського повіту

Ф.Р-824, 1 од. зб., 1917 р. Опис

Створювались у 1917 р. Впливали на вирішення питань господарського та суспільного
життя громади.

Протоколи засідань  сільського громадського комітету про поставки м’яса для армії
(травень-серпень 1917).

Урядова  комісія  з  обстеження  підприємств  Донецького  та  Криворізького
басейнів, м. Харків

Ф. Р-894, 17 од. зб., 1917 р. Опис.

Діяльність простежується за 1917 р.

Анкетні  відомості  про заробітну  плату  робітників  та  службовців  на  металургійних
підприємствах і про утримання військовополонених на цих підприємствах.

Відомості про заробітну плату робітників та службовців металургійних підприємств
та військовополонених, які працюють на цих підприємствах 

Харківська  тимчасова  повітова  земельно-ліквідаційна  комісія  (уряду  П.
Скоропадського з розгляду скарг землевласників щодо розпорядження їх землею
органами Радянської влади)

Ф. 1024, 4 од. зб., 1918 р. Опис.

15 липня 1918 р. Гетьман всієї  України Павло Скоропадський затвердив ухвалений
Радою  Міністрів  закон  про  утворення  Тимчасових  земельно-ліквідаційних  комісій,
згідно з  яким у межах Української  Держави утворювалися тимчасові  губернські  та
повітові  земельно-ліквідаційні  комісії.  До  їх  функцій  входив  розгляд  справ  за
проханням власників, володарів та орендарів землі та промислових підприємств про
відновлення порушеного володіння і користування землею, про повернення відібраних
підприємств, рибних ловів, інвентарю та рухомого майна; про компенсацію за збитки
та  інше.  До складу повітової  комісії  входили:  повітовий староста  –  голова комісії,
представники  Міністерства  земельних  справ,  Міністерства  судових  справ,
Міністерства  внутрішніх  справ;  голова,  або  член  повітової  земської  управи;
представники  Міністерства  фінансів  з  призначення  місцевої  казенної  палати,
Державного контролю з призначення місцевої контрольної палати, два представники
місцевих земельних власників з обрання місцевого союзу земельних власників,  два
представники  від  земельних  власників  з  обрання  повітової  земської  управи.  Про
кожне  засідання  голова  комісії  доповідав  міністрові  внутрішніх  справ;  складався
протокол засідання. Комісії утримувалися за рахунок Держави.

Закон про утворення Тимчасових земельно-ліквідаційних комісій,  ухвалений Радою
Міністрів і затверджений Гетьманом всієї України Павлом Скоропадським 15 липня 1918 р.
(брошура).  Справа  про  позов  поміщиці  М.А.  Фон-дер-Лауніц  с.  Велика  Рогозянка
Харківського повіту до товариства селян цього села про сплату коштів за переданий нею
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товариству маєток. Справа про позов селянина с. Уди Харківського повіту до групи селян про
стягнення збитків за зрублені дерева. Прохання землевласників про стягнення з селян с. Буди,
с.  Коротич та с.  Маріуполь Харківського повіту збитків,  заподіяних захопленням землі  та
потраву посівів.

Харківський міський військово-революційний комітет

Ф.Р-3793, 2 од. зб., 1917 р. Опис

Створений у1917 р. у гарнізоні м.Харків. Був політичним органом, що контролював дії
військової ради при начальнику гарнізону.
Листування  з  військовослужбовцями  Харківського  пункту  контр-розвідувального

відділення штабу Московського військового округу (1917).  

Штаб комісара у військово-морських справах м. Маріуполь та повіту

Ф. Р-2902, 1 од. зб., 1918 р. Опис.

Дат утворення та припинення діяльності не виявлено.
Накази, розпорядження комісара та листування з різними організаціями.

Виконавець робіт з ремонту доріг в районі міст Бєлгород – Харків при Колегії
робіт  5-го  району  Південно-Східного  управління  шосейних,  грунтових  та
вузькоколійних доріг Харківської губернії

Ф. Р-4232, 1 од. зб., 1918 р. Опис.

Дат початку та припинення діяльності не виявлено.
Циркуляри,  накази  Південно-Східного  управління.  Положення  про  комісарів

військово-дорожніх організацій.

Правління товариства власників кам’яновугільних підприємств у Донецькому
басейні (Вуглесоюз)

Ф. Р-892, 49 од. зб., 1917-1919 рр. Опис.

Дат створення та ліквідації не виявлено.
Протоколи загальних зборів членів правління. Листування про встановлення робочого

контролю на підприємствах, які належать союзу. Положення про передачу донецького палива
у розпорядження держави та протоколи засідань членів союзу кам’яновугільних підприємств,
Ради союзу металургійної промисловості.

Рада союзу представників металургійної та залізоробної промисловості,
 м. Харків

Ф. Р-893, 86 од. зб., 1917-1919 рр. Опис.
Дат створення та ліквідації не виявлено.
Протоколи засідань членів союзу, з’їзду представників металургійних заводів України.

Відомості  про  металургійні  заводи,  окремо  по  кожному.  Протоколи  загальних  зборів
представників металургійної та залізоробної промисловості. Доповідні записки, зведення про
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стан  металургійної,  залізоробної  та  марганцевої  промисловості  Півдня  Росії.  Проекти
розподілення прокатних виробів між заводами.

Рада товариства антрацитових підприємств Донецького басейну (Антрацитсоюз),
м. Харків

Ф. Р-891, 48 од. зб., 1917-1919 рр. Опис.

Дат створення та ліквідації не виявлено.

Циркуляри,  протоколи  засідань  ради,  районних  комітетів  товариства  антрацитових
підприємств.  Відомості  про видобуток і  вивіз  антрациту.  Списки членів  союзу та  особові
справи службовців союзу.
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Частина ІІІ. ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 
РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
УКРАЇНИ
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Розділ 1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

Харківський губернський військово-революційний комітет (губревком)
Повітові військово-революційні комітети (повітревкоми)
Волосні військово-революційні комітети (волревкоми)
Підрайонні військово-революційні комітети Харківського повіту
Харківський  губернський  виконавчий  комітет  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів (губвиконком)
Повітові  виконавчі  комітети  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів
Волосні  виконавчі  комітети  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів (волвиконкоми)
Окружні  виконавчі  комітети  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів (окрвиконкоми)
Відділи управління та адміністративні відділи окрвиконкомів
Виконавчий комітет Харківської обласної ради народних депутатів (облвиконком)
Виконавчі  комітети  міських  рад  депутатів  трудящих  Харківської  області
(міськвиконкоми)
Виконавчі  комітети  районних  рад  народних  депутатів  Харківської  області
(райвиконкоми)
Виконавчі комітети районних рад народних депутатів міста Харкова (райвиконкоми)
Виконавчі комітети селищних рад депутатів трудящих
Сільські ради депутатів трудящих (сільради)
Комісія  по  проведенню  тижня  допомоги  фронту  Харківського  губернського
виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
Адміністративно-територіальна  комісія  Ізюмського  окружного  виконавчого  комітету
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
Ліквідаційна  комісія  з  реформування  Красноградського  округу  при  Центральному
адміністративному відділі ВУЦВК, м.Харків
Комісії в справах колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при виконавчих
комітетах рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
Виборчі комісії



Розділ 1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

Харківський губернський військово-революційний комітет (губревком)

Ф. Р-202, 101 од. зб., 1919–1920 рр. Описи.

Утворений на підставі декрету Тимчасового робітничо-селянського уряду України про
організацію влади  на  місцях  від  14  січня  1919 р.  Головним завданням губревкому
було: встановлення революційного порядку сприяння частинам діючої Червоної Армії
в їх боротьбі з інтервентами та білогвардійцями, підготовка і проведення виборів до
рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Припинив діяльність 15
травня  1920  р.,  після  губернського  з`їзду  рад  і  обрання  губернського  виконавчого
комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

Накази  та  протоколи  засідань  губревкому,  повітових  ревкомів.  Огляд  діяльності
відділу управління ревкому з 12 грудня 1919 р. по квітень 1920 р. Доповіді про діяльність
відділів юстиції, пошти та телеграфу. Стенографічні звіти засідань з`їзду повітових ревкомів,
загальноміської  робітничої  конференції  та  представників  фабрично-заводських  комітетів
правлінь  профспілок  і  правлінь  робітничих  кооперативів,  загальноміської  конференції  у
продовольчих  питаннях,  безпартійної  конференції  жінок–робітниць  Харкова.  Привітання
Робітничо-Селянській  Росії  в  особі  Всеросійського  Центрального  Виконавчого  комітету  і
Ради  Народних  Комісарів  від  Харківського  пролетаріату,  ухвалено  24  грудня  1919  р.  на
першому  урочистому  засіданні  представників  пролетарських  організацій  Харкова  після
визволення  міста  від  білогвардійських  військ.  Протоколи  комісії  по  управлінню
підприємствами, власники яких втекли з білогвардійцями. Звіти про діяльність Харківського
революційного  трибуналу,  комісії  з  обслідування  звірств,  заподіяних  денікінськими
військами,  звіти  про  роботу  польського  робітничого  клубу.  Матеріали  по  виборах  до
губернської,  повітових  та  волосних  рад  робітничих,  селянських  та  червоноармійських
депутатів.  Доповіді,  зведення,  листування  про  політичне  становище  в  губернії,  відбудову
промисловості на Україні, об`єднання збройних сил України і Росії, боротьбу з бандитизмом,
постачання  продовольства  і  палива  Харкову,  допомогу  пораненим  червоноармійцям,  та
дитячим будинкам, про задоволення претензій громадян.

Повітові військово-революційні комітети Харківської губернії (повітревкоми)

6 фондів, 103 од. зб., 1919–1920 рр. Описи.

Утворені  в  грудні  1919 р.  Припинили  діяльність  у  квітні  1920 р.  після  повітового
з`їзду  рад  і  обрання  повітових  виконкомів  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів.

Протоколи  засідань  повітових  та  волосних  ревкомів  і  звіти  про  їх  діяльність,
протоколи загальних зборів громадян волостей і засідань особливої продовольчої та паливної
комісії Харківського повіту. Матеріали по виборах до сільських та волосних рад робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів.

Богодухівський, ф.Р-429, 5 од. зб., 1919–1920 рр.
Зміївський, ф.Р-4142, 4 од. зб., 1920 р.
Костянтиноградський, Полтавської губернії, ф.Р-5367, 15 од. зб., 1919–1920 рр.
Куп`янський, ф.Р-3652, 4 од. зб., 1919–1920 рр.
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Охтирський, ф.Р-430, 5 од. зб., 1919–1920 рр.
Харківський, ф.Р-4986, 70 од. зб., 1919–1920 рр.

Волосні військово-революційні комітети Харківської губернії (волревкоми)

10 фондів, 39 од. зб., 1919–1920 рр. Описи.

Утворені  у  грудні  1919 р.  Припинили діяльність  у  березні  1920 р.  після  волосних
з’їздів  рад  і  обрання  волосних  виконкомів   рад   робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів.

Протоколи засідань ревкомів та загальних зборів громадян сільських громад. Звіти про
роботу  ревкомів,  розпорядження,  оголошення,  посвідчення  осіб.  Відомості  на  видачу
зарплати  членам  ревкому.  Листування  про  постачання  населення  паливом,  списки
військовозобов`язаних.  Листування  про  мобілізацію  та  поставки  Червоній  Армії
продовольства, майна та фуражу.

Барвінківський, ф.Р-1501, 1 од. зб., 1919–1920 рр.
Дубовогрядський, Костянтиноградського повіту, Полтавської губернії, 
ф.Р-5368, 2 од. зб., 1920 р.
Журавлівський, ф.Р-177, 7 од. зб., 1920 р.
Золочівський, ф.Р-4520, 5 од. зб., 1919–1920 рр.
Іванівський, ф.Р-176, 3 од. зб., 1919 р.
Мереф`янський, ф.Р-450, 12 од. зб., 1919–1920 рр.
Перекопський, ф.Р-5369, 2 од. зб., 1919–1920 рр.
Пісочинський, ф.Р-491, 3 од. зб.,1920 р.
Сніжківський, ф.Р-5370, 2 од. зб., 1919–1920 рр.
Старо-Мерчицький, ф.Р-4541, 2 од. зб., 1919–1920 рр.

Підрайонні військово-революційні комітети Харківського повіту

3 фонди, 7 од. зб., 1919 р. Описи.

Утворені в січні 1919 р.
Ліквідовані  в  березні  1919  р.,  після  обрання  районних  виконавчих  комітетів  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів у Харкові.
Були  тимчасовими  надзвичайними  органами  радянської  влади  для  встановлення
революційного  порядку,  відновлення  господарського  життя,  надання  допомоги
Червоній Армії.

Протоколи засідань підрайонних ревкомів Харківського повіту. Листування з питань
забезпечення шкіл, дитячих будинків і населення паливом і продовольством.

Лисогірський, ф.Р-178, 2 од. зб., 1919 р.
Павлівський, ф.Р-179, 4 од. зб., 1919 р.
Холодногірський, ф.Р-180, 1 од. зб., 1919 р.
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Харківський  губернський  виконавчий  комітет  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів (губвиконком)

Ф. Р-203, 2252 од. зб., 1919–1925 рр. Описи.

Обраний на ІІІ губернському з`їзді рад 15 лютого 1919 р. згідно з постановою Ради
Народних Комісарів України від 8 лютого 1919 р. про організацію місцевих органів
радянської влади і порядок управління (тимчасове положення). З червня 1919 р. до 12
грудня  1919  р.  припиняв  діяльність  у  зв’язку  із  захопленням  Харкова
білогвардійськими військами.
Був розпорядчим і контролюючим органом державної влади в губернії. Мав відділи і
управління:  військовий,  земельний,  фінансовий,  народної  освіти,  охорони здоров`я,
соціального забезпечення та місцевого господарства.
Припинив діяльність 1 серпня 1925 р. відповідно до постанови ВУЦВК про ліквідацію
губерній від 3 червня 1925 р.

Секретаріат (до 1924 р. – канцелярія президії).
Накази  і  циркуляри  губвиконкому.  Стенограми  IV  –  IX  губернських  з’їздів  рад.

Протоколи  засідань,  постанови  і  стенограми  сесій,  пленумів  і  президії  губвиконкому.
Матеріали до звітів губвиконкому про стан губернії. Листування з відділами губвиконкому та
іншими установами з питань керівництва ними. Протоколи засідань різних комісій за участю
представників  губвиконкому.  Відгуки  на  смерть  В.  І.  Леніна  (1924).  Звіти  про  діяльність
волосних і повітових виконкомів і губернських установ. Матеріали з обслідування сільрад,
справи  про  вибори  до  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів;  про
організацію  виставки  до  IX з`їзду  рад.  Стенограми  робітничих  конференцій.  Справи  про
боротьбу з хабарництвом.

Адміністративний відділ (до 1924 р. – відділ управління)
Накази,  циркуляри  та  інструкції  відділу  управління  і  звіти  про  його  діяльність.

Протоколи засідань  колегії  відділу управління,  пленумів  і  сесій  губвиконкому.  Протоколи
засідань  і  звіти  про  діяльність  відділів  губвиконкому,  повітових,  волосних,  районних  і
окружних виконкомів, листування з питань керівництва ними. Справи про адміністративний
поділ і ліквідацію повітів. Списки населених пунктів Харківської губернії. Листування про
реорганізацію структури губвиконкому і його місцевих органів (1923). Справи щодо нагляду
за  церковними  громадами.  Справи  щодо  нагляду  за  діяльністю  спілок  і  товариств,  за
діяльністю  друкарень;  про  проведення  політичних  кампаній.  Справа  про  стан  телеграфу,
телефону  та  живого  зв’язку  з  районами.  Довідник  постанов  і  наказів  губвиконкому.
Стенограма  губернського  з`їзду  повітових  відділів  управління.  Протоколи  міжвідомчих
нарад.  Листування  з  губернською  і  повітовими  виборчими  комісіями  про  організацію
виборчої  кампанії  до  рад.  Відомості  про  хід  заготівель  і  розподіл  продуктів.  Протоколи
засідань  губернської  комісії  і  листування  з  повітовими  адміністративно-територіальними
комісіями.

Повітові  виконавчі  комітети  рад  робітничих,  селянських і  червоноармійських
депутатів 

10 фондів, 4747 од. зб.,  1917–1923 рр. Описи.

Засновані згідно з декретом і положенням Тимчасового робітничо-селянського уряду
України про організацію робітничо-селянської влади на місцях, які були опубліковані
14 січня 1919 р. і постановою Раднаркому УСРР від 8 лютого 1919 р.
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Обиралися  на  повітових  з`їздах  рад  і  були  виконавчими  і  розпорядчими  органами
Радянської  влади  у  повітах.  При  виконкомах  утворювалися  відділи,  які  були
самостійними установами.
На чолі  повітового виконкому стояла  президія,  яка  здійснювала нагляд  за  роботою
відділів виконкому, контролювала виконання постанов повітового виконкому і вищих
керівних органів. Структура повітових виконкомів складалася з канцелярії президії і
відділу управління з підвідділами. Ліквідовані постановою ВУЦВК від 7 березня 1923
р. про ліквідацію повітів і волостей і заміну їх округами і районами.

Протоколи засідань, постанови, циркуляри, накази і розпорядження президії, пленумів
і  сесій  повітових виконавчих комітетів,  їх  відділів  і  комісій  і  матеріали  до них,  спільних
засідань президії і повітових виконкомів з бюро повітових партійних комітетів. Протоколи
засідань,  стенографічні  звіти  повітових  виконкомів,  резолюції  і  інші  матеріали  повітових
з`їздів рад. Справи про вибори до рад, протоколи волосних з`їздів рад. Плани робіт повітових
виконкомів і їх відділів. Звіти, доповіді й інші відомості про діяльність повітових виконкомів,
їх  відділів  і  волосних  виконкомів.  Протоколи  засідань  волосних  виконкомів.  Справи  і
листування  з  відділами  повітових  виконкомів,  а  також  з  волосними  виконкомами  і
повітовими  установами  з  приводу  керівництва  їх  роботою  й  контролю  за  діяльністю.
Листування  з  волосними  виконкомами  і  відомості  про  виконання  ними продрозверстки  і
продподатку, охорону залізничних колій і лісів. Стенограми і протоколи засідань повітових і
волосних  з`їздів  комітетів  незаможних  селян,  протоколи  засідань,  звіти  й  відомості  про
діяльність волосних і сільських комітетів незаможних селян і листування з ними. Протоколи,
звіти і листування про проведення мітингів серед селян. Справи і листування про організацію
матеріальної допомоги фронту, хворим і пораненим червоноармійцям і їх родинам. Справи
про боротьбу  з  бандитизмом,  спекуляцією і  зловживаннями.  Відомості  про втрати,  що їх
зазнало  населення  від  білогвардійських  військ,  німецьких  окупантів  і  банд.  Статистичні
відомості про економічний стан волостей і окремих селищ. Справи про діяльність комісій з
боротьби з утаюванням землі;  про відновлення та удосконалення сільського господарства;
про  організацію,  реорганізацію  і  ліквідацію  повітових  і  волосних  установ;  про  зміни  в
адміністративно-територіальному поділі.*

Богодухівський, ф.Р-431, 346 од. зб., 1919–1923 рр.
Валківський, ф.Р-89, 936 од. зб., 1919–1923 рр.
Вовчанський, ф.Р-1291, 142 од. зб., 1920–1923 рр.
Зміївський, ф.Р-90, 698 од. зб., 1919–1923 рр.
Ізюмський, ф.Р-1630, 828 од. зб., 1917–1923 рр.
Костянтиноградський, Полтавської губернії, ф.Р-3701, 1 од. зб., 1922 р.
Куп`янський, ф.Р-3571, 78 од. зб., 1917–1918, 1920–1923 рр.
Охтирський, ф.Р-432, 295 од. зб., 1919–1922 рр.
Харківський, ф.Р-92, 934 од. зб., 1919–1923 рр.
Чугуївський, ф.Р-93, 489  од. зб., 1919–1923 рр.

Волосні  виконавчі  комітети  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів (волвиконкоми)

20  фондів, 5367  од. зб.,  1917–1923 рр. Описи.

*  У фондах ф.Р – 89, ф.Р – 90, ф.Р – 92, ф.Р – 93, ф.Р – 431 та ф.Р – 1630 є документи повітових ревкомів за 
період з грудня 1919 до квітня 1920 р.
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Засновані згідно з декретом і положенням Тимчасового робітничо-селянського уряду
України про організацію робітничо-селянської влади на місцях, які були опубліковані
14 січня 1919 р. і наступною постановою Раднаркому УРСР від 8 лютого 1919 р. про
організацію  місцевих  органів  Радянської  влади  і  порядок  управління  (тимчасове
положення).  Обиралися на волосних з`їздах рад. Були виконавчими і розпорядчими
органами Радянської влади у волостях. На чолі волосного виконкому стояла президія,
яка вела поточну роботу.
При волосних виконкомах існували відділи:  земельний,  управління,  продовольчий і
актів громадянського стану, а з 1921 р. – військовий. Відділи не були самостійними
органами, а являли собою структурні частини волосного виконкому. 1921 р. військові
відділи  при  волвиконкомах  були  ліквідовані,  а  обов’язки  було  розподілено  поміж
членами  волвиконкомів.  Всі  справи  велися  в  одній  загальній  канцелярії  на  чолі  з
секретарем виконкому.  Волосні  виконкоми ліквідовані  постановою Всеукраїнського
Центрального  Виконавчого  Комітету  УСРР  від  7  березня  1923  р.,  про  ліквідацію
повітів та волостей і заміну їх округами та районами.

Постанови, розпорядження, накази, протоколи засідань президій волосних виконкомів
та  їх  відділів  і  матеріали до них.  Плани роботи,  звіти,  доповіді,  відомості  та  справи про
діяльність волосних виконкомів і їх відділів. Протоколи засідань і постанови волосних з`їздів
рад. Протоколи загальних зборів громадян. Справи про вибори до рад робітничих, сільських
та червоноармійських депутатів. Протоколи засідань волосних і сільських земельних комісій,
листування й відомості про землеустрій. Листування з сільрадами і комітетами незаможних
селян по керівництву їх роботою. Протоколи засідань волосних комітетів незаможних селян.
Протоколи  засідань  волосних  економічних  нарад.  Клопотання  селян  про  передачу  їм
поміщицьких земель.  Справа про розподіл  земель серед селян.  Акти про наділення селян
землею. Зведення про політичний настрій населення. Відомості про втрати, що їх зазнали
громадяни від контрреволюції під час громадянської війни. Справи про допомогу фронту і
родинам червоноармійців. Справи про проведення посівних кампаній. Справи про допомогу
голодуючим та боротьбу з безпритульністю, про організацію сільськогосподарських артілей і
комун,  про  боротьбу  з  бандитизмом.  Протоколи  засідань  земельних  комісій.  Справи,
відомості, зведення і листування про надходження продрозверстки і продподатку. Листування
з повітовими виконкомами та їх відділами у справах культурно-освітньої  роботи, охорони
здоров`я та залізничних колій і  лісів.  Відомості  про наявність  на території  волвиконкомів
торгівельно-промислових  і  кустарних  підприємств.  Відозви  до  населення  й  оголошення
волосних виконкомів.*

Богодухівського повіту:
Богодухівський, ф.Р-452, 122 од. зб., 1919–1923 рр.
Качалівський, ф.Р-466, 14 од. зб., 1919–1922 рр.
Козіївський, ф.Р-468, 40 од. зб., 1920–1922 рр.
Колонтаївський, ф.Р-469, 68 од. зб., 1920–1923 рр.
Костянтинівський, ф.Р-470, 20 од. зб., 1919–1922 рр.
Краснокутський, ф.Р-472, 130 од. зб., 1919–1923 рр.
Лютівський, ф.Р-477, 80 од. зб., 1917–1922 рр.
Малописарівський, ф.Р-478, 25 од. зб., 1919–1922 рр.
Мурафський, ф.Р-483, 5 од. зб., 1921–1922 рр.
Пархомівський, ф.Р-487, 30 од. зб., 1919–1922 рр.

*  У фондах ф.Р – 477, ф.Р – 4802, ф.Р – 4803, ф.Р – 4804, ф.Р – 4808, ф.Р – 5755 є документи волосних земств
за 1917–1918 рр. та волосних ревкомів  за 1919–1920 рр.;  у фондах ф.Р – 1517, ф.Р – 469, ф.Р – 495 –
документи райвиконкомів.
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Полково-Микитівський, ф.Р-492, 33 од. зб., 1920–1922 рр.
Сіннянський, ф.Р-495, 78 од. зб., 1919–1923 рр.
Хрущово-Микитівський, ф.Р-503, 61 од. зб., 1920–1922 рр.
Ямницький, ф.Р-1312, 12 од. зб., 1919–1921 рр.

Валківського повіту:
Валківський, ф.Р-455, 28 од. зб., 1922–1923 рр.
Люботинський, ф.Р-476, 304 од. зб., 1918–1922 рр.
Минківський, ф.Р-482, 16 од. зб., 1922–1923 рр.
Миколо-Комишуватський, ф.Р-481, 66 од. зб., 1919–1922 рр.
Нововодолазький, ф.Р-1672, 75 од. зб., 1919–1921 рр.
Огульцівський, ф.Р-484, 152 од. зб., 1920–1922 рр.
Старомерчицький, ф.Р-498, 90 од. зб., 1919–1922 рр.

Вовчанського повіту:
Білоколодязький, ф.Р-451, 226 од. зб., 1919–1923 рр.
Великобурлуцький, ф.Р-3595, 1 од. зб., 1922 р.
Червоноармійський, ф.Р-506, 15 од. зб., 1920–1923 рр.
Мартівський, ф.Р-479, 86 од. зб., 1920–1923 рр.
Миколаївський, ф.Р-493, 4 од. зб., 1920 р.
Печенізький, ф.Р-490, 56 од. зб., 1920–1922 рр.
Рубіжненський, ф.Р-489, 140 од. зб., 1919–1923 рр.
Старосалтівський, ф.Р-499, 57 од. зб., 1919–1923 рр.
Тернівський, ф.Р-500, 60 од. зб., 1919–1922 рр.
Хотомлянський, ф.Р-502, 152 од. зб., 1919–1923 рр.

Зіньківський, Полтавської губернії,  ф.Р-459, 11 од. зб., 1920–1921 рр.

Зміївського повіту:
Андріївський, ф.Р-3882, 9 од. зб., 1922 р.
Балаклійський, ф.Р-4162, 5 од. зб., 1920-1923 рр.
Берецький, ф.Р-1569, 97 од. зб., 1920–1922 рр.
Волоховоярський, ф.Р-3787, 6 од. зб., 1920–1922 рр.
Коробчанський, ф.Р-471, 40 од. зб.,1920–1922 рр.
Леб’язький, ф.Р-474, 9 од. зб., 1920–1922 рр.
Нижньо-Орельський, ф.Р-3833, 4 од. зб., 1922–1923 рр.
Олексіївський, ф.Р-1570, 25 од. зб., 1921–1922 рр.
Преображенський, ф.Р-1571, 22 од. зб., 1920–1922 рр.

Ізюмського повіту:
Олександрівський, ф.Р-4806, 63 од. зб., 1917–1919 рр.
Білянський, ф.Р-4844, 2 од. зб., 1919 р.
Бугаївський, ф.Р-1646, 124 од. зб., 1919–1923 рр.
Великокомишуваський, ф.Р-4809, 55 од. зб., 1918–1919 рр.
Гаврилівський, ф.Р-1498, 52 од. зб., 1919–1922 рр.
Гусарівський, ф.Р-4752, 50 од. зб., 1919 р.
Данилевський, ф.Р-1499, 92 од. зб., 1919–1922 рр.
Довгеньківський, ф.Р-5755, 47 од. зб., 1917, 1919–1921 рр.
Закотянський, ф.Р-4867, 2 од. зб., 1919 р.
Ізюмський, ф.Р-1647, 100 од. зб., 1919–1922 рр.
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Червонооскільський, ф.Р-4811, 9 од. зб., 1919 р.
Крючківський, ф.Р-4802, 63 од. зб., 1917–1919 рр.
Куньївський, ф.Р-1648, 79 од. зб., 1919–1922 рр.
Курульський, ф.Р-1500, 4 од. зб., 1921–1923 рр.
Малокомишуваський, ф.Р-1649, 75 од. зб., 1919–1921 рр.
Мечебилівський, ф.Р-4843, 2 од. зб., 1919 р.
Миколаївський, ф.Р-4832, 26 од. зб., 1919 р.
Михайлівський, ф.Р-4753, 45 од. зб., 1919 р.
Петрівський, ф.Р-4805, 19 од. зб., 1919 р.
Прелеснінський, ф.Р-4748, 6 од. зб., 1919 р.
Савинський, ф.Р-4808, 79 од. зб., 1918–1919 рр.
Сергіївський, ф.Р-4804, 39 од. зб., 1918–1919 рр.
Стратилатівський, ф.Р-1650, 43 од. зб., 1920–1921 рр.

Костянтиноградського повіту, Полтавської губернії:
Кегичівський,  ф.Р-4803, 3 од. зб., 1917–1920 рр.
Леб’язький,  ф.Р-3699, 2 од. зб., 1922 р.
Парасковіївський,  ф.Р-1711, 37 од. зб., 1921–1922 рр.

Красноградського повіту, Полтавської губернії:
Старовірівський, Полтавської губернії, ф.Р-1572, 82 од. зб., 1921–1923 рр.

Куп’янського повіту:
Сеньківський, ф.Р-4810, 3 од. зб., 1919 р.
Тарасівський, ф.Р-3572, 24 од. зб., 1920–1922 рр.

Лебединського повіту:
Межирічський, ф.Р-4182, 17 од. зб., 1920–1923 рр.
Ясенівський, ф.Р-508, 65 од. зб., 1920–1921 рр.

Харківського повіту:
Великопроходівський, ф.Р-453, 30 од. зб., 1919–1922 рр.
Будянський, ф.Р-454, 109 од. зб., 1920–1922 рр.
Введенський, ф.Р-456, 52 од. зб., 1920–1922 рр.
Веселівський, ф.Р-457, 102 од. зб., 1920–1922 рр.
Дергачівський, ф.Р-460, 150 од. зб., 1919–1923 рр.
Довжицький, ф.Р-461, 96 од. зб., 1917–1922 рр.
Зарожненський, ф.Р-463, 79 од. зб., 1920–1922 рр.
Золочівський, ф.Р-464, 177 од. зб., 1919–1923 рр.
Козачолопанський, ф.Р-467, 15 од. зб., 1921–1923 рр.
Карасівський, ф.Р-465, 20 од. зб., 1920–1922 рр.
Коротичанський, ф.Р-4139, 63 од. зб., 1921-1923 рр.
Липецький, ф.Р-475, 189 од. зб., 1920–1923 рр.
Мереф`янський, ф.Р-480, 112 од. зб., 1918–1921 рр.
Одноробівський, ф.Р-485, 155 од. зб., 1919–1922 рр.
Пересічанський, ф.Р-488, 130 од. зб., 1920–1922 рр.
Удянський, ф.Р-501, 16 од. зб., 1919–1923 рр.
Циркунівський, ф.Р-505, 26 од. зб., 1920–1923 рр.
Чугуївський, ф.Р-507, 63 од. зб.,1920–1923 рр.

212



Окружні  виконавчі  комітети рад робітничих,  селянських і  червоноармійських
депутатів (окрвиконкоми)

5 фондів, 6607 од. зб., 1922–1930 рр. Описи.

Утворені в березні 1923 р. на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р., про
нове районування УСРР. Окрвиконкомам були підпорядковуванні їх відділи, районні
виконавчі комітети рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, міські
та  селищні  ради.  При  окрвиконкомах  існували  постійні  комісії:  адміністративно-
територіальна,  структурно-штатна  та  інші.  Ліквідовані  у  вересні  1930  р.  під  час
проведення адміністративно-територіальної реформи*.

Охтирський (Богодухівський) окрвиконком
Ф. Р-519, 82 од. зб., 1923–1925 рр.

Протоколи засідань президії  окрвиконкому, пленумів, сесій та окружних з’їздів рад.
Документи  про  проведення  виборів  в  ради.  Протоколи,  доповіді  та  звіти  про  діяльність
відділів окрвиконкому, райвиконкомів і сільрад округу. Постанови, зведення та листування
про хід хлібозаготівель, стан місцевого господарства округу і надання фінансової допомоги
підшефним військовим частинам.

Ізюмський окрвиконком 
Ф. Р-1639, 889 од. зб., 1922–1930 рр.

Протоколи засідань президії окрвиконкому, пленумів, сесій та з’їздів рад. Документи
про вибори до рад. Протоколи засідань, звіти і листування про діяльність відділів і сільрад
округу, про підготовку проведення Ізюмського окружного та районних з’їздів жінок–членів
рад (1927–1928) та про святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня 1928 р. Телеграма
I Ізюмського окружного з`їзду рад В. І. Леніну з побажанням здоров`я (оп. 1, спр. 51, арк. 17).
Статистичні  відомості  підсумків  обстеження  соціального  та  майнового  положення  членів
сільрад.

Красноградський окрвиконком,  Полтавської губернії
Ф. Р-3783, 3  од. зб., 1924–1925 рр.

Протоколи засідань окружного і районних виборчих комісій по виборах до рад.
Списки підприємств округу, зруйнованих в період громадянської війни та іноземної

інтервенції,  плани  евакуації  підприємств  державної  місцевої  промисловості,  складені  в
період 1917–1920 рр.

Куп`янський окрвиконком
Ф. Р-3603, 492 од. зб., 1923–1930 рр.

Протоколи  засідань  окрвиконкому  та  5-го  окружного  з`їзду  рад.  Постанови  Ради
Народних Комісарів УСРР, Харківського окрвиконкому та інформаційні бюлетені з важливих
урядових постанов економічного характеру.  Накази НКВС УСРР. Плани роботи районних
виборчих комісій. Списки осіб, які не мають виборчих прав.

Харківський окрвиконком
Ф. Р-845, 5141 од. зб., 1922–1930 рр.

Протоколи,  стенограми  та  інші  матеріали  окружних  і  районних  з’їздів  рад
Харківщини,  пленумів  і  сесій  окрвиконкому;  протоколи засідань  його президії,  окружних
організаційних  та  інших  нарад.  Постанови  президії  окрвиконкому,  циркуляри,

*  У фондах окрвиконкомів є документи повітових виконкомів за жовтень 1922 – лютий 1923 р.
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розпорядження,  листування  з  окружними  відділами  та  районними  виконкомами  з  питань
керівництва їх роботою, обов’язкові постанови окрвиконкому.  Протоколи засідань районних
виконкомів  та  Харківської  міської  ради,  нарад  відповідальних  секретарів  сільських  рад
округу,  голів  та  секретарів  міських  і  селищних  рад.  Протоколи  окружної  та  районних
ревізійних  комісій  виконкомів.  Протоколи  районних  селянських  конференцій,  окружних  і
районних  конференцій  жінок-робітниць  і  селянок.  Акти  та  матеріали  обслідувань  роботи
районних  виконкомів,  сільських  рад  і  Харківської  міської  ради.  Матеріали  проведення
прийомних днів у голови і членів президії в окрвиконкомі на підприємствах і на селі. Звіт
Харківського  окрвиконкому  про  його  діяльність,  щомісячні  зведення  та  доповіді
окрвиконкому, його піврічні звіти; інформації та звіти райвиконкомів, Харківської та інших
міських  рад  округу.  Таблиці  статистичного  обліку  роботи  міських  рад  та  обслідування
сільських  рад.  Циркуляри,  протоколи,  підсумкові  звіти  окружної  виборчої  комісії  по
проведенню виборів сільських рад і Харківської міської ради; відомості про вибори районних
і  окружного  виконавчих  комітетів.  Списки  районних,  сільських  рад  і  населених  пунктів
Харківського округу. Циркуляри, протоколи окружної адміністративно-територіальної комісії,
справи про зміни територіального поділу, розформування Харківської губернії, Охтирського
та Костянтиноградського округів (1925) та зміни території Харківського округу у зв’язку з
цим, про ліквідацію Харківського округу і реорганізацію органів його управління та установ.
Бюджет Харківського округу на 1925–1930 рр., бюджети районних виконкомів (1926–1930) та
деяких  окружних  відділів  окрвиконкому.  Доповідні  записки  та  матеріали  клопотань
окрвиконкому  перед  урядом про  збільшення  окружного  та  районних  бюджетів  взагалі  та
зокрема,  на  шляхове  будівництво  і  комунальне  господарство.  Річні  промислові  плани
Харківського окружного відділу місцевої промисловості, звітність про їх виконання. Списки
промислових  підприємств  округу,  справи  та  листування  про  націоналізацію  та
денаціоналізацію  підприємств.  Матеріали  Харківського  бюро  електроплану  щодо
електрифікації Харківщини та міста Харкова; справи Есхару, проекти деяких електростанцій
у  районах  –  в  Мерефі,  Великій  Писарівці.  Матеріали  та  листування  про  роботу  галузей
промисловості; звіти деяких заводів; матеріали обслідування Харківського паровозобудівного
заводу;  листування про будівництво в Харкові  велосипедного,  газового заводів і  цукрових
заводів  округу.  Відомості  та  листування  в  справі  колективізації  сільського  господарства,
матеріали  обслідування  комун  та  артілей  про  подання  допомоги  їм,  про  наступ  на
куркульство  та  проведення  розкуркулення.  Справи  та  листування  про  землеустрій,
переселення  і  передачу  державного  земельного  фонду  в  трудове  користування  селянам.
Звітність та листування Харківського окружного земельного управління про стан сільського
господарства і проведення робіт для поліпшення його. Протоколи, звітність та листування
окружної організації незаможних селян. Відомості та листування про надходження єдиного
сільськогосподарського  податку  та  хід  хлібозаготівлі.  Звітність  окружного  фінансового
відділу  про  його  діяльність;  окружного  відділу  внутрішньої  торгівлі,  матеріали  щодо
кон’юнктури ринку; протоколи комісії по експорту. Звітність окружного відділу комунального
господарства,  справи  та  листування  про  житлове,  шкільне,  шляхове  та  інше  комунальне
будівництво, про благоустрій міст,  водопостачання районів тощо. Відомості  та листування
про радіофікацію округу, розширення Харківського залізничного вузла. Справи про боротьбу
з  безробіттям,  організацію  громадських  робіт.  Звіти  окружної  інспектури  соціального
забезпечення і листування про боротьбу з безпритульністю, допомогу в організації та роботі
дитячих будинків і будинків інвалідів. Протоколи та звіти окружної комісії допомоги дітям та
товариств  „Друзі  дітей”.  Звіти  та  листування  окружної  інспектури  народної  освіти  про
організацію та роботу шкіл, дитячих садків, шкіл фабрично-заводського учнівства та установ
політосвіти;  про  охорону  історичних  пам’яток.  Звіти  і  листування  окружної  інспектури
охорони здоров`я про її роботу, роботу лікувальних установ та будівництво нових установ,
про роботу окружної та районних рад фізичної культури.
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Відділи управління та адміністративні відділи окрвиконкомів

3 фонди, 2398 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Створені відповідно до Постанови Президії ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про новий
адміністративно-територіальний  поділ  губернії  як  відділи  управління  окружних
виконкомів на правах самостійних установ.
У квітні 1924 р. реорганізовані в адміністративні відділи.
Здійснювали  нагляд  за  виконанням  постанов  органів  влади,  керували  міліцією  та
відділами ЗАГС.
Припинили діяльність в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів на підставі Постанови
ВУЦВК від 2 вересня 1930 р.

Стенограми,  протоколи  та  інші  матеріали  з’їздів  рад  Ізюмського,  Куп`янського
округів; стенограми, протоколи, пленумів і сесій Куп`янського та Ізюмського  окрвиконкомів.
Протоколи Харківської губернської, Куп`янської та Ізюмської окружних нарад по боротьбі з
бандитизмом. Матеріали про перевибори рад і протоколи Куп`янської та Ізюмської окружних
виборчих комісій; плани та звіти про проведення виборів, справи районних виборчих комісій.
Циркуляри й розпорядження Ізюмського окрвиконкому та його окрадмінвідділу, листування з
окружними  та  райвиконкомами  по  керівництву  їх  роботою.  Плани,  звіти  та  доповіді  про
діяльність  Ізюмського  окрвиконкому  та  його  адмінвідділу.  Плани  та  звіти  про  роботу
райвиконкомів  Ізюмського  округу  і  статистичні  таблиці  обліку  їх  роботи  про  кількість
засідань, обговорених питань,  постанов,  обслідування сільрад тощо.  Справи про розробку
фосфоритів  в  Ізюмському  округу  про  електрифікацію  та  радіофікацію  округу,  про  облік
кустарної промисловості. Списки населених пунктів Ізюмського округу, протоколи окружної
комісії з  адміністративно-територіального поділу округу.

Відділ Управління Ізюмського окрвиконкому, ф.Р-5423, 54 од. зб., 1923 р.
Адміністративний  відділ  Ізюмського  окрвиконкому,  ф.Р-947,  289  од.  зб.,  1923–
1930рр.
Адміністративний відділ Куп`янського окрвиконкому, ф.Р-946, 2055 од. зб., 1924–
1930 рр.

Виконавчий  комітет  Харківської  обласної  ради  народних  депутатів
(облвиконком)

Ф. Р-3858, 12190 од. зб., 1932–1992 рр. Описи.

Утворений на підставі Постанови ВУЦВК від 9 лютого 1932 р. про організацію на
території України областей.
Спочатку  функції  облвиконкому  виконував  організаційний  комітет,  створений
11 лютого  1932 р. Перший склад Харківського облвиконкому був обраний 24 липня
1932  р.  на  позачерговому  обласному  з`їзді  рад.  До  січня  1940  р.  іменувався
Харківський  обласний  виконавчий  комітет  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів.
8  січня  1940  р.  на  першій  сесії  обласної  ради  був  обраний  виконавчий  комітет
Харківської обласної ради депутатів трудящих.
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25 жовтня 1941 р. облвиконком був евакуйований до м. Куп`янськ, а з червня 1942 р. –
в    м.  Енгельс,  Саратовської  області.  Відновив  діяльність  на  території  області  8
березня 1943 р.
За Постановою Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. з січня 1963 р. по
грудень 1964 р. діяв як виконком Харківської обласної промислової ради і виконком
Харківської обласної сільської ради депутатів трудящих. В січні 1965 р. об’єднаний у
виконком Харківської обласної ради депутатів трудящих.
У  жовтні  1977  р.  отримав  назву  виконавчий  комітет  Харківської  обласної  ради
народних депутатів.
Облвиконком  мав  управління,  відділи,  за  допомогою  яких  керував  державним,
господарським і соціально-культурним будівництвом на території області, діяльністю
підвідомчих  йому  органів  управління,  забезпечував  дотримання  законів,  охорону
державного порядку і прав громадян.
Був безпосередньо підзвітний обласній раді.
На підставі розпорядження представника Президента України в Харківській області
від  24 квітня 1992 р. № 1 облвиконком припинив діяльність.

Протоколи  і  матеріали  сесій  обласної  ради,  її  комісій,  пленумів  і  засідань
облвиконкому. Плани зведення, довідки, доповідні записки до виступу голови облвиконкому
на травневому (1946) пленумі ЦК КП(б)У. Постанови і рішення облвиконкому. Звіти, довідки
про роботу облвиконкому, місцевих рад, про проведення ними організаційно-масової роботи,
про  поновлення  діяльності  підприємств,  колгоспів  і  установ  після  визволення  території
області  від  німецько-фашистських  загарбників.  Державні  плани  розвитку  народного
господарства,  культури  області.  Інформаційні  бюлетені,  довідки,  зведення  про  виконання
основних  показників  народногосподарських  планів  області,  про  хід  та  підсумки
соціалістичного  змагання  між  місцевими  радами,  робітниками,  колгоспниками  і
спеціалістами сільськогосподарських  районів  області,  про заготівлю сільськогосподарської
продукції,  ремонт  сільськогосподарського  реманенту  і  участь  області  у  Всесоюзній
сільськогосподарській  виставці.  Листування  з  вищими  органами  влади  країни,
райвиконкомами  з  питань  адмінподілу,  відбудови  народного  господарства,  хлібозаготівлі,
стягання  податків,  розвитку  промисловості  і  сільського  господарства,  будівництва  доріг,
житлового будівництва, мобілізації робочої сили, підготовки кадрів, покращення медичного
обслуговування,  розвитку  народної  освіти,  боротьби  зі  злочинністю,  соціального
забезпечення непрацездатних. Інформаційні бюлетені, довідки про підготовку до виборів та
вибори рад усіх рівнів, народних судів. Статистичні звіти про склад депутатів місцевих рад
області. Накази виборців, критичні зауваження, пропозиції на перевиборних зборах, заходи
облвиконкому  щодо  їх  виконання.  Звіти  депутатів  перед  виборцями.  Відомості
уповноваженого ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по Харківській
області  і  Уповноваженого  у  справах  православної  церкви  при  Раді  Міністрів  УРСР  про
діяльність  церков,  священиків,  релігійних  общин,  сект,  відкриття  молитовних  будинків.
Відомості  про злочини проти мирного населення,  вчинені  нацистськими загарбниками на
території  Харківської  області  в  період  її  окупації;  про  громадян,  що  перебували  на
примусових  роботах  у  Німеччині.  Доповідні  записки,  довідки,  журнали  обліку  і  інші
документи  про  стан  прийому  і  працевлаштування  репатрійованих  радянських  громадян
(1945–1950, 1952) і переселенців з Польщі в райони Харківської області (1945–1947, 1949–
1951).  Матеріали про нагородження громадян орденами і  медалями,  присвоєння почесних
звань, вручення Грамот Президії Верховної Ради УРСР.
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Виконавчі  комітети  міських  рад  депутатів  трудящих  Харківської  області
(міськвиконкоми)

13 фондів, 4505 од. зб.,  1917–1939, 1943–1974 рр. Описи.

Створені в 1917 р. – на початку 1918 р. як виконавчі комітети міських рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів.
У  1918–1919  рр.  припиняли  діяльність  у  зв’язку  зі  змінами  влади  під  час
громадянської війни, а також передавали свої функції надзвичайним органам влади –
революційним комітетам.
Після  проведення  в  грудні  1939 р.  виборів  до  місцевих рад на  основі  Конституції
УРСР 1937 р. перейменовані на виконавчі комітети міських рад депутатів трудящих.
Є  виконавчими  і  розпорядчими  органами  міських  рад,  керують  державним,
господарським і соціально-культурним будівництвом на території міських рад*.

Постанови  та  розпорядження  виконкому  Харківської  обласної  ради  депутатів
трудящих  з  питань,  що  стосуються  діяльності  і  компетентності  міських  рад.  Постанови,
рішення  та  розпорядження  міськвиконкомів.  Протоколи  сесій  міських  рад,  засідань
міськвиконкомів,  загальних  зборів  трудящих  міст.  Протоколи  зборів  виборців;  звіти  про
проведення виборів до міськрад.  Списки громадян,  позбавлених виборчих прав (ф.Р-3577,
1926,  1928–1934).  Відомості  про склад  депутатів.  Накази  виборців;  звіти  депутатів  перед
виборцями.  Плани,  звіти,  інформації  про  роботу  міськрад,  міськвиконкомів.  Список
промислових  підприємств,  збудованих  у  Харкові  після  1917  р.  (ф.Р-408,  1937).  Списки
домоволодінь,  закріплених  за  ВУЦВК,   наркоматами,  профспілками  (ф.Р-408,  1922).
Документи  постійно  діючих  депутатських  комісій  (протоколи,  інформації,  зведення);
протоколи  засідань  опікунської  ради  (ф.Р-5038).  Протоколи  загальних  зборів  сільських
товариств  і  засідань  комітетів  незаможних  селян,  відомості  про  організацію  трудової
землеробської артілі (ф.Р-3779, 1919); статут, вироблений Катеринівським вол виконкомом,
для вступників до артілей з обробітку полів в нетрудових маєтках (ф.Р-4839, оп. 1, спр. 2, арк.
353–354,  1919);  зведення,  інформації  та  листування  про організацію робітничо-селянської
міліції  в  м.  Чугуєві  (ф.Р-3779,  1919).  Акти  міськрад  про  збитки,  завдані  німецько-
фашистськими  загарбниками  в  період  тимчасової  окупації  області  1941–1943  рр.  Списки
громадян,  примусово  вивезених   до   Німеччини   в   1942–1943  рр.  (ф.Р-6118); списки
переселенців  (ф.Р-6118,  1946).  Списки  бійців  і  командирів,  які  загинули  в  роки  Великої
Вітчизняної  війни  і  місць  їх  поховань  в  місті  Ізюмі  (ф.Р-5038,  1945).  Коротка  техніко-
економічна характеристика міста Люботина (ф.Р-6088, 1966). Інформації про стан розвитку
промисловості,  народної  освіти,  торгівлі,  роботу  культурно-освітніх  закладів;  річні
статистичні  звіти  про  численність  робітників  і  службовців.  Договори  про  соціалістичне
змагання  між  міськрадами.  Документи  про  виконання  соцзобов'язань  колективами
підприємств (акти, списки передовиків виробництва, виробничі характеристики переможців
соціалістичного змагання). Справи про присвоєння почесних звань, нагородження робітників
і службовців орденами та медалями і про нагородження багатодітних матерів.

Балаклійський, ф.Р-4997, 310 од. зб., 1943–1967 рр.
Барвінківський, ф.Р-5804, 195 од. зб., 1943–1962 рр.

*  У фонді ф.Р – 4839 є документи Лозівського тимчасового ревкому за січень – початок березня 1919 р.; у 
фонді ф.Р – 3779 протоколи засідань волосних виконкомів Чугуївського повіту за 1919 р.; у фонді ф.Р-3577 
протоколи засідань Вовчанської міськради за 1932 р. і Куп`янськ-Вузлової селищної ради за 1949–1953, 
1956–1958 рр.; у фонді Р – 408 – документи Народного Комісаріату Донецько-Криворізької республіки за 
1918 р., Харківського губернського військкомату за 1918 р., Центрального штабу Червоної гвардії м. 
Харкова за 1917–1918 рр. та штабу Червоної гвардії Петінського району м. Харкова за 1917–1918 рр.
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Богодухівський, ф.Р-5262, 79 од. зб., 1930–1933, 1943–1955 рр.
Вовчанський, ф.Р-5679, 234 од. зб., 1943–1959 рр.
Ізюмський, ф.Р-5038, 719 од. зб., 1943–1964 рр.
Красноградський, ф.Р-5727, 176 од. зб., 1943–1966 рр.
Куп`янський, ф.Р-3577, 701 од. зб., 1925–1937, 1943–1970 рр.
Лозівський, ф.Р-4839, 166 од. зб., 1919, 1943–1955 рр.
Люботинський, ф.Р-6088, 385 од. зб., 1943–1974 рр.
Мереф`янський, ф.Р-6118, 635 од. зб., 1943–1971 рр.
Південний, ф.Р-6000, 205 од. зб., 1943–1967 рр.
Чугуївський, ф.Р-3779, 240 од. зб., 1919, 1921–1926, 1943–1950 рр.
Харківський, ф.Р-408, 10460 од. зб., 1917–1939, 1943–1972 рр.

Виконавчі  комітети  районних  рад  народних  депутатів  Харківської  області
(райвиконкоми)

53 фонди, 25898 од. зб., 1920–1977 рр. Описи.

Утворені  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  7  березня  1923  р.  про  зміни  в
адміністративно-територіальному поділі України та положення про районні з`їзди рад
і районні виконавчі комітети, затвердженого постановою ВУЦВК від 30 травня 1923 р.
Були вищими розпорядчими і виконавчими органами радянської влади в районах. В
період  між  районними  з`їздами,  а  з  1939  р.  –  сесіями  районних  рад  –  керували
господарським  і  соціально-культурним  будівництвом,  спрямовували  роботу  своїх
відділів і управлінь.
Виконкоми мали такі відділи і управління: загальний, організаційно-інструкторський,
народної  освіти,  культури,  соціального  забезпечення,  капітального  будівництва,
фінансовий,  сільського  господарства,  планова  комісія,  відділ  внутрішніх  справ,
записів актів громадянського стану та ін.
Кількість  та  структура  райвиконкомів  за  період  їх  діяльності  неодноразово
змінювались.
Райвиконкоми  безпосередньо  підзвітні  районним  радам,  які  їх  обирали.
Підпорядковувались до 1930 р. окрвиконкомам, з вересня 1930 р. по лютий 1932 р. –
безпосередньо ВУЦВК і з 1932 р. – облвиконкому.
До  1939  р.  називалися  районними  виконавчими  комітетами  рад  робітничих,
селянських  і  червоноармійських  депутатів.  Після  проведення  в  1939  р.  перших
виборів  до  місцевих  рад  на  основі  Конституції  УРСР,  прийнятої  30  січня  1937 р.,
райвиконкоми  іменувались  виконавчими  комітетами  районних  рад  депутатів
трудящих. З жовтня 1977 р. – це виконавчі комітети районних рад народних депутатів*.

Протоколи  і  стенограми  районних  з’їздів  рад,  сесій,  пленумів  і  засідань  президій
райвиконкомів,  селищних і  сільських рад;  протоколи сільських зборів  громадян.  Рішення,
циркуляри,  розпорядження  і  обов’язкові  постанови  райвиконкомів  з  питань
землевпорядкування,  запровадження  єдиного  сільськогосподарського  податку,  уведення
загального  обов’язкового  навчання  і  ліквідацію  неписьменності  (1923–1930),  проведення
колективізації; зміцнення колгоспів, електрифікацію та благоустрій міст і сіл. Плани та звіти
про  роботу  райвиконкомів,  їх  відділів,  сільрад;  матеріали  обстеження  їх  роботи.  Плани
післявоєнної  відбудови  народного  господарства  районів.  Протоколи  районних  технічних

*  У фондах ф.Р – 1502, ф.Р – 1957, ф.Р –1963, ф.Р – 608, ф.Р – 3642, ф.Р – 526, ф.Р – 530, ф.Р – 1574, ф.Р – 
6045, ф.Р – 536 є документи волосних виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів за 1920–1922 рр. 
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нарад з питань землеустрою, меліорації  і  сільськогосподарського будівництва (1923–1936);
районних  з’їздів  колгоспників  (1931),  з`їзду  25-тисячників  Савинського  району (ф.Р-3725,
1930),  зборів  засновників  і  членів  сільськогосподарських  артілей,  машино-тракторних
станцій і відомості про їх роботу та майновий стан (1924–1931). Протоколи засідань комітетів
незаможних  селян  (КНС),  звіти  про  їх  роботу  (1923–1924);  протоколи  нарад  передовиків
сільського  господарства  Липецького  району  (ф.Р-529,  1945).  Протоколи  районних
конференцій  вчителів.  Звіти,  доповіді  та  відомості  про  мережу  та  діяльність  пунктів
ліквідації неписьменності (1923–1931), про роботу установ соціального виховання, боротьбу
з  дитячою  безпритульністю.  Протоколи  засідань  виборчих  комісій,  звіти  про  результати
виборів рад, списки громадян, позбавлених виборчих прав, заяви про повернення виборчих
прав. Справи про проведення політичних кампаній, стягнення податків, хід розкуркулювання,
організацію  районних  сільськогосподарських  виставок,  про  роботу  комітетів  селянської
взаємодопомоги.  Акти,  довідки  про  збитки,  завдані  колгоспам,  підприємствам,  установам
районів німецько-фашистськими загарбниками. Акти, зведення, договори про соціалістичне
змагання  між  райвиконкомами,  сільрадами.  Списки  населених  пунктів,  відомості  про
чисельність населення. Статути,  описи майна, списки релігійних общин. Накази виборців,
звіти  депутатів  перед  виборцями.  Матеріали  про  нагородження  громадян  орденами,
медалями, присвоєння почесних звань. Протоколи,   звіти,   відомості   про   роботу  місцевих
комітетів  профспілки  (ф.Р-1502, ф.Р-3726, ф.Р-1934, ф.Р-1964, ф.Р-5044, ф.Р-531, ф.Р-3725,
ф.Р-1100).

Андріївський, ф.Р-1963, 413 од. зб., 1922–1931 рр.
Балаклійський, ф.Р-2762, 1137 од. зб., 1923–1935, 1943–1966 рр.
Барвінківський, ф.Р-1502, 1089 од. зб., 1920–1933, 1943–1968 рр.
Білоколодязький, ф.Р-608, 555 од. зб., 1922–1927 рр.
Близнюківський, ф.Р-5639, 907 од. зб., 1943–1963, 1965–1972 рр.
Богодухівський, ф.Р-537, 519 од. зб., 1923, 1928, 1943–1953 рр.
Борівський, ф.Р-5314, 543 од. зб., 1943–1962 рр.
Бугаївський, ф.Р-3726, 30 од. зб., 1924–1927 рр.
Валківський, ф.Р-525, 1230 од. зб., 1923–1932, 1937, 1940–1941, 1943–1966 рр.
Великобурлуцький, ф.Р-3625, 303 од. зб., 1926–1933, 1943–1962 рр.
Вільхуватський, ф.Р-5265, 180 од. зб., 1943–1957 рр.
Вільшанський, с. Вільшана, Куп`янського округу, ф.Р-1957, 41 од. зб., 1921–1930рр.
Вільшанський, с. Вільшана, Харківського округу, ф.Р-2831, 8 од. зб., 1930 р.
Вовчанський, ф.Р-4925, 492 од. зб., 1943–1969 рр.
Дворічанський, ф.Р-3607, 575 од. зб., 1924–1930, 1943–1962 рр.
Дергачівський, ф.Р-4190, 437 од. зб., 1925, 1939–1970 рр.
Перший Жовтневий, ф.Р-3642, 2 од. зб., 1922–1923 рр.
Другий Жовтневий, ф.Р-3596, 9 од. зб., 1925–1929 рр.
Зачепилівський, ф.Р-4790, 67 од. зб., 1943–1962 рр.
Зміївський, ф.Р-1934, 652 од. зб., 1923–1930, 1943–1975 рр.
Золочівський, ф.Р-1964, 1198 од. зб., 1923–1935, 1940–1941, 1943–1969 рр.
Ізюмський, ф.Р-5044, 789 од. зб., 1943–1975 рр.
Кегичівський, ф.Р-5200, 426 од. зб., 1924–1925, 1944–1962, 1966–1974 рр.
Кириківський, ф.Р-1072, 41 од. зб., 1923–1926 рр.
Коломацький, ф.Р-1869, 232 од. зб., 1924–1931, 1943–1951 рр.
Колонтаївський, ф.Р-526, 444 од. зб., 1922–1928 рр.
Коробочкинський, ф.Р-527, 21 од. зб., 1923 р.
Красноградський, ф.Р-4637, 862 од. зб., 1943–1977 рр.
Краснокутський, ф.Р-528, 515 од. зб., 1923–1924, 1943–1952 рр.
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Куп’янський, ф.Р-3582, 971 од. зб., 1924–1937, 1940–1941, 1943–1969 рр.
Липецький, ф.Р-529, 1557 од. зб., 1923–1937, 1943–1959 рр.
Лозівський, ф.Р-4875, 343 од. зб., 1943–1966 рр.
Люботинський, ф.Р-530, 886 од. зб., 1922–1930 рр.
Мереф`янський, ф.Р-531, 200 од. зб., 1923–1931 рр.
Миколо-Комишуватський, ф.Р-532, 115 од. зб., 1923–1924 рр.
Нижньосвердловський, ф.Р-3777, 5 од. зб., 1926–1929 рр.
Нововодолазький, ф.Р-4956, 326 од. зб., 1943–1952, 1965–1969 рр.
Первомайський, ф.Р-1573, 923 од. зб., 1923–1931, 1943–1971 рр.
Петрівський, ф.Р-5074, 368 од. зб., 1943–1962 рр.
Печенізький, ф.Р-1486, 1262 од. зб., 1923–1930, 1942–1963 рр.
Раківський, ф.Р-3568, 19 од. зб., 1926–1930 рр.
Савинський, ф.Р-3725, 339 од. зб., 1925–1931, 1943–1958 рр.
Сахновщинський, ф.Р-3683, 496 од. зб., 1931–1941, 1943–1975 рр.
Сеньківський, ф.Р-3626, 70 од. зб., 1927–1931 рр.
Сіннянський, ф.Р-535, 533 од. зб., 1923–1928 рр.
Старовірівський, ф.Р-1574, 915 од. зб., 1922–1931, 1943–1959 рр.
Старосалтівський, ф.Р-5033, 418 од. зб., 1923–1926, 1943–1963 рр.
Таранівський, ф.Р-3860, 50 од. зб., 1926–1930 рр.
Харківський, ф.Р-1100, 1453 од. зб., 1923–1930, 1943–1973 рр.
Хотімлянський, ф.Р-5658, 24 од. зб., 1923 р.
Циркунівський, ф.Р-6045, 18 од. зб., 1922–1926 рр.
Чугуївський, ф.Р-536, 756 од. зб., 1922–1928, 1943–1969 рр.
Шевченківський, ф.Р-5638, 161 од. зб., 1943–1962 рр.

Виконавчі  комітети  районних  рад  народних  депутатів  міста  Харкова
(райвиконкоми)

13 фондів, 13658 од. зб., 1919–1922, 1932–1935, 1943–1981 рр. Описи.

Вперше утворені  в  березні  1919 р.  після  виборів  Іваново-Лисогірської,  Основ`яно-
Холодногірської  і  Петінсько-Журавлівської  районних  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів міста Харкова з метою наближення органів управління
до населення.  Тимчасово припинили діяльність  у другому півріччі  1919 р.  під час
захоплення Харкова денікінцями.
В кінці  грудня  1919 р.  були  утворені  тимчасові  районні  революційні  комітети,  які
існували  до  кінця  квітня  1920  р.,  до  передачі  управління  новообраним  районним
радам і їх виконкомам.
З  розвитком  Харкова,  розширенням  його  території  розкрупнювались  старі,
створювались  нові  районні  ради  та  їх  виконкоми.  У  1940  р.  в  Харкові  існували
Дзержинський,  Жовтневий,  Кагановичський  (з  21  грудня  1957  р.  –  Київський),
Комінтернівський,  Ленінський,  Орджонікідзевський,  Сталінський  (з  20  листопада
1961 р. – Московський), Червонобаварський, Червонозаводський райвиконкоми.
З 1939 р.  іменувалися виконавчими комітетами районних рад депутатів трудящих.
У 1959 р. був ліквідований Червонобаварський райвиконком, з приєднанням його до
Жовтневого району.
У 1973 р. створений Фрунзенський райвиконком.
З  1977  р.  почали  називатися  виконавчими  комітетами  районних  рад  народних
депутатів.
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Керують господарським і соціально-культурним будівництвом на території районів на
підставі рішень районних рад і вищих органів державної влади та органів державного
управління.
Безпосередньо  підзвітні  районним  радам,  що  їх  обрали,  і  Харківському
міськвиконкому*.

Постанови, розпорядження, рішення районних рад, районних виконавчих комітетів
з питань виконання народногосподарських планів,  районних бюджетів,  націоналізації
домоволодінь,  про мобілізацію населення на відбудовчі роботи і ліквідацію наслідків
громадянської  і  Великої  Вітчизняної  воєн,  з  питань  землевпорядкування,  розвитку
житлового будівництва, комунального господарства, соціального забезпечення, охорони
здоров`я,  народної  освіти,  регулювання  торгівлі;  надання  допомоги  інвалідам  праці,
родинам  військовослужбовців,  одиноким  літнім  громадянам,  багатодітним  матерям.
Положення  про  районні  бюро  Харківської  ради  робітничих  і  червоноармійських
депутатів  (ф.Р-182,  1922).  Протоколи  пленумів,  сесій,  засідань  президій,  виконавчих
комітетів  районних  рад,  їх  постійно  діючих  комісій.  Плани  роботи,  звіти,  довідки,
інформації про роботу райвиконкомів, постійних комісій. Протоколи засідань виборчих
комісій, списки виборців, звіти про результати виборів до рад. Накази виборців. Звіти
депутатів перед виборцями. Списки депутатів.  Протоколи зборів населення з виборів
домових комітетів бідноти. Протоколи засідань цих комітетів, відомості про кількість
домкомбідів,  будинків  і  населення  в  районах  (ф.Р-181,  ф.Р-182,  ф.Р-183,1919–1921).
Описи  майна  заводів  Іваново-Лисогірського  району  (ф.Р-181,  1919).  Справи  та
листування  про  конфіскацію  і  реквізицію  майна  громадян  (ф.Р-181,  ф.Р-183,  1920–
1921).  Акти  про  матеріальні  збитки  заподіяні  районам  Харкова  нацистськими
загарбниками  в  період  тимчасової  окупації  міста  (1941–1943).  Відомості,  довідки,
інформації про благоустрій районів Харкова. Матеріали про роботу вуличних комітетів і
жіночих  рад.  Протоколи,  списки,  акти  про  нагородження  громадян  орденами  і
медалями, присвоєння почесних звань.

Дзержинський, ф.Р-3869, 2740 од. зб., 1932–1933, 1943-1979 рр.
Жовтневий, ф.Р-4516, 1538 од. зб., 1935, 1943–1976 рр.
Іваново-Лисогірський, ф.Р-181, 243 од. зб., 1919–1922 рр.
Київський, ф.Р-6245, 2050 од. зб., 1943–1980 рр.
Комінтернівський, ф.Р-4757, 1179 од. зб., 1944–1968 рр.
Ленінський, ф.Р-6242, 1609 од. зб., 1943–1971 рр.
Московський, ф.Р-4870, 1439 од. зб., 1943–1981 рр.
Орджонікідзевський, ф.Р-6241, 716 од. зб., 1943–1971 рр.
Основ`яно-Холодногірський, ф.Р-182, 25 од. зб., 1920–1922 рр.
Петіно-Журавлівський, ф.Р-183, 279 од. зб., 1919–1922 рр.
Фрунзенський, ф.Р-6244, 552 од. зб., 1973–1980 рр.
Червонобаварський, ф.Р-6237, 276 од. зб., 1943–1959 рр.
Червонозаводський, ф.Р-6239, 1012 од. зб., 1943–1970 рр.

*  У фондах ф.Р – 181 і ф.Р – 183 є протоколи засідань та листування районних революційних комітетів 
Харкова за 1919–1920 рр.
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Виконавчі комітети селищних рад депутатів трудящих

24 фонди,4484 од. зб., 1917–1919, 1924–1932, 1943–1970 рр. Описи.

Селищні  ради  почали  створюватися  в  1917  р.  як  ради  робітничих,  селянських  і
червоноармійських  депутатів.  З  грудня  1939  р.  стали  називатися  радами  депутатів
трудящих.
 Кількість селищних рад зростала з перетворенням населених пунктів у селища
Виконавчі  комітети  селищних  рад  є  виконавчими  органами  радянської  влади  в
селищах міського типу; в період між сесіями селищні ради керують господарським і
культурним будівництвом.
Обираються  сесіями  селищних  рад  депутатів  трудящих.  Безпосередньо  підзвітні
селищним радам, що їх обрали, і райвиконкомам.

Протоколи  пленумів,  сесій,  засідань  президій,  виконавчих  комітетів  селищних  рад,
загальних зборів мешканців селищ. Плани, звіти, доповіді про роботу селищних виконкомів,
їхніх  комісій.  Справи  про  вибори  до  селищних  рад,  відомості  про  їх  особовий  склад.
Кошториси, бюджети та звіти про їх виконання. Договори про соціалістичне змагання між
селищними  радами,  акти  про  виконання  соціалістичних  зобов`язань.  Доповідні  записки,
листування  з  питань  проведення  сільськогосподарських  робіт,  стягнення  податків,  роботи
закладів  народної  освіти,  охорони  здоров`я,  соціального  забезпечення.  Справа   про
святкування   20-річного   ювілею  першої   російської   революції   (ф.Р-1525).  Документи
(протоколи,  акти,  списки)  про  ліквідацію  куркульських  господарств   (ф.Р-1917).  Списки
громадян,  позбавлених виборчих прав (ф.Р-1527,  ф.Р-3641). Акти і відомості  про збитки,
заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками  народному  господарству,  населенню.
Списки загиблих в роки Великої Вітчизняної війни радянських воїнів та їх могил на території
селища Білий Колодязь (ф.Р-5585) цивільних громадян, що загинули (ф.Р-5516), примусово
вивезених   до   Німеччини   осіб   (ф.Р-5516,  ф.Р-5968,  ф.Р-5999).  Інформації  селищних
виконкомів  про  чисельність  населення,  наявність  посівних  площ,  кількість  худоби  в
особистих господарствах громадян. Книги реєстрації народжених, померлих, громадян, що
беруть  шлюб  (ф.Р-1525,  ф.Р-1917,  1924–1930).  Нотаріально  засвідчені  договори  купівлі-
продажу, заповіти за 1949–1954 рр. (ф.Р-1525).

Безлюдівський, ф.Р-5970, 163 од. зб., 1943–1964 рр.
Березівський, ф.Р-5993, 159 од. зб., 1944–1963 рр.
Білоколодязький, ф.Р-5585, 192 од. зб., 1943–1959 рр.
Валківський, ф.Р-1917, 111 од. зб., 1924–1932 рр.
Васищівський, ф.Р-5996, 185 од. зб., 1945–1964 рр.
Великоданилівський, ф.Р-6236, 227 од. зб., 1944–1962 рр.
Височанський, ф.Р-5995, 287 од. зб., 1944–1970 рр.
Вільшанський, ф.Р-5516, 342 од. зб., 1944–1968 рр.
Дергачівський, ф.Р-5518, 259 од. зб., 1943–1968 рр.
Жихарський, ф.Р-6236, 122 од. зб., 1951–1963 рр.
Зміївський, ф.Р-1934, 22 од. зб., 1928–1930 рр.
Золочівський, ф.Р-1291, 280 од. зб., 1929–1932, 1943–1965 рр.
Козачо-Лопанський, ф.Р-5526, 369 од. зб., 1944–1967 рр.
Комарівський, ф.Р-5997, 209 од. зб., 1943–1963 рр.
Кочетківський, ф.Р-1525, 143 од. зб., 1924–1930, 1947–1954 рр.
Кулиничівський, ф.Р-5968, 198 од. зб., 1943–1962 рр.
Куп’янськ-Вузловий, ф.Р-3641, 3 од. зб., 1929–1930 рр.
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Панютинський, ф.Р-5659, 215 од. зб., 1917–1919, 1943–1964 рр. *

Первомайський, ф.Р-5386, 119 од. зб., 1943–1955 рр.
Пісочинський, ф.Р-5999, 221 од. зб., 1943–1962 рр.
Прудянський, ф.Р-5517, 299 од. зб., 1943–1968 рр.
Роганський, ф.Р-5998, 139 од. зб., 1944–1963 рр.
Хорошівський, ф.Р-6001, 200 од. зб., 1948–1964 рр.
Чугуївськиій, ф.Р-1527, 20 од. зб., 1926–1927 рр.

Сільські ради депутатів трудящих (сільради)

359  фондів, 40868  од. зб., 1901, 1916,  1918–1970 рр. Описи.

Засновані згідно з декретом і положенням Тимчасового робітниче–селянського Уряду
України про організацію робітниче-селянської влади на місцях, які були опубліковані
14 січня 1919 р., і постановою Раднаркому УСРР від 8 лютого 1919 р. про організацію
радянської влади і порядок управління (тимчасове положення).
Обиралися на загальних зборах громадян,  які мали виборчі права,  і  були органами
радянської влади на селі. Очолювались президією сільради, члени якої відповідали за
окремі ділянки роботи.
З грудня 1939 р. стали називатися сільськими радами депутатів трудящих.
Виконкоми сільських рад керують культурно-політичним будівництвом на території
сільських  рад,  забезпечують  додержання  законів,  прав  громадян.  До  1923  р.
підпорядковувалися волвиконкомам, а з березня 1923 р. – райвиконкомам. Звітують
перед виборцями. **

Протоколи сесій, пленумів, засідань президій і комісій сільрад. Плани та звіти про їх
діяльність.  Матеріали про проведення виборів до сільрад. Листування про мобілізацію до
Червоної  Армії  (1919-1921)  та  поставках  продуктів  для  армії,  про  проведення  посівних
кампаній,  про  єдиний  сільськогосподарський  податок,  розподіл  землі  (1921-1923),  облік
сільськогосподарських машин (1919-1923).  Відомості про майновий стан селян (1920-1934),
основні  виробничі  показники  господарств  колгоспників  (1943-1970).  Договори  про
соціалістичне змагання між сільрадами. Періодична статистична звітність про чисельність
населення,  розмір  посівних  площ  (1943-1970).  Акти  про  формування  добровільного
кавалерійського ескадрону для боротьби з Врангелем (ф.Р-1526, 1920-1921). Постанови та
списки  про  нагородження  багатодітних  матерів.  Кошториси  сільрад  та  книги  прибутків
сільського бюджету.

Андріївська, Ізюмський р-н, ф.Р-5731, 143 од. зб., 1943–1959 рр.
Аркадівська, Шевченківський р-н, ф.Р-5956, 141 од зб., 1943–1961 рр.

Артемівська,   Печенізький  р-н,   ф.Р-124,   249  од.  зб.,  1918–1927,  1932,  1943–
1954рр.

Бабівська, Богодухівського повіту, ф.Р-126, 2 од. зб., 1920–1921 рр.
Багаточернещинська, Сахновщинський р-н, ф.Р-6012,  237 од. зб., 1943–1965 рр.
Базаліївська, Чугуївський р-н, ф.Р-1472, 250 од. зб., 1919–1927, 1944–1963 рр.
Байрачанська, Вовчанський р-н, ф.Р-5589, 102 од. зб., 1944, 1946–1954 рр.

*  У фонді є книга реєстрації вхідних документів за травень-грудень 1917 р., до проголошення Радянської 
влади на Україні.

* * У фондах Р – 5606 і Р – 4822 є ухвали сільських сходів за 1901, 1916–1918 рр. У фондах ф.Р – 4822, ф.Р – 
4880, ф.Р – 5606 містяться протоколи і інші документи Семенівського, Грушувахського і Шевелівського 
сільських правлінь за 1917–1918 роки.

*
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Бакшеївська, Вовчанський р-н, ф.Р-5433, 91 од. зб., 1944–1958 рр.
Балабаївська, Вовчанський повіт, ф.Р-125, 2 од. зб., 1921 р.
Баранівська, Валківський р-н, ф.Р-1877, 37 од. зб., 1929–1931 рр.
Баранівська, Золочівський р-н, ф.Р-6081, 96 од. зб., 1943–1954 рр.
Барвінківська, Барвінківський р-н, ф.Р-2770, 55 од. зб., 1923–1933 рр.
Барвінківська  (Левендалівська),  Валківський  р-н,  ф.Р-1888,  156  од.  зб.,  1923–1933,
1943–1954 рр.
Басівська  (Сотницько-Казачанська,  Великобасівська),   Дергачівський   р-н,   ф.Р-151,
238 од. зб., 1921–1925, 1943–1964 рр.
Безруківська, Дергачівський р-н, ф.Р-5520, 242 од. зб., 1943–1968 рр.
Берестівська, Сеньківський р-н, ф.Р-3616, 5 од. зб., 1923–1930 рр.
Берестовеньківська, Красноградський р-н, ф.Р-5725, 65 од. зб., 1943–1959 рр.
Берецька, Олексіївський р-н, ф.Р-1575, 126 од. зб., 1922–1931 рр.
Берецька Перша, Олексіївський р-н, ф.Р-5396, 116 од. зб., 1943–1954 рр.
Берецька Друга, Олексіївський р-н, ф.Р-5388, 97 од. зб., 1943–1954 рр.
Берецька Третя, Олексіївський р-н, ф.Р-5397, 121 од. зб., 1943–1954 рр.
Білянська, Куп`янський р-н, ф.Р-3561, 5 од. зб., 1935–1937 рр.
Благовіщенська, Лозівський р-н, ф.Р-5336, 65 од. зб., 1944–1954 рр.
Благодатненська, Валківський р-н, ф.Р-1878, 198 од. зб., 1943–1965 рр.
Благодатненська, Вовчанський р-н, ф.Р-5346, 60 од. зб., 1946–1954 рр.
Богодарівська, Барвінківський р-н, ф.Р-5803, 284 од. зб., 1943–1966 рр.
Богородичанська, Чугуївський повіт, ф.Р-127, 15 од. зб., 1921–1923 рр.
Болгарська, Валківський р-н, ф.Р-1879, 31 од. зб., 1927–1934 рр.
Борисівська, Липецький р-н, ф.Р-3750, 36 од. зб., 1922–1926 рр.
Борівська, Борівський р-н, ф.Р-5615, 178 од. зб., 1943–1962 рр.
Борівська, Зміївський р-н, ф.Р-1939, 94 од. зб., 1923–1929 рр.
Борщівська, Балаклійський р-н, ф.Р-5888, 279 од. зб., 1943–1966 рр.
Борщівська, Липецький р-н, ф.Р-1847, 180 од. зб., 1922–1928, 1943–1954 рр.
Борщівська, Печенізький р-н, ф.Р-128, 101 од. зб., 1920–1923, 1943–1954 рр.
Бочківська, Вовчанський р-н, ф.Р-5349, 93 од. зб., 1943–1954 рр.
Бригадирівська,  Балаклійський  р-н, ф.Р-3760, 263 од. зб., 1925–1928, 1943–1967рр.
Бузівська, Вовчанський р-н, ф.Р-3608, 212 од. зб., 1925–1928, 1943–1959 рр.
Бунаківська, Петрівський р-н, ф.Р-5366, 101 од. зб., 1943–1955 рр.
Валківська, Валківський р-н, ф.Р-1788, 51 од. зб., 1923–1931 рр.
Варварівська, Вільхуватський р-н, ф.Р-5675, 56 од. зб., 1943–1954 рр.
Василенківська, Печенізький р-н, ф.Р-1473,108 од.зб., 1924–1927, 1943–1954 рр.
Василівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5347, 159 од. зб., 1940, 1943–1959 рр.
Введенська, Чугуївський р-н, ф.Р-515, 167 од. зб., 1920–1929 рр.
Великоандріївська, Барвінківський р-н, ф.Р-1507, 15 од. зб., 1925 р.
Великобасівська, Харківський повіт, ф.Р-3890, 2 од. зб., 1921 р.
Великобучківська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5458, 65 од. зб., 1944–1958 рр.
Великокомишуваська, Петрівський р-н, ф.Р-5377, 77 од. зб., 1943–1955 рр.
Великопроходівська, Липецький р-н, ф.Р-1845, 59 од. зб., 1926–1930 рр.
Великохутірська, Шевченківський р-н, ф.Р-5555, 62 од зб., 1943–1952 рр.
Вербівська, Балаклійський р-н, ф.Р-5889, 333 од. зб., 1943–1967 рр.
Верхньоорільська Олексіївський р-н, ф.Р-1576, 170 од. зб., 1923–1927, 1943–1954рр.
Верхньосалтівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5914, 199 од. зб., 1943–1963 рр.
Вилівська, Зміївський р-н, ф.Р-1940, 35 од. зб., 1921–1929 рр.
Вишнівська, Балаклійський р-н, ф.Р-5902, 179 од. зб., 1943–1961 рр.
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Вишівська  (сільська   рада  радгоспу  „20  років  Жовтня”),  Борівський  р-н,  ф.Р-
5608, 37 од. зб., 1943–1950 рр.
Вищесолоненська, Борівський р-н, ф.Р-5612, 73 од. зб., 1943–1950 рр.
Вільшанська, Куп`янський р-н, ф.Р-5485, 297 од. зб., 1943–1965 рр.
Вовчансько-Хутірська, Вовчанський р-н, ф.Р-5587, 87 од. зб., 1940–1941, 1943–1954 рр.
Волвенківська, Петрівський р-н, ф.Р-5124, 166 од. зб., 1943–1959 рр.
Володимирівська, Лозівський р-н, ф.Р-5840, 252 од. зб., 1943–1965 рр.
Волохівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5348, 83 од. зб., 1944–1952 рр.
Воскресенівська, Богодухівський р-н, ф.Р-6007, 262 од. зб., 1943–1967 рр.
Гаврилівська, Барвінківський р-н, ф.Р-3836, 336 од. зб., 1925, 1943–1969 рр.
Ганнівська, Печенізький р-н, ф.Р-1474, 24 од. зб.,1926–1927 рр.
Гарашківська, Печенізький р-н, ф.Р-5558, 178 од. зб., 1943–1961 рр.
Гатищенська Перша, Вовчанський р-н, ф.Р-5677, 115 од. зб., 1943–1954 рр.
Гатищенська Друга, Вовчанський р-н, ф.Р-5676, 124 од. зб., 1943–1954 рр.
Гіївська, Коротичанський р-н, ф.Р-130, 41 од зб., 1920–1923 рр.
Глазунівська, Балаклійський р-н, ф.Р-5854, 163 од. зб., 1943–1964 рр.
Горохуватська, Ізюмський р-н, ф.Р-5614, 231 од. зб., 1943–1965 рр.
Гнилицька, Зміївський повіт, ф.Р-131, 11 од. зб., 1920 р.
Гнилицька Друга, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3638, 3 од. зб., 1926–1928 рр.
Гнилушанська, Вовчанський р-н, ф.Р-5682, 85 од. зб., 1943–1954 рр.
Гонтарівська, Вовчанський р-н, ф.Р-132, 261 од. зб., 1920, 1943–1963 рр.
Гонтово-Ярська, Валківський р-н, ф.Р-1882, 70 од. зб., 1923–1934 рр.
Григорівська, Барвінківський р-н, ф.Р-1496, 20 од. зб., 1926–1928 рр.
Григорівська, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3632, 4 од. зб., 1925–1927 рр.
Грушинська, Олексіївський р-н, ф.Р-5400, 98 од зб., 1943–1954 рр.
Грушуваська, Ізюмський повіт, ф.Р-4880, 13 од. зб., 1918–1919 рр.
Гусарівська, Балаклійський р-н, ф.Р-3756, 200 од. зб., 1928–1929, 1943–1963 рр.
Гусарівська, Ізюмський р-н, ф.Р-5802, 221 од зб., 1943–1963 рр.
Гусинська, Куп`янський р-н, ф.Р-3585, 8 од. зб., 1923–1926 рр.
Данилівська, Ізюмський р-н, ф.Р-1508, 146 од. зб., 1923–1927, 1943–1964 рр.
Дар-Надеждинська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5468, 106 од. зб., 1944–1958 рр.
Дегтярненська, Вільхуватський р-н, ф.Р-5588, 84 од. зб., 1943–1954 рр.
Дементіївська, Дергачівський р-н, ф.Р-1849, 57 од. зб., 1924–1929 рр.
Дмитрівська, Богодухівський р-н, ф.Р-5492, 94 од. зб., 1943–1956 рр.
Дмитрівська, Олексіївський р-н, ф.Р-5399, 101 од. зб., 1943–1954 рр.
Дмитрівська, Петрівський р-н, ф.Р-5378, 63 од. зб., 1943–1955 рр.
Добропільська, Валківський р-н, ф.Р-1883, 44 од. зб., 1922–1934 рр.
Довжицька, Золочівський р-н, ф.Р-3757, 33 од. зб., 1925–1931 рр.
Домашанська, Лозівський р-н, ф.Р-5895, 149 од. зб., 1944–1959 рр.
Донецька, Ізюмський р-н, ф.Р-5578, 100 од. зб., 1943–1958 рр.
Дорошенківська, Вовчанський р-н, ф.Р-5431, 157 од. зб., 1940, 1943–1959 рр.
Єлизаветівська, Лозівський р-н, ф.Р-5786, 93 од. зб., 1943–1954 рр.
Єфремівська, Первомайський р-н, ф.Р-5391, 259 од. зб., 1943–1965 рр.
Жовтнева, Вовчанський р-н, ф.Р-5414, 99 од. зб., 1943–1953 рр.
Жовтнева Друга, Вовчанський р-н, ф.Р-5880, 292 од. зб., 1943–1970 рр.
Журавлівська, Валківський р-н, ф.Р-1884, 4 од. зб., 1930–1931 рр.
Завгороднівська, Петрівський р-н, ф.Р-5238, 134 од. зб., 1943–1959 рр.
Загризівська, Куп`янський р-н, ф.Р-3622, 2 од. зб., 1937 р.
Займанська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3713, 14 од. зб., 1929–1930 рр.
Закутнівська, Первомайський р-н, ф.Р-133, 267 од. зб., 1921, 1943–1965 рр.
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Замірчанська, Дергачівський р-н, ф.Р-5522, 105 од. зб., 1949–1958 рр.
Заміська, Валківський р-н, ф.Р-1885, 37 од. зб., 1927–1932 рр.
Замостянська, Зміївський р-н, ф.Р-1942,  3 од. зб. 1927–1929 рр.
Заоскільська, Куп`янський р-н, ф.Р-3617, 2 од. зб. 1923–1934 рр.
Западнянська, Таранівський р-н, ф.Р-4530, 18 од. зб., 1927–1929 рр.
Захарівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5434, 141 од. зб., 1943–1959 рр.
Зачепилівська,  Зачепилівський  р-н,  ф.Р-3718,  15 од. зб., 1924–1927, 1929–1934рр.
Зачугівська, Чугуївський р-н, ф.Р-134, 15 од. зб., 1922–1923 рр.
Землянська, Вільхуватський р-н, ф.Р-5345, 115 од. зб., 1943–1952 рр.
Зміївська, Зміївський р-н, ф.Р-1943, 28 од. зб., 1924–1925 рр.
Золочівська, Золочівський р-н, ф.Р-1952, 111 од. зб., 1924–1931 рр.
Іванівська, Барвінківський р-н, ф.Р-5860, 175 од. зб., 1960–1969 рр.
Іванівська, Вовчанськийр-н, ф.Р-5435, 60 од. зб., 1943–1954 рр.
Іванівська, Шевченківський р-н, ф.Р-5958, 48 од. зб., 1943–1954 рр.
Івано-Шийчинська, Богодухівський р-н, ф.Р-135, 109 од. зб., 1919–1922, 1944–1957рр.
Ізбичанська, Вовчанський р-н, ф.Р-5341, 57 од. зб., 1947–1954 рр.
Іллінська, 1-й Жовтневий р-н, ф.Р-3609, 2 од. зб., 1924–1926 рр.
Калинівська, Борівський р-н, ф.Р-5610, 151 од. зб., 1943–1959 рр.
Караванська, Старовірівський р-н, ф.Р-3711, 89 од. зб., 1921–1930, 1933 рр.
Караїчанська, Вовчанський р-н, ф.Р-5410, 105 од. зб., 1943–1954 рр.
Катеринівська, Лозівський р-н, ф.Р-5699, 148 од. зб., 1944–1961 рр.
Качалівська, Краснокутський р-н, ф.Р-5444, 139 од. зб., 1943–1956 рр.
Киселівська, Олексіївський р-н, ф.Р-5387, 68 од. зб., 1943–1950 рр.
Китченківська, Богодухівський р-н, ф.Р-5789, 222 од. зб., 1943–1963 рр.
Клименівська, Зміївський р-н, ф.Р-3729, 19 од. зб., 1927–1930 рр.
Княжненська (Бражниківська, Сосонівська),  Нововодолазький р-н, ф.Р-5751, 251 од.
зб., 1943–1969 рр.
Князівська, Лозівський р-н, ф.Р-6014, 57 од. зб., 1943–1954 рр.
Кобзарівська, Валківський р-н, ф.Р-1886, 180 од. зб., 1922–1934 рр.
Ковалівська, Краснокутський р-н, ф.Р-5446, 99 од. зб., 1943–1956 рр.
Колодязненська, Дворічанський р-н, ф.Р-3624, 2 од. зб., 1926–1927 рр.
Комсомольська  (Федорівська),  Лозівський  р-н, ф.Р-5335, 180 од. зб., 1944–1964рр.
Коробочкинська, Чугуївський р-н, ф.Р-1320, 37 од. зб., 1918, 1923–1925 рр.
Коротичанська, Коротичанський р-н, ф.Р-136, 25 од. зб., 1921–1923 рр.
Костівська, Валківський р-н, ф.Р-1887, 85 од. зб., 1925–1933 рр.
Костянтинівська, Зміївський р-н, ф.Р-3772, 9 од. зб., 1921–1930 рр.
Котівська, Вовчанський р-н, ф.Р-365, 305 од. зб., 1922–1925, 1943–1969 рр.
Красивська, Олексіївський р-н, ф.Р-1577, 118 од. зб., 1923–1927, 1943–1954 рр.
Краснокутська, Богодухівський повіт, ф.Р-516, 11 од. зб., 1920–1922 рр.
Краснополянська, Зміївський р-н, ф.Р-1944, 22 од. зб., 1927–1930 рр.
Кругляківська, Сеньківський р-н, ф.Р-3618, 14 од. зб., 1922–1927 рр.
Крутоярська, Петрівський р-н, ф.Р-5207, 54 од. зб., 1943–1954 рр.
Крючківська, Ізюмський повіт, ф.Р-4812, 11 од. зб., 1919 р.
Куп`єваська, Богодухівський р-н, ф.Р-5491, 252 од. зб., 1943–1965 рр.
Курилівська, Куп`янський р-н, ф.Р-5925, 238 од. зб., 1943–1966 рр.
Кутьківська, Дворічанський р-н, ф.Р-3640, 3 од зб., 1925–1928 рр.
Леб`язька, Печенізький р-н, ф.Р-5557, 112 од. зб., 1943–1957 рр.
Леміщинська, Золочівський р-н, ф.Р-137, 43 од. зб., 1920, 1926–1930 рр.
Ленінська, Шевченківський р-н, ф.Р-5957, 91 од. зб., 1943–1954 рр.
Лигівська, Сахновщинський р-н, ф.Р 5462, 62 од. зб., 1944–1954 рр.
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Липецька, Липецький р-н, ф.Р-1850, 91 од. зб., 1925–1933 рр.
Литвинівська, Валківський р-н, ф.Р-1889, 194 од. зб., 1922–1930, 1943–1959 рр.
Лозівська (Шевченківська), Печенізький р-н, ф.Р-1480, 134 од. зб., 1921–1931, 1944–
1954 рр.
Лозівська, Старовірівський р-н, ф.Р-1475, 118 од. зб., 1922–1934 рр.
Лозівська, Шиповатський р-н, ф.Р-1021, 7 од. зб., 1921–1923 рр.
Лозовеньківська, Балаклійський р-н, ф.Р-5208, 167 од. зб., 1943–1963 рр.
Лошаківська,  Вільхуватський  р-н,  ф.Р-3610,  87 од. зб.,  1927–1928, 1943–1954 рр.
Люботинська, Люботинський р-н, ф.Р-138, 32 од. зб., 1920–1924 рр.
Лютівська, Дергачівський р-н, ф.Р-1321, 256 од. зб., 1922–1924, 1943–1964 рр.
Макарівська, Золочівський р-н, ф.Р-139, 5 од. зб., 1926 рр.
Максимівська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5464, 78 од. зб., 1944–1954 рр.
Малижинська, Богодухівський повіт, ф.Р-140, 14 од. зб., 1921–1923 рр.
Малинівська, Чугуївський повіт, ф.Р-141, 16 од. зб., 1920–1921 рр.
Маліївська, Борівський р-н, ф.Р-5611, 138 од. зб., 1943–1960 рр.
Малововчанська, Вовчанський р-н, ф.Р-5350, 180 од. зб., 1943–1959 рр.
Малописарівська, Золочівський р-н, ф.Р-2781, 60 од. зб., 1920–1930 рр.
Малопроходівська, Липецький р-н, ф.Р-1846, 133 од. зб., 1923–1933 рр.
Мануйлівська, Нововодолазький р-н, ф.Р-5663, 84 од. зб., 1943–1954 рр.
Манченківська, Валківський повіт, ф.Р-142, 20 од. зб., 1920–1921 рр.
Мар`ївська, Олексіївський р-н, ф.Р-5393, 97 од. зб., 1943–1954 рр.
Мартівська, Печенізький р-н, ф.Р-1476, 193 од. зб., 1927–1928, 1943–1957 рр.
Маслівська, Чугуївський р-н, ф.Р-1524, 103 од. зб., 1923–1929 рр.
Медведівська, Старовірівський р-н, ф.Р-3751, 6 од. зб., 1927–1930 рр.
Мелихівська, Старовірівський р-н, ф.Р-3755, 3 од. зб., 1930–1934 рр.
Миколаївська, Купянський р-н, ф.Р-5906, 190 од. зб., 1943–1965 рр.
Миколаївська, Лозівський р-н, ф.Р-5632, 166 од. зб., 1943–1964 рр.
Минківська, Валківський р-н, ф.Р-1890, 144 од. зб., 1922–1934 рр.
Миронівська (Преображенська),  Олексіївський р-н, ф.Р-1578, 117 од. зб. 1923–1927,
1944–1950 рр.
Михайлівська, Валківський р-н, ф.Р-1891, 38 од. зб. 1923–1931 рр.
Михайлівська, Лозівський р-н, ф.Р-5700, 91 од. зб., 1943–1954 рр.
Михайлівська, Олексіївський р-н, ф.Р-5392, 111 од. зб., 1943–1954 рр.
Михайлівська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5453, 35 од. зб., 1944–1955 рр.
Міловська, Андріївський р-н, ф.Р-3825, 8 од. зб., 1926–1930 рр.
Молодівська, Чугуївський р-н, ф.Р-5916, 225 од. зб., 1943–1965 рр.
Морозово-Долинська, Богодухівський повіт, ф.Р-143, 10 од. зб., 1920–1921 рр.
Мороховецька, Липецький р-н, ф.Р-1851, 107 од. зб., 1923–1931, 1941–1944 рр.
Москалівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5674, 99 од. зб., 1943–1954 рр.
Московська, Куп`янський р-н, ф.Р-3597, 2 од. зб., 1934 р.
Мурафська, Краснокутський р-н, ф.Р-5447, 112 од. зб., 1943–1955 рр.
Надеждинська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5461, 60 од. зб., 1944–1954 рр.
Надеждівська (Привільська), Лозівський р-н, ф.Р-5122, 185 од. зб., 1943–1964 рр.
Немишлянська, Харківський р-н, ф.Р-1400, 42 од. зб., 1919–1923 рр.
Нескучнянська, Липецький р-н, ф.Р-1852, 48 од. зб., 1926–1932 рр.
Нестернянська, Вовчанський р-н, ф.Р-5312, 180 од. зб., 1943–1959 рр.
Нечволодівська, Куп`янський р-н, ф.Р-5924, 204 од. зб., 1943–1964 рр.
Новобурлуцька, Печенізький р-н, ф.Р-1477, 115 од. зб., 1922–1928 рр.
Новогнилицька, Чугуївський р-н, ф.Р-1526, 93 од. зб., 1919–1929, 1944–1954 рр.
Новодмитрівська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5459, 89 од. зб., 1943–1955 рр.
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Новоєгорівська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5460, 81 од. зб., 1944–1958 рр.
Новоіванівська, Лозівський р-н, ф.Р-5633, 234 од. зб., 1943–1964 рр.
Новоіванівська, Петрівський р-н, ф.Р-5239, 152 од. зб., 1943–1959 рр.
Новомажарівська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3753, 22 од. зб., 1927–1930 рр.
Новомерчицька, Люботинський р-н, ф.Р-144, 196 од. зб., 1922–1930 рр.
Новомечебилівська, Лозівський р-н, ф.Р-5788, 200 од. зб., 1944–1964 рр.
Новомиколаївська, Барвінківський р-н, ф.Р-5119, 306 од. зб., 1943–1970 рр.
Новомиколаївська, Лозівський р-н, ф.Р-5785, 103 од. зб., 1943–1954 рр.
Новомиколаївська, Шевченківський р-н, ф.Р-3615, 123 од. зб., 1923–1927, 1930–1934,
1943–1960 рр.
Новоолександрівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5430, 97 од. зб., 1943–1954 рр.
Новоолександрівська, Печенізький р-н, ф.Р-145, 68 од. зб., 1920, 1922–1926 рр.
Новоолександрівська,  Сахновщинський  р-н,  ф.Р-5467,  113  од. зб.,  1943–1960 рр.
Новосерпухівська, Петрівський р-н, ф.Р-5123, 86 од. зб., 1943–1954 рр.
Нурівська, Савинський р-н, ф.Р-5790, 152 од. зб., 1943–1959 рр.
Обухівська, Дворічанський р-н, ф.Р-5487, 47 од. зб., 1940, 1943–1954 рр.
Огірцевська, Вовчанський р-н, ф.Р-5409, 97 од. зб., 1943–1954 рр.
Огульцівська, Валківський р-н, ф.Р-1322, 285 од. зб., 1922–1930, 1944–1969 рр.
Одрадівська, Олексіївський р-н, ф.Р-5390, 99 од. зб., 1943–1954 рр.
Одринська, Люботинський р-н, ф.Р-1318, 18 од. зб., 1922–1924 рр.
Олександрівська, Валківський р-н, ф.Р-1875, 84 од. зб., 1921–1930 рр.
Олександрівська  (Івашківська),  Золочівський  р-н,  ф.Р-4499,  276 од.  зб.,  1921–1924,
1944–1965 рр.
Олексіївська, Олексіївський р-н, ф.Р-5395, 260 од. зб., 1943–1966 рр.
Олексіївська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5463, 62 од. зб., 1945–1954 рр.
Олійниківська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5454, 229 од. зб., 1943–1964 рр.
Ордівська, Нововодолазький р-н, ф.Р-5864, 274 од. зб., 1944–1968 рр.
Островерхівська, Мереф`янський р-н, ф.Р-1949, 100 од. зб., 1922–1929 рр.
Охрімівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5882, 291 од. зб., 1943–1970 рр.
Павлівська Перша, Петрівський р-н, ф.Р-5166, 50 од. зб., 1943–1954 рр.
Павлівська Друга, Балаклійський р-н, ф.Р-5167, 235 од. зб., 1943–1963 рр.
Парасковіївська, Старовірівський р-н, ф.Р-3712, 79 од. зб., 1923–1934 рр.
Первомайська, Зміївський р-н, ф.Р-1945, 15 од. зб., 1925–1929 рр.
Перекіпська, Валківський р-н, ф.Р-3792, 332 од. зб., 1923–1930, 1943–1966 рр.
Першолиманська, Дворічанський р-н, ф.Р-5486, 61 од. зб., 1940–1954 рр.
Петрівська, Балаклійський р-н, ф.Р-5851, 208 од. зб., 1944–1964 рр.
Петрівська, Липецький р-н, ф.Р-1853, 20 од. зб., 1930–1931 рр.
Петрівська, Старосалтівський р-н, ф.Р-5884, 137 од. зб., 1943–1959 рр.
Петропавлівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5428, 98 од. зб., 1943–1953 рр.
Петропавлівська, Куп`янський р-н, ф.Р-5926, 264 од. зб., 1943–1964 рр.
Петропільська, Лозівський р-н, ф.Р-5337, 61 од. зб., 1943–1954 рр.
Печенізька, Печенізький р-н, ф.Р-1478, 226 од. зб., 1922–1927, 1943–1957 рр.
Писарівська, Золочівський р-н, ф.Р-5938, 198 од.зб., 1943-1964 рр.
Писарівська, Старосалтівський ф.Р-5913, 75 од. зб., 1943–1954 рр.
Підвисочанська, Борівський р-н, ф.Р-5613, 246 од. зб., 1943–1964 рр.
Підлиманська, Борівський р-н, ф.Р-5609, 66 од. зб., 1943–1950 рр.
Пільнянська, Охтирський повіт, ф.Р-1843, 3 од. зб., 1920–1921 рр.
Пільнянська, Вовчанський р-н, ф.Р-5426, 102 од. зб., 1943–1954 рр.
Пісківська, Дворічанський р-н, ф.Р-5907, 243 од. зб., 1943–1966 рр.
Піско-Радьківська, Борівський р-н, ф.Р-5947, 242 од. зб., 1943–1966 рр.
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Піщанська, Вільхуватський р-н, ф.Р-3635, 4 од. зб., 1924–1927 рр.
Плисівська, Лозівський р-н, ф.Р-6017, 151 од. зб., 1943–1959 рр.
Подолянська, Куп`янський р-н, ф.Р-3611, 2 од. зб., 1925–1926 рр.
Покалянська, Вовчанський р-н, ф.Р-5586, 56 од. зб., 1940–1941, 1943–1954 рр.
Полічківська, Богодухівський повіт, ф.Р-146, 2 од. зб., 1921 р.
Полтавська, Лозівський р-н, ф.Р-5259, 192 од. зб., 1943–1961 рр.
Пригожанська, Барвінківський р-н, ф.Р- 5805, 214 од. зб., 1943–1962 рр.
Приколотненська, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3639, 2 од. зб., 1926–1927 рр.
Приліпська, Вовчанський р-н, ф.Р-5411, 97 од. зб., 1943–1957 рр.
Пристінська, Ізюмський р-н, ф.Р-5737, 58 од. зб., 1945–1954 рр.
Пристінська, Куп`янський р-н,  ф.Р-3564, 8 од. зб., 1924-1934 рр.
Пришибська, Балаклійський р-н, ф.Р-3710, 100 од. зб., 1919–1936 рр.
Пролетарська, Вовчанський р-н, ф.Р-5313, 183 од. зб., 1943–1959 рр.
Протопопівська, Петрівський р-н, ф.Р-5120, 95 од. зб., 1943–1954 рр.
П’ятницька, Вовчанський повіт, ф.Р-147, 1 од. зб., 1921 р.
Радьківська, Вовчанський повіт, ф.Р-148, 9 од. зб., 1918–1921 рр.
Радянська Перша, Вовчанський р-н, ф.Р-5413, 96 од. зб., 1943–1954 рр.
Рандавська, Краснокутський р-н, ф.Р-5448, 61 од. зб., 1943–1954 рр.
Революційна, Вовчанський р-н, ф.Р-5881, 324 од. зб., 1940–1941, 1943–1969 рр.
Ржавчицька, Олексіївський р-н, ф.Р-149, 144 од. зб., 1920–1928, 1943–1950 рр.
Рідкодубівська, Дворічанський р-н, ф.Р-3623, 2 од. зб., 1923–1924 рр.
Різдвянська, Валківський р-н, ф.Р-1892, 193 од. зб., 1922–1930 рр.
Різдвянська, Лозівський р-н, ф.Р-5784, 306 од. зб., 1943–1965 рр.
Різниківська,  Вільхуватський  р-н,   ф.Р-3614,  96 од. зб.,  1925–1929,   1943–1952 рр.
Роздольська, Олексіївський р-н, ф.Р-5389, 65 од. зб., 1943–1952 рр.
Рубанівська, Валківський р-н, ф.Р-1894, 26 од. зб., 1925–1932 рр.
Рубіжненська, Вовчанський р-н, ф.Р-5590, 174 од. зб., 1943–1957 рр.
Рудо-Байрацька,  Валківський  р-н,  ф.Р-1876,  130 од. зб.,  1926–1930,  1943–1954рр.
Русько-Тишківська, Липецький р-н, ф.Р-1854, 96 од. зб., 1920–1930 рр.
Ряснянська, Золочівський р-н, ф.Р-150, 6 од. зб., 1920–1925 рр.
Світличненська, Золочівський р-н, ф.Р-5843, 250 од. зб., 1943–1968 рр.
Свяченівська, Дворічанський р-н, ф.Р-3634, 6 од. зб., 1925–1929 рр.
Селимівська, Ізюмський повіт, ф.Р-4822, 10 од. зб., 1919 рр.
Семенівська, Барвінківський р-н, ф.Р-1511, 32 од. зб., 1923 р.
Семенівська, Олексіївський р-н, ф.Р-5394, 98 од. зб., 1943–1954 рр.
Семенівська, Старовірівський р-н, ф.Р-1579, 57 од. зб., 1923–1928 рр.
Семеново-Ярська, Богодухівський р-н, ф.Р-5490, 130 од. зб., 1943–1958 рр.
Середньобурлуцька, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3636, 2 од. зб., 1926–1927 рр.
Сивашська, Олексіївський р-н, ф.Р-1580, 194 од. зб., 1920–1930, 1943–1951 рр.
Синиська, Куп`янський р-н, ф.Р-3562, 120 од. зб., 1933–1938, 1943–1955 рр.
Сковородинівська, Вільхуватський р-н, ф.Р-3728, 39 од. зб., 1920–1929 рр.
Скрипаївська, Зміївський р-н, ф.Р-1946, 20 од. зб., 1925–1929 рр.
Смирнівська, Лозівський р-н, ф.Р-5844, 371 од. зб., 1943–1969 рр.
Смородьківська, Куп`янський р-н, ф.Р-3633, 3 од. зб., 1925–1926 рр.
Сніжківська, Валківський р-н, ф.Р-1895, 15 од. зб., 1929–1932 рр.
Соколівська, Зміївський р-н, ф.Р-1947, 13 од. зб., 1921–1927 рр.
Сомівська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3761, 12 од. зб., 1929–1930 рр.
Софіївська, Новосвердлівський р-н, ф.Р-3612, 2 од. зб., 1923–1924 рр.
Старицька, Вовчанський р-н, ф.Р-5432, 91 од. зб., 1946–1955 рр.
Старовалківська, Валківський р-н, ф.Р-1896, 129 од. зб., 1944–1959 рр.
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Старовірівська  Перша,  Старовірівський  р-н,  ф.Р-1669,  108 од. зб.,  1922–1935 рр.
Старовірівська Друга, Старовірівський р-н, ф.Р-1708, 32 од. зб., 1922–1929 рр.
Старовірівська Третя, Старовірівський р-н, ф.Р-4168, 3 од. зб., 1928–1929 рр.
Старопокровська, Чугуївський р-н, ф.Р-152, 47 од. зб., 1920–1930 рр.
Старосалтівська, Вовчанський р-н, ф.Р-5858, 345 од. зб., 1943–1970 рр.
Старосеменівська, Петрівський р-н, ф.Р-5168, 65 од. зб., 1943–1954 рр.
Степанівська, Краснокутський р-н, ф.Р-5449, 97 од. зб., 1943–1954 рр.
Степанівська, Сахновщинський р-н, ф.Р-5466, 132 од. зб., 1943–1958 рр.
Стецьківська, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3563, 4 од. зб., 1926–1927 рр.
Сухининська, Богодухівський р-н, ф.Р-5493, 205 од. зб., 1943–1959 рр.
Сухо-Гомільшанська, Зміївський р-н, ф.Р-1936, 64 од. зб., 1925–1931 рр.
Сухо-Кам`янська, Ізюмський р-н, ф.Р-5732, 114 од. зб., 1943–1959 рр.
Табаївська, Куп`янський р-н, ф.Р-3601, 5 од. зб., 1929–1931, 1934 рр.
Тавільжанська,  Дворічанський  р-н,  ф.Р-3630, 178 од. зб.,  1922–1927, 1942–1957рр.

Тернівська, Вільшанський р-н, ф.Р-3629, 5 од. зб., 1925–1930 рр.
Тернівська, Чугуївський р-н, ф.Р-5219, 141 од. зб., 1944–1958 рр.
Тетющинська, Валківський р-н, ф.Р-1897, 59 од. зб., 1925–1930 рр.
Тихопільська, Лозівський р-н, ф.Р-5787, 86 од. зб., 1944–1954 рр.
Тишенківська, Костянтиноградський повіт, Полтавської губернії, ф.Р-4816, 2  
од. зб., 1919 р.
Токарівська, Дергачівський р-н, ф.Р-1855, 67 од. зб., 1923–1931 рр.
Токарівська, Куп`янський р-н, ф.Р-5908, 240 од. зб., 1943–1964 рр.
Томахівська, Старосалтівський р-н, ф.Р-5912, 154 од. зб., 1943–1959 рр.
Топалівська, Дворічанський р-н, ф.Р-3628, 2 од. зб., 1923–1924 рр.
Троїцька, Печенізький р-н, ф.Р-1479, 181 од. зб., 1922–1928 рр.
Удянська, Дергачівський р-н, ф.Р-5891, 240 од. зб., 1943–1964 рр.
Українська, Вовчанський р-н, ф.Р-5429, 111 од. зб., 1940–1954 рр.
Українська, Старосалтівський р-н, ф.Р-5915, 76 од. зб., 1944–1954 рр.
Федорівська, Сеньківський р-н, ф.Р-3903, 2 од. зб., 1924–1925 рр.
Феськівська, Дергачівський р-н, ф.Р-5519, 130 од. зб., 1948–1957 рр.
Хотинська, Дворічанський р-н, ф.Р-3637, 5 од. зб., 1923–1927 рр.
Хотімлянська, Вовчанський р-н, ф.Р-5917, 190 од. зб., 1943–1964 рр.
Хрестищенська, Красноградський р-н, ф.Р-5726, 88 од. зб., 1943–1959 рр.
Циркунівська, Дергачівський р-н, ф.Р-5969, 219 од. зб., 1944–1964 рр.
Чайківська, Вовчанський р-н, ф.Р-5678, 81 од. зб., 1943–1954 рр.
Чепільська, Балаклійський р-н, ф.Р-6034, 234 од. зб., 1945–1965 рр.
Червоноармійська Перша, Вовчанський р-н, ф.Р-5412, 63 од. зб., 1943–1954 рр.
Червоноармійська Друга, Вовчанський р-н, ф.Р-5848, 357 од. зб., 1943–1970 рр.
Червонобалківська, Петрівський р-н, ф.Р-5165, 79 од. зб., 1943–1954 рр.
Червоногусарівська, Балаклійський р-н, ф.Р-6035, 221 од. зб., 1943–1964 рр.
Червонодонецька, Савинський р-н, ф.Р-5730, 115 од. зб., 1943–1958 рр.
Червонолиманська, Петрівський р-н, ф.Р-5121, 73 од. зб., 1943–1954 рр.
Черемушнянська, Валківський р-н, ф.Р-154, 89 од. зб., 1924–1932 рр.
Черкасько-Бишкинська, Зміївський р-н, ф.Р-3752, 8 од. зб., 1919–1933 рр.
Черкасько-Лозівська, Дергачівський р-н, ф.Р-5521, 261 од. зб., 1943–1968 рр.
Чернещинська, Краснокутський р-н, ф.Р-5515, 164 од. зб., 1943–1955 рр.
Чорнокам`янська, Петрівський р-н, ф.Р-5169, 122 од. зб., 1943–1959 рр.
Чорнолозька, Сахновщинський р-н, ф.Р-5465, 117 од. зб., 1943–1954 рр.
Шарівська, Богодухівський р-н, ф.Р-1516, 6 од. зб., 1919–1924 рр.
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Шарівська  (Великолихівська),  Валківський  р-н,  ф.Р-3946,  305  од.  зб.,  1927–1931,
1943–1970 рр.
Шебелинська, Балаклійський р-н, ф.Р-5903, 207 од. зб., 1943–1964 рр.
Шевелівська, Ізюмський повіт, ф.Р-5606, 14 од. зб., 1917–1919 рр.
Шевченківська  Друга,  Великобурлуцький  р-н,  ф.Р-3631,  3 од. зб.,  1926–1928 рр.
Шевченківська Перша, Вовчанський р-н, ф.Р-5681, 132 од. зб., 1944–1959 рр.
Шевченківська Друга, Вовчанський р-н, ф.Р-5427, 87 од. зб., 1943–1954 рр.
Шелудьківська, Зміївський р-н, ф.Р-1948, 56 од. зб., 1923–1929 рр.
Шестаківська (Непокритянська), Вовчанський р-н, 
ф.Р-5883, 330 од. зб.,1943–1969 рр.
Шийківська, Борівський р-н, ф.Р-5616, 179 од. зб., 1943–1959 рр.
Юрченківська, Вовчанський р-н, ф.Р-5680, 157 од. зб., 1943–1959 рр.
Юрченківська, Печенізький р-н, ф.Р-5556, 142 од. зб., 1943–1957 рр.
Яковлівська, Харківський р-н, ф.Р-5992, 254 од. зб., 1943–1962 рр.
Яловенківська, Люботинський р-н, ф.Р-1323, 16 од. зб., 1923 р.

Комісія  по  проведенню  тижня  допомоги  фронту  Харківського  губернського
виконавчого комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-4175, 16 од. зб., 1920 рр. Опис.

Утворена  на  підставі  Постанови  президії  Харківського  губернського  виконавчого
комітету  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів  від  11  жовтня
1920 р.
Ліквідована в січні 1921 р.

Протоколи засідань комісії і загальних зборів працівників промислових підприємств
та  громадських  організацій  м.  Харкова.  Відомості  і  листування  про  проведення  тижня
допомоги фронту, про збір речей для червоноармійців і відправляння  їх на фронт. Списки
членів комісії.

Адміністративно-територіальна  комісія  Ізюмського  окружного  виконавчого
комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-5443, од. зб. 5, 1923–1928 рр. Опис.

Положення про адміністративно-територіальні комісії при виконавчих комітетах рад
робітничих,    селянських    і    червоноармійських    депутатів    затверджене
Постановою   ВУЦВК   від  29 листопада 1922 р., у зв’язку з ліквідацією повітів, як
адміністративно–територіальних  одиниць,  і  створенням  округів  в  1923  р.  Функції
повітових  адміністративно-територіальних  комісій  були  передані  окружним
адміністративно-територіальним комісіям.
Ізюмська  окружна  адміністративно–територіальна  комісія  розпочала  діяльність 9
березня 1923 р.
Працювала  виключно  за  завданням  Центральної  адміністративно-територіальної
комісії.
Постановою ВУЦВК і  РНК УСРР від 13 березня 1925 р.  були визначені  додаткові
функції адміністративно-територіальних комісій: всебічне вивчення території округу з
метою  виявлення  недоліків  в  адміністративно-територіальному  поділі,  розробка
проектів змін адміністративного поділу округу.
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Ліквідована  у  вересні  1930  р.  на  підставі  Постанови  ВУЦВК і  РНК УСРР від  13
червня 1930 р. про ліквідацію Ізюмського округу.

Протоколи  засідань  Центральної  і  Ізюмської  окружної  адміністративно-
територіальних  комісій.  Схематичні  карти  районів,  списки  населених  пунктів  Ізюмського
округу (1923–1924). Листування про зміни адміністративно-територіального поділу округу.

Ліквідаційна  комісія  з  розформування  Красноградського  округу  при
Центральному адміністративному відділі ВУЦВК, м.Харків

Ф.Р-4459, 14 од. зб., 1925 р.

Комісія діяла на підставі постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 10 червня 1925 р.
„Про  розформування  Красноградського  округу  Полтавської  губернії  та  зміни
адміністративно-територіального  поділу  Полтавської,  Харківської  та
Катеринославської губерній”.

Протоколи та інструкції комісії, матеріали про ліквідацію окружних органів. 

Комісії  в  справах  колишніх  червоногвардійців  і  червоних  партизанів  при
виконавчих  комітетах  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів

14 фондів, 5237 од. зб., 1928–1936 рр. Описи.

Утворені постановою ВУЦВК від 29 грудня 1928 р.
Займалися  виявленням,  реєстрацією  і  поновленням  у  правах  колишніх
червоногвардійців і червоних партизанів, покращенням їх побутових умов.
Ліквідовані на підставі Постанови президії ВУЦВК від 23 червня 1935 р. Обласна і
районні комісії ліквідовані в серпні 1935 р., Харківська міська комісія – у грудні 1935
р.

Постанови,  протоколи  засідань  комісій.  Спогади  учасників  про  діяльність
партизанських і  червоногвардійських загонів  у роки громадянської  війни. Списки,  анкети,
особові  справи  колишніх  червоногвардійців  і  партизанів.  Відомості  і  листування  про
покращення  побутових  умов,  проведення  політико-виховної  роботи  серед  колишніх
червоногвардійців та червоних партизанів.

Обласна:
Харківська, ф.Р-1766, 68 од. зб., 1933–1935 рр.

Міська:
Харківська, ф.Р-1772, 4303 од. зб., 1931–1936 рр.

Районні:
Андріївська, ф.Р-1310, 32 од. зб., 1931–1934 рр.
Балаклійська, ф.Р-1294, 68 од. зб., 1929–1935 рр.
Валківська, ф.Р-4932, 3 од. зб., 1928–1934 рр.
Дворічанська, ф.Р-4934, 1 од. зб., 1932 р.
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Ізюмська, ф.Р-1767, 198 од. зб., 1928–1935 рр.
Красноградська, ф.Р-4933, 185 од. зб., 1929–1934 рр.
Краснокутська, ф.Р-1769, 103 од. зб., 1928–1935 рр.
Петрівська, ф.Р-1803, 97 од. зб., 1931–1935 рр.
Печенізька, ф.Р-4931, 60 од. зб., 1930–1935 рр.
Савинська, ф.Р-1311, 2 од. зб., 1930–1932 рр.
Старосалтівська, ф.Р-1770, 116 од. зб., 1931–1935 рр.
Чугуївська, ф.Р-4930, 1 од. зб., 1932 р.

Виборчі комісії

7 фондів, 6227 од. зб., 1939–1973, 1994–2005 рр. Описи.

Створювались відповідно до постанов Президій Верховних Рад СРСР, УРСР, України,
Центральних виборчих комісій.
Повноваження  виборчих  комісій  продовжувались  протягом  виборчої  компанії,
припинялись після підведення підсумків голосування.
Займалися  підготовкою  та  проведенням  виборів,  створенням  виборчих  дільниць,
здійснювали контроль за застосуванням і додержанням законодавства про вибори на
території виборчого округу.

Постанови,  протоколи  засідань  обласної,  окружних,  територіальних,  дільничних
виборчих  комісій  про  створення  виборчих  дільниць,  реєстрацію  кандидатів,  підсумки
голосування.  Протоколи  загальних  зборів  колективів  установ,  підприємств,  колгоспів,
громадських організацій по висуненню кандидатів. Посвідчення на право голосування (ф.Р-
3730,  ф.Р-3958).  Списки  виборців,  складу  виборчих,  лічильних  комісій.  Особисті  картки
обраних  депутатів  (ф.Р-3977).  Листування  про  проведення  виборів  народних  депутатів.
Передвиборчі  плакати,  листівки.  Кошториси  видатків,  фінансові  звіти  про  надходження  і
витрати  коштів  держбюджету,  про  надходження  коштів  у  виборчі  фонди  кандидатів  у
депутати.  Відомості  про нарахування  заробітної  плати  членам виборчої  комісії  (ф.Р-6476,
ф.Р-6881).

Виборчі  комісії  по  виборах  до  Верховної  Ради  депутатів  трудящих  СРСР  по
Харківській області, ф.Р-3958, 465 од. зб., 1946–1966 рр.
Виборчі  комісії  по  виборах  до  Верховної  Ради  УРСР  по  Харківській області,
ф.Р-3730, 492 од. зб., 1946–1967 рр.
Виборчі  комісії  по  виборах  до  місцевих  рад  депутатів  трудящих  Харківської
області, ф.Р-3977, 3646 од. зб., 1939–1973 рр.
Харківська  обласна  виборча  комісія  по виборах до народних  депутатів  України
(1994-1996),  голови  і  депутатів  Харківської  обласної  ради  народних  депутатів
(1995-2006), ф.Р-6475, 187 од. зб., 1994–2006 рр.
Окружні виборчі комісії по виборах народних депутатів України по місту Харкову і
Харківській області, м. Харків, м. Дергачі, м. Валки, м. Лозова, ф.Р-6476, 122 од.
зб., 1997–2002 рр.
Територіальні виборчі комісії по виборах Президента України по місту Харкову і
Харківській області,  м.  Харків,  м.  Дергачі,  м.  Чугуїв,  м.  Балаклія,  м.  Валки,
ф.Р-6481, 503 од.  зб., 1999–2000, 2004–2005 рр.
Лічильні  комісії   по   виборах  до   народних  суддів   по  Харківській   області,
ф.Р-3989, 831 од. зб., 1948–1965 рр.
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Розділ 2. КОМІСІЇ І КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН

 Харківська губернська комісія незаможних селян (губКНС, губкомнезам)

 Повітові комісії незаможних селян

 Волосні та сільські комітети незаможних селян

 Окружні комітети незаможних селян

 Районні комітети незаможних селян

 Комітет незаможних селян Харківської приміської смуги

 Харківський обласний організаційний комітет незаможних селян



Розділ 2. КОМІСІЇ І КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН

Харківська губернська комісія незаможних селян (губКНС, губкомнезам)

Ф. Р-195, 52 од. зб., 1920–1925 рр. Опис.

Створена в 1921 р. на підставі  декрету ВУЦВК від 9 травня 1920 р. при підвідділі
незаможних  селян  відділу  управління  Харківського  губернського  виконавчого
комітету. У зв`язку з ліквідацією підвідділу незаможних селян, на підставі Постанови
ВУЦВК від 21 липня 1923 р. була перетворена в самостійну організацію. Здійснювала
керівництво  низовими  комітетами  незаможних  селян.  Ліквідована  на  підставі
постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. про ліквідацію губерній.

Положення  про  комітети  незаможних  селян.  Протоколи  і  звіти  губернської  та
окружних комісій незаможних селян; бюро секцій КНС при харківських вищих навчальних
закладах  (ВНЗ)  (1923,  1924).  Постанови,  циркуляри  і  інструкції  Центральної  комісії
незаможних  селян,  Харківського  губвиконкому;  відомості  і  листування  про  організацію
сільськогосподарських  колективів  (артілей,  комун  і  товариств);  про  чистку  КНС,  про
допомогу Червоній Армії, безпритульним дітям та голодуючим; про відрядження членів КНС
до ВНЗів  та  робітфаків,  анкети  студентів-незаможників.  Документи  волосних  і  сільських
комітетів незаможних селян (1920–1923).

Повітові комісії незаможних селян

3 фонди, 142 од. зб., 1922–1923 рр. Описи.

Створені  у  1920  р.  при  відділах  управління  повітових  виконкомів*.  Ліквідовані  на
підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. у зв`язку з ліквідацією повітів.

Звіти,  доповіді,  плани,  розпорядження  і  листування  комісій  повітових,  волосних,
районних та сільських комітетів  КНС про організацію сільськогосподарських колективів  і
проведення сівби, про зміцнення рядів КНС, залучення членів КНС до сільськогосподарської
кооперації  та  відрядження  незаможних  селян  до  курсів  командирів  Червоної  Армії,  про
проведення  культурно-освітньої  роботи  серед  селян  і  допомогу  голодуючим  та  дитячим
будинкам.

Ізюмська, ф.Р-1638, 69 од. зб., 1922–1923 рр.
Куп`янська, ф.Р-3606, 5 од. зб., 1922–1923 рр.
Харківська, ф.Р-4920, 68  од. зб., 1922–1923 рр.

Волосні та сільські комітети незаможних селян

30 фондів, 250 од. зб., 1920–1933 рр. Описи.

Утворені у 1920 р. як органи диктатури пролетаріату на селі. Комітети незаможних
селян (КНС) були одними з основних органів, через які проводили свою політику на
селі Комуністична партія і  Радянський уряд. Постановою ВУЦВК від 16 листопада
1925 р. КНС були звільнені від адміністративних функцій і перетворені в добровільні

*  Див. Історичну довідку про Харківську губернську комісію незаможних селян.

235



громадські  організації.  Діяльність  їх,  починаючи  з  1925  р.,  була  спрямована  на
всебічну допомогу розвиткові сільського господарства і його кооперування.
Волосні КНС були ліквідовані у зв`язку з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р., а
КНС взагалі – рішенням пленуму ЦКНС в лютому 1933 р.  

Протоколи загальних зборів і засідань президій, звіти і доповіді сільських та волосних
КНС (1920–1933). Постанови, циркуляри і інструкції центральної, губернської та районних
КНС; відомості і листування про організацію КНС (1920), сільськогосподарських колективів
(1921–1922)  і  комітетів  взаємодопомоги  (1922),  про  наділення  селян  землею  (1920);
проведення продрозкладки (1920–1921) і колективізації; про боротьбу з бандитизмом (1921) і
здійснення  культурно-освітніх  заходів  серед  селян;  про  допомогу  Червоній  Армії,
голодуючим і безпритульним дітям (1921–1923).

            Волосні комітети:
            Білоколодязький, ф.Р-363, 30 од. зб., 1920–1922 рр.

Караванський, ф.Р-4191, 1 од. зб., 1922 р.
Краснокутский, ф.Р-4170, 9 од. зб., 1922–1923 рр.
Липецький, ф.Р-513, 11 од. зб., 1922–1923 рр.
Циркунівський, ф.Р-4049, 5 од. зб., 1923 р.

Сільські комітети:
Артемівський, ф.Р-1481, 2 од. зб., 1923–1926 рр.
Васищівський, ф.Р-1565, 5 од. зб., 1929–1932 рр.
Введенський, ф.Р-1528, 17 од. зб., 1922–1927 рр.
Великопроходівський, ф.Р-4051, 9 од. зб., 1925–1927 рр.
Веселівський, ф.Р-4063, 23 од. зб., 1924–1928 рр.
Караванський, ф.Р-4192, 1 од. зб., 1924 р.
Котівський, ф.Р-4518, 2 од. зб., 1924–1925 рр.
Кочетківський, ф.Р-4519, 1 од. зб., 1924–1927 рр.
Левандалівський, ф.Р-4126, 6 од. зб., 1926–1929 рр.
Липецький, ф.Р-4116, 7 од. зб., 1924–1929 рр.
Лютівський, ф.Р-3788, 16 од. зб., 1923–1929 рр.
Малоданилівський, ф.Р-1566, 17 од. зб., 1924–1930 рр.
Малописарівський, ф.Р-4176, 4 од. зб., 1926–1932 рр.
Малопроходівсьский, ф.Р-4576, 1 од. зб., 1930 р.
Минківський, ф.Р-3894, 9 од. зб., 1924–1929 рр.
Новобурлуцький, ф.Р-1482, 6 од. зб., 1922–1926 рр.
Новогнилицький, ф.Р-1529, 1 од. зб., 1924 р.
Печенізький, ф.Р-1483, 12 од. зб., 1924–1927 рр.
Семенівський, ф.Р-1582, 2 од. зб., 1926 р.
Сиваський, ф.Р-1583, 15 од. зб., 1924–1927 рр.
Сковородинівський, ф.Р-4071, 7 од. зб., 1925–1930 рр.
Старопокровський, ф.Р-1530, 3 од. зб., 1924–1925 рр.
Тетющинський, ф.Р-3898, 5 од. зб., 1927–1929 рр.
Троїцький, ф.Р-1484, 4 од. зб., 1922–1924 рр.
Шептухо-Болибоківський, ф.Р-1567, 19 од. зб., 1924–1930 рр.

Окружні комітети незаможних селян

3 фонди, 198 од. зб., 1922–1930 рр. Описи.
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На підставі  Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про організацію округів були
утворені  окружні  комісії  незаможних  селян,  перейменовані   1926  р.  в  комітети.
Ліквідовані  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  2  вересня  1930  р.* про  ліквідацію
округів.

Протоколи  з`їздів  незаможних  селян,  засідань  пленумів  та  президій  окружних,
районних та волосних КНС. Звіти, відомості і листування про стан і діяльність окружних,
районних та сільських КНС.

Ізюмський, ф.Р-1644, 147 од. зб., 1924–1930 рр.
Куп`янський, ф.Р-3619, 7 од. зб., 1924–1930 рр.
Харківський, ф.Р-846, 44 од. зб., 1922–1930 рр.

Районні комітети незаможних селян

19 фондів, 721 од. зб. 1920–1932 рр. Описи.

На підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. були утворені районні комісії
незаможних селян, які були перейменовані  1926 р. в комітети. Ліквідовані  1933 р. *

Протоколи, плани, звіти районних та сільських КНС про їх стан і діяльність, списки
незаможних селян. Протоколи, листування, відомості про майновий стан незаможників, про
участь в культурному житті. **

 
            Андріївський, ф.Р-2784, 29 од. зб., 1924–1929 рр.

Балаклійський, ф.Р-3767, 34 од. зб., 1924–1931 рр.
Барвінківський, ф.Р-1504, 15 од. зб., 1923–1930 рр.
Білоколодязький, ф.Р-364, 18 од. зб., 1921, 1923–1925 рр.
Валківський, ф.Р-4060, 19 од. зб., 1926–1931 рр.
Вільшанський, ф.Р-4189, 1 од. зб., 1929 р.
Золочівський, ф.Р-896, 95 од. зб., 1924–1931 рр.
Колонтаївський, ф.Р-538, 46 од. зб., 1923–1928 рр.
Краснокутський, ф.Р-3100, 7 од. зб., 1923–1924 рр.
Липецький, ф.Р-3824, 37 од. зб., 1923–1930 рр.
Люботинський, ф.Р-539, 112 од. зб., 1924–1930 рр.
Миколо-Комишуватський, ф.Р-4526, 5 од. зб., 1923–1924 рр.
Олексіївський, ф.Р-1581, 28 од. зб., 1924–1930 рр.
Печенізький, ф.Р-1485, 139 од. зб., 1923–1932 рр.
Савинський, ф.Р-3773, 12 од. зб., 1929–1930 рр.
Сіннянський, ф.Р-540, 40 од. зб., 1920–1927 рр.
Сеньківський, ф.Р-3620, 1 од. зб., 1925–1926 рр.
Старовірівський, ф.Р-1666, 67 од. зб., 1923–1932 рр.
Харківський, ф.Р-4614, 16 од. зб., 1928–1930 рр.

*  Див. історичну довідку про Харківську губернську комісію незаможних селян.
*  Див. історичну довідку про сільські та волосні комітети незаможних селян Харківщини.
* *  У фонді Р – 364 є справа за 1921 р., а у фонді Р – 540 – за 1920, 1922 рр.
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Комітет незаможних селян Харківської приміської смуги

Ф. Р-3748, 5 од. зб., 1930–1933 рр., Опис.

Відомостей про утворення нема. Ліквідований на основі Постанови пленуму ЦКНС,
що відбувся в лютому 1933 р.

Протоколи засідань,  резолюції  президії  та секретаріату  міськради,  її  секцій,  міської
профспілкової  ради,  президії  Філіповського  сільського  КНС;  плани  роботи  міського  та
сільських КНС Харківської приміської смуги, документи з питань шефської роботи.
    
            Харківський обласний організаційний комітет незаможних селян

            Ф. Р-1397, 48 од. зб., 1932–1933 рр., Опис

Утворений у 1932 р. Ліквідований у 1933 р.*

Протоколи засідань загальних зборів і президій обласного, районних і сільських КНС;
відомості й листування про стан і роботу районних і сільських КНС.

*  Див. історичну довідку про сільські та волосні комітети незаможних селян Харківщини
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Розділ 3. ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ ТА ШТАБ 
ЧАСТИН ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

-  Харківський губернський військовий комісаріат
-  Повітові військові комісаріати Харківської губернії
-  Волосні військові комісаріати Харківської губернії
-  Окружні військові комісаріати
-  Харківський обласний військовий комісаріат
-  Районні військові комісаріати
-   Постійні  наради  по  боротьбі  з  бандитизмом  при  виконавчих  комітетах  рад
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Харківської губернії
-  Штаби повітових дільниць по боротьбі з бандитизмом у Харківській губернії
-  Комісії по боротьбі з дезертирством
-  Штаб  комуністичної  бригади  при  Революційній  Військовій  Раді  (РВР)
Південного фронту
-  Штаб командувача революційними військами по боротьбі з контрреволюцією та
анархізмом у Куп’янському повіті
-  Штаб  окремого штрафного  батальйону  Харківського  губернського  військового
комісаріату 
-  Районні військові комендатури Української трудової армії Донецької губернії
-  Харківський губернський комітет допомоги інвалідам війни
-  Харківська губернська військова комісія допомоги інвалідам війни
-  Установи з евакуації населення та надання допомоги біженцям
-  Установи з ліквідації інституцій воєнного часу в Харківській губернії
-  Комісія  з  обстеження  звірств,  вчинених  „Добровольчою  армією”  при
Харківському губернському військово–революційному комітеті
-  Харківське  губернське  відділення  Центрального  управління  військовими
промисловими та сільськогосподарськими підприємствами України і Криму
-  Штаб частин особливого призначення Харківської губернії (ЧОП)
-  Повторні курси командного складу при штабі частин особливого призначення
Харківської губернії
-  Інспекція  протиповітряної  оборони  та  охорони  підприємств  важкої
промисловості Українського промислового округу
-  Окремі Харківські міські батальйони та штабна рота місцевої протиповітряної
оборони Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (МППО НКВС СРСР)
-  Військові представництва на промислових підприємствах



Розділ 3. ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ ТА ШТАБ 
ЧАСТИН ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Харківський губернський військовий комісаріат

Ф. Р-2550, 862  од. зб., 1919–1925 рр. Опис.

Створений 10 січня 1919 р. У зв’язку з окупацією Харківської губернії денікінцями, 25
червня 1919 р. евакуювався в м. Білопілля, де діяв до серпня 1919 р. Вдруге створений
18 грудня 1919 р. але 20 січня 1920 р. його апарат був замінений іншим, створеним у
м. Рязань на підставі наказу Революційної військової ради РРФСР від 13 грудня 1919
р.
Наказом  Реввійськради  СРСР  від  2  квітня  1925  р.  був  реорганізований  у
Територіальне  управління  23  стрілецької  дивізії  і  з  1  травня  1925  р.  припинив
діяльність як губвійськкомат.

Доповіді  про  діяльність  Харківського  губернського,  Лебединського,  Куп’янського,
Охтирського  повітових  військових  комісаріатів,  накази  губвійськкомату.  Відомості  про
комплектування військових частин і організацію установ, підлеглих військкомату, політичну і
культурно–освітню  роботу  у  військових  частинах.  Виписки  з  наказів  губвійськкомату  з
особового складу, свідчення і атестати на зарахування та звільнення зі служби, боротьбу з
дезертирством і бандитизмом. Заяви добровольців про відрядження їх на фронт.

Повітові військові комісаріати

9 фондів, 1649 од. зб., 1919–1923 рр. Описи.

Утворені  у  грудні  1919  р.  –  січні  1920  р.  Підпорядковувалися  губвійськкомату.
Припинили діяльність  1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Звіти і доповіді про діяльність повітових (ф.Р-2221,  1922;   ф.Р-4492,  1920; ф.Р-2418,
1921-1923) та волосних військкоматів і військових частин (ф.Р-2418, 1920).  Накази повітових
комісаріатів.  Матеріали  з’їзду  волосних  військкоматів.  Відомості  і  листування  про
формування військових частин і установ, підлеглих військкоматам, боротьбу з бандитизмом і
дезертирством, про призов і навчання допризовників, про організацію та роботу спортивних
товариств, клубів і хат читалень.

Богодухівський, ф.Р-3684, 8 од. зб., 1919–1921 рр.
Валківський, ф.Р-2221, 416 од. зб., 1919–1923 рр.
Вовчанський, ф.Р-2418, 709 од. зб., 1919–1923 рр.
Зміївський, ф.Р-3687, 3 од. зб., 1920 р.
Ізюмський, ф.Р-3688, 17 од. зб., 1919–1922 рр.
Костянтиноградський, ф.Р-4492, 41 од. зб., 1920–1923 рр.
Куп’янський, ф.Р-2417, 374 од. зб., 1919–1923 рр.
Чугуївський, ф.Р-2742, 12 од. зб., 1920–1921 рр.
Харківський, ф.Р-2553, 69 од. зб., 1920–1921 рр.
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Волосні військові комісаріати

43 фонди, 201 од. зб., 1918–1922 рр. Описи

Утворені  в  грудні  1919– січні  1920 рр.  Займались  призовом військовозобов'язаних,
обліком військового спорядження, допризовною підготовкою. Ліквідовані  1923 р. у
зв’язку з ліквідацією волостей.

Відомості  і  листування  про  призов  до  армії,  військове  навчання
військовозобов’язаних, відрядження добровольців на фронт (ф.Р-2422; ф.Р-2423, 1920); про
роботу культурно-освітніх гуртків, клубів і бібліотек (ф.Р-2425, 1919–1921).

Андріївський, ф.Р-4471, 1 од. зб., 1920 р.
Балаклійський, ф.Р-1675, 2 од. зб., 1918 р.
Барвінківський, ф.Р-2658, 1 од. зб., 1920 р.
Будянський, ф.Р-4521, 2 од. зб., 1921 р.
Великоданилівський, ф.Р-4124, 1 од. зб., 1921 р.
Великокомишуваський, ф.Р-4924, 9 од. зб., 1919 р.
Великописарівський, ф.Р-4506, 1 од. зб., 1921 р.
Великопрохожанський, ф.Р-4110, 1 од. зб., 1921 р.
Великорогозянський, ф.Р-4564, 1 од. зб., 1921 р.
Вертіївський, ф.Р-4563, 1 од. зб., 1921 р.
Веселівський, ф.Р-2646, 11 од. зб., 1920 р.
Волохівський, ф.Р-4023, 2 од. зб., 1921 р.
Вольнівський, ф.Р-4022, 1 од. зб., 1921 р.
Григорівський, ф.Р-3690, 2 од. зб., 1918–1921 рр.
Гусарівський, ф.Р-4917, 13 од. зб., 1919–1920 рр.
Дворічанський, ф.Р-2425, 13 од. зб., 1919–1921 рр.
Дементіївський, ф.Р-3685, 1 од. зб., 1921 р.
Дергачівський, ф.Р-3692, 1 од. зб., 1921 р.
Жовтневий, ф.Р-2704, 1 од. зб., 1920 р.
Зеленогайський, ф.Р-3693, 1 од. зб., 1921 р.
Золочівський, ф.Р-2659, 3 од. зб., 1920–1921 рр.
Ізюмський, ф.Р-4864, 6 од. зб., 1919 р.
Козіївський, ф.Р-3686, 1 од. зб., 1921 р.
Колонтаївський, ф.Р-2656, 1 од.зб., 1920 р.
Крючківський, ф.Р-4918, 12 од. зб., 1919 р.
Михайлівський, ф.Р-4916, 9 од. зб., 1919 р.
Новоосинівський, ф.Р-2423, 19 од. зб., 1920–1921 рр.
Олександрівський, ф.Р-4919, 3 од. зб., 1919 р.
Пархомівський, ф.Р-4558, 1 од. зб., 1921 р.
Перекопський, ф.Р-2962, 1 од. зб., 1921 р.
Пересічанський, ф.Р-2963, 1 од. зб., 1921 р.
Петропавлівський, ф.Р-2422, 7 од. зб., 1920–1922 рр.
Печенізький, ф.Р-3689, 2 од. зб., 1920–1921 рр.
Пісочинський, ф.Р-2964, 5 од. зб., 1920 р.
Покотилово-Карачівський, ф.Р-2965, 1 од. зб., 1921 р.
Покровський, ф.Р-2420, 19 од. зб., 1921–1922 рр.
Прелестнінський, ф.Р-4915, 2 од. зб., 1919 р.
Рублівський, ф.Р-2966, 1 од. зб., 1920 р.
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Сватово-Лучський, ф.Р-2424, 18 од. зб., 1920–1922 рр.
Хатнянський, ф.Р-5772, 8 од. зб., 1920 р.
Хрущово-Микитівський, ф.Р-2660, 1 од. зб., 1921 р.
Червонооскільський, ф.Р-4914, 9 од. зб., 1919 р.
Чугуївський, ф.Р-2657, 5 од. зб., 1920–1921 рр.

Окружні військові комісаріати

2 фонди, 26 од. зб., 1923–1929 рр. Описи. 

Утворені  1923 р. Займалися обліком, призовом та навчанням військовозобов’язаних,
керували районними та міськими військкоматами.
Ліквідовані  1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Плани, програми, доповіді і листування про військову підготовку учнів профшкіл та 
шкіл фабрично-заводської освіти (ФЗО).

Красноградський, ф.Р-4226, 1 од. зб., 1923 р.
Харківський, ф.Р-2552, 25 од. зб., 1923–1929 рр.
Харківський обласний військовий комісаріат

Ф. Р-4741, 3 од. зб., 1940–1941 рр. Опис.

Створений 1932 р., як орган місцевого військового управління. Основні функції: облік
військовозобов’язаних запасу та допризовників, облік транспорту, коней і предметів
воєнного  побуту,  що  знаходились  у  народному  господарстві;  проведення  чергових
призовів та призовів по мобілізації.

Накази по облвійськкомату.  Акти на знищення таємних документальних матеріалів.
Відомості на видавання грошей молодшому командному складу та рядовим.

Районні військові комісаріати

11  фондів, 46  од. зб., 1918–1942 рр. Описи.

Створені   1923  р.  Основні  завдання:  призов  військовозобов’язаних,  організація
допризовної підготовки.

Протоколи засідань  комісій  райвійськкоматів  (ф.Р-890,  ф.Р-1679).  Тексти  військової
присяги  та  урочистої  обіцянки  (ф.Р-524,  ф.Р-3567).  Листування  з  облвійськкоматом  про
бронювання  робітників  (ф.Р-2967),  про  військові  збори  та  перепідготовку
військовозобов’язаних  (ф.Р-1679).  Списки  молодшого  командного  складу  та  військових
частин, що дислокуються на території районів (ф.Р-2891, ф.Р-2967).

Балаклійський, ф.Р-2967, 1 од. зб., 1918, 1940 рр.
Вовчанський, ф.Р-890, 1 од. зб., 1940 р.
Куп’янський, ф.Р-3310, 1 од. зб., 1938 р.
Військовий комісаріат  при Управлінні  коменданта  Куп’янського залізничного вузла,
ф.Р-2715, 1 од.зб., 1920-1921 рр.
Ленінський, м. Харків, ф.Р-3567, 4 од. зб., 1939–1941 рр.
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Лозівський, м.Лозова, Павлоградського повіту, Катеринославської губернії, ф.Р-2130,
10 од. зб., 1920–1921 рр.
Орджонікідзевський, м. Харків, ф.Р-514, 18 од. зб., 1938-1941 рр.
Савинський, ф.Р-2891, 1 од. зб., 1937 р.
Харківський, ф.Р-1679, 5 од. зб., 1939–1941 рр.
Чугуївський, ф.Р-524, 1 од. зб., 1939 р.
Шевченківський, ф.Р-175, 3 од. зб., 1940–1942 рр.

Постійні  наради  по  боротьбі  з  бандитизмом  при  виконавчих  комітетах  рад
робітничих, селянських та червоноармійських  депутатів Харківської губернії

4 фонди, 137 од. зб., 1920–1925 рр. Описи.

Утворені  на  підставі  Постанови  Раднаркому  УСРР  від  28  грудня  1920  р.  при
начальниках  дільниць  по  боротьбі  з  бандитизмом  для  координування  дій  всіх
військових органів.
У 1921 р. наради були передані виконавчим комітетам рад робітничих, селянських та
червоноармійських  депутатів.  Припинили діяльність:  повітові  –  1923 р.,  губернські
1925 р. у зв’язку з ліквідацією повітів та губерній.

Накази та розпорядження, губернської наради (ф.Р-200). Протоколи засідань губернської,
окружних і повітових нарад (ф.Р-123, 1920–1921, ф.Р-4218, 1921–1923). Звіти, доповіді і
листування  про формування  кавалерійських  ескадронів  з  незаможних селян  та  про хід
боротьби  з  бандитизмом,  а  також  про  збитки,  заподіяні  підприємствам  і  населенню
бандитами.

Постійні наради по боротьбі з бандитизмом:

Харківська губернська, ф.Р-200, 68 од. зб., 1920–1926 рр.
Валківська повітова, ф.Р-3696, 8 од. зб., 1921 р.
Ізюмська повітова, ф.Р-4218, 52 од. зб., 1921–1923 рр.
Чугуївська повітова, ф.Р-123, 9 од. зб., 1920–1922 рр.

Штаби повітових дільниць по боротьбі з бандитизмом в Харківській   губернії

3 фонди, 53 од. зб.,  1920–1923 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови Раднаркому УСРР від 28 грудня 1920 р. Ліквідовані  
1923 р.

Накази і розпорядження штабів повітових дільниць. Відомості і листування про 
формування, стан і дислокацію військових частин, про хід боротьби з бандитизмом. Плани 
оборони міст Куп’янського та Валківського повітів (ф.Р-2887, 1921–1923; ф.Р-2740, 1921).

Валківський, ф.Р-2740, 14 од. зб., 1921–1922 рр.
Куп’янський, ф.Р-2887, 37 од. зб., 1920–1923 рр.
Канцелярія 4-ої районної дільниці Куп’янського повіту, ф.Р-2888, 2 од.зб., 1921-1922 
рр.
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Комісії по боротьбі з дезертирством

3 фонди, 65 од. зб., 1920–1921 рр. Описи.

Дати організації комісії та припинення їх діяльності не виявлені.

Накази і постанови Центральної, Полтавської та Харківської губернських, Валківської
та Костянтиноградської повітових комісій по боротьбі з дезертирством (ф.Р-121, ф.Р-3709).
Циркуляри комісії по боротьбі з дезертирством Харківського військового округу (ф.Р-4524),
відомості про розшук і арешт дезертирів, списки дезертирів (ф.Р-121, ф.Р-3709), листування з
губернськими комісіями про забезпечення зброєю (ф.Р-4524). Відомості про особовий склад
комісії (ф.Р-121).

Комісія Харківського військового округу, ф.Р-4524, 1 од. зб., 1920 р.
Валківська повітова, ф.Р-121, 51 од. зб., 1920–1921 рр.
Костянтиноградська повітова, Полтавської губернії, ф.Р-3709, 13 од. зб., 1920–1921 рр.

Штаб  Комуністичної  бригади  при  Революційній  Військовій  Раді  (РВР)
Південного фронту

Ф.П-9017, 4 од. зб., 1921 р. Опис.

Діяв в період громадянської війни.

Накази  по  штабу  всіх  Збройних  Сил  України.  Посвідчення  працівників  штабу  на
відрядження  та  відпустки,  відомості  про  особовий  склад  штабу.  Відомості  на  видачу
заробітної плати командному і рядовому складу штабу, а також службовцям штабу.

Штаб командувача революційними військами по боротьбі з контрреволюцією та
анархізмом у Куп’янському повіті

Ф. Р-4878, 8 од. зб., 1918 р., Опис.

Протоколи сільських зборів та нарад членів воєнно–революційних загонів. Телеграфні
розпорядження  командувача  революційними  військами  м.  Куп’янська  про  боротьбу  з
контрреволюцією  і  про  зміцнення  радянської  влади.  Мандати,  посвідчення  членів
революційного штабу при залізничній станції Куп’янськ–Вузлова.

Штаб окремого штрафного батальйону Харківського губернського військового
комісаріату

Ф. Р-2698, 1 од. зб., 1924 р. Опис.

Дати утворення та припинення діяльності не виявлено.

Накази по установам та частинам Харківського військового комісаріату і матеріали до
них.
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Районні військові комендатури Української трудової армії Донецької губернії

2 фонди, 2од.зб., 1921-1922 рр.  Описи.

Доповіді та звіти про діяльність та стан частин трудової армії.

Гришинська, ф.Р-2906, 1 од. зб., 1921 р.
Шахтинська, м.Олександрово-Грушевськ, ф.Р-2440, 1 од. зб., 1922 р.

Харківський губернський комітет допомоги  інвалідам війни

Ф. Р-4473, 10 од. зб., 1919 р. Опис.

Дати утворення та припинення діяльності не виявлені.

Протоколи засідань  комітету,  кошторис  витрат  та  утримання  притулків,  листування
про виділення коштів для надання допомоги інвалідам війни. Списки інвалідів.

Харківська губернська військова комісія допомоги інвалідам війни

Ф. Р-2694, 204 од. зб., 1921–1926 рр. Опис.

Утворена 26 січня 1923 р. на підставі наказу командувача військом України і Криму
від 22 листопада 1922 р.; ліквідована на підставі постанови ВУЦВК від 1 серпня 1923
р.

Протоколи засідань комісії, загальних зборів військовослужбовців, реєстраційні листи
комісій  допомоги  голодуючим при військових  частинах  та  підрозділах  усіх  збройних  сил
України і Криму, розташованих на території Харківської губернії. Листування про створення
комісії  допомоги  голодуючим  при  Харківському  губвійськкоматі.  Зведення  повітів
Харківської губернії про надання допомоги голодуючим. Доповіді і відомості про діяльність
комісії. Листування з Харківським губвиконкомом про надання допомоги червоноармійцям.
Особові  справи  співробітників.  Доповідні  записки  про  адміністративно–господарську
діяльність і матеріальний стан дитячого ізолятора № 2.

Установи з евакуації населення та надання допомоги біженцям

8 фондів, 118  од. зб., 1920–1922 рр. Описи.

Діяли в період громадянської війни.

Циркуляри,  накази  та  розпорядження  Головної  Української  комісії  по  евакуації
населення  „Укрголовкомевак”  (ф.Р-4883,  ф.Р-4894,  ф.Р-4904),  установ  і  організацій,
причетних до евакуації населення; відомості про особовий склад цих установ.

Куп’янське повітове управління по евакуації населення, ф.Р-4904, 9 од. зб., 1920–1921
рр.
Пересильний  пункт  при  Куп’янському  повітовому  військовому  комісаріаті, ф.Р-405,
3 од. зб., 1921 р. 
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Пересильний  пункт  при  Харківському  військовому  комісаріаті,   ф.Р-4902,  65  од.зб.,
1920-1922 рр.
Ізоляційно–пропускний пункт № 1 при станції Куп’янськ–Вузлова, ф.Р-4225, 21 од. зб.,
1922 р.
Чайно–хлібний  пункт  №  2  при  станції  Куп’янськ  Української  Головної  комісії  по
евакуації населення „Укрголовкомевак”, ф.Р-4885, 1 од. зб., 1921 р.
Лікарсько–харчувальний ізоляційно–пропускний пункт № 3 Харківського губернського
управління по евакуації населення при станції Сортувальна, ф.Р-4894, 8 од. зб., 1920–
1921 рр.
Лікарсько–харчувальний пункт № 4 Головної Української комісії по евакуації населення
„Укрголовкомевак” при станції Нова–Баварія, ф.Р-4883, 9 од. зб., 1920–1921 рр.
Лозівський  приймальник  Головної  Української  комісії  по  евакуації  населення,
„Укрголовкомевак”,  Павлоградський повіт  Катеринославської  губернії,  ф.Р-2390,  2
од. зб., 1922 р.

Установи з ліквідації інституцій  воєнного часу в Харківській губернії

4 фонди, 23 од. зб., 1918–1919 рр. Описи.

Дати створення та припинення діяльності не виявлені.

Протоколи комісії  з  ліквідації  установ  воєнного часу (ф.Р-605);  акти  про наявність
майна  ліквідованих  установ  (ф.Р-603);  обліковий   реєстр  та  акти  здачі  матеріальних
цінностей (ф.Р-602); листування про порядок ліквідації установ воєнного часу (ф.Р-604).

Канцелярія  уповноваженого  з  управління  і  ліквідації  інституцій  воєнного  часу  по
Харківській губернії, ф.Р-602, 5 од. зб., 1918–1919 рр.
Харківська губернська комісія з ліквідації інституцій воєнного часу,  
ф.Р-605,  8 од. зб., 1919 р.
Канцелярія  уповноваженого  з  управління  та  ліквідації  інституцій  воєнного  часу  у
Вовчанському повіті, ф.Р-603, 8 од. зб., 1918–1919 рр.
Канцелярія  уповноваженого  з  управління  та  ліквідації  інституцій  воєнного  часу  в
Ізюмсько–Старобільському районі, м.Слов’янськ, ф.Р-604, 2 од. зб., 1918 р.

Комісія  з  обстеження  звірств,  вчинених  „Добровольчою  армією”  при
Харківському губернському військово–революційному комітеті

Ф. Р-5371, 12 од. зб., 1919–1920 рр. Опис.

Організована у грудні 1919 р. Ліквідована у квітні-травні 1920 р.

Протоколи і акти експертної медичної комісії з огляду та розтину тіл людей, вбитих
білогвардійцями. Листування з Харківським губревкомом, редакціями газет „Наш голос” та
„Известия”,  завідувачами  цвинтарями  м.  Харкова  про  проведення  розслідувань  звірств,
вчинених  білогвардійцями.  Заяви  та  свідчення  осіб,  постраждалих  від  білогвардійців.
Відомості  про  погроми  по  губерніях  України.  Копії  передсмертних  листів  і  списки
революціонерів, замучених білогвардійцями.
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Харківське  губернське  відділення  Центрального  управління  військовими
промисловими та сільськогосподарськими підприємствами України і Криму

Ф. Р-2634, 35 од. зб., 1922–1923 рр. Опис.

Засноване 1 травня 1922 р. у відповідності до наказу Головзабхарчами від 1 лютого
1922  р.  №  6  „Про  організацію  Центруправління  воєнно–промисловими  та
сільськогосподарськими підприємствами”. Розформоване 7 квітня 1923 р.

Накази  командувача  збройними  силами  України  і  Криму.  Відомості  про  особовий
склад воєнсільгоспів та пунктів для зимівлі худоби, про розподіл посівних площ. Доповіді
про  діяльність  Харківського  губернського  відділу.  Листування  та  відомості  про  особовий
склад.

 Штаб частин особливого призначення Харківської губернії (ЧОП)

Ф. Р-2284, 2216 од. зб., 1921–1924 рр. Опис.

Утворений  1  квітня  1922  р.  для  організації  боротьби  з  контрреволюцією.  Частини
особливого призначення,  були розформовані  у серпні  1924 р.  на підставі  наказу по
військах України і Криму від 7 липня 1924 р.

Накази повітових військових рад ЧОП, по 1-му окремому полку та батальйонах, по
штабу ЧОП. Протоколи засідань Харківської губернської ради ЧОП. Відомості і листування
про формування і дислокацію ЧОП, військову та політичну підготовку командного складу та
червоноармійців. Інформації про боротьбу з бандитизмом у губернії. Списки командного та
оперативного складу частин особливого призначення.

Повторні курси командного складу при штабі частин особливого призначення 
Харківської губернії 

Ф.Р-2285, 10 од. зб., 1923-1924 рр. Опис.

Короткотермінові курси. Діяли в період існування частин особливого призначення на 
терені Харківської губернії. Припинили діяльність у 1924 р. 

Накази та проекти наказів по курсах з жовтня 1923 р. до лютого 1924 р.  Листування з
особового  складу  курсантів,  іменні  списки  командного  складу  частин  особливого
призначення,  міліції,  програми  занять  та  інше.  Журнали  реєстрації  вхідних  та  вихідних
документів.

Інспекція  протиповітряної  оборони  та  охорони  підприємств  важкої
промисловості Українського промислового округу

Ф. Р-2531, 91 од. зб., 1933–1938 рр. Опис.

Створена 16 грудня 1933 р. Ліквідована 10 березня 1939 р.

Накази, директиви, циркуляри вищестоящих організацій. Протоколи нарад начальників 
штабів ППО, комісій.
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Окремі  Харківські  міські  батальйони  та  штабна  рота  місцевої  протиповітряної
оборони Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (МППО НКВС СРСР)

4 фонди, 71 од. зб.,  1943–1945 рр. Описи.

Утворені у вересні 1943 р. Розформовані у вересні 1945 р.

Накази  і  директиви  Головного  управління  МППО.  Плани  оперативних  дій,
політдонесення.  Листування  зі  штабом  МППО  про  бойову  підготовку,  матеріальне
забезпечення, з особового складу.

377-й окремий батальйон, ф.Р-2979, 15 од. зб., 1943–1945 рр.
378-й окремий батальйон, ф.Р-2980, 25 од. зб., 1943–1945 рр.
379-й окремий батальйон, ф.Р-2977, 27 од. зб., 1943–1945 рр.
Окрема штабна рота, ф.Р-2978, 4 од. зб., 1943–1945 рр.

           Військові представництва на промислових підприємствах

4 фонди, 77 од. зб., 1940, 1946–1957 рр. Описи.

Діяли  на  підприємствах,  які  виробляли  продукцію  для  потреб  Радянської  Армії.
Здійснювали контроль за якістю техніки та запасних частин, що постачалися армії,
стежили   за  виконанням  планів  поставок  техніки,  за  своєчасним  відвантаженням
продукції заводами.

Накази  Головних  управлінь  Військово-Повітряних  сил Червоної  Армії  (ГУ ВПС) з
питань  авіаційного  забезпечення  Червоної  армії  (ф.Р-4635).  Накази  і  розпорядження  по
військовим представництвам (ф.Р-4990, ф.Р-5002). Акти про результати аналізів металів та
випробувань підривачів (ф.Р-4635). Листування про випуск продукції та з особового складу
(ф.Р-4635). Діловодні журнали реєстрації документів (ф.Р-5003) та описи справ (ф.Р-4990).

Військове  представництво  Головного  управління  Військово-Повітряних  Сил  на
Харківському велосипедному заводі, ф.Р-4635, 16 од. зб., 1940 р.
Військове  представництво  № 31 автотракторного  управління  Міністерства  оборони
СРСР на Харківському тракторному заводі, ф.Р-4990, 3 од. зб., 1946-1957 рр.
Військове  представництво  № 12 автотракторного  управління  Міністерства  оборони
СРСР на Харківському заводі  транспортного машинобудування  ім.  Малишева,  ф.Р-
5002, 51 од. зб., 1947–1957 рр.
Військове представництво управління – військова частина № 25453 на Харківському
заводі транспортного машинобудування ім. Малишева, ф.Р-5003,      7 од. зб., 1953–
1956 рр.
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Розділ 4. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

 Харківський  губернський  відділ  робітничо-селянської  інспекції  по  Харківському
військовому округу (губвідділ РСІ ХВО)

 Уповноважений контрольної  комісії  Харківського  губернського  комітету  КП(б)У по
Куп’янському округу

 Харківська  міська  контрольна  комісія  –  робітничо-селянська  інспекція  (міська  КК-
РСІ)

 Повітові та волосні відділи робітничо-селянської інспекції (РСІ)

 Відділи робітничо-селянської інспекції при окружних виконкомах (Окр РСІ)

 Комісія з чистки радянського апарату при робітничо-селянських інспекціях

 Партійні комісії та партійні трійки з чистки лав партії в партосередках КП(б)У районів

 Харківська обласна контрольна комісія КП(б)У – робітничо-селянська інспекція

 Районні контрольні комісії КП(б)У – робітничо-селянські інспекції (РКК-РСІ)

 Уповноважений комісії радянського контролю при Раді Народних Комісарів СРСР по
Харківській області (КРК)

 Органи Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) по Харківській області та місцеві
контрольні комісії КП(б)У 

 Групи контролерів Міністерства державного контролю СРСР

 Контрольні відділи Народного комісаріату фінансів СРСР при управліннях залізниць

 Харківська  територіальна  Державна  інспекція  Державного  комітету  Ради Міністрів
СРСР з матеріально-технічного постачання народного господарства

 Міжрайонна державна інспекція з визначення урожайності по  Харківському пункту
Головної  державної  інспекції  з  визначенню  урожайності  Міністерства  сільського
господарства СРСР

 Харківське відділення Державної інспекції з якості експортних товарів Українського
територіального управління

 Харківська  обласна  інспектура  державного  контролю  над  будівництвом  Народного
комісаріату комунального господарства УРСР

 Група комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР по Харківської області

 Ізюмський міський комітет партійно-державного контролю

 Харківський обласний комітет народного контролю

 Харківський міський комітет народного контролю

 Районні комітети народного контролю



Розділ 4. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

Харківський губернський відділ робітничо-селянської інспекції по          
Харківському військовому округу (губвідділ РСІ ХВО)

Ф. Р-5664,  76 од .зб., 1920–1922 рр. Описи.

Заснований  на  підставі  наказу  Всеукраїнської  РСІ  від  25  лютого  1920  р.  про
перетворення      державного контролю в робітничо-селянську інспекцію на Україні.
Підпорядковувався безпосередньо Наркомату РСІ. Займався питаннями контролю за
діяльністю військових комісаріатів і інших військових установ на території губернії.
Припинив  діяльність  у  1922  р.  після  реорганізації  РСІ  в  робітничо-селянський
державний контроль на підставі постанови ВУЦВК від 26 липня 1922 р. Спадкоємцем
функцій  губвідділу  РСІ  ХВО  було  відділення  військового  контролю  губернського
відділу  робітничо-селянського  державного  контролю  (РСДК)  при  Харківському
губвиконкомі.

Листування з повітовими військкоматами, військовими частинами та іншими військовими
установами з питань контролю за їх господарською діяльністю. Акти ліквідаційних частин
22-го  Заволзького  полку  (1922).  Відомості  на  видачу  зарплати  співробітником
військкоматів  губернії,  4-го  інженерного  батальйону,  18  авіаційного  загону  та  інших
військових установ.

Уповноважений Контрольної комісії Харківського губернського комітету КП(б)У
по Куп`янському округу

Ф. Р-3599, 1 од. зб., 1925–1926 рр. Опис.

Дати існування не встановлені.

Протоколи  засідань  різних  комісій  при  уповноваженому  губернської  контрольної
комісії по Куп’янському округу.

Харківська  міська  контрольна  комісія  –  робітничо-селянська  інспекція  (міська  КК-
РСІ)

Ф. Р-1871, 1055  од. зб., 1922–1933 рр. Описи.

Утворена 25 листопада 1920 р. на підставі наказу НК РСІ як секція Харківської міської
ради. Фактично розпочала діяльність Робітничо-селянська інспекція 29 грудня 1920 р.
У 1923 р. секція тимчасово припинила свою діяльність, а у 1925 р. знов утворена як
Харківська міська контрольна комісія – робітничо-селянська інспекція.
Крім міськвиконкому комісія підпорядковувалась до 1923 р.  – НК РСІ,  з  1925 р.  –

ЦКК-НК РСІ.
У 1934 р. реорганізована у міську Комісію радянського контролю.
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Матеріали перевірок радянського апарату організацій м. Харкова. Протоколи засідань 
комісії. Акти обслідувань установ міста. Особові справи громадян, що пройшли чистку. 
Заяви на громадян та апеляційні заяви.

Повітові та волосні відділи робітничо-селянської інспекції (РСІ)

4 фонди , 399 од .зб., 1920–1922 рр. Описи.
Утворені на підставі наказу Народного комісаріату РСІ про реорганізацію всіх установ
державного контролю на України від 25 лютого 1920 р. як органи контролю за 
діяльністю державних підприємств, установ та громадських організацій в повітах та 
волостях.
Ліквідовані постановою ВУЦВК від 8 березня 1922 р., а постановою РНК УСРР від 1
квітня  1922 р.  затверджені  Уповноважені  губернського  відділу РСІ  зі  збереженням
функцій  попередньої  установи.  29  липня  1922  р.  перейменовані  в  повітових
контролерів  у  зв’язку  з  перейменуванням  робітничо-селянських  інспекцій  в
робітничо-селянський державний контроль.
Наступниками волосних РСІ були уповноважені губвідділу державного контролю при
волосних виконкомах, що існували з квітня по серпень 1922 р.
Ліквідовані постановою ВУЦВК від 6 грудня 1922 р. з передачею функцій контролю
виїзним групам губвідділів державного контролю.

Положення про РСІ (ф.Р-119). Протоколи засідань РСІ, груп сприяння РСІ і Зміївського 
повітового з’їзду червоних контролерів. Звіти і доповіді про діяльність РСІ та груп 
сприяння РСІ. Акти обслідування сільрад, підприємств і установ. Відомості і листування 
про надання допомоги демобілізованим червоноармійцям; про боротьбу з крадіжками 
продовольства та державного майна; про збір продовольства для голодуючих Поволжя 
(ф.Р-1832).

Повітові відділи:
Зміївський ф.Р-119, 101 од. зб., 1920–1922 рр.
Ізюмський ф.Р-1633, 197 од. зб., 1920–1922 рр.

Волосні відділи:
Веселовський ф.Р-1832, 19 од. зб., 1921–1922 рр.,
Липецький ф.Р-3576, 82 од. зб., 1920–1922 рр.

Відділи робітничо-селянської інспекції при окружних виконкомах (ОкрРСІ)

3 фонди, 134 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

На підставі Постанови ВУЦВК від 29 серпня 1923 р. були утворені окружні відділення
РСІ, а згідно постанови ВУЦВК від 1 липня 1925 р. – відділи РСІ.
Займались обслідуванням діяльності державних підприємств, установ та громадських
організацій на території округу.
Ліквідовані  на  підставі  постанови  ВУЦВК від   2  вересня  1930  р.  про  скасування
округів.

251



Протоколи засідань, плани та звіти ОкрРСІ. Документи комісії з чистки радянського 
апарату (ф.Р-854). Матеріали обслідування стану і діяльності підприємств, установ, 
колгоспів і громадських організацій.

Ізюмський ф.Р-1641, 86 од. зб., 1923–1928 рр.
Куп’янський ф.Р-852, 7 од. зб., 1924–1930 рр.
Харківський ф.Р-854, 41 од.зб., 1930 р.

Комісії з чистки радянського апарату при робітничо-селянських інспекціях
 

2 фонди, 3 од .зб., 1929–1930 рр. Описи.

Дати існування не встановлені.

Постанови ЦКК КП(б)У та НК РСІ УСРР. Витяги з протоколів засідань Савинської комісії 
з розгляду скарг; протоколи засідань комісії (ф.Р-3904). Листування з Андріївським 
районним виконавчим комітетом з питань чистки радянського апарату (ф.Р-3868).

Ізюмська окружна комісія, ф.Р-3868, 1 од. зб., 1929 р.
Савинська районна комісія, ф.Р-3904, 2 од. зб., 1930 р.

Партійні комісії та партійні трійки  з чистки лав у партосередках КП(б)У районів

11  фондів, 48 од. зб., 1929–1930 рр. Описи.

Створені  1929 р. при районних контрольних комісіях КП(б)У для проведення чистки
в партійних осередках районів.
Припинили діяльність у 1930 р.

Протоколи  засідань  комісій  та  партійних  трійок  з  чистки  парторганізацій  і
комосередків і матеріали до них (списки комуністів, заяви, характеристики).

Комісії в районах:
Барвінківському, ф.П-8866, 5 од. зб., 1929–1930 рр.
Петрівському, ф.П-9016, 1 од. зб., 1929 р.

Трійки в районах:
Близнюківському, ф.П-8867, 1 од. зб., 1929 р.
Великобурлуцькому, ф.П-8868, 2 од. зб., 1929 р.
Вовчанському, ф.П-8864, 1 од. зб., 1929 р.
Краснокутському, ф.П-9002, 2 од. зб., 1929 р.
Лозівському, ф.П-8862, 18 од. зб., 1929 р.
Олексіївському, ф.П-8863, 6 од. зб., 1929–1930 рр.
Петрівському, ф.П-8873, 3 од. зб., 1929–1930 рр.
Печенізькому, ф.П-8865, 1 од. зб., 1929 р.
Чугуївському, ф.П-8869, 8 од. зб., 1929 р.
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Харківська обласна контрольна комісія КП(б)У – робітничо-селянська інспекція (Обл 
КК-РСІ)

Ф. Р-1356, 1345 од. зб., 1932–1934 рр. Описи.

Утворена в лютому 1932 р. як об’єднаний орган партійно-державного контролю.
Здійснювала  контроль  за  діяльністю  всіх  державних  і  громадських  установ  та
підприємств.  Підпорядковувалась  безпосередньо  Центральній  контрольній  комісії
КП(б)У – Народному комісаріату робітничо-селянської інспекції (ЦКК КП(б)У – НК
РСІ). Об’єднання Обл КК КП(б)У і Обл РСІ не було повним злиттям – кожна з них
окремо керувала низовими установами своєї системи та мала свою підпорядкованість:
обласна контрольна комісія підпорядковувалась ЦКК КП(б)У, а обласна колегія РСІ –
Наркомату РСІ.
Ліквідована ОблКК-РСІ на підставі постанови ЦВК та РНК СРСР від 11 лютого 1934
р.  у  зв’язку  з  ліквідацією  усієї  системи  органів  РСІ  з  передачею  апарата  РСІ
уповноваженому комісії Радянського контролю при РНК СРСР по Харківської області.

Постанови  колегії  (1933)  та  плани  роботи  ОблКК-РСІ  (1932–1933).  Матеріали
обслідування стану і роботи промислових закладів, колгоспів, МТС, а також будівельних,
торговельних,  постачальних  та  заготівельних  організацій.  Відомості  про  діяльність
районних КК-РСІ та груп сприяння РСІ.

Районні контрольні комісії КП(б)У – робітничо-селянські інспекції
            (РКК-РСІ)

5 фондів, 256 од. зб., 1928–1934 рр. Описи.

Утворені у зв’язку з ліквідацією округів у вересні 1930 р. при районних виконавчих
комітетах.  Об’єднували  діяльність  контрольних  комісій  КП(б)У  і  секцій  РСІ,
утворених при райвиконкомах у 1928 р.
Органи  КК  і  РСІ  одночасно  були  партійними  і  державними  установами  в  справі
здійснення  контролю  за  діяльністю  всіх  державних  підприємств,  установ  та
громадських організацій.
Ліквідовані в лютому 1934 р., на підставі постанови ЦВК СРСР від 11 лютого 1934 р.

Положення про сільські і районні секції РСІ (ф.Р-3776), про районні КК-РСІ (ф.Р-3776),
постанови  РКК-РСІ.  Протоколи  засідань  сільських  і  районних  комісій  по  чистці
радянського апарату при Валківській рай РСІ. Плани роботи РКК-РСІ (ф.Р-1714). Акти
обслідування стану і діяльності установ, підприємств, організацій, колгоспів та МТС.

Валківська ф.Р-3776, 82 од. зб., 1929–1933 рр..
Золочівська ф.Р-1714, 160 од. зб., 1928–1933 рр.
Коломацька ф.Р-4372, 9 од. зб., 1930–1931 рр.
Липецька ф.Р-4363, 4 од. зб., 1930–1934 рр.
Ленінська в м. Харкові, ф.П-8861, 1 од. зб., 1932 р.
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Уповноважений комісії Радянського контролю при Раді Народних Комісарів СРСР  по
Харківській області (КРК)

Ф. Р-3888, 1009 од. зб., 1934–1938 рр. Описи.

Апарат уповноваженого був утворений 1 березня 1934 р. на підставі Постанови ЦВК і
Раднаркому  СРСР  від  27  лютого  1934  р.  для  систематичної  перевірки  виконання
важливіших рішень уряду.
Ліквідований 10 квітня 1938 р. постановою Раднаркому СРСР від 5 березня 1938 р.

Постанови,  розпорядження,  протоколи  нарад,  плани  роботи  апарату  уповноважених.
Матеріали перевірки роботи промислових підприємств, радянських установ, громадських
організацій, радгоспів і колгоспів.

Органи Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) по Харківський області та
місцеві контрольні комісії КП(б)У

10  фондів, 596 од. зб., 1929–1947 рр. Описи.

Створювалися відповідно до постанов IX Всеросійської конференції (1920) та X з’їзду
РКП(б) про контрольні комісії партії. Діяли в губернії, округах, м. Харкові і районах
міста.
 1932 р.  після утворення області  почала працювати Харківська обласна контрольна
комісія КП(б)У, а з 1934 р. згідно з рішенням ХУІІ з’їзду ВКП(б) – партійна колегія
Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) по Харківській області.
З 1943 р. діяла партколегія, згодом – парткомісія при обкомі партії.
Забезпечували  контроль  за  виконанням  рішень  керівних  парторганів,  перевіряли
діяльність місцевих парторганів і первинних парторганізацій, притягали до партійної
відповідальності комуністів за порушення Статуту і Програми КПРС.
Припинили діяльність згідно з Указом Президії Верховної ради України від 30 серпня
1991 р.

Витяги із рішень КПК при ЦК ВКП(б) по апеляціях комуністів. Постанови, директиви
ЦК КП(б)У і Народного Комісаріату РСІ УРСР; протоколи виїзних засідань партколегії КПК
при ЦК ВКП(б) по УРСР, копії протоколів  перевірки членів ЦК і ЦКК КП(б)У, окружкомів
КП(б)У і ОКР КК. Протоколи засідань контрольних комісій, їх пленумів і президії, протоколи
комісій  і  трійок  з  чистки  районних  парторганізацій,  перевірки  радянських  і  вузівських
партосередків. Списки учасників троцькістсько-зінов’євської опозиції, що були притягнуті до
партійної  відповідальності  по  Харківській,  Лубенській,  Ізюмській,  Кременчуцькій,
Полтавській і Сумській парторганізаціях. Апеляційні справи комуністів, списки виключених
із партії.

Партійна колегія Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) по Харківській області,
ф.П-13, 121 од. зб., 1934–1939 рр.
Уповноважений Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) по Харківській області,
ф.П-95, 30 од. зб., 1946–1947 рр.
Харківська губернська контрольна комісія КП(б)У, ф.П-8, 37 од. зб., 1921–1925 рр.
Харківська обласна контрольна комісія КП(б)У, ф.П-11, 25 од. зб., 1932–1934 рр.
Харківська міська контрольна комісія КП(б)У, ф.П-12, 59 од. зб., 1930–1934 рр.

  Документи включені до складу фонду Харківського обкому КПУ окремими описами.
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Окружні контрольні комісії КП(б)У:
Ізюмська, ф.П-17, 66 од. зб., 1925–1930 рр.
Куп’янська, ф.П-16, 37 од. зб., 1925–1930 рр.
Харківська, ф.П-9, 130 од. зб., 1925–1930 рр.

Районні контрольні комісії КП(б)У, м. Харків:
Дзержинського району, ф.П-54, 9 од. зб., 1929–1934 рр.
Жовтневого району, ф.П-53, 12 од. зб., 1932–1933 рр.

Групи контролерів Міністерства державного контролю СРСР

4 фонди,  1088 од .зб.,  1947–1953 рр. Описи.

Утворені  на  підставі  постанов  Ради  Міністрів  СРСР:  15  жовтня  1946  р.  –  група
контролерів  по Південній та  Сталінській  залізницях,  24 листопада  1946 р.  –  група
контролерів по підприємствах та організаціях Міністерства заготівель, 17 червня 1949
р. – група контролерів по контролю за цілістю державних продовольчих і матеріальних
резервів  по  Харківських  територіальних  управліннях,  16  липня  1949  р.  –  група
контролерів по підприємствах та організаціях Міністерства харчової промисловості.
Займались  контролем  за  обліком  витрат  та  збереженням  продукції  і  товару,
здійснювали ревізії на підлеглих їм установах та підприємствах.
Ліквідовані 1 червня 1953 р. на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 8 травня
1953 р. та Наказу Міністра держконтролю СРСР від 16 травня 1953 р.

Протоколи службових засідань.  Акти і  матеріали  перевірок підприємств.  Плани і  звіти
діяльності  груп  контролерів.  Листування  з  Міністерством  держконтролю  СРСР,
Харківським  управлінням  Держбанку,  транспортної  інспекцією  м.  Харкова  та  іншими
установами з господарських питань. Особові справи та особові рахунки службовців груп
(ф.Р-4342,  ф.Р-4347).  Накази та розпорядження з  особового складу груп.  Бухгалтерські
справи. 

Група  контролерів  Міністерства  державного  контролю  СРСР  по  контролю  за
збереженням  державних  продовольчих  і  матеріальних  резервів  по  Харківських
територіальних управліннях, ф.Р-4347, 308 од. зб., 1949–1953 рр..
Група  контролерів  Міністерства  державного  контролю  СРСР  по  Південній  та
Сталінській залізницях, ф.Р-4358, 119 од. зб., 1947–1953 рр.
Харківська міжобласна група контролерів Міністерства державного контролю СРСР
по  підприємствах  та  організаціях  Міністерства  заготівель,  ф.Р-4342,    345  од.  зб.,
1947–1953 рр.
Харківська міжобласна група контролерів Міністерства державного контролю СРСР
по підприємствах та організаціях Міністерства харчової промисловості, ф.Р-4341, 316
од. зб., 1949–1953 рр.
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Контрольні відділи Народного комісаріату фінансів СРСР при Управліннях   залізниць

2 фонди, 13  од. зб., 1924–1930 рр. Описи.

Дати існування не встановлено.

Протоколи засідань парторганізації відділу (ф.Р-1739). Доповіді та акти обслідування (ф.Р-
1739).  Листування  з  Наркомфіном  СРСР,  НКВС  та  управліннями  залізниць  про
військовозобов’язаних і з особового складу. Списки працівників відділу (ф.Р-1740).

При Управлінні Донецької залізниці, м. Харків, ф.Р-1740, 7 од. зб., 1924–1926 рр.
При Управлінні Південної залізниці, м. Харків, ф.Р-1739, 6 од. зб., 1926–1930 рр.

Харківська територіальна  державна  інспекція  Державного  комітету  Ради
Міністрів СРСР з матеріально-технічного постачання народного господарства

Ф. Р-5053, 70 од .зб., 1948–1951 рр. Опис.

Розпочала діяльність 15 листопада 1948 р. на підставі Постанови РМ СРСР № 2556 від
10 липня 1948 р.
Завданням  Держінспекції  був  нагляд  за  раціональним  використанням  палива,
нафтопродуктів,  електроенергії,  металу,  будматеріалів  та  інших  видів  продукції  на
підприємствах і в будівництві Півночі України.
Ліквідована Постановою РМ СРСР № 2343 від 6 липня 1957 р.

Накази  інспекції  з  основної  діяльності.  Плани  та  звіти.  Інструкції  і  планові  завдання
Держпостача СРСР з питань перевірки підприємств та організацій.  Звіти про економію
матеріальних  цінностей  на  підприємствах.  Кошториси  та  штатні  розписи  інспекції.
Особові  рахунки,  особові  справи  та  відомості  на  видачу  зарплати  працівникам.
Ліквідаційний звіт.

Міжрайонна  державна  інспекція  з  визначення  урожайності  по  Харківському
пункту  Головної  державної  інспекції  з  визначення  урожайності  Міністерства
сільського господарства СРСР

Ф. Р-4540, 198  од. зб., 1947–1954 рр. Описи.

Утворена 24 травня 1947 р.  відповідно з  Постановою Ради Міністрів  СРСР від 11
березня 1947 р. за № 501. Безпосередньо підпорядковувалась Головній Держінспекції з
визначення урожайності спочатку при Держплані СРСР – до лютого 1949 р., потім при
Раді  Міністрів  СРСР  –  до  травня  1953  р.  і  по  серпень  1954  р.  при  Міністерстві
сільського господарства СРСР.
Займалась  визначенням  урожайності,  обліком  посівних  площ  і  сортових  посівів,
контролем за виконанням рішень уряду в галузі сільського господарства.
Постановою Ради Міністрів СРСР № 1375 від 5 червня 1954 р. ліквідована з 1 серпня
1954 р.

Накази  головного  держінспектора  з  основної  діяльності.  Плани  роботи  державної
інспекції.  Звіти  Держінспекції,  районних  відділів  сільського  господарства,  директорів
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окремих радгоспів та інших. Картки агротехніки на сільськогосподарські культури. Штатні
розписи, бухгалтерські звіти і особові рахунки. Особові справи співробітників.

Харківське відділення державної інспекції  з якості експортних товарів Українського
територіального управління 

Ф. Р-6401, 279  од. зб., 1954–1988 рр. Описи.

Почало  діяльність  27  березня  1954  р.  на  підставі  наказу  №  148  Міністерства
зовнішньої  торгівлі  СРСР  з  безпосереднім  підпорядкуванням  Державній  інспекції
якості експортних товарів.
Відділення  здійснювало  періодичний  вибірковий  контроль  якості  товарів,  які
експортуються.
У січні 1960 р. Українське відділення було перейменоване в Харківське. 19 січня 1965
р.  в  зв’язку  з  утворенням  Українського  територіального  управління,  Харківське
відділення перейшло у його підпорядковування.
Ліквідовано 5 липня 1988 р. на підставі постанови № 320 Ради Міністрів СРСР від 12
березня 1988р.

 
Наказ Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР про утворення Українського відділення в м.
Харкові.  Протоколи  нарад  із  представниками  замовників.  Звіти  відділення  з  основної
діяльності.  Плани по праці,  штатні  розписи,  розрахункові  відомості.  Накази Державної
інспекції з особового складу. Картки особових рахунків та особові справи працівників.

Харківська  обласна  інспектура  Державного  контролю над  будівництвом Народного
комісаріату комунального господарства УРСР

Ф. Р-1413, 56 од. зб., 1930–1935 рр. Опис.

Дати існування не встановлені.

Накази  і  розпорядження  інспектури  з  основної  діяльності.  Доповідні  записки,  акти,
листування  про  діяльність  інспекції.  Проекти,  плани,  кошториси,  зведення,  протоколи,
пояснювальні  записки,  акти  обслідування  та  перевірки,  титульні  списки  будівництва
різних об’єктів у місті Харкові та області.

Група комісії Державного контролю Ради Міністрів УРСР
 по Харківській області

Ф. Р-5641, 452 од. зб., 1958–1962 рр. Описи.

Утворена  1  квітня  1958  р.  як  група  Комісії  радянського  контролю  РМ  УРСР  по
Харківському економічному адміністративному району. В 1961 р. перетворена в групу
Комісії державного контролю РМ УРСР по Харківській області.
Перевіряла  виконання  планів  постачання  матеріалів,  обладнання,  промислових  і
продовольчих товарів в союзний фонд та по міжреспубліканському постачанню.
Припинила діяльність 31 грудня 1962 р. на підставі  Указу Президії  ВР УРСР від 6
грудня  1962  р.  з  передачею  функцій  обласним  комітетам  партійно–державного
контролю.

257



Плани та звіти про роботу комісії. Доповідні записки, акти та інші документи про 
перевірки підприємств і установ області.

Ізюмський міський комітет партійно-державного контролю (ОАФ)

Ф. Р-5920, 53 од. зб., 1963–1964 рр. Описи.

9  лютого  1963  р.  розпочали  діяльність  Комітет  партійно-державного  контролю  по
Ізюмській промисловій зоні та Комітет партійно-державного контролю по Ізюмському
колгоспно-радгоспному  управлінню.  12  січня  1965  р.  вони  були  об'єднані  з
утворенням Ізюмського міського комітету партійно-державного контролю.

Постанови Харківських обласних комітетів партдержконтролю. Протоколи засідань, плани
та інформації про роботу комітетів. Матеріали перевірок діяльності різних організацій.

            Харківський обласний комітет народного контролю

Ф. Р-5808, 4095 од. зб., 1963–1990 рр. Описи.

14 лютого 1963 р. на підставі Постанови ЦК КПРС та РМ СРСР від 27 листопада 1962
р.  були  утворені  Харківський  обласний  промисловий  та  Харківський  обласний
сільський комітети партійно- державного контролю.
Вони займались перевіркою виконання розпоряджень уряду та партійних органів про
розвиток економіки, дотримання партійної і державної дисципліни.
На підставі постанови Пленуму ЦК КПРС від 16 листопада 1964 р. об’єднані і з 1
січня  1965  р.  розпочав  діяльність  Комітет  партійно-державного  контролю
Харківського  обласного  комітету  КПУ  та  виконкому  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих. З 1 січня 1966 р. на підставі Закону УРСР від 22 грудня 1965 р.
перетворений у Харківський обласний Комітет народного контролю зі збереженням
попередніх  функцій  і  з  підпорядковуванням  безпосередньо  Комітету  народного
контролю УРСР.
Ліквідований рішенням 3-ї сесії  XXI скликання Харківської обласної ради народних
депутатів 12 грудня 1990 р.

Протоколи засідань і звіти про діяльність обласного і районних комітетів. Акти, доповіді,
доповідні  записки  та  інші  матеріалі  перевірок  діяльності  низових  комітетів  партійно-
державного  контролю  та  груп  сприяння.  Матеріали  перевірок  підприємств,  установ,
колгоспів та радгоспів області.

Харківський міський комітет народного контролю

Ф. Р-6257, 1107 од. зб., 1965–1980 рр. Опис.

Розпочав діяльність 1 січня 1965 р. на підставі Постанови Пленуму ЦК КПРС від 16
листопада 1964 р. як Харківський міський комітет партійно-державного контролю.
Функції  комітету  складалися  із  систематичної  перевірки  фактичного  виконання
директив партії та уряду державними, господарськими та іншими установами.

  У фонді тільки справи попередників
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Відповідно до рішення  IV сесії  Харківської міської ради депутатів трудящих від 13
січня  1966  р.,  виданого  відповідно  Закону,  прийнятому  9  грудня  1965  р.,  комітет
перейменований у Харківський міський комітет народного контролю.
Ліквідований у грудні 1990 р.

Протоколи  засідань  міського  комітету  та  матеріали  до  них.  Матеріали  перевірок
підприємств та установ. Звіти про діяльність міського та районних комітетів.

          

Районні комітети народного контролю

9 фондів, 2414 од. зб., 1963–1983 рр. Описи.

Утворені у лютому 1963 р. згідно з Постановою ЦК КПРС та РМ СРСР від 20 грудня
1962 р.  як районні  комітети партійно-державного контролю,  а  6 лютого 1965 р.  на
підставі постанови Пленуму ЦК КПРС перейменовані в районні комітети народного
контролю.  Фрунзенський  районний  комітет  народного  контролю  був  утворений  19
червня 1973 р.
Районні комітети підпорядковувались Харківському обласному і міському комітетам
народного контролю.
Займались  перевіркою  виконання  розпоряджень  партії  та  уряду  установами  та
підприємствами.
Ліквідовані у грудні 1990 р.

Постанови  обласного  комітету  народного  контролю  (ф.Р-6003).  Протоколи  засідань
районних  комітетів  і  матеріали  до  них.  Довідки  про  роботу  комітетів.  Плани  і  звіти
комітетів та постів народного контролю на підприємствах. Матеріали перевірок установ та
підприємств підлеглих комітетам районів.

м. Харкова:
Дзержинський, ф.Р-6252, 304 од. зб., 1963–1983 рр.
Жовтневий, ф.Р-6254, 224 од. зб., 1963–1980 рр.
Київський, ф.Р-6256, 223 од. зб., 1963–1980 рр.
Комінтернівський, ф.Р-6255, 271 од. зб., 1963–1979 рр.
Ленінський, ф.Р-6251, 348 од. зб., 1963–1982 рр.
Московський, ф.Р-6249, 252 од. зб., 1963–1979 рр.
Орджонікідзевський, ф.Р-6250, 265 од. зб., 1963–1982 рр.
Фрунзенський, ф.Р-6248, 228 од. зб., 1973–1982 рр.
Червонозаводський, ф.Р-6253, 378 од. зб., 1963–1982 рр.

Області:
Нововодолазький ф.Р-5862, 40 од. зб., 1965–1967 рр.
Харківський ф.Р-6003, 81 од. зб., 1963–1968 рр.
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Розділ  5.  ОРГАНИ  ЮСТИЦІЇ,  СУДУ,  ПРОКУРАТУРИ,  ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ.

Юридичні  відділи  губернського  та  повітових  виконкомів  Рад  робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів.
Харківський губернський революційній трибунал (губревтрибунал)
Сумське відділення Харківського губернського революційного трибуналу
Військово-транспортний трибунал Південного округу шляхів сполучення
Військовий слідчий 11-ої дільниці окружного військово-транспортного трибуналу
Південного округу шляхів сполучення
Харківська судово-слідча комісія
Ради народних суддів Харківської губернії
Харківський губернський суд (губсуд)
Окружні суди (окрсуди)
Харківський міжрайонний суд
Харківський обласний суд і народний слідчий Куп’янського району
Народні  суди  дільниць  повітів,  округів  та  районів  Харківської  губернії  та
м. Харкова
Харківський лінійний транспортний суд
Державний  арбітраж  при  виконавчому  комітеті  Харківської  обласної  Ради
депутатів трудящих
Судово-земельні  комісії  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів Харківської губернії
Губернська та повітова прокуратури
Окружні прокуратури
Харківська міжрайонна прокуратура
Куп’янська районна прокуратура
Прокуратура Харківської області
Харківська окружна колегія адвокатів при Харківському окружному суді
Президія Харківської обласної колегії адвокатів
Камера народного нотаріусу і державні нотаріальні контори м. Харкова
Харківська  губернська  надзвичайна  комісія  з  боротьби  з  контрреволюцією,
саботажем і посадовими злочинами (губ НК)
Повітові і волосні надзвичайні комісії з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією
і посадовими злочинами (НК)
Харківський губернський відділ Державного політичного управління УСРР
Політвідділ Управління Донецької залізниці „Дорполіт”, м.Харків
Управління  Харківської  губернської  робітничо-селянської  міліції  і  розшуку
(губміліція)
Повітові управління робітничо-селянської міліції
Управління  районів робітничо-селянської міліції у повітах
Окружні управління робітничо-селянської міліції
Управління районів і дільниць робітничо-селянської міліції в округах та містах.
Управління залізничної міліції Донецької та Південної залізниць
Харківське  відділення  дорожньої  міліції  Управління  Міністерства  внутрішніх
справ в  СРСР Харківської області
Управління  комендантів  і  комендатури  охорони  цукрових  заводів  Харківської
губернії
Інспекція  воєнізованої  охорони  при  Харківському  територіальному  Управлінні
Держрезервів



Харківське губернське управління місцями позбавлення волі
Харківська  слідча  в’язниця  при  губернській  надзвичайній  комісії  з  боротьби  з
контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами
Повітові в’язниці
Валківський повітовий будинок громадських примусових робіт
Харківський  концентраційний  табір  Головного  управління  примусової  праці  та
повинностей
Центральний реформаторіум неповнолітніх злочинців виправно-трудового відділу
Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР, с. Андріївка, Ізюмського округу
Харківська  промислова  колонія  будинку  попереднього  ув’язнення  та  будинку
примусової праці
Радгосп № 1 Державного політичного управління СРСР, м. Харків
Харківський комбінат НКВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського
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Розділ  5. ОРГАНИ  ЮСТИЦІЇ,  СУДУ,  ПРОКУРАТУРИ,  ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ.

Юридичні  відділи  губернського  та  повітових  виконкомів  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

3 фонди, 270 од. зб., 1919–1922 рр. Описи.

Утворені  в  лютому  1919 р.  згідно  з  положенням  Раднаркому  УСРР про  юридичні
відділи  губернських,  повітових  і  міських  виконкомів  від  25  лютого  1919  р.
Створювали на місцях новий судовий апарат, керували його роботою та здійснювали
нагляд за місцями ув’язнення. Ліквідовані  1922 р. згідно з постановою ВУЦВК від 6
вересня 1922 р.

Циркуляри і розпорядження губернського юридичного відділу і його карного підвідділу.
Накази по губвідділу юстиції, Зміївському повітовому юридичному відділу, Харківському
губернському ревтрибуналу, Зміївському бупру. Протоколи і постанови засідань правління
союзу  службовців  судових  закладів  (ф.Р-1864).  Доповіді  про  організацію  повітових
юридичних  відділів,  про  діяльність  і  стан  місць  ув’язнення  по  губернії  (ф.Р-1864).
Щотижневі зведення про роботу Зміївського повітового юридичного відділу і його карного
підвідділу (ф.Р-447). Статистичні зведення про проходження справ в дільницях народного
суду  і  слідчій  комісії  Зміївського  повіту  (ф.Р-447),  про  дезертирство  в  повітах  (ф.Р-
1864).Справи  про  створення  органів  суду  і  слідства  в  Ізюмському  повіті  (ф.Р-4823).
Листування з судовими органами про їх роботу, про проведення амністій, про боротьбу з
дезертирством,  про порядок розгляду  справ  у  судах,  про  влаштування  камер  народних
нотаріусів  та  колегії  оборонців  в  Ізюмському  повіті  (1919),  про  організацію  роботи
Зміївської судово-слідчої комісії (1920). Списки працівників судових закладів м. Харкова і
повітів,  анкети  співробітників  губревтрибуналу  та  відділу  юстиції  при  Чугуївському
повітвиконкомі (1919–1923) (ф.Р-1864). Фінансові звіти повітових відділів юстиції.

Юридичний відділ Харківського губернського виконкому рад робітничих селянських і
червоноармійських депутатів, ф.Р-1864, 49 од. зб., 1919–1923 рр.
Юридичний  відділ  Зміївського  повітового  виконкому  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів, ф.Р-447, 105 од. зб., 1919–1923 рр.
Юридичний  відділ  Ізюмського  повітового  виконкому  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів, ф.Р-4823, 116 од. зб., 1919 р.

Харківський губернський революційний трибунал (губревтрибунал)

Ф. Р-212, 3415 од. зб., 1919–1923 рр. Описи.

Утворений в лютому 1919 р. згідно з декретом Раднаркому УСРР від 19 лютого 1919 р.
Ревтрибунал – суд періоду іноземної інтервенції і громадянської війни для боротьби з
контрреволюцією,  саботажем,  шпигунством тощо.  Ліквідований 27 березня  1923 р.
згідно  з  постановами  ВУЦВК від  16  грудня  1922 р.  про утворення  єдиної  судової
системи.

Накази  і  розпорядження  губревтрибуналу  (1920–1921)  та  матеріали  до  них.  Протоколи
розпорядчих  засідань  і  виїзних  сесій  губревтрибуналу  (1919–1921).  Листування  з
трибуналами, губпрокуратурою, губернським комітетом КП(б)У, з будинками примусових
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робіт. Слідчі матеріали з обвинувачення окремих осіб у бандитизмі, саботажі, дезертирстві
та  інших  контрреволюційних  діях  (окремі  справи  за  1918,  1924).  Особові  справи
працівників губревтрибуналу (1920–1923).

Сумське відділення Харківського губернського революційного трибуналу

Ф. Р-213, 884 од. зб., 1919–1922 рр. Опис.

Установа утворена в лютому 1919 р.  як Сумський революційний трибунал згідно з
декретом Раднаркому УСРР від 19 лютого 1919 р. На підставі постанови ВУЦВК від
23 липня 1921 р., наказом Харківського губревтрибуналу від 29 вересня 1921 р., з 1
жовтня  1921  р.  реорганізований  у  відділення  Харківського  губревтрибуналу,  яке
ліквідоване 31 січня 1922 р.

Справи  з  обвинувачення  окремих  осіб  і  груп  у  контрреволюційних  діях,  бандитизмі,
саботажі, спекуляції, посадових злочинах.

Військово-транспортний трибунал Південного округу шляхів сполучення

Ф. Р-877, 4292 од. зб., 1920–1923 рр. Описи.

25 червня 1920 р. згідно з наказом Наркомату шляхів сполучення від 1 червня 1920 р.
був утворений Військово–транспортний трибунал Південної  та Донецької  залізниць
для розгляду справ про злочини, що становлять загрозу транспорту. У січні-лютому
1923 р. згідно з положенням про судоустрій РРФСР військово-транспортні трибунали
окремих  залізниць  були  ліквідовані,  а  замість  них  був  утворений  Військово-
транспортний трибунал Південного округу шляхів сполучення, який почав діяти з 18
лютого  1923 р.  і  був  підвідомчий Військово-транспортній  колегії  Верховного  Суду
РРФСР. Ліквідований в грудні 1923 р. згідно з постановою президії ЦВК СРСР від 23
листопада 1923 р. про ліквідацію військово-транспортних трибуналів, а його функції
були передані Харківському губсуду.

Накази,  циркуляри  і  розпорядження  Головвійськтрибуналу  і  трибуналу  Південної  та
Донецької залізниць (1920–1922); протоколи судових і розпорядчих засідань трибуналу та
колегії  (1920–1922),  доповіді  і  звіти  про  роботу  трибуналу.  Листування  трибуналу  з
губсудом,  нарсудом  (1923),  військовими  слідчими  дільницями  у  судових  справах  і
адміністративно-господарських  питаннях.  Слідчі  матеріали  про  притягнення  до
відповідальності  окремих  працівників  транспорту  за  саботаж,  агітацію  проти  влади,
розкрадання залізничного майна і вантажів, інші контрреволюційні дії.

Військовий  слідчий  11-ої  дільниці  окружного  військово-транспортного
трибуналу Південного округу шляхів сполучення

Ф.Р-3555, 1 од.зб., 1923 р.

Дати існування не виявлені.

Циркуляри Таганрозького управління профспілки радянських працівників, відомості з
особового складу.
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  Харківська судово – слідча комісія

Ф. Р-6227, 101 од. зб., 1918–1919 рр. Описи.

Дати створення та ліквідації не виявлені.

Накази по судово-слідчій комісії. Слідчі справи з обвинувачення в ухиленні від військової
служби. Протоколи допитів, показання свідків, заяви громадян. Звітність про рух слідчих
справ.

 Ради народних суддів Харківської губернії

5 фондів, 8077 од. зб., 1920–1923 рр. Описи.

Утворені  згідно  з  декретом  Раднаркому  УСРР  про  суд  від  19  лютого  1919  р.  як
апеляційна  інстанція  в  справах,  розглянутих  народними  судами.  Ліквідовані  на
підставі постанови ВУЦВК від 16 грудня 1922 р. про уведення в дію положення про
судоустрій УСРР.

Циркуляри,  інструкції  юридичного  відділу  Харківського  губернського  виконавчого
комітету, протоколи судових засідань, відомості про рух судових справ у радах народних
суддів. Касаційно-цивільні справи про розподіл майна, звільнення від військової служби за
релігійними поглядами. Касаційні кримінальні справи про приховування землі від обліку і
злісне невиконання продовольчого податку селянами. Справи особливої сесії Харківської
губернської ради народних суддів (1921–1922).

Харківська губернська рада народних суддів, ф.Р-215, 7687 од. зб., 1920–1923 рр.

Повітові ради народних суддів:
Зміївська, ф.Р-1820, 18 од. зб., 1920 р.
Ізюмська, ф.Р-1809, 13 од. зб., 1920 р.
Куп’янська, ф.Р-1819, 255 од. зб., 1920–1921 рр.
Красноградська, Полтавської губернії, ф.Р-4131, 104 од. зб., 1920–1921 рр.

Харківський губернський суд (губсуд)

Ф. Р-870, 6965 од. зб., 1919–1925 рр. Описи.

Утворений  28 березня  1923 р.  згідно  з  Постановою  ВУЦВК “Про  уведення  в  дію
положення про судоустрій УСРР” від 16 грудня 1922 р. Діяв як судовий центр губернії
і орган безпосереднього нагляду за діяльністю підвідомчих йому народних судів. Був
касаційною інстанцією по рішеннях народних суддів губернії і першою інстанцією з
розгляду справ, які за законом підлягали компетенції губсуду. Припинив діяльність 15
липня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Протоколи  засідань  пленуму  губсуду  і  розпорядчих  засідань  кримінально–касаційного
відділу губсуду,  накази губсуду і  циркуляри з  судово-слідчих питань.  Звіти про роботу
губсуду і його відділів, матеріали з обстеження роботи судово-слідчих органів у Харкові та
округах. Листування з Наркоматом юстиції і уповноваженими губсуду в округах. Звіти і
листування про розподіл території судових і слідчих дільниць, про затвердження штатів
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судових установ, проведення судово-правової та інструкторсько-ревізійної робіт в округах.
Листування про умови утримання заарештованих. Кримінальні, цивільні, дисциплінарні і
касаційні  справи.  Прибутково-видаткові  книги,  справи  державних  нотаріальних  контор
Богодухова, Валок, Ізюма, Вовчанська.

Окружні суди на Харківщині (окрсуди)

3 фонди, 4601 од. зб., 1925–1930 рр. Описи.

Утворені у липні 1925 р. згідно з Постановою Раднаркому УСРР від 6 липня 1925 р.
про встановлення штатів окружних судів. Припинили діяльність  1930 р. у  зв’язку з
ліквідацією округів.

Протоколи  пленумів  Харківського,  Ізюмського,  Куп’янського  окружних  судів.
Протоколи розпорядчих засідань кримінальних відділів окрсудів і комісій з розробки питань
кримінального  і  цивільного  права.  Стенограми  Харківського  (1926),  Ізюмського  (1928)
окрз’їздів  працівників  юстиції.  Циркуляри,  накази  і  розпорядження  окрсудів  (1925–1930).
Копії  циркулярів  і  розпоряджень Народного Комісаріату  Юстиції,  Харківської  губернської
прокуратури і суду з окремих питань розвитку сільського господарства і фінансів (1922–1924,
1932) (ф.Р-871). Доповіді і звіти про роботу окрсудів, судових виконавців та судових слідчих,
матеріали з обстеження судових закладів. Листування з керівними і судовими установами,
виконавчими  комітетами  рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів  про
роботу  дільниць  народного  суду  і  слідчих  камер  (1923–1924),  про  боротьбу  зі  злісними
неплатниками  сільськогосподарського  податку  (1929),  про  заходи  під  час  колективізації  і
розкуркулення (1929), про проведення нарсудами масово-політичної роботи серед населення
і  надання  юридичної  допомоги  профорганізаціям.  Кримінальні,  цивільні,  дисциплінарні
справи, справи касаційного порядку. Копії ухвал і вироки кримінального і цивільного відділів
окрсудів  по  касаційних  справах  (1926–1930).  Реєстр  руху  кримінальних  справ  народного
слідчого Чугуївської дільниці (1920), листування по кримінальних справах (1922–1925) (ф.Р-
871).

Ізюмський, ф.Р-1808, 310 од. зб., 1926–1930 рр.
Куп’янський, ф.Р-1863, 309 од. зб., 1927–1930 рр.
Харківський, ф.Р-871, 3982 од. зб., 1925–1930 рр.

            Харківський міжрайонний суд

Ф. Р-1813, 242 од. зб., 1930–1932 рр. Опис.

Утворений у 1930 р., охоплював територію колишніх Харківського, Куп’янського та
Ізюмського округів, був касаційною інстанцією для районних, міських та дільничних
судів. Ліквідований згідно з Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 травня 1932 р.
про утворення обласних судів.

Копії  вироків і ухвал міжрайонного суду по кримінальних та цивільних касаційних
справах.  Кримінальні  і  цивільні  справи  по  розкуркулюванню,  притягненню  до
відповідальності за вбивства і крадіжки.
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Харківський обласний суд і народний слідчий Куп’янського району

Ф. Р-5064, 35 од. зб., 1937, 1943–1960 рр. Описи.

Харківський обласний суд  утворений на підставі  Постанови ВУЦВК від 20 травня
1932  р.  на  базі  колишніх:  губернського  (1922–1924),  окружного  (1925–1929)  та
міжрайонного судів (1930–1932).
Народні  слідчі  були  утворені  згідно  з  Декретом  Раднаркому  УСРР;  тимчасовим
Положенням про народні суди і революційні трибунали УСРР від 19 лютого 1919 р.
для сприяння народним судам. 

Кримінальні та цивільні справи. Річні фінансові звіти, кошториси, штатні розписи.

Народні суди дільниць повітів, округів та районів Харківської губернії та 
м. Харкова 

53 фонди, 11704  од. зб., 1919–1931 рр. Описи.

Утворені  на  підставі  Декрету  Раднаркому  УСРР  від  19  лютого  1919  р.  Кількість
народних судів і межі їх дільниць встановлювались і змінювались згідно з рішенням
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

Справи про розгром поміщицьких економій та захоплення поміщицьких земель селянами
1917 р., відкриті в мирових судах і  закриті судочинством у народних судах  1919 р. за
відсутністю  складу  злочину.  Кримінальні  справи  про  вбивство,  спекуляцію,  крадіжки,
невиконання  плану  хлібозаготівель,  незаконне  зберігання  зброї.  Цивільні  справи  про
розділ майна. Листування і звіти по судових справах. 

Повітів:
2-ї дільниці Богодухівського повіту м. Богодухів, ф.Р-1339, 32 од. зб., 1919 р.
3-ї дільниці Богодухівського повіту, м. Богодухів, ф.Р-1340, 3 од. зб., 1919 р.,
4-ї дільниці Богодухівського повіту, с. Краснокутськ, ф.Р-1341, 1 од. зб., 1919 р.
5-ї дільниці Богодухівського повіту, с. Краснокутськ, ф.Р-580, 127 од. зб., 1919–1921
рр.
6-ї дільниці Богодухівського повіту с. Зубівка, ф.Р-1342, 75 од. зб., 1919 р.
7-ї дільниці Богодухівського повіту, с. Гути, ф.Р 1343, 36 од. зб., 1919 р.,
1-ї дільниці Валківського повіту, м. Валки, ф.Р-581, 645 од. зб., 1920–1922 рр.
3-ї дільниці Валківського повіту, с. Люботин, ф.Р-4061, 163 од. зб., 1920–1923 рр.
7-ї дільниці Валківського повіту, м. Валки, ф.Р-582, 100 од. зб., 1920–1921 рр.
9-ї дільниці Валківського повіту, с. Люботин,ф.Р-3980, 77 од. зб., 1919–1921 рр.
2-ї дільниці Вовчанського повіту, м. Вовчанськ, ф.Р-1810, 12 од. зб., 1920–1921 рр.
3-ї дільниці Вовчанського повіту, м. Вовчанськ, ф.Р-1811, 62 од. зб., 1922–1923 рр.
4-ї дільниці Вовчанського повіту, м. Вовчанськ, ф.Р-1812, 137 од. зб., 1919–1922 рр.
3-ї дільниці Зміївського повіту, м. Зміїв, ф.Р-588, 60 од. зб., 1920–1922 рр.
1-ї дільниці Ізюмського повіту, м. Ізюм, ф.Р-5870, 5 од. зб., 1919 р.
1-ї дільниці Харківського повіту, м. Харків, ф.Р-344, 69 од. зб., 1920 р.,
3-ї дільниці Харківського повіту, с. Липці, ф.Р-2772, 315 од. зб., 1920–1923 рр.
4-ї дільниці Харківського повіту, с. Мерефа, ф.Р-1328, 123 од. зб., 1919–1922 рр.
5-ї дільниці Харківського повіту, с. Вільшани, ф.Р-1759, 258 од. зб., 1920–1921 рр.
6-ї дільниці Харківського повіту, м. Харків, ф.Р-1733, 142 од. зб., 1920–1921 рр.
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8-ї дільниці Харківського повіту, с. Бабаї, ф.Р-1729, 65 од. зб., 1920 р.,
8-ї дільниці Харківського повіту,с. Циркуни, ф.Р-1730, 128 од. зб., 1920–1923 рр.
9-ї дільниці Харківського повіту, с. Пересічне, ф.Р-1737, 76 од. зб., 1920–1922 рр.
12-ї дільниці Харківського повіту, сел. Південне, ф.Р-4066, 42 од. зб., 1920-1921 рр.

Округів:
3-ї дільниці Ізюмського округу с. Савинці, ф.Р-2764, 1010 од. зб., 1924–1930 рр.
5-ї дільниці Ізюмського округу, с. Балаклія, ф.Р-2765, 151 од. зб., 1924–1930 рр.
10-ї дільниці Ізюмського округу, с.Андріївка, ф.Р-2766, 99 од.зб., 1924-1930 рр. 
38-ї дільниці Ізюмського округу, с. Балаклія, ф.Р-3721, 78 од. зб., 1930 р., 
18-ї дільниці Полтавського округу, м. Красноград, ф.Р-3925, 154 од. зб., 1927–1930рр.
19-ї дільниці Полтавського округу, м. Красноград, ф.Р-1325, 91 од. зб., 1926-1930рр.
2-ї дільниці Харківського округу, смт Мерефа, ф.Р-1726, 201 од. зб., 1920-1929 рр.
2-го району Харківського округу, с. Липці, ф.Р-2773, 320 од. зб., 1920–1927 рр.
4-ї дільниці Харківського округу, с. Липці,  ф.Р-2774, 260 од. зб., 1923–1930 рр.
5-ї дільниці Харківського округу, с. Дергачі, ф.Р-1727, 561 од. зб., 1920–1930 рр.
5-ї дільниці Харківського округу, с. Вільшани, ф.Р-1728, 1343 од. зб., 1920–1930 рр.
10-ї дільниці Харківського округу, м. Валки, ф.Р-583, 606 од. зб., 1920–1930 рр.
29-ї дільниці Харківського округу, м. Валки, ф.Р-1868, 86 од. зб., 1927 р.
43-ї дільниці Харківського округу, с. Андріївка, ф.Р-3722, 72 од. зб., 1930 р.

Районів:
Балаклійського району, с. Балаклія, ф.Р-3724, 20 од. зб., 1931–1932 рр.,
Зміївського району, м. Зміїв, ф.Р-3720, 33 од. зб., 1932–1936 рр.
7-ї дільниці Золочівського району, м. Золочів, ф.Р-1951, 110 од. зб., 1924–1931 рр.,
22-ї дільниці Красноградського району, м. Красноград,  ф.Р-3981, 104 од. зб., 1927–
1932 рр.
1-ї дільниці Куп’янського району, м. Куп’янськ, ф.Р-3573, 54 од. зб., 1930–1939 рр.
1-ої дільниці Харківського району, м. Харків, ф.Р-218, 1067 од. зб., 1920–1933 рр.
8-ї дільниці Харківського району, сел. Люботин, ф.Р-1747, 494 од. зб., 1919–1931рр.

Міські:
2-ї і3-ї дільниць м. Харкова, ф.Р-219, 1396 од. зб., 1920–1931 рр.
13-ї дільниці м. Харкова, ф.Р-1668, 6 од. зб., 1920 р.
17-ї дільниці м. Харкова, ф.Р-1107, 80 од. зб., 1925–1928 рр.
30-ї дільниці м.Харкова, ф.Р-1816, 39 од. зб., 1927-1928 рр.
Народний суд м. Чугуєва, ф.Р-4544, 1 од. зб., 1919 р.
Харківська  камера  народного  суду  по  цивільних  справах  узагальненого  сектора,
м. Харків, ф.Р-1862, 190 од. зб., 1933–1934 рр.
Особлива сесія народного суду по Валківському повіту, м. Валки, ф.Р-585, 235 од. зб.,
1922 р.
Особлива продовольча податкова сесія народного суду по Зміївському повіту, м. Зміїв,
ф.Р-4141, 26 од. зб., 1922 р.
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Харківський  лінійний  транспортний  суд,  Харків-Саратов-Воронеж-Куп’янськ-
Львів-Харків

Ф. Р-4781, 898 од. зб., 1931–1957 рр. Описи.

Почав  діяти  1  січня  1931  р.  під  назвою  лінійний  суд  Південної  залізниці.  Був
підвідомчий Верховному суду СРСР. У функції лінійного суду входив розгляд справ
про  злочини,  які  порушували  роботу  транспорту.  1941  р.  лінійний  суд  Південної
залізниці був реорганізований у військовий трибунал Південної залізниці, а  1948 р.
цей трибунал був реорганізований в лінійний суд Південної залізниці, який у зв’язку з
об’єднанням  лінійних  судів  залізничного  і  водного  транспорту  наказом  міністра
юстиції  СРСР  за  № 58  від  26  червня  1953  р.  був  перейменований  в  Харківський
лінійний транспортний суд. Припинив діяльність 1957 р.

Накази і розпорядження по лінійному суду та військовому трибуналу Південної залізниці
(1939–1950), плани їх роботи (1947–1951). Кримінальні справи з обвинувачення окремих
громадян у порушенні трудової дисципліни, зловживанні службовим становищем, аваріях
поїздів, розкраданні державного майна та труддезертирстві.

Державний арбітраж при виконавчому комітеті Харківської обласної ради депутатів 
трудящих

Ф. Р-6057, 276 од. зб., 1943–1966 рр. Описи.

Утворений  3  травня  1932  р.  при  Харківському  облвиконкомі  з  метою  розв’язання
майнових суперечок між державними, громадськими та кооперативними закладами та
організаціями.

Арбітражні справи по майнових і переддоговірних суперечках.

Судово-земельні  комісії  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів Харківської губернії

13  фондів, 7017  од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Утворені  на  підставі  положення  ВУЦВК  від  13  вересня  1922  р.  про  організацію
земельних  комісій  для  розв’язання  суперечок  по  земельних  справах.  Ліквідовані
Постановою ВУЦВК та Раднаркому УСРР від 15 лютого 1930 р.

Судові справи по земельних суперечках.

Харківська губернська, ф.Р-879, 98 од.зб., 1923-1925 рр.
Ізюмська окружна, ф.Р-1642, 1157 од. зб., 1923–1930 рр.
Андріївська районна, ф.Р-2767, 195 од. зб., 1924–1930 рр.
Балаклійська районна, ф.Р-3780, 95 од. зб., 1923–1927 рр.
Барвінківська районна, ф.Р-1506, 497 од. зб., 1923–1929 рр.
Золочівська районна, ф.Р-1950, 2311 од. зб., 1922–1930 рр.
Липецька районна, ф.Р-2769, 634 од. зб., 1923–1929 рр.
Печенізька районна, ф.Р-1490, 249 од. зб., 1923–1927 рр.
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Сіннянська районна, ф.Р-4096, 129 од. зб., 1923–1928 рр.
Старовірівська районна, ф.Р-1670, 1198 од. зб., 1923–1928 рр.
Таранівська районна, ф.Р-4095, 130 од. зб., 1926–1930 рр.
Чугуївська районна, ф.Р-1531, 268 од. зб., 1923–1926 рр.
Бугаївська волосна ф.Р-3789, 56 од. зб., 1923 р.

            Губернська та повітова прокуратури

2 фонди, 1938 од. зб., 1922–1925 рр. Описи.

Утворені  1922 р. згідно з Постановою ВУЦВК від 28 червня 1922 р. про порядок
уведення  прокуратури  для  здійснення  нагляду  за  виконанням  законів  і  посилення
боротьби зі  злочинністю. Ліквідована повітова  прокуратура 1923 р.,  а губернська –
1925 р. у зв’язку із зміною адміністративно-територіального поділу.

Циркуляри  Харківської  губернської  та  Богодухівської  повітової  прокуратур.
Протоколи  комісії  Богодухівського  повіту  по  проведенню  амністії  до  п’ятої  річниці
Жовтневої  революції.  Доповіді  про  роботу  повітових  прокурорів.  Протоколи,  постанови
губернського  і  повітового  виконавчих  комітетів  та  справи  по  нагляду  за  їх  виконанням.
Листування з органами дізнання, слідства, місцями ув’язнення про порядок ведення слідства,
утримання в’язнів та нагляд за додержанням законності установами і організаціями.

Харківська губернська прокуратура, ф.Р-872, 1364 од. зб., 1922–1925 рр.
Богодухівська повітова прокуратура ф.Р-873, 574 од. зб., 1922–1923 рр.

            Окружні прокуратури

3 фонди, 1785 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Утворені  1923  р.  у  зв’язку  з  організацією  округів.  Ліквідовані   1930  р.  згідно  з
постановами ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 13 червня 1930 р. і 28 вересня 1930 р.

Циркуляри і розпорядження окружних прокуратур (1923–1926), обов’язкові постанови
окружних  і  районних  виконавчих  комітетів  (1923–1925),  протоколи  нарад  прокурорів
Куп’янського округу, плани роботи Куп’янської окружної прокуратури (1929–1930), таємно-
оперативні  зведення  правопорушень  по  Куп’янському  округу  та  про  злодіїв,  що
переховуються  (листопад  1922–1925).  Протоколи  засідань  Харківського  губернського  суду
(1924–1925), Ізюмського окружного суду (1928–1929), копії вироків і рішень народних судів.
Протоколи президії Ізюмської окружної колегії оборонців (1928–1929). Справи з нагляду за
виконанням законів установами та організаціями. Листування з органами розшуку, слідства,
судовими земельними комісіями і  іншими організаціями про проведення слідства,  розгляд
земельних справ, помилування засуджених.

Ізюмська, ф.Р-1930, 611 од. зб., 1924–1930 рр.
Куп’янська, ф.Р-1931, 556 од. зб., 1923–1930 рр.
Харківська, ф.Р-876, 618 од. зб., 1923–1929 рр.
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Харківська міжрайонна прокуратура

Ф. Р-1929, 383 од. зб., 1930 р. Опис.

Утворена   1930  р.  на  підставі  Постанови  Раднаркому  УСРР  про  реорганізацію
місцевих органів юстиції від 28 вересня 1930 р. Ліквідована в червні 1932 р. згідно з
постановою  ВУЦВК  і  Раднаркому  УСРР  від  20  травня  1932  р.  про  утворення
обласного суду.

Слідчі справи з обвинувачення окремих осіб у контрреволюційній агітації, терористичних
діях, дискредитації влади, розграбуванні державної власності і службових зловживаннях.

Куп’янська районна прокуратура

Ф. Р-3594, 3 од. зб., 1936–1938 рр. Опис.

Протоколи засідань президії Куп’янського райвиконкому, сільрад, артілей.
Відомості з особового складу прокуратури.

            Прокуратура Харківської області

Ф. Р-4713, 910 од. зб., 1941–1950 рр. Описи.

Утворена  1932 р. згідно з Постановою ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 20 травня 1932
р.,  мала  відділи:  спеціальний,  кримінально-судовий,  слідчий,  загального  нагляду,
нагляду за міліцією, нагляду за місцями ув’язнення, цивільно-судовий відділ у справах
неповнолітніх, а також відділ кадрів та канцелярію. Була підвідомча прокуратурі УСРР
та СРСР.
1941 р. у зв’язку з німецькою окупацією евакуювалась у м. Куп’янськ, а в кінці 1941 р.
припинила діяльність.  Відновила діяльність 18 лютого 1943 р.  у м. Куп’янську, а з
серпня 1943 р. була переведена знову в Харків. 

Директиви,  циркуляри,  накази  прокурора  УРСР  і  прокурора  Харківської  області.
Протоколи обласної наради прокурорсько-слідчих працівників. Протоколи постійно діючої
при облпрокуратурі наради з боротьби зі злочинністю. Постанови обласного прокурора по
розглянутих у порядку нагляду кримінальних і цивільних справах, справах неповнолітніх,
заявах і скаргах. Інформації прокурора Харківської області з питань перевірки дотримання
законності  установами  та  підприємствами,  прийняття  окремими  райвиконкомами
незаконних рішень, про виконання Харківською міськрадою постанов уряду про порядок
розгляду скарг трудящих, про стан трудової дисципліни на підприємствах Харкова; про
дотримання законів у справі землекористування. Методичні листи, акти перевірки, звіти
про  роботу,  доповідні  записки.  Огляди,  аналізи  і  інші  матеріали  з  питань  загального
нагляду;  виконання постанов уряду і  наказів  Генерального прокурора СРСР про слідчу
роботу;  про роботу з  оперативного керівництва та  нагляду за  міліцією, з  кримінально-
судового  і  цивільно-судового  нагляду  та  про  виконання  планів  і  роботу  в  справах
неповнолітніх.  Матеріали  про  злочини  німецьких  окупантів  на  території  Харківської
області. Накази обласної прокуратури з особового складу.
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Харківська окружна колегія адвокатів при Харківському окружному суді

Ф. Р-1746, 304 од .зб., 1923–1930 рр. Описи.

Утворена 5 серпня 1925 р. під час організації Харківського окружного суду у зв’язку з
ліквідацією губернії.  До  цього  часу  при  Харківському  губсуді  існувала  губернська
колегія оборонців, яка була утворена 28 квітня 1923 р. згідно з постановою ВУЦВК від
16 грудня 1922 р. і ліквідована 1 серпня 1925 р. Колегії адвокатів утворювались для
юридичної допомоги громадянам при розв’язанні суперечних цивільних справ і для
захисту їх у кримінальному суді. Припинила діяльність у вересні 1930 р. у зв’язку з
ліквідацією округів.

Протоколи  засідань  і  накази  президії  окружної  колегії  адвокатів,  протоколи  загальних
зборів  членів  окружної  колегії  адвокатів.  Звіти  про  роботу  юридичних  консультацій
Харкова  і  округу.  Матеріали  Харківської  губернської  колегії  адвокатів  (1923–1925),
Харківської міжрайонної колегії оборонців (1923–1925) і Харківської міжрайонної колегії
адвокатів(1930): протоколи засідань президії і загальних зборів членів цих колегій; звіти
про роботу юридичних консультацій.

             Президія Харківської обласної колегії адвокатів

Ф. Р-5030, 356 од. зб., 1943–1971 рр. Описи.

Харківська обласна колегія адвокатів утворена  1932 р. разом із створенням області.
Входила в систему Народного Комісаріату юстиції СРСР. Це добровільне об’єднання
осіб, що займаються адвокатською діяльністю. Контроль за діяльністю колегії, після
декількох перепідпорядкувань, з жовтня 1970 р. доручено Міністерству юстиції УРСР.

Постанови  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ.  Розпорядження,  вказівки,
президії  колегії  адвокатів.  Протоколи  засідань  президії,  конференцій,  семінарів,  зборів
адвокатів  області,  молодих  оборонців,  засідань  секцій  колегії  адвокатів.  Плани  та
статистичні  звіти  про  роботу  президії,  матеріали  перевірок  її  роботи.  Фінансові  звіти,
кошториси прибутків і видатків. Звіти з праці. Штатні розклади. Листування з кадрових
питань.

Камера народного нотаріусу і державні нотаріальні контори м. Харкова

9 фондів, 1611 од. зб., 1920–1930 рр. Описи.

Камера  народного  нотаріусу  Харкова  утворена  в  січні  1920  р.  згідно  з  декретом
Раднаркому  України  від  25  лютого  1919  р.  про  створення  народних  нотаріальних
камер.  Була  підпорядкована  юридичному  відділу  Харківського  губернського
виконавчого комітету. Згідно з положенням Раднаркому УСРР про державний нотаріат
від 20 травня 1923 р. ліквідована і замість неї утворені державні нотаріальні контори,
дільниці  яких  встановлювались  і  змінювались  виконавчими  комітетами.  15  червня
1929  р.  всі  державні  нотаріальні  контори  м.  Харкова  об’єднались  в  одну  міську
державну  нотаріальну  контору,  яка   1923  р.  була  підпорядкована  Харківському
обласному суду.
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Звіти  про  діяльність  нотаріальних  контор,  примірники  нотаріальних  посвідчених
договорів про зміну власника та заставу будівель, житлових приміщень; про встановлення
права забудови; продаж і купівлю майна; заповіти про спадщину.

Камера народного нотаріусу м. Харкова, ф.Р-886, 23 од. зб., 1920–1922 рр.

Державні нотаріальні контори м. Харкова:
1-а , ф.Р-887, 124 од. зб., 1923–1929 рр.
2-а, ф.Р-888, 680 од. зб., 1922–1929 рр.
3-я, ф.Р-889, 627 од. зб., 1923–1929 рр.
4-а, ф.Р-1815, 119 од. зб., 1923–1928 рр.
5-а, ф.Р-1620, 6 од. зб., 1928 р.
6-а, ф.Р-1621, 16 од. зб., 1928–1929 рр.
Харківська міська державна нотаріальна контора, ф.Р-1749, од. зб. 30, 1930 р.
Куп’янська  окружна  державна  нотаріальна  контора, ф.Р-1817, 9 од. зб., 1928–1929
рр. 

Харківська губернська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, саботажем і
посадовими злочинами (ГУБНК)

Ф .Р-1872. 25 од. зб., 1919–1921 рр. Опис.

Виникла на підставі декрету Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 14
січня  1919  р.  про  утворення  Всеукраїнської  надзвичайної  комісії  з  боротьби  з
контрреволюцією, спекуляцією, саботажем і посадовими злочинами.
На місцевому рівні  надзвичайні  комісії  були  створені  спочатку  при виконкомах  на
правах підвідділів при відділах Управління, а згодом – на правах відділів.
Губернська  надзвичайна  комісія  (губНК)  відала  безпосередньо  боротьбою  з
контрреволюцією,  спекуляцією  і  посадовими  злочинами  у  губернії,  керувала  і
контролювала роботу повітових і волосних НК.
У липні-грудні 1919 р., у зв’язку з окупацією території денікінцями, губНК тимчасово
припиняла діяльність.
Всеукраїнська НК та її місцеві органи були ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК
УСРР від 1 квітня 1922 р. Було створено Державне політичне управління.

Накази, циркуляри, протоколи засідань губНК, повідомлення повітових політбюро та
уповноважених  по районах м.  Харкова про роботу  підприємств  і  закладів,  про ставлення
населення до влади. Відомості про співробітників НК Зміївського повіту.

Повітові і волосні надзвичайні комісії з боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і 
посадовими злочинами (НК)

4 фонди, 42 од. зб., 1919 р. Описи.

Утворені на підставі Постанови Народного комісаріату Внутрішніх справ УСРР “Про
відділи  управління  виконкомів”  від  27  лютого  1919  р.  Займалися  боротьбою  з
контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами.  Мали право застосовувати
збройну  силу  для  знищення  контрреволюційних,  бандитських  і  чорносотенних
заворушень.  Під  час  денікінської  окупації,  у  липні–грудні  1919  р.,  тимчасово
припиняли діяльність.
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Ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК від 1 квітня 1922 р. у зв'язку з організацією
місцевих органів Державного політичного управління.

Декрети,  циркуляри  РНК  УСРР  про  скасування  станів,  відміну  грошей
контрреволюційних урядів (ф.Р-2981). Накази Ізюмської НК про конфіскацію майна осіб, що
відступили з Петлюрою (ф.Р-2981). Протоколи Данилівського волосного ревкому і загальних
зборів громадян сіл волості (ф.Р-4872). Списки куркулів (ф.Р-4872). Справи з обвинувачення
окремих  осіб  в  контрреволюційній  агітації  (ф.Р-4871).  Відомості  про  особовий  склад
Ізюмської НК і окремих установ м. Ізюму та повіту (ф.Р-2981).

Богодухівська повітова НК, ф.Р-4873, 2 од. зб., 1919 р.
Ізюмська повітова НК, ф.Р-2981, 24 од. зб., 1919 р.
Костянтиноградська повітова НК, ф.Р-4871, 3 од. зб., 1919 р.
Данилівська волосна НК, ф.Р-4872, 13 од. зб., 1919 р.

Харківський губернський відділ Державного політичного управління УСРР

Ф. Р-4202, 8 од. зб., 1921–1922 рр. Опис.

Утворений  на  підставі  постанови  ВУЦВК  від  1  квітня  1922  р.  “Про  скасування
Всеукраїнської НК і організацію Держполітуправлінь”.
Губернський відділ ліквідований 1925 р., разом з губернією.

Обвинувальні  висновки,  протоколи  допитів  у  справах  про  контрабанду,  про
контрреволюційну повстанську петлюрівську організацію в м. Харкові, Богодухові, Валках і
Куп’янському повіті та алфавітний список заарештованих з фотокартками.

Політвідділ Управління Донецької залізниці „Дорполіт”, м.Харків

Ф.Р-1095, 1226 од .зб., 1919-1921 рр. Описи

Був  складовою  частиною  системи  установ,  організацій  і  посад  (заступників
командирів  по  політичній  частині)  в  збройних  силах  СРСР  і  воєнізованих
організаціях,  що  разом  з  усім  командним  складом  проводили  партійно-політичну
роботу серед особового складу підлеглих установ. 
Конкретні дати існування політвідділу Управління Донецької залізниці не встановлені.

Накази  по  політвідділу.  Протоколи  об’єднаних  нарад  командного  складу  і
відповідальних  політпрацівників.  Звіти  про  діяльність  відділу  і  підлеглих  установ.
Листування з районними політвідділами з організаційних і культурно-масових питань; про
проведення суботників і недільників. Особові справи працівників політвідділу.

Управління Харківської губернської робітничо-селянської міліції і розшуку (Губміліція)

Ф. Р-563, 503 од. зб., 1919–1925 рр. Описи.

Утворене  24  січня  1919  р.  на  підставі  постанови  президії  виконкому  Харківської
губернської Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів від 23 січня
1919  р.  для  охорони  революційного  порядку  і  громадської  безпеки.  Було
підпорядковане  відділу  управління  губвиконкому,  а  з  1924  р.  -  адміністративному
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відділу. На підставі наказу Управління міліції УСРР від 5 березня 1923 р. відбулось
об’єднання  з  Управлінням  Харківської  міської  міліції  і  з  цього  часу  мало  назву
Управління Харківської  губернсько-міської  робітничо-селянської  міліції;  на підставі
наказу  Управління  міліції  і  карного  розшуку  УСРР  від  23  жовтня  1923  р.  при
Управлінні  Харківської  міліції  був  утворений  апарат  розшуку  і  воно дістало  назву
Управління Харківської губернсько-міської робітничо-селянської міліції і розшуку. У
лютому  1925  р.  згідно  з  постановою  президії  Харківського  губвиконкому  від  20
лютого 1925 р. було виділено Управління міліції  і  розшуку м. Харкова.  Управління
Харківської  губернської  робітничо-селянської  міліції  і  розшуку було ліквідоване на
підставі постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р.

Накази по губернському і  міському управліннях робітничо-селянської міліції.  Звіти про
роботу  повітових  управлінь  міліції.  Відомості  про  боротьбу  з  бандитизмом  і
дезертирством.

            Повітові управління робітничо-селянської міліції

8 фондів, 1858 од. зб., 1919–1923 рр. Описи.

Утворені на підставі декрету Раднаркому УСРР від 9 лютого 1919 р. Ліквідовані  1923
р.  на  підставі  постанови  ВУЦВК  від  7  березня  1923  р.  про  адміністративно-
територіальний поділ УСРР.

Декрети,  постанови  Раднаркому  УСРР  і  РСФСР.  Циркуляри  Головного  управління
міліції УСРР, циркуляри і накази Харківської губміліції. Накази повітових управлінь міліції
(ф.Р-120, ф.Р-2761, ф.Р-4059). Доповіді про стан і діяльність повітових управлінь (ф.Р-3617,
ф.Р-3644) і районів Харківської повітової міліції. Протоколи загальних зборів співробітників
міліції (ф.Р-120). Списки і особові справи працівників міліції (ф.Р-576, ф.Р-2761). Відомості
про  ставлення  населення  до  влади  (ф.Р-3644,  ф.Р-3716),  про  боротьбу  з  бандитизмом  і
дезертирством.  Листування  з  губернськими  і  місцевими  закладами  і  організаціями.
Матеріали до деяких кримінальних справ за 1924–1925 рр. (ф.Р.-576), матеріали з фінансових
питань за 1917–1918, 1924–1925 рр. (ф.Р.-576, ф.Р-2761)

Богодухівське, ф.Р-4419, 3 од. зб., 1921 р.
Валківське, ф.Р-576, 438 од. зб., 1919–1923 рр.
Вовчанське, ф.Р-4059, 26 од. зб., 1920–1922 рр.
Зміївське, ф.Р-3716, 225 од. зб., 1919–1922 рр.
Ізюмське, ф.Р-2761, 932 од. зб., 1920–1923 рр.
Костянтиноградське,  м.Костянтиноград,  Полтавської  губернії,  ф.Р-3703,  6  од.  зб.,
1920–1922 рр.
Куп’янське, ф.Р-3644, 15 од. зб., 1919–1923 рр.
Харківське, ф.Р-120, 213 од. зб., 1919–1923 рр.

            Управління  районів робітничо-селянської міліції у повітах

13 фондів, 179 од. зб., 1919–1923 рр. Описи.

Утворені   1919  р.  на  підставі  декрету  Раднаркому  УСРР  від  9  лютого  1919  р.
Ліквідовані  1923 р.
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Накази,  інструкції  губернського  і  повітових  управлінь  міліції.  Протоколи  з’їзду
начальників районів міліції  (ф.Р-4403, 1919).  Відомості  про діяльність канцелярій районів
повітових управлінь міліції.

5-го району Богодухівського повіту,  сел.  Краснокутськ,   ф.Р-4062, 18 од. зб.,  1921–
1923 рр.
2-го району Зміївського повіту, м. Зміїв, ф.Р-3723, 4 од. зб., 1920 р.
2-го району Ізюмського повіту, с. Стратилатівка, ф.Р-1867, 11 од. зб., 1922 р.
3-го району Ізюмського повіту, м. Ізюм, ф.Р-3786, 25 од. зб., 1921–1922 рр.
5-го району Ізюмського повіту, сл. Піски, ф.Р-4421, 3 од. зб., 1918–1919 рр.
7-го району Ізюмського повіту, м. Ізюм, ф.Р-4417, 13 од. зб., 1919 р.
8-го району Ізюмського повіту, м. Ізюм, ф.Р-3859, 1 од. зб., 1920 р.
9-го району Ізюмського повіту, с. Закотне, ф.Р-4403, 18 од. зб., 1919–1920 рр.
3-го району Костянтиноградського повіту,  с.  Новий Тогамлик,  Полтавської  губернії,
ф.Р-3705. 2 од. зб., 1922 р.
4-го району Костянтиноградського повіту,  м.  Костянтиноград,  Полтавської  губернії,
ф.Р-3706, 30 од. зб., 1921–1922 рр.
5-го району Костянтиноградського повіту с. Пісчанка, Полтавської губернії, ф.Р-3708,
1 од. зб., 1921–1922рр.
3-го району Куп’янського повіту, с. Сенькове, ф.Р-3646, 1 од. зб., 1922 р.
4-го району Слов’янського повіту, сл. Барвінкове, ф.Р-5023, 22 од. зб., 1920–1921рр.

            Окружні управління робітничо-селянської міліції

4 фонди, 4835 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Утворені  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  7  березня  1923  р.  про  новий
адміністративно-територіальний  поділ  УСРР.  Ліквідовані  на  підставі  постанови
ВУЦВК  від  2  вересня  1930  р.  про  ліквідацію  округів.  Красноградське  окружне
управління Полтавскої губернії ліквідоване на підставі постанови ВУЦВК від 3 червня
1925 р. про ліквідацію Красноградського округу.

Накази  по  управліннях  міліції,  доповіді  та  акти  обстеження  стану  і  діяльності
окружних та районних управлінь міліції. Протоколи з’їздів начальників районних управлінь
міліції  та засідань активу Ізюмської окружної міліції.  Зведення про політичне становище і
боротьбу  з  бандитизмом  на  місцях.  Листування  з  місцевими  органами  влади  з
адміністративних питань.

Ізюмське, ф.Р-4136, 743 од. зб., 1923–1930 рр.
Куп’янське, ф.Р-3654, 4 од. зб., 1923–1928 рр.
Харківське, ф.Р-564, 4037 од. зб., 1923–1930 рр.
Красноградське, м.Красноград, Полтавської губернії, ф.Р-3704, 51 од. зб., 1923–1925
рр.

Управління районів і дільниць робітничо-селянської міліції в округах та містах

12  фондів,   2299  од. зб., 1923–1929 рр. Описи.

Утворені на підставі декрету Раднаркому УСРР від 9 лютого 1919 р.
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Циркуляри і накази окружних управлінь міліції, накази Харківської райміліції  (ф.Р-574, 
ф.Р-575); міськміліції та районів міліції м. Харкова (ф.Р-566, ф.Р-567, ф.Р-572). 
Листування з особового складу і відомості про діяльність райміліції.

Управління районів:
Артемівського, ф.Р-3874, 10 од. зб., 1923–1924 рр.
Кегичівського, ф.Р-3700, 2 од. зб., 1923–1924 рр.
Колонтаївського, ф.Р-574, 401 од. зб., 1924–1928 рр.
Краснокутського, ф.Р-3717, 5 од. зб., 1921–1923 рр.
Куп’янського, ф.Р-3650, 1 од. зб., 1925 р.
Старовірівського, ф.Р-1710, 17 од. зб., 1923 р.
Харківського, ф.Р-575, 1765 од. зб., 1924–1929 рр.

Управління в м. Харкові:
3-го району, ф.Р-567, 69 од. зб., 1919–1925 рр.
6-го району, ф.Р-569, 7 од.зб., 1926 р.

9-го району, ф.Р-572, 4 од. зб., 1922–1923 рр.
2-ої дільниці, ф.Р-566, 17 од. зб., 1920–1923 рр.

Управління в інших містах:
У м. Лозовій, ф.Р-4420, 1 од. зб., 1922 р.

Управління залізничної міліції Донецької та Південної залізниць

4 фонди, 57 од. зб., 1920 р. Описи.

Утворені у 1919 р. на підставі декрету Раднаркому УСРР від 9 лютого 1919 р. і 
постанови Раднаркому УСРР від 29 червня 1919 р. “Про організацію залізничної 
міліції”.
Займались  охороною  громадського  порядку,  безпеки  пасажирів  і  вантажів  на
залізниці.

Накази по 2-му, 3-му районах залізничної міліції Донецької залізниці (ф.Р-4546), накази по
2-му району та лінійному управлінню залізничної міліції Південної залізниці (ф.Р-4547). 
Протоколи дізнань, донесення, рапорти чергових про різні пригоди (ф.Р-4546, ф.Р-4547, 
ф.Р-4549). Листування з дільницями Донецької та Південної залізниць з питань 
призначення, переміщення особового складу. Відомості на виплату заробітної плати. 
Посвідчення, списки працівників міліції.

Управління робітничо-селянської залізничної міліції  2-го району охорони Донецької
залізниці, ф.Р-4546, 38 од. зб., 1920 р.
Управління  робітничо-селянської  залізничної  міліції  Харківського  району  охорони
Південної залізниці, ст. Харків-Пасажирський, ф.Р-4548, 11 од. зб., 1920 р.
Управління 2-го району робітничо-селянської залізничної міліції Південної залізниці,
ст. Люботин, Валківського повіту, ф.Р-4547, 33 од. зб., 1920 р.
Управління 3-го району робітничо-селянської залізничної міліції Південної залізниці,
м. Харків, ф.Р-4549, 13 од. зб., 1920 р.

Харківське відділення дорожньої міліції Управління Міністерства внутрішніх справ СРСР 
в Харківській області
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Ф. Р-4663, 111 од. зб., 1953–1956 рр. Опис.

У січні 1951 р. на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР та наказу Міністерства 
Державної безпеки СРСР від 9 грудня 1950 р., з метою охорони та забезпечення 
безпеки руху транспорту та пішоходів на автомагістралях Москва-Харків-
Сімферополь і Київ-Харків-Ростов, було утворено Харківське відділення дорожньої 
міліції. Перебувало у віданні Головного Управління міліції МВС СРСР,  1955 р. 
передане у відання УМВС Харківської області.
На підставі наказу МВС СРСР від 13 квітня 1956 р. Харківське відділення скасоване,
дільниці дорожньої міліції Харківської області передані в відання УМВС Харківської
області.

Директиви та листування з вищестоящими організаціями з основної діяльності. Заяви та 
скарги громадян.

Управління комендантів і комендатури охорони цукрових заводів Харківської губернії

7 фондів, 104 од. зб., 1920–1923 рр. Описи.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Накази, циркуляри, інструкції Головного Управління міліції УСРР, Лівобережного та 
Правобережного управлінь комендатур охорони цукрової промисловості з питань 
підпорядкування заводських комендатур, боротьби з бандитизмом, ведення звітності та ін. 
Накази по комендатурі (ф.Р-2568). Копії наказів по комендатурі Харківського району 
охорони цукрової промисловості (ф.Р-2565). Розпорядження коменданта Сумського куща 
цукрової промисловості з питань забезпечення та озброєння охорони (ф.Р-2571). Звіти, 
оперативні зведення (ф.Р-2575, ф.Р-2576, ф.Р-2569); акти дізнань (ф.Р-2575). Відомості з 
особового складу охоронців (ф.Р-2564, ф.Р- 2569, ф.Р- 2575).

Управління коменданта охорони Ананіївського (кол. Павло-Ольгинського) цукрового
заводу, ст. Коломак, Богодухівського повіту, ф.Р-2564, 9 од. зб., 1923р.
Управління  коменданта  охорони  цукрового  комбінату  ім.  Петровського,  с.  Білий
Колодязь, Вовчанського повіту, ф.Р-2565, 11 од. зб., 1922-1923 рр.
Управління  коменданта  охорони  Лютівського  цукрового  заводу  ім.  IV-го  конгресу
Комінтерну, ст. Олександрівка, Лютівської волості, Богодухівського повіту, ф.Р-2568,
34 од. зб., 1921–1923 рр.
Управління коменданта охорони Ново-Іванівського цукрового заводу, с. Ново-Іванівка,
Валківського повіту, ф.Р-2569, 18 од. зб., 1922–1923 рр.
Комендатура  охорони  Мурафського  цукрового  заводу,  с.  Мурафа,  Богодухівського
повіту, ф.Р-2576, 2 од. зб., 1922 р.
Комендатура  охорони  Рогозянського  цукрового  заводу,  с.  Рогозянка,  Харківського
повіту, ф.Р-2575, 2 од. зб., 1923 р.
Комендатура охорони Тернівського цукрового заводу, м. Терни, Лебединського повіту,
ф.Р-2571, 28 од. зб., 1920–1923 рр.

Інспекція воєнізованої охорони при Харківському територіальному управлінні 
Держрезервів
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Ф. Р-4907, 13 од. зб., 1939–1940 рр. Опис.

Дати утворення та припинення діяльності не виявлені.

Накази, інструкції  з основної діяльності.  Листування з начальником інспекції  в справах
раціоналізації та винахідництва. Акти з висновками випробувань технічного обладнання.
Учбові  плани  курсів  при  інспекції,  журнали  успішності  курсантів,  характеристики  та
списки курсантів. Відомості з особового складу інспекції.

Харківське губернське управління місцями позбавлення волі

Ф. Р-190, 553 од. зб., 1920–1924 рр. Описи.

На  підставі  декрету  Раднаркому  УСРР  від  25  лютого  1919  р.  при  Харківському
губернському  юридичному  відділі  був  утворений  тюремно-каральний  підвідділ,  у
віданні якого перебували будинки примусових робіт. На початку 1920 р. підвідділ було
перейменовано в каральний, 1922 р. – у виправно-трудовий відділ при Харківському
губернському  відділі  права,  в  вересні  1922  р.  реорганізовано  в  управління
уповноваженого  Центрального  виправно-трудового  відділу  Наркомату  юстиції  по
Харківській  губернії.  На  підставі  постанови  ВУЦВК  від  6  грудня  1922  р.
перейменоване  в  Харківське  губернське  управління  місцями  позбавлення  волі  та
передане в відання Наркомату внутрішніх справ УСРР.
Ліквідоване 1 серпня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернських закладів.

Накази,  постанови,  циркуляри  Губернського  карального  відділу  (1920–1921),
виправно-трудового відділу (1921-1922), управління місцями позбавлення волі (1923). Накази
по  підвідомчих  закладах  з  основної  діяльності  та  особового  складу.  Протоколи  засідань
розпорядчої та розподільчої комісій, загальних зборів працівників управління та підвідомчих
закладів.  Періодичні  зведення,  доповіді,  звіти  про  діяльність  управління  та  підвідомчих
закладів  позбавлення  волі:  Валківського,  Вовчанського,  Зміївського,  Лебединського,
Охтирського та Харківських № 1, № 2 будинків примусових робіт про чисельність, склад і
рух ув’язнених. Матеріали про обслідування діяльності управління та підвідомчих закладів;
про охорону, втечі та розшук громадян; про положення неповнолітніх; про виробничу працю
ув’язнених,  культурно-просвітню  роботу  серед  них;  дострокове  звільнення  та  інше.
Листування з будинками примусових робіт і повітовими каральними загонами з основної та
фінансово-господарської діяльності. Документи з особового складу працівників управління
та  підвідомчих  закладів.  Відомості  про  в’язнів-підданих  Латвії,  Польщі  (1920).  Списки
в’язнів.

Харківська слідча в’язниця при губернській надзвичайній комісії з боротьби з 
контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами

Ф. Р-878, 79 од. зб., 1920–1923 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Накази,  циркуляри  Харківської  губНК.  Накази,  розпорядження  по  слідчій  в’язниці.
Протоколи засідань комісій по розвантаженню місць позбавлення волі; протоколи допитів
ув’язнених; засідань загальних зборів робітників в’язниці. Відомості про рух і кількість
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ув’язнених.  Журнали  реєстрації,  особові  справи,  списки  ув’язнених.  Заяви  громадян  з
питання про надання дозволу побачення. Анкети, списки робітників в’язниці.

Повітові в’язниці

3 фонди, 8 од. зб., 1918–1919 рр. Описи.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Накази,  циркуляри  органів  юстиції  Української  Центральної  ради  та  гетьмана  про
посилення  охорони в’язниці,  виконання правил внутрішнього розпорядку,  комплектування
конвойної  команди  (ф.Р-4849).  Декрет  РНК  УСРР  про  боротьбу  з  хабарництвом  і
незаконними  поборами  (ф.Р-4851).  Циркуляри  Тимчасового  робітничо-селянського  Уряду
України, Харківського губернського та Вовчанського повітового виконкомами про залучення
ув'язнених  до  праці  (ф.Р-4851).  Накази  по  Ізюмській  в’язниці  (ф.Р-4845).  Листування
Вовчанської  в’язниці з Харківським губернським і  Вовчанським повітовим виконкомами з
питань прийому та звільнення в’язнів, організації тюремного господарства, постачання місць
позбавлення  волі  (ф.Р-4851).  Кошторис  прибутків  і  видатків  Богодухівської  в’язниці.
Відомості про кількість в’язнів (ф.Р-4849).

Богодухівська, ф.Р-4849, 1 од. зб., 1918 р.
Вовчанська, ф.Р-4851, 5 од. зб., 1919 р.
Ізюмська, ф.Р-4845, 2 од. зб., 1918–1919 рр.

Валківський повітовий будинок громадських примусових робіт

Ф. Р-122, 1291 од. зб., 1920–1923 рр. Опис.

Почав функціонувати в грудні 1919 р. як Валківська повітова в’язниця. У серпні 1920
р. перейменований в Валківський виховний будинок примусових робіт,  1922 р. – в
Валківський повітовий будинок громадських примусових робіт.
Припинив діяльність  1925 р.

Накази по будинку примусових робіт (1920, 1922). Особові справи робітників в’язниці та 
ув’язнених.

Харківський концентраційний табір Головного управління примусової праці та 
повинностей

Ф. Р-1786, 4804 од. зб., 1920–1921 рр. Описи.

Почав функціонувати 27 травня 1920 р. на підставі Постанови президії Харківської 
губернської надзвичайної комісії. У серпні 1920 р. переданий у відання відділу 
примусових робіт Харківського губвиконкому та Головного Управління примусової 
праці та повинностей НКВС РСРФР.
Ліквідований на підставі постанови РНК УСРР від 16 лютого 1922 р.

Накази по табору. Протоколи, витяги з протоколів засідань “трійки” та колегії Харківської 
губНК. Особові справи працівників табору та ув'язнених.
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Центральний  реформаторіум  неповнолітніх  злочинців  виправно-трудового  відділу
Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР, с. Андріївка, Ізюмського округу

Ф. Р-4058, 339 од. зб., 1922–1930 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Особові справи неповнолітніх злочинців.

Харківська промислова колонія будинку попереднього ув’язнення та будинку примусової 
праці

Ф. Р-1359, 4024 од. зб., 1922–1925 рр. Описи.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Накази, розпорядження по будинку примусової праці. Доповіді, донесення губернському
виправно-трудовому  відділу.  Відомості  про  рух  ув’язнених.  Відомості,  звіти  про
виробничу  діяльність  майстерень;  про  роботи,  виконані  ув’язненими.  Особові  справи
робітників.  Особові  справи,  списки  правопорушників,  які  відбували  покарання  в
промколонії.

Радгосп № 1 Державного політичного управління СРСР м. Харків

Ф. Р-4067, 1353 од. зб., 1932–1934 рр. Описи.

У 1932 р.  діяв  під  назвою табір  правопорушників  при виправно-трудовому відділі
ДПУ  УСРР,   1933  р.  був  перейменований  в  Харківську  будівельну  колонію
правопорушників, а 1934 р. реорганізований в радгосп № 1 ДПУ СРСР.
Ліквідований  1934 р.

Особові справи звільнених правопорушників.

Харківський комбінат НКВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського

Ф.Р-4511, 139 од. зб., 1934-1941 рр. Опис

Виник 1927 р. як дитяча трудова комуна, що діяла в системі Державного політичного
управління  України.  1935 р.  – в системі  НКВС України,  з  1938 р.  – НКВС СРСР.
Поєднувала навчання з продуктивною виробничою працею. 1932 р. тут споруджено
перший в СРСР завод електроінструментів,  потім  завод  фотоапаратів  „ФЕД”.  З 20
жовтня 1927 р. до 1 липня 1935 р. комуною керував А.С.Макаренко. 1930 р. відкрито
робфак Харківського машинобудівного інституту, а 1934 р. – школу-десятирічку. З 7
січня 1939 р. – це Харківський комбінат НКВС СРСР ім. .Ф.Е.Дзержинського. Після
звільнення Харкова 1943 р. на місці комуни було відкрито дитячий будинок.  

Розпорядження ДПУ УСРР, НКВС СРСР та УРСР з питань виробничої діяльності комуни
та з інших питань (1934-1937, 1939). Накази по комуні (комбінату)  ім. Ф.Е.Дзержинського
(1938-1940). Протоколи технічних нарад (1938). Титульні списки та листування з НКВС
СРСР з капітального будівництва (1938), про передачу будівель 2-ій школі НКВС (1938),
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про передачу електрозаводу Наркомату авіаційної промисловості (1941). Листування про
реконструкцію  та  виробництво  оптичних  пристроїв  (1939-1940),  про  виготовлення
експериментального зразка  гвинтівки Моцевітіна  (1938),  про поставки продукції  (1937-
1941), про роботу штабу МППО (1937-1941); про особовий склад комуни (1934-1940) та
радгоспу ім. Балицького (1934-1937).

Довідки про організацію комуни ім. Ф.Е.Дзержинського та стаття французького
туриста Богран (1936). 
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Розділ 6. УСТАНОВИ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І СТАТИСТИКИ

Економічна нарада Харківського губернського виконавчого комітету рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (Губекономнарада)
Економічні наради повітових виконавчих комітетів рад робітничих селянських і 
червоноармійських депутатів
Економічна нарада Ізюмського окружного виконавчого комітету рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів
Планова комісія Харківського губернського виконавчого комітету рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів м. Харків
Планові комісії окружних виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів
Планові комісії виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
Планова комісія виконавчого комітету Харківської обласної ради народних 
депутатів
Планова комісія виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів 
трудящих (міськплан)
Харківська обласна міжвідомча постійна нарада по технічному нормуванню при 
обласній плановій комісії. 
Уповноважений Державного планового комітету Ради Міністрів СРСР по 
Харківській області
Харківське міське управління народно-господарського обліку державної планової 
комісії УРСР
Статистичне бюро Харківського губернського виконавчого комітету рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
Статистичні бюро повітових виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів
Статистичне бюро окружних виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів
Районні інспектури державної статистики
Статистичне управління Харківської області



Розділ 6. УСТАНОВИ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І СТАТИСТИКИ

Економічна нарада Харківського губернського виконавчого комітету рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів (Губекономнарада)

Ф. Р–192, 373 од. зб., 1921–1924 рр. Описи.

Утворена 12 грудня 1921 р. на підставі Положення ВУЦВК, затвердженого 28 вересня
1921 р.  Завданням було:  складання  загального  господарського  плану,  керівництво  і
контролювання  роботи господарських  органів  на території  губернії.  Ліквідована  на
підставі Постанови ВУЦВК від 7 серпня 1924 р.

Протоколи засідань президії і пленумів губекономнаради і матеріали до них; засідань
Харківського  губплану  і  повітових  економнарад.  Звіти  про  діяльність  губекономнаради.
Відомості  про  діяльність  промислових  і  торговельних  підприємств,  культурно-освітніх
установ та про розвиток сільського господарства в повітах.

Економічні наради повітових виконавчих комітетів рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

2 фонди, 48 од. зб., 1920–1923 рр. Описи.

Утворені 28 вересня 1921 р. Ліквідовані у 1923 р.

Протоколи  економічної  наради.  Акти  обслідування  націоналізованих  підприємств.
Відомості  і  листування  про  стан  сільського,  лісового  і  комунального  господарства  та
споживчої кооперації; відомості про побудову сільських електростанцій, дані про соціальне
забезпечення і охорону здоров`я трудящих та народну освіту; про надходження продподатку
та організацію ярмарків у повіті.

Ізюмська, ф.Р–1637, 31 од. зб., 1922–1923 рр.
Харківська, ф.Р–4807, 17 од. зб., 1920–1923 рр.

Економічна нарада Ізюмського окружного виконавчого комітету рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-5424, 10 од. зб., 1923–1924 рр. Опис.

Створена  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  7  березня  1923  р.  про  новий
адміністративно-територіальний поділ України.
Завданням  економнаради  було  об’єднання,  узгодження,  регулювання  та  загальне
керівництво окружними господарськими органами.  Вона виконувала  також функції
планового характеру.
Ліквідована в березні 1924 р.

Протоколи  і  витяги  з  протоколів  засідань  Ізюмської  окрекономнаради.  Звіти  про
діяльність  окрекономнаради.  Відомості  про  націоналізацію  борошномольно-круп’яних
підприємств та акти обстеження націоналізованих підприємств Ізюмського округу. Справа
про електрифікацію та радіофікацію Ізюмського округу, відомості про особовий склад.
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Планова комісія Харківського губернського виконавчого комітету
 рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р–194, 61 од. зб., 1922–1925 рр. Опис.

Організована 23 лютого 1922 р. на підставі Постанови губернської економічної наради
від  20  лютого  1922  р.  Положення  про  губплан  затверджено  Постановою  президії
Харківського губвиконкому від жовтня 1923 р. Завданням губплану було розроблення і
контролювання  загального  губернського  господарського  та  фінансового  плану  на
певний період часу. Ліквідована у 1925 р.

Протоколи  засідань  губплану  (1922–1924),  президії  губвиконкому  (1922–1923)  та
губернської  економічної  наради  (1923–1924).  Матеріали  про організацію губплану  (1922),
стан  місцевої  промисловості,  житлового  будівництва  (1922).  План  роботи  губернських
відділів землеробства, тваринництва і охорони здоров`я (1923–1924). Доповідь про діяльність
Харківського  губернського  управління  державних  земель  і  майна.  Статути  акціонерних,
пайових і кредитно-кооперативних товариств.

Планові комісії окружних виконавчих комітетів рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів

3 фонди, 578 од. зб., 1924–1930 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 серпня 1924 р. Проводили роботу по
плануванню, контролюванню та обліку роботи підприємств та установ на території
округів. Ліквідовані 2 вересня 1930 р.

Протоколи засідань Ізюмського і  Харківського окрпланів,  Харківського губплану та
Ізюмського  окрвиконкому.  Плани  роботи,  доповіді  і  звіти  Ізюмського  окрплану.  Звіти,
доповіді,  відомості  і  листування  про  стан  і  розвиток  промисловості,  електрифікації,
транспорту,  торгівлі,  сільського,  лісового і  комунального господарства та установ охорони
здоров`я  і  культурно-освітньої  роботи.  Історико-економічний опис  і  природно-географічна
характеристика Харківського округу, економічний огляд Охтирського округу

Ізюмська, ф.Р–1643, 180 од. зб., 1924–1928 рр.
Охтирська, ф.Р-518, 11 од. зб., 1924–1925 рр.
Харківська, ф.Р–1296, 387 од. зб., 1924–1930 рр.

Планові комісії виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих

12 фондів, 1113 од. зб., 1943–1970 рр. Описи.

Утворені  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  20  травня  1931  р.  Були  відділами
райвиконкомів  з  перспективного  та  поточного  планування  розвитку  промисловості,
сільського господарства, культурно-побутового будівництва. Здійснювали контроль за
їх виконанням.

Постанови,  рішення райвиконкомів,  протоколи засідань районних планових комісій,
плани роботи і довідки про результати діяльності.  Плани розвитку підприємств сільського
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господарства  й  матеріали  про  хід  їх  виконання;  відомості  про  передовиків  сільського
господарства, про участь їх в сільськогосподарських виставках; матеріали про будівництво
високовольтної електромережі. Акти про збитки, заподіяні народному господарству районів в
період тимчасової німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.).

Барвінківська, ф.Р–5989, 46 од. зб., 1965–1969 рр.
Борівська, ф.Р–5736, 56 од. зб., 1947–1962 рр.
Валківська, ф.Р–5953, 66 од. зб., 1944–1968 рр.
Вовчанська, ф.Р–6096, 194 од. зб., 1944–1968 рр.
Зачепилівська, ф.Р–5723, 40 од. зб., 1958–1962 рр.
Золочівська, ф.Р–5941, 184 од. зб., 1943–1962 рр., 1965-1970 рр.
Ізюмська, ф.Р–5943, 71 од. зб., 1951–1966 рр.
Красноградська, ф.Р–5724, 72 од. зб., 1943–1958 рр.
Лозівська, ф.Р–5845, 244 од. зб., 1943–1966 рр.
Старосалтівська, ф.Р–5091, 49 од. зб., 1948–1962 рр.
Чугуївська, ф.Р–4727, 39 од. зб., 1944–1950 рр.
Шевченківська, ф.Р–5959, 52 од. зб., 1952–1962 рр.

Планова комісія виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів

Ф. Р–5185, 5227 од. зб., 1935–1983 рр. Описи.

Створена  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  та  РНК  УСРР  від  20  квітня  1932  р.
Розробляла та  складала річні  й  перспективні  плани будівництва;  контрольні  цифри
розвитку народного господарства області, а також контролювала їх виконання.

Протоколи  засідань  облплану.  П`ятирічні  та  поточні  плани  розвитку  народного
господарства  області.  Відомості  про  виконання  народногосподарських  планів
промисловістю,  сільським  господарством,  торгівлею.  Економічні  характеристики  районів
Харківської області та економічні огляди виконання планів розвитку народного господарства.
Акти  обстеження  підприємств  житлово-комунального  господарства,  колгоспів.  Протоколи
профспілкових зборів, звіти про діяльність місцевого комітету профспілки.

Планова комісія виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих 
(міськплан)

Ф. Р–3770, 2811 од. зб., 1924–1935, 1943–1975 рр. Описи.

Утворена в жовтні 1930 р. у зв`язку з Постановою ВУЦВК від 2 вересня 1930 р. про
ліквідацію округів. Завдання її – перспективне і поточне планування і облік народного
господарства та соціально-культурного будівництва на території, підлеглій міськраді*.

Накази,  плани,  протоколи  засідань  міськплану  і  матеріали  до  них.  Плани  роботи
промислових  підприємств,  транспорту,  сільського  господарства  та  товарообігу  приміської
смуги; плани роботи управління міського архітектора, міськвідділів народної освіти, охорони
здоров`я і звіти про їх виконання. Народногосподарські плани в цих галузях. Матеріали про
промислове та культурне будівництво, комунальне господарство, проектування приміських
електричних залізниць, будівництво в радгоспах і колгоспах, про роботу залізничного вузла і
автотранспорту;  плани  житлового  будівництва  та  відомості  про  їх  виконання.  Матеріали

*  У фонді є документи Харківської міськради за 1924–1929 рр.
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(плани,  звіти,  листування)  про  розвиток  торгівельних  організацій,  комунального
господарства, теплофікації, електрифікації, газифікації міста Харкова. Матеріали про збитки,
заподіяні німецько-фашистськими загарбниками в період окупації  м. Харкова у 1941–1943
рр. і відбудову народного господарства.

Харківська обласна міжвідомча постійна нарада по технічному нормуванню при 
обласній плановій комісії 

Ф. Р–1430, 99 од. зб., 1932–1935 рр. Опис.

Утворена у 1932 р. Ліквідована у 1935 р.

Накази, протоколи технічних нарад і плани роботи Хароблраднорму. Матеріали про
нормування геодезичних, будівельних і ремонтних робіт.

Уповноважений  Державного  планового  комітету  Ради  Міністрів  СРСР  по  
Харківській області

Ф.Р-5232, 50 од. зб., 1947-1949 рр. Описи

Утворені  в  СРСР  на  підставі  Постанови  Ради  Народних  Комісарів  СРСР  від  21
березня 1941 р. В Харківській області установа створена в жовтні 1943 р., а в грудні 1943 р.
до  неї  приєдналось  управління  статистики  по  Харківській  області  і  місту  Харкову.
Уповноважений  Держплану  СРСР  відав  контролем  виконання  планів,  проводив  облік
сільського господарства, населення, житлово-комунального господарства, будівництва і ін.

На підставі Постанови Ради Міністрів СРСР №3018 від 10 серпня 1948 р. 
Управління  статистики  було  виділено  з  апарату  Уповноваженого  Держплану  СРСР  по
Харківській області, Постановою Ради Міністрів СРСР № 1841 від 7 травня 1949р. і наказом
Держплану СРСР №391 від 10 травня 1949р. апарат Уповноваженого Держплану СРСР по
Харківській області ліквідовано.

Директиви Держплану СРСР та  накази Уповноваженого Держплану по Харківській
області.  Річні  бухгалтерські  звіти  та  відомості  на  виплату  заробітної  плати  робочим  та
службовцям, особові справи працівників установи.

Харківське міське управління народногосподарського 
обліку Державної планової комісії УРСР

Ф. Р–3782, 14 од. зб., 1938 – 1941 рр. Опис.

Утворене на підставі Постанови Раднаркому СРСР від 3 лютого 1938 р. Ліквідоване у
1941 р.

Економіко-статистичний  довідник  Харкова.  Статистичні  відомості  про  кількість
робітників  і  фонди заробітної  плати на підприємствах і  установах Харкова,  про кількість
населення, учбових закладів і дитячих постійних ясел у Харкові. Статистичні звіти про стан
підприємств комунального господарства.
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Статистичне бюро Харківського губернського виконавчого комітету 
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р–191, 177 од. зб., 1917–1926 рр. Опис.

Утворене на підставі Постанови Раднаркому УРСР від 15 березня 1919 р. Ліквідовано
у зв`язку з Постановою ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 3 червня 1925 р.

Звіти  про  роботу  бюро.  Статистичні  відомості  про  стан  і  виробничу  діяльність
промисловості,  сільського  господарства  губернії;  стан  комунального  господарства;  про
сільськогосподарський перепис у повітах. Списки населених пунктів у повітах та волостях
губернії. Документи місцевого комітету профспілки радянських і торгівельних службовців.

Статистичні бюро повітових виконавчих комітетів рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

3 фонди, 107 од. зб., 1919–1923 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови Раднаркому УСРР від 15 березня 1919 р. Ліквідовано
на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р.

Звіти про діяльність бюро; розпорядження губернського бюро. Протоколи  VII з`їзду
завідуючих  повітовими  статистичними  бюро.  Статистичні  відомості  про  стан  і  розвиток
промисловості і сільського господарства, народної освіти та природний рух населення.

Богодухівське, ф.Р–114, 28 од. зб., 1921–1923 рр.
Валківське, ф.Р–115, 34 од. зб., 1919–1923 рр.
Зміївське, ф.Р–3774, 45 од. зб., 1920–1923 рр.

Статистичні бюро окружних виконавчих комітетів рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

3 фонди, 786 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК від 30 травня 1923 р. Ліквідовані на підставі
Постанови ВУЦВК від 5 лютого 1930 р.  з передачею функцій окружним плановим
комісіям.

Звіти і доповіді про роботу окружних бюро та районних статистиків. Відомості про
природний рух населення,  наслідки перепису населення,  сільськогосподарського перепису:
про  подвірний  перепис  селянського  населення,  господарського  інвентарю  та  земельних
наділів  по  Куп`янському  округу  з  1913  по  1925  рр.  Статистичні  відомості  та  звіти  про
кількість  робітників  на  промислових  підприємствах  і  збут  продукції  підприємствами
Харківської місцевої промисловості; про стан сільського господарства по округах і кількість
радгоспів  та  колгоспів  в  Ізюмському  окрузі;  про  наслідки  обслідувань  колгоспів  і  стан
селянських  господарств;  про  стан  комунального  господарства  у  районних  містах
Харківського округу; торгівлі і народної освіти про обслідування бюджетів робітників ХПЗ,
Будянської і кондитерської фабрик, заводу ВЕК та про районні бюджети.

Ізюмське, ф.Р-3551, 207 од. зб., 1924–1930 рр.
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Куп`янське, ф.Р-3550, 115 од. зб., 1924–1930 рр.
Харківське, ф.Р-948, 464 од. зб., 1923–1930 рр.

            Районні інспектури державної статистики

17  фондів, 4874  од. зб., 1943–1983 рр. Описи.

Створені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. Займались статистикою
населення,  сільського  господарства,  промисловості,  фінансів,  народної  освіти,
охорони здоров`я, страхування на території районів.

Постанови, накази, розпорядження ЦСУ СРСР і обласного статистичного управління
про порядок ведення статистичного обліку. Протоколи засідань і плани роботи райінспектур
ЦСУ.  Звіти  колгоспів  про  підсумки  засіву,  стан  тваринництва.  Статистичні  відомості  про
чисельність і національний склад населення, кількість промислових підприємств, тракторів у
колгоспах, площ під урожай зернових і сортових культур. Списки промислових підприємств.
Зведені статзвіти по всіх галузях народного господарства, про рух населення.

Районні інспектури області:
Балаклійська, ф.Р–5853, 353 од. зб., 1943–1964 рр.
Вовчанська, ф.Р–6095, 528 од. зб., 1943–1968 рр.
Зміївська, ф.Р–6122, 383 од. зб., 1943–1967 рр.
Золочівська, ф.Р–5705, 411 од. зб., 1943–1970 рр.
Куп`янська, ф.Р–5927, 274 од. зб., 1944–1965 рр.
Лозівська, ф.Р–5258, 154 од. зб., 1943–1952 рр.
Старосалтівська, ф.Р-5685, 229 од.зб., 1943-1962 рр.
Шевченківська, ф.Р–6134, 295 од. зб., 1943–1961 рр.

Районні інспектури м. Харкова:
Дзержинська, ф.Р–6277, 230 од. зб., 1944–1970 рр.
Жовтнева, ф.Р–6269, 433 од. зб., 1943–1983 рр.
Київська, ф.Р–6271, 78 од. зб., 1953–1968 рр.
Комінтернівська, ф.Р–6272, 167 од. зб., 1943–1977 рр.
Ленінська, ф.Р–6270, 398 од. зб., 1944–1982 рр.
Московська, ф.Р–6274, 362 од. зб., 1943–1972 рр.
Орджонікідзевська, ф.Р–6273, 246 од. зб., 1944–1974 рр.
Червонобаварська, ф.Р–6276, 176 од. зб., 1943–1959 рр.
Червонозаводська, ф.Р–6275, 157 од. зб., 1948–1966 рр.

            Статистичне управління Харківської області

Ф. Р–5231, 15534 од. зб., 1932–1970 рр. Опис.

Утворено на підставі Постанови оргкомітету Харківської області від 3 квітня 1932 р.
як  обласне  управління  народногосподарського  обліку.  Діяло при обласній плановій
комісії.  В 1941 р. перейменовано на статистичне управління Харківської  області.  В
1943 р. увійшло до складу апарату Уповноваженого Держплану СРСР по Харківській
області  як  його  структурна  частина  під  назвою:  управління  статистики
Уповноваженого Держплану СРСР по Харківській області. У серпні 1948 р. виділено у
самостійне статистичне управління. Діє і зараз.
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Звіти  промислових  підприємств,  міського  транспорту,  науково-дослідницьких
інститутів, колгоспів, радгоспів, учбових закладів про діяльність. Статистичні відомості про
стан  промисловості,  сільського  господарства,  науки,  культури.  Звіти  про  роботу
фізкультурних  товариств,  про  працевлаштування  інвалідів,  про  чисельність  та  склад
пенсіонерів,  про  переміщення  та  природний  рух  населення,  про  бюджети  робітників  та
службовців, підсумки перепису населення у 1970 р.
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Розділ 7. ФІНАНСОВО-ПОДАТКОВІ УСТАНОВИ. БАНКИ

Фінансовий відділ Харківського губернського виконавчого комітету рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (губфінвідділ)
Фінансові відділи повітових виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів Харківської губернії
Фінансові відділи окружних виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів (окрфінвідділи)
Фінансові відділи виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих 
Харківської області (райфінвідділи)
Фінансовий відділ виконавчого комітету Харківської області ради народних 
депутатів (облфінвідділ)
Фінансові відділи виконавчих комітетів районних рад м. Харкова та міських рад 
народних депутатів області
Канцелярія фінансового інспектора 11-го району Харківського обласного 
фінансового відділу
Харківські та Ізюмське відділення державних та кооперативних банків (ОАФ)
Харківська обласна контора Державного банку СРСР
Зміївське відділення Харківської обласної контори Державного банку СРСР
Харківське 1-е міське агентство Державного банку СРСР
Харківський обласний комунальний банк
Харківська обласна контора будівельного банку СРСР
Управління державних трудових ощадних кас та державного кредиту Держбанку 
СРСР по Харківській області
Харківське міське управління державних трудових ощадних кас та державного 
кредиту Головного управління держтрудощадкас та держкредиту СРСР
Харківська міська комісія сприяння державним позикам і ощадній справі при 
Харківській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.



Розділ 7. ФІНАНСОВО-ПОДАТКОВІ УСТАНОВИ. БАНКИ

Фінансовий відділ Харківського губернського виконавчого комітету рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів (губфінвідділ)

Ф. Р–823, 48 од. зб., 1918, 1923–1925 рр. Опис.

Утворений  на  підставі  декрету  Раднаркому  України від 22 лютого 1919 р. З червня
до грудня 1919 р. діяльність фінвідділу була припинена у зв`язку з окупацією Харкова
денікінськими військами. 1 травня 1925 р. об`єднаний з міськфінвідділом у зв`язку з
ліквідацією губерній.

Доповіді  про  діяльність  фінвідділу.  Акти  обслідування  підприємств  Харкова.
Листування про оподаткування та стягнення податків.

Фінансові відділи повітових виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів

4 фонди, 136 од. зб., 1918–1923 рр. Описи.

Утворені у 1919 р. З червня до грудня 1919 р. діяльність фінвідділів була припинена у
зв`язку з окупацією Харкова денікінськими військами. Ліквідовані у 1923 р.

Доповіді про діяльність фінвідділів. Постанови і протоколи засідань колегій повітових
фінвідділів.  Протоколи  першого  засідання  з`їзду  представників  повітових  фінвідділів,
об`єднаного  засідання  представників  фінансових  установ  м.  Ізюму  з  представниками
фінвідділу,  комісії  по  стягненню  надзвичайного  податку.  Відомості  та  листування  про
націоналізацію  підприємств,  відкриття  їм  кредитів,  оподаткування  громадян  і  стягнення
податків.

Валківський, ф.Р–112, 13 од. зб., 1922–1923 рр.
Вовчанський, ф.Р–4533, 33 од. зб., 1918–1923 рр.
Зміївський, ф.Р–244, 38 од. зб., 1920–1923 рр.
Ізюмський, ф.Р–4824, 52 од. зб., 1919 р.

Фінансові відділи окружних виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів (окрфінвідділи)

3 фонди, 1045 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Утворені у 1923 р. Ліквідовані у 1930 р.

Звіти про діяльність  Харківського окрфінвідділу.  Доповідь про виконання  бюджету
Харкова  за  1927–1928  рр.  Матеріали  перевірки  діяльності  управлінь  благоустрою,
комунальних готелів,  міських залізниць та автобусів  і  орендного управління Харківського
комунгоспу. Відомості і листування про надходження податків, контроль над держбюджетом
оподаткування  приватних  торговельних  підприємств,  закриття  приватних  підприємств  і
проведення  фінансових  ревізій.  Бюджет  районів  Ізюмського  округу  на  1927/1928  рр.
Матеріали про проведення грошової реформи та порядку обліку грошових знаків.
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Ізюмський, ф.Р–1175, 15 од. зб., 1925–1929 рр.
Куп`янський, ф.Р–3643, 36 од. зб., 1923–1930 рр.
Харківський, ф.Р–1179, 994 од. зб., 1923–1930 рр.

Фінансові  відділи  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів  трудящих
Харківської області (райфінвідділи)

29 фондів, 10784 од. зб., 1925–1975 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р.

Накази  по  фінвідділах.  Річні  бюджети  районів.  Звіти  про  виконання  місцевих
бюджетів  та  надходження  податків.  Плани робіт  бюджетної  інспекції,  звіти  про роботу  з
кадрами, річні бухгалтерські звіти про виконання бюджету Балаклійського району.

Балаклійський, ф.Р–6219, 973 од. зб., 1925–1932, 1943–1974 рр.
Барвінківський, ф.Р–5225, 370 од. зб., 1942–1962 рр.
Близнюківський, ф.Р–5900, 518 од. зб., 1943–1963 рр.
Богодухівський, ф.Р–4964, 282 од. зб., 1943–1967 рр.
Борівський, ф.Р–5734, 217 од. зб., 1945–1962 рр.
Валківський, ф.Р–5112, 58 од. зб., 1943–1951 рр.
Вільхуватський, ф.Р–5263, 376 од. зб., 1943–1957 рр.
Вовчанський, ф.Р–5847, 833 од. зб., 1943–1966 рр.
Дергачівський, ф.Р–4797, 364 од. зб., 1943–1971 рр.
Зачепилівський, ф.Р–5728, 227 од. зб., 1943–1962 рр.
Зміївський, ф.Р–6151, 723 од. зб., 1943–1975 рр.
Золочівський, ф.Р–5704, 442 од. зб., 1943–1969 рр.
Ізюмський, ф.Р–5576, 455 од. зб., 1943–1965 рр.
Кегичівський, ф.Р–5198, 140 од. зб., 1943–1951 рр.
Коломацький, ф.Р–5008, 314 од. зб., 1943–1956 рр.
Красноградський, ф.Р–5301, 390 од. зб., 1943–1966 рр.
Краснокутський, ф.Р–3768, 128 од. зб., 1941 р.
Куп`янський, ф.Р–5498, 394 од. зб., 1943–1956 рр.
Липецький, ф.Р–4701, 146 од. зб., 1943–1958 рр.
Лозівський, ф.Р–5255, 309 од. зб., 1943–1964 рр.
Нововодолазький, ф.Р–5861, 318 од. зб., 1943–1962 рр.
Олексіївський, ф.Р–4985, 304 од. зб., 1943–1962 рр.
Петрівський, ф.Р–5075, 184 од. зб., 1943–1952 рр.
Печенізький, ф.Р–5352, 642 од. зб., 1942–1963 рр.
Сахновщинський, ф.Р–5471, 536 од. зб., 1943–1973 рр.
Старосалтівський, ф.Р–5083, 329 од. зб., 1943–1962 рр.
Харківський, ф.Р–6180, 443 од. зб., 1943–1962, 1965–1967 рр.
Шевченківський, ф.Р–5955, 184 од. зб., 1943–1963 рр.
Чугуївський, ф.Р–4740, 185 од. зб., 1943–1957 рр.
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Фінансовий  відділ  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  народних
депутатів (облфінвідділ)

Ф. Р–4242, 5095 од. зб., 1935–1988 рр. Опис.

Організовано  у  1932  р.  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  9  лютого  1932  р.  про
створення областей.

Постанови, інструкції та циркуляри РНК та інструкції Народного комісаріату фінансів
СРСР  та  УРСР.  Законодавчі  та  інструктивні  матеріали,  постанови  облвиконкому,  накази
облфінвідділу.  Протоколи  нарад  фінансових  працівників  Харківської  області  і  обласної
наради  інспекторів  бюджету,  стенограма  обласної  наради  завідуючих  районними
фінвідділами від 23–24 січня 1946 р. Річні зведені бюджети та звіти про виконання місцевих
бюджетів  Харківської  області.  Зведені  річні  плани  фінансування  народного  господарства
Харківської  області;  плани  розвитку  місцевої  промисловості;  плани  та  розрахунки  по
прибутковому податку Харківської області. Зведені дані про виконання плану держприбутку.
Річні  звіти  про  державну  допомогу  багатодітним  матерям.  Доповіді  та  інформації  про
податкову  роботу  фінвідділу;  відомості  про  виконання  плану  фінансування  по  об`єктах
обласного підпорядкування. Статистичні відомості про кількість працівників фінорганів по
області.

Фінансові відділи виконавчих комітетів районних рад м. Харкова та міських рад
народних депутатів області

13 фондів, 6958 од. зб., 1943–1982 рр. Описи.

Створені відповідно до Постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 15 червня 1931 р.
Складали міські і районні бюджети, керували діяльністю бюджетних і господарських
установ  та  організацій  по  використанню  коштів,  надходженню  податків,
контролювали дотримання штатних розписів і фінансової дисципліни.

Накази  завідувачів.  Бюджети  і  проекти  бюджетів  міст,  районів,  селищ,  сільські
бюджети.  Звіти,  доповідні  записки,  аналізи  виконання  місцевих  бюджетів.  Плани
фінансування окремих галузей народного господарства. Звіти про роботу з кадрами.

Районні в м. Харкові:
Дзержинський, ф.Р–6312, 502 од. зб., 1943–1982 рр.
Жовтневий, ф.Р–6314, 271 од. зб., 1943–1970 рр.
Київський, ф.Р–4636, 674 од. зб., 1943–1974 рр.
Комінтернівський, ф.Р–6313, 465 од. зб., 1943–1979 рр.
Ленінський, ф.Р–6260, 558 од. зб., 1943–1980 рр.
Московський, ф.Р–6247, 376 од. зб., 1943–1979 рр.
Орджонікідзевський, ф.Р–6310, 572 од. зб., 1943–1979 рр.
Фрунзенський, ф.Р–6258, 103 од. зб., 1973–1978 рр.
Червонобаварський, ф.Р–6259, 104 од. зб., 1943–1959 рр.
Червонозаводський, ф.Р–6311, 104 од. зб., 1943–1981 рр.

Міські:
Ізюмський, ф.Р–5050, 704 од. зб., 1943–1964 рр.
Куп`янський, ф.Р–6334, 684 од. зб., 1945–1976 рр.
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Харківський, ф.Р–1955, 1841 од. зб., 1943–1981 рр.

Канцелярія фінансового інспектора 11-го району Харківського обласного фінансового 
відділу

Ф. Р-2763, 330 од. зб., 1931–1933 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації не встановлені.

Накази, циркуляри, інструкції Харківських обласного і міського фінансових відділів про 
порядок нагляду за нелегальною торгівлею, про обстеження кустарних промислів для 
оподаткування. Плани роботи фінансового інспектора 11 податкового району. Звіти про 
стягнення податків. Окладні картки платників податків, картки неплатників 
сільськогосподарського податку. Акти обстеження платників прибуткового податку. 
Реєстри надходження податків. Відомості і листування про нарахування і стягнення 
податків і зборів.

Харківські та Ізюмське відділення державних та кооперативних банків (ОАФ)

Ф. Р-4600, 16 од. зб., 1917–1920, 1925 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації не встановлені.

Постанови наради інструкторів Московського народного банку (12–13 лютого, 1918), 
циркуляри фінансового відділу особливої наради при головнокомандуючому збройними 
силами на Півдні Росії (1919) з організаційно-фінансових питань. Протоколи установчих 
зборів Ізюмської повітової кредитної спілки кооперативів (16 березня 1919). Справи про 
продаж банку земель і маєтків (1918), кредитування кооперативних організацій. Акти про 
прийом Південно-Центральним банком цінностей колишнього Харківського відділення 
Московського народного банку (9 липня 1919).

            Харківська обласна контора Державного банку СРСР

Ф. Р-5979, 2657 од. зб., 1943–1976 рр. Опис.

Створена в 1934 р. відповідно до наказу Всеукраїнської контори Державного банку від
20 жовтня 1932 р.
Керувала установами Держбанку на території  області.  Регулювала грошовий обіг  в
області,  проводила  кредитування  в  народному  господарстві,  здійснювала  касове
виконання держбюджету та ін.

Накази  керуючого  з  основної  діяльності.  Протоколи  нарад  при  керуючому
облконторою. Зведені звіти про загально банківські операції та касове виконання державного
бюджету,  кредитно-розрахункову роботу,  про прибутки держбюджету.  Плани кредитування
підприємств промисловості і місцевого господарства, промкооперації; плани довгострокового
та короткострокового кредитування колгоспів і індустріального житлобудівництва. Річні звіти
про основну діяльність облконтори і відділень; звіти і довідки про роботу з кадрами; штатні
розписи, кошториси. Документи групи народного контролю.
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Зміївське відділення Харківської обласної контори Державного банку СРСР

Ф. Р-1857, 9 од. зб., 1931–1932 рр. Опис.

Відкрите 15 лютого 1931 р. як Зміївське відділення Української контори Державного
банку  СРСР.  27  лютого  1932  р.  отримало  назву  Зміївське  відділення  Харківської
обласної контори Державного банку СРСР.
Закрите 10 лютого 1933 р.

Директиви Українських контор Держбанку і Соцзембанку про довгострокове кредитування
народного  господарства.  Плани  мобілізації  коштів  для  кредитування  сільського
господарства і звіти про їх виконання. Відомості обліку виданих кредитів. Ліквідаційний
баланс Зміївського райсільгоспбанку.

Харківське 1-ше міське агентство Державного банку СРСР 

Ф. Р-4863, 1 од. зб., 1926–1927 рр. Опис.

Реєстри неоплачених векселів, пред’явлених приватними фірмами і особами.

Харківський обласний комунальний банк

Ф. Р–5713, 252 од. зб., 1943–1959 рр. Опис.

Створений згідно з Постановою ВУЦВК про створення Харківської області.
Здійснював  фінансування  комунального,  житлового,  культурно-побутового
будівництва і довгострокове кредитування капітального ремонту підприємств.
Припинив діяльність 10 серпня 1959 р.

Директивні  вказівки,  постанови,  інструкції  з  питань  банківської  діяльності.  Плани,
договори, акти, листування з фінансування та довгострокового кредитування шкіл, дитячих
садків,  кінотеатрів.  Річні  звіти  про  фінансово-господарську  діяльність,  про  капітальне  та
індивідуальне будівництво. Акти документальних ревізій облкомунбанку. Кошториси, штатні
розписи банку.

Харківська обласна контора будівельного банку СРСР

Ф. Р–5712, 729 од. зб., 1943–1976 рр. Опис.

Створена  в  листопаді  1934  р.  як  Харківська  обласна  контора  Промислового  банку
СРСР.
Займалась  фінансуванням  і  кредитуванням  промисловості,  контролювала
використання довгострокових позик.
29  квітня  1959  р.  контора  була  перейменована  в  Харківську  обласну  контору
будівельного банку СРСР.

Накази  з  основної  діяльності.  Протоколи  нарад  при  керуючому,  засідань  ради
облконтори,  виробничих  нарад.  Зведені  річні  звіти  про  довгострокове  кредитування
капіталовкладень,  індивідуального  і  кооперативного  будівництва.  Річні  звіти  про  основну
діяльність облконтори і відділень. Звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти, довідки про
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стан  кадрів,  річні  бухгалтерські  звіти,  штатні  розписи,  кошториси.  Документи  групи
народного контролю.

Управління державних трудових ощадних кас та державного кредиту Держбанку 
СРСР по Харківській області

Ф. Р–5878, 833 од. зб., 1940–1968 рр. Опис.

Створене в 1932 р.
Організує  діяльність  ощадкас  на  території  області,  розміщення  позик,  продаж
лотерейних квитків.
Здійснює  контроль  за  залученням грошових  заощаджень  населення  і  розширенням
розрахунково-касового  обслуговування  населення  через  каси,  проведенням  заходів
щодо пропаганди діяльності ощадкас.

Накази з основної діяльності.  Протоколи нарад. Зведені і річні звіти про діяльність
управління і центральних ощадних кас; роботу з кадрами. Плани залучення коштів населення
в ощадні каси за вкладами та документи про виконання планів залучення коштів населення
до ощадних кас. Статистичні звіти з кадрової роботи. Штатні розклади. Кошториси витрат.
Зведені  і  річні  бухгалтерські  звіти  управління  і  центральних  ощадних  кас.  Звіти  про
проведення  ревізій  ощадних  кас,  аналіз  вкладів  населення  в  ощадні  каси,  акти  збитків,
завданих ощадним касам нацистськими загарбниками. Списки ощадних кас області.

Харківське міське управління державних трудових ощадних кас та державного 
кредиту Головного управління Держтрудощадкас та держкредиту СРСР

Ф. Р-4664, 747 од. зб., 1943–1954 рр. Описи.

Організоване в 1932 р. головним управлінням держтрудощадкас і держкредиту СРСР.
Займалося створенням мережі державних ощадних кас у м. Харкові і  керівництвом
ними, розміщенням державних грошових позик.
Ліквідоване  1  серпня  1954  р.  на  підставі  наказу  Головного  управління
держтрудощадкас і держкредиту СРСР № 250 від 27 липня 1954 р.

Накази,  директиви  Головного,  Харківського  обласного,  міського  управлінь
держтрудощадкас  і  держкредиту  з  основної  діяльності.  Протоколи  виробничих  нарад
Харківського міського управління держтрудощадкас і держкредиту, працівників ощадних
кас м. Харкова.  Плани залучення коштів  населення і  звіти про їх виконання.  Оборотні
відомості на заключні обороти центральних ощадних кас м. Харкова. Відомості про рух
вкладів і про операції ощадних кас. Акти документальних перевірок, перевірок наявності
грошей, цінностей і цінних бланків в ощадних касах. Штатні розклади, особисті рахунки,
списки працівників міського управління. Особові справи звільнених працівників.

Харківська  міська  комісія  сприяння  державним  позикам  і  ощадній  справі  при
Харківській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-4185, 33 од. зб., 1934–1936 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації не виявлені.
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Постанови, розпорядження ВУЦВК про розміщення облігацій державних позик.
Плани роботи міської і районних комісій сприяння державним позикам і ощадній справі
і  відомості  про  їх  виконання.  Протоколи  і  підстави  до  них  на  дозволи  іноземцям
закладати  і  продавати  облігації  державних позик.  Списки  низових  комісій  сприяння
державним позикам  і  ощадній  справі.  Листування  з  районними  комісіями  сприяння
державним  позикам  і  ощадній  справі  про  виконання  планів  розміщення  облігацій.
Відомості на виплату заробітної плати працівникам міської комісії.
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Розділ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБ’ЄДНАННЯ.

Губернські органи управління народним господарством
Повітові органи управління народним господарством
Уповноважений Головного лісового комітету при Промисловому бюро на Україні
Відділ місцевої промисловості Харківського окружного виконавчого комітету Рад

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (ХОВМП)
Харківське  обласне  управління  Уповноваженого  Народного  комісаріату  важкої

промисловості СРСР
Харківське  обласне  управління  місцевої  паливної  промисловості  виконавчого

комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих.
Управління місцевої і паливної промисловості виконавчого комітету Харківської

міської ради депутатів трудящих
Харківське обласне управління промисловості будівельних матеріалів
Управління легкої промисловості виконкому Харківської обласної ради депутатів

трудящих
Харківське  районне  управління  Головного  управління  державної  тютюнової

промисловості України
Управління  харчової  промисловості  виконкому  Харківської  обласної  ради

депутатів трудящих
Управління  місцевої  промисловості  виконкому  Харківської  обласної  ради

депутатів трудящих
Рада  народного  господарства  Харківського  економічного  району  (РНГ,

Раднаргосп)
Районні і дільничні контори лісопромислового і паливного пайового товариства

Лівобережної України (Укрліспал)
Виробниче  енергетичне  об'єднання  (ВЕО)  “Харківенерго”  Міністерства

енергетики та електрифікації УРСР
Об’єднання з  видобутку газу  та  газового конденсату “Укрсхідгаз”  Виробничого

управління  газової  промисловості  України  “Укргазпром”  Міністерства  газової
промисловості СРСР, м. Харків

Харківський трест масового виробництва “Хартремас”
Валківський комбінат місцевої промисловості відділу комунального господарства

Харківського облвиконкому
Харківська обласна контора Всесоюзного машинотехнічного синдикату “ВМТС”
Управління  підсобних  виробничих  підприємств  Харківського  державного

союзного тресту будівництва паливних підприємств “УПП Харківпаливбуд”
Харківський обласний металообробний трест управління місцевої промисловості

Харківського облвиконкому “Хароблметалтрест”
Харківський  метало-деревообробний  комбінат  відділу  місцевої  промисловості

Харківського облвиконкому
Харківське  відділення Всеросійського державного об’єднання з  виробництва та

розподілу швейних машин і частин до них “Головшвеймашина”
Харківське представництво об'єднання державних заводів сільськогосподарського

машинобудування у Запорізькій губернії „Південукрсільмаштресту”
Трест  з  виробництва  запасних  частин  до  автомобілів,  тракторів  і

сільськогосподарських  машин  “Автотракторсільгоспзагчастина”  Управління
машинобудування Харківського раднаргоспу



Харківська  контора  Головного  управління  азотної  промисловості  Народного
комісаріату хімічної промисловості СРСР (“Головазот”)

1-й  державний  меблевий  комбінат  ім.Щорса  державного  міжобласного  тресту
меблевої промисловості „Укрмебля”, м.Харків

Трест  меблевої,  деревообробної  та  паперової  промисловості
“Мебледеревпапірпром” Управління легкої промисловості Харківського раднаргоспу

Харківський  обласний  трест  промисловості  будівельних  матеріалів
“Промбудматеріал” відділу місцевої промисловості  Харківського облвиконкому

Харківське  губернське об'єднання лісової  промисловості  (“Харліс”)  Харківської
губернської ради народного господарства

Харківська  контора  державного  лісопроектного  та  лісопромислового  тресту
Північно-Західної області “Північзахліс”

Харківське  районне  управління  підприємствами  Українського  державного
лісопромислового тресту

Харківський державний трест комбінованих дрібних підприємств “Держкомдріб”
Уповноважений правління державними трестованими підприємствами паперової

промисловості України (Укрпапіртрест)
Харківське  відділення  Всесоюзного  об’єднання  паперової  промисловості

“Союзпапір”
Правління об’єднаного виробництва будівельних матеріалів у Харківській губернії

“Будмінерал” Харківського губернського відділу місцевої промисловості
Харківське  обласне  виробниче  об’єднання  будівельних  матеріалів

“Харківбудматеріали” Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
Харківське  відділення  Всесоюзного  синдикату  силікатної  промисловості

“Промсилікат”
Харківський  силікатний  трест  відділу  місцевої  промисловості  Харківського

окрвиконкому (ХОВМП)
Куп'янський силікатно-цегляний вапняний трест  відділу місцевої  промисловості

Куп’янського окрвиконкому
Виробничі підприємства будіндустрії “Харківзалізобетон”
Трест Харківського окружного об’єднання комбінованої  текстильної  та швейної

промисловості (“Хардержтекстильшвейпром”)
Харківське  відділення  акціонерного  товариства  Всеросійського  синдикату

швейної промисловості
Трест  текстильної,  швейної  та  трикотажної  промисловості

“Текстильшвейтрикотажпром”  Управління  легкої  промисловості  Харківського
раднаргоспу

Харківський обласний швейний трест (“Хароблшвейтрест”) управління місцевої
промисловості Харківського облвиконкому

Трест  швейної  промисловості  Управління  легкої  промисловості  Харківського
раднаргоспу

Швейне виробниче об’єднання “Харків” Міністерства легкої промисловості УРСР
Харківське  виробниче  швейне  об’єднання  “Дитодяг”  Міністерства  легкої

промисловості УРСР
Харківський  обласний  державний  трест  суконної  промисловості  “Харсукно”

управління легкої промисловості Харківського облвиконкому
Харківський  обласний  державний  трест  трикотажної  і  рукавично-панчішної

промисловості  “Хартрикотажтрест”  управління  місцевої  промисловості  Харківського
облвиконкому
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Харківське виробниче трикотажне об’єднання Міністерства легкої промисловості
УРСР

Харківське  відділення  Південно-Українського  районного  шкіряного  тресту
(Райшкіртрест)

Управління  треста  державного  об’єднання  шкіряної  промисловості  відділу
місцевої промисловості Харківського окрвиконкому

Харківське  виробниче  взуттєве  об’єднання  Міністерства  легкої  промисловості
УРСР

Всеукраїнське  відділення  Всесоюзного  об’єднання  скляно-порцеляно-фаянсової
промисловості “Союзсклопорцеляна”

Харківський  державний  обласний  жировий  парфумерно-косметичний  трест
“Харжет” управління місцевої промисловості Харківського облвиконкому

Харківське  відділення  Всесоюзного  об’єднання  цукрової  промисловості
(Цукортрест)

Харківський  обласний  цукробуряковий  трест  Міністерства  харчової
промисловості УРСР

Ізюмське  об’єднання  державних  млинів  відділу  місцевої  промисловості
Ізюмського окрвиконкому

Харківський млинарський трест Міністерства заготівлі СРСР
Валківське  млинарське  управління  Харківського  обласного  борошномельного

тресту
Харківський  державний  обласний  трест  млинарської  промисловості

“Хароблмлинтрест” управління продовольчих товарів Харківського облвиконкому
Харківське  обласне  виробниче  об’єднання  хлібопекарної  промисловості

Міністерства харчової промисловості УРСР
Харківське виробниче об’єднання молочної промисловості
Харківське об’єднання м’ясної промисловості Міністерства м’ясної та молочної

промисловості УРСР
Харківський  міжобласний  трест  Головного  управління  птахопереробної

промисловості “Укрголовптахопром” Міністерства м’ясної та молочної промисловості
УРСР

Харківська  контора  Державного  синдикату  рибної  промисловості
“Харрибсиндикат”

Харківський обласний рибний трест відділу місцевої промисловості Харківського
облвиконкому (“Хароблрибтрест”)

Харківське відділення Курського спиртодріжджового тресту
Харківське  агровиробниче  об’єднання  плодоовочевої  продукції

„Харківплодовочгосп” Головного управління з питань садівництва, виноградарства та
виноробної промисловості Міністерства плодоовочевого господарства УРСР

Харківське  виробниче  об’єднання  спиртової  промисловості  Українського
промислового  об’єднання  спиртової,  лікеро-горілчаної  і  крохмальної  промисловості
“Укрспирткрохмаль” Державного агропромислового комітету УРСР

Харківське обласне відділення Ленінградського державного тютюнового тресту
Харківське відділення Ленінградського державного музичного тресту (Музтрест)
Підприємства виробничо-художніх промислів Харківської області (ОАФ)
Науково-виробниче  об’єднання  “Радіант”  Харківського  обласного  відділення

радянського фонду милосердя та здоров’я
Харківський коксохімічний завод
Харківський державний республіканський завод з  переробки вторинних чорних

металів (Вторчормет)
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Харківський завод алюмінієво-бронзових сплавів Головного управління з обробки
кольорових металів Міністерства кольорової металургії СРСР

Харківський ордена Леніна турбінний завод ім. С. М. Кірова
Дергачівський завод турбокомпресорів
Харківський котельно-механічний завод
Харківський завод торгового машинобудування
Харківський завод підйомно-транспортного устаткування ім. В. І. Леніна (ПТУ ім.

В.І. Леніна)
Харківський  експериментальний  завод  свердловинного  обладнання  тресту

“Укргідроспецфундаментбуд”
Харківський державний союзний ордена Леніна  машинобудівний завод “Світло

шахтаря”
Барвінківський машинобудівний завод “Червоний промінь” Головного управління

гірничого машинобудування Міністерства вугільної промисловості СРСР
Харківський  державний  завод  точного  машинобудування  Управління

верстатобудівної та інструментальної промисловості Харківського раднаргоспу
Харківський  завод  експериментального,  технологічного,  елеваторного  і

млинарського машинобудування
Харківський завод поліграфічних машин (ХЗПМ)
Харківський завод холодильних машин
Зміївський машинобудівний завод
Харківський завод санітарно-медичного обладнання (“Санмедобладнання”)
Харківський  завод  дорожніх  машин  Головного  управління  дорожнього

машинобудування  Міністерства  будівельного,  дорожнього  та  комунального
машинобудування СРСР

Харківський завод комунального машинобудування
Завод по ремонту комунального обладнання Головного управління промислових

підприємств Міністерства комунального господарства УРСР, м. Харків
Харківський завод “Теплоавтомат”
Харківський ваговий завод
Завод  контрольно-вимірювальних  приладів  (КВП)  Міністерства

приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
Харківський завод по ремонту мір і вимірювальних приладів “Приладремонт”
Харківський  релейний  завод  (головний)  Харківського  виробничо-технічного

об’єднання (ХВТО) “Радіореле”
Харківський машинобудівний завод “Кондиціонер”
Відкрите акціонерне товариство “Елітан” (ВАТ “Елітан”)
Харківський  завод  точного  медичного  приладобудування  Головного  управління

медичної техніки Міністерства медичної промисловості СРСР
Ізюмський оптико-механічний завод
Харківський верстатобудівний завод ім. С. В. Косіора
Завод  агрегатних  верстатів  Головного  управління  з  виробництва  автоматичних

ліній  і  універсальних  верстатів  Міністерства  верстатобудування  та  інструментальної
промисловості СРСР

Восьмий державний ордена Трудового Червоного Прапору підшипниковий завод
(8-й ДПЗ)

Харківський інструментальний завод
Харківський  завод  гідравличних  приводів  (Гідропривід)  Міністерства

верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР

301



Харківський  ордена  Леніна  завод  важкого  електромашинобудування
“Електроважмаш” ім. В. І. Леніна

Виробниче об’єднання “Харківський електромеханічний завод”
Харківське  підприємство  з  ремонту  електромашин  та  виробництва

електротермічного  обладнання  “Термоелектроремонт”  Управління
електрорадіотехнічної промисловості Харківського раднаргоспу

Харківський завод електротермічного устаткування (ХЗЕТУ)
Виробниче об’єднання “Укрелектромаш” Всесоюзного промислового об’єднання з

виробництва електродвигунів Міністерства електротехнічної промисловості СРСР
Харків-Балашівський електротехнічний завод
Харківський електроапаратний завод
Харківський завод електромонтажних виробів № 1
Харківський завод “Електропривід”
Харківський ордена “Знак Пошани” завод “Електромашина”
Харківський  завод  освітлювальної  і  нагрівальної  електроапаратури

„Електросвітлоприлад”
Харківський  державний  союзний  кабельний  завод  “Південкабель”  Головного

управління  кабельної  промисловості  Міністерства  електротехнічної  промисловості
СРСР

Харківський  апаратно-радіаторний  завод  Міністерства  місцевої  промисловості
УРСР

Харківський завод металовиробів „Комунар” Управління місцевої промисловості
Харківського облвиконкому Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР

Харківський державний машинобудівний завод (колишній Герляха і Пульста)
Харківський державний паровозобудівний завод ім. Комінтерну (ХПЗ) Народного

комісаріату важкої промисловості СРСР
Харківський  завод  №  183  ім.  Комінтерну  Головного  управління  спеціального

машинобудування Народного комісаріату середнього машинобудування СРСР
Харківське виробниче об’єднання “Завод ім. Малишева”
Харківський паровозоремонтний завод (ХПРЗ)
Харківський  вагоноремонтний  завод  Головного  управління  з  ремонту  рухомого

складу та виробництва запасних частин Міністерства шляхів сполучення СРСР
Панютинський  ордена  „Знак  Пошани”  вагоноремонтний  завод  Головного

управління з ремонту рухомого складу та виробництва запасних частин Міністерства
шляхів сполучення СРСР

Харків-Балашівський  контейнерний  завод  Головного  управління  з  ремонту
рухомого  состава  та  виробництва  запасних  частин  Міністерства  шляхів  сполучення
СРСР

Четвертий Харківський авторемонтний завод Головного управління промислових
підприємств Міністерства автотранспорту та шосейних шляхів УРСР

Харківський  орденів  Ленина  та  “Жовтневої  революції”  моторобудівний  завод
“Серп  і  Молот”  Головного  управління  з  виробництва  транспортних  і  комбайнових
двигунів Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР

Виробниче об’єднання “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе” (ХТЗ)
Харківський завод тракторних пускових двигунів
Харківський завод тракторних двигунів
Харківський ливарно-механічний завод 
Чугуївський завод тракторних деталей
Харківський завод тракторних самохідних шасі
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Другий державний завод сільськогосподарського машинобудування             ім.
Артема

Харківський завод сільськогосподарських машин (“Харсільмаш”)
Харківський завод “Поршень”
Харківський  велосипедний  завод  ім.  Г.  І.  Петровського  (ХВЗ)  Міністерства

автомобільної промисловості СРСР
Державний завод “ТЕН” ім. Фрунзе
Харківський завод побутових пральних машин
Харківський завод “Електробритва”
Харківський завод хірургічних інструментів
Харківський завод кріпильних виробів “Комсомолець”
Харківський завод хімічних реактивів
Харківський автогенний завод
Харківський  лакофарбовий  завод  “Червоний  хімік”  Міністерства  хімічної

промисловості СРСР
Харківський завод пластичних мас („Харпластмас”)
Харківський завод ізоляційних і азбоцементних матеріалів
Завод гумових технічних виробів “Прогрес”, м.Харків
Завод гумових виробів, м. Харків
Харківський  завод  антифрикційних  набивок  Головного  управління  хімічної  та

пластмасової промисловості Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР
Харківський  завод  мінеральної  вовни  Управління  промислових  підприємств

Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР
Харківський  завод  медичних  пластмас  і  стоматологічних  матеріалів  Головного

управління  промисловості  медичного  скла  і  пластичних  мас  Міністерства  медичної
промисловості СРСР

Харківський хіміко-фармацевтичний завод “Червона зірка”
Харківський хіміко-фармацевтичний завод “Здоров’я трудящим”
Харківський завод ендокринних препаратів
Харківський експериментально-реактивний завод державного Всесоюзного тресту

з виробництва хімічних реактивів, збуту лабораторного обладнання, хімічного посуду
та хімічних реактивів Народного комісаріату важкої промисловості СРСР

Харківський  завод  маркшейдерських  інструментів  Головного  управління  з
виробництва  фізичних  та  гідрометеорологічних  приладів  Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР

Харківський  державний  деревообробний  завод  Народного  комісаріату  місцевої
промисловості УСРР

Харківський ордена “Знак Пошани” державний машинобудівний завод “Червоний
Жовтень”  Головного  управління  з  машин  для  виробництва  будівельних  матеріалів
Міністерства будівельного, шляхового та комунального машинобудування СРСР

Харківський  цегельний  завод  №  1  управління  промисловості  будівельних
матеріалів Харківського облвиконкому

Харківський  будівельний  комбінат  №  3  управління  виробничих  підприємств
тресту “Південважбуд” Міністерства будівництва СРСР

Харківський  завод  метлахських  плиток  ім.  8-ї  річниці  Жовтня  Головного
управління  керамічної  і  неметалорудної  промисловості  Міністерства  промисловості
будівельних матеріалів УРСР

Харківський ордена Трудового Червоного Прапору плитковий завод
Харківський завод шлакобетонних блоків
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Харківський  дослідний  завод  технологічної  оснастки  виробничо-технічного
об’єднання  „Союзтехоснастка”  Міністерства  верстатобудування  і  інструментальної
промисловості СРСР

Харківський  дослідний  завод  Українського  проектно-технологічного  і
експериментального інституту “Укроргверстатінпром”

Харківський канатний завод ім. 60-ти річчя Радянської України Республіканського
виробничого  об’єднання  льняної  та  пеньково-джутової  промисловості  Міністерства
легкої промисловості УРСР

7-й  державний  шкіряний  завод  “Більшовик”  Управління  легкої  промисловості
Харківського раднаргоспу

Мереф’янський скляний завод ім. Г. І. Петровського
Харківський завод механічної і термічної обробки скла (МІТОС)
Будянський фаянсовий завод 
Миловарний  завод  Центрального  управління  військовими  промисловими  та

сільськогосподарськими підприємствами України та Криму
Харківський  миловарний  комбінат  Головного  управління  олійно-жирової

промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР
Конгресівський  цукровий  комбінат  Харківського  бурякоцукротресту,

с.Олександрівка, Золочівського району
Перший  ім.  Г.І.  Петровського  цукровий  комбінат  Харківського  (обласного)

бурякоцукротресту, сел. Білий Колодязь, Вовчанського району
Харківський жировий комбінат Управління харчової промисловості Харківського

раднаргоспу
Харківський промисловий комбінат Харківської  міжобласної  контори Головного

управління постачання м’ясо-молочної промисловості УРСР
Харківський консервний завод управління харчової  промисловості  Харківського

облвиконкому
Медведівський  спиртовий  завод  Харківського  спиртотресту,  с.  Медведівка.

Старовірівського району
Харківський лікеро-горілчаний завод
Харківський завод шампанських вин
Харківське заводоуправління державних пивоварних заводів і заводів оцтових та

безалкогольних напоїв Всеукраїнського об’єднання дріжджової, пивоварної та оцтової
промисловості “Укрбродоб’єднання”

Завод  “Березівські  мінеральні  води”  Головного  управління  пивоварної  та
безалкогольної  промисловості  Міністерства  харчової  промисловості  УРСР,    с.
Пересічне, Дергачівського району

Харківський завод харчових кислот
Харківський шрифтоливарний завод
Харківський штампувальний завод ім. Фрунзе
Харківський  ювелірний  завод  Всесоюзного  державного  госпрозрахункового

об’єднання “Союзювелірторг” Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і
систем управління СРСР

Фабрика хімічних виробів Управління Південної  залізниці  Міністерства  шляхів
сполучення СРСР

Фабрика  фарб,  лаків  і  мастильних  матеріалів  “Фарбус”  Управління  начальника
інженерів усіх Збройних Сил на Україні та в Криму

Донецька  державна  паперова  фабрика  Управління  державними  трестованими
підприємствами паперової промисловості України (Укрпапіртресту), м. Зміїв
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Харківська фабрика картонажної тари ім. 8-го Березня Українського державного
об’єднання поліграфічної промисловості (Укрполіграфоб’єднання)

Харківська  фабрика  первинної  обробки  вовни  Головного  управління  вовняної,
валяльно-повстяної  промисловості  і  первинної  обробки  вовни  “Укрголоввовна”
Міністерства легкої промисловості УРСР

Харківське  виробниче  вовняне  об’єднання  “Червона  нитка”  Українського
промислового об’єднання з виробництва вовняних тканин і валяльно-повстяних виробів
(Укрпромвовна) Міністерства легкої промисловості УРСР

Закрите акціонерне товариство “Велика Державінська мануфактура”
Друга  трикотажна  фабрика  управління  легкої  промисловості  Харківського

облвиконкому
Харківська  фабрика  спортивного  трикотажу  №  3  Управління  матеріально-

технічного  постачання  і  виробничих  підприємств  Всесоюзної  Центральної  Ради
професійних спілок

Трикотажна  фабрика  “Шлях  Жовтня”  Управління  текстильної  і  трикотажної
промисловості Харківського раднаргоспу

Текстильно-галантерейна фабрика управління легкої промисловості Виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

Швейна  фабрика  Центрального  управління  військовими,  промисловими  і
сільськогосподарськими підприємствами України і Криму

Харківська ордена “Трудового Червоного Прапора” швейна фабрика            ім.
Ю.Д.  Тінякова  Республіканського  виробничого  об’єднання  швейної  промисловості
Міністерства легкої промисловості УРСР

Швейна  фабрика  ім.  ТСО  (Товариства   сприяння  обороні)  Управління  легкої
промисловості Харківського раднаргоспу

П’ята  взуттєва  фабрика  Управління  легкої  промисловості  Харківського
раднаргоспу

Харківська  взуттєва  фабрика  Головного  Управління  постачання  і  збуту
Міністерства охорони здоров’я СРСР

Харківська  шкіргалантерейна  фабрика  Управління  легкої  промисловості
Виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

2-га  Харківська  державна  лимарно-сідельна  фабрика  Державного  тресту-
комбінату дрібних виробництв

Закрите акціонерне товариство “Українське хутро”
Харківська  парфумерно-косметична  фабрика  Всесоюзного  об’єднання

парфумерної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР
Харківська  кондитерська  фабрика  Державного  комітету  харчової  і  переробної

промисловості України
Харківська конфетна фабрика Всеукраїнської спілки кооперативів (Вукоопспілка)
Державні тютюнові фабрики
Ковбасна  фабрика  Центрального  Управління  військовими  промисловими  і

сільськогосподарськими підприємствами України і Криму
Харківський  завод  автоматичних  ручок  Головного  управління  з  виробництва

засобів  оргтехніки  Міністерства  приладобудування,  засобів  автоматизації  і  систем
управління СРСР

Перша штемпельна фабрика Українського поліграфічного об’єднання
Харківська фабрика паперово-білових і художніх виробів виробничого об’єднання

“Поліграфіст” Комітету в справах друку при Раді Міністрів УРСР
Харківська скульптурна фабрика Художнього фонду УРСР
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Харківський будинок моделей одягу Республіканського виробничого об’єднання
швейної промисловості “Укршвейпром” Міністерства легкої промисловості УРСР
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Розділ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ. ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ТА 
ОБ’ЄДНАННЯ

Губернські органи управління народним господарством

            2 фонди, 60 од. зб. 1919–1925 рр, Описи.

На підставі Постанови Раднаркому України від 8 лютого 1919 р. утворено Харківську
губернську  Раду  народного  господарства  (губраднаргосп).  Підпорядковувалась  Раді
народного господарства України. Керувала діяльністю економічних відділів повітових
виконкомів.  Займалася  організацією  та  регулюванням  народного  господарства
губернії,  розробкою  виробничих  програм  підвідомчих  підприємств,  планів  їх
фінансування;  заготівлею сировини та  палива.  На підставі  Постанови  Харківського
губвиконкому  від  13  жовтня  1924  р.  і  наказу  по  губраднаргоспу  від  15  листопада
1924  р.  реорганізована  в  відділ  місцевої  промисловості  губвиконкому.  Відділ
припинив  свою  діяльність  15  липня  1925  р.  в  зв’язку  з  адміністративно-
територіальною реформою – ліквідацією губерній.

Накази по Харківському губраднаргоспу,  Харківському губернському та  повітовому
відділах місцевої промисловості. Проект доповіді Харківського комітету державних споруд і
списки  дозволеного  будівництва  фабрично-заводських  і  промислових  споруд  Харківської
губернії (1919). Протоколи атестаційної комісії губраднаргоспу (1924) та губвідділу місцевої
промисловості  (1925).  Доповіді,  інструкції,  акти,  довідки  про  роботу  поліграфічного,
тютюнового  відділів;  про  стан  підприємств  текстильшвейпрому;  наявність  обладнання  на
Мереф’янському склозаводі. Листування з промисловими підприємствами про їх діяльність.

Харківська  губернська  Рада  народного  господарства  (губраднаргосп,  губРНГ),
ф.Р-825, 33 од. зб., 1919–1925 рр.

Відділ  місцевої  промисловості  Харківського  губвиконкому  (ХГВМП),  ф.Р-833,
27 од. зб., 1924–1925 рр.

Повітові органи управління народним господарством

            2 фонди, 117 од. зб., 1919–1921 рр. Описи.

Створені  на  підставі  Постанови  РНК України  від  8  лютого  1919  р.  як  економічні
відділи  повітових  виконкомів.  Підпорядковувались  як  виконкому,  так  і
губраднаргоспу.  Мали  також  назву  повітових  раднаргоспів  та  відділів  народного
господарства. Припинили діяльність на підставі Постанови ВУЦВК від 8 березня 1922
р. про ліквідацію цих відділів та передачу їх функцій уповноваженому губраднаргоспу
по повіту.

Протоколи нарад та звіти про діяльність відділів. Статистичні відомості про кустарну
промисловість;  списки  промислових  підприємств.  Листування  про  націоналізацію

  Документи Харківського губраднаргоспу див. також у фонді відділу місцевої промисловості Харківського 
окрвиконкому (ф.Р-869)

   Документи відділу місцевої промисловості Харківського губвиконкому див. також у фонді відділу місцевої
промисловості Харківського окрвиконкому (ф.Р-869)
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промисловості  у  Костянтиноградському  повіті  в  1919  р.,  заготівлю  сировини  та  палива,
ремонт дорожніх споруд, цегельних заводів в Ізюмському районі. 

Ізюмський повітовий відділ народного господарства, ф.Р-838, 115 од. зб., 1919 р.
Костянтиноградська повітова рада народного господарства, Полтавської губернії, ф.Р-
4868, 2 од. зб., 1919–1921 рр.

Уповноважений Головного лісового комітету при Промисловому бюро на Україні

           Ф. Р-4322, 2 од. зб., 1920 р. Опис.

Створений в 1919 р. Здійснював облік і розподіл лісових матеріалів, відав лісовими
розробками, лісовпорядкуванням.
Термін діяльності не виявлено.

Головна та касові книги.

Відділ місцевої промисловості Харківського окружного виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (ХОВМП)

            Ф. Р-869, 1185 од. зб., 1923–1930 рр. Описи, каталог.

Утворений 3  серпня  1925 р.  на  підставі  Постанови  ВУЦВК від  1  липня  1925 р.  в
зв’язку  з  ліквідацією  Харківського  губернського  відділу  місцевої  промисловості.
Здійснював  керівництво,  координацію,  фінансування  місцевої  промисловості.
Припинив діяльність на підставі наказу № 228 по ХОВМП від 19 вересня 1930 р. в
зв’язку з  ліквідацією округу.  Функції  по керівництву промисловістю м.  Харкова та
сільської  зони  були  передані  промисловій  секції  Харківської  міськради,
промисловістю  на  території  районів  –  відповідним  райвиконкомам.  Орендна
промисловість і обладнання перейшли у відання відділів комунального господарства
виконкомів.

Адміністративно-бюджетний підвідділ
Накази по окружному відділу місцевої промисловості. Протоколи нарад при 

завідуючому ХОВМП, комісії охорони праці (1929–1930) і штатно-кошторисної комісії. Звіти 
про роботу ХОВМП, основні показники роботи місцевої промисловості (1929), контрольні 
цифри та пояснювальні записки до них по ХОВМП, його тресту та підприємствах. Огляди 
стану будівництва (1929–1930). Пояснювальні та доповідні записки про перехід на 
безперервний виробничий тиждень (1930). Статути і списки підприємств, підлеглих ХОВМП.

Технічне управління
Промислово-фінансовий  план  ХОВМП,  його  трестів  і  підприємств.  Накази,

розпорядження і доповіді ХОВМП, протоколи пленумів і засідань технічної ради про стан
раціоналізаторських  робіт,  акти  обслідування  ходу  впровадження  у  виробництво
раціоналізаторських  винаходів  на  підприємствах  ХОВМП  (1926–1929).  Протоколи  та
доповідні записки технічного управління про теплофікацію та нове промислове будівництво
у  Харкові  (1929–1930).  Проекти  будівництва  заводів  і  переобладнання  фабрик,  титульні
списки капітальних робіт та дані про стан місцевої промисловості (1926–1930).
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                                                                  Планово-економічне управління
Накази,  протоколи,  пояснювальні  записки,  відомості,  листування  про  проведення

плану  житлового  будівництва  на  харківських  підприємствах  (1927–1928).  Зведені
промислово-фінансові  плани місцевої  промисловості  Харківського округу.  Звіт про роботу
місцевої  промисловості  (1924–1925),  нариси,  доповідні  записки  і  відомості  про  стан
народного  господарства  Харкова.  Статистичні  відомості  про  випуск  валової  продукції  за
1927–1929 рр. Історико-економічний нарис районів Харківського округу та доповіді про стан
і перспективи розвитку місцевої промисловості по районах Харківського округу (1928–1929).
Контрольні  цифри  електрифікації  місцевої  промисловості  на  1929–1930  рр.  Протоколи
засідань  комісії  по  зниженню  собівартості  продукції  і  мобілізації  внутрішніх  ресурсів,
доповідні записки, витяги з протоколів та відомості про зниження собівартості продукції та
про раціоналізацію виробничого процесу. Проекти, кошториси і креслення переобладнання
деяких заводів і фабрик місцевої промисловості (“Механоліт”, “Червона нитка”, керамічні та
ін.). Список підприємств групи металообробної промисловості Орендного управління та їх
характеристика  (1927–1928).  Статистичні  таблиці  про стан  робочої  сили,  заробітну  плату,
випуск  масової  продукції  та  ціни  на  неї.  Відомості  про  експорт  продукції  підприємств
ХОВМП  (1927–1930).  Протоколи  нарад  Харківської  окружної  ради  в  справах  робітничої
освіти та організації і постановки професійно-технічної освіти серед робітників.

                                                                    Фінансово-обліковий відділ
Протоколи, доповідні записки і листування про випуск продукції високої якості та її

збут (1926–1927). Протоколи наради комісії по мобілізації внутрішніх ресурсів. Доповіді про
результати  роботи  по  проведенню  режиму  економії  в  трестах  та  підприємствах  ХОВМП
(1925–1926).

Харківське обласне управління Уповноваженого Народного комісаріату важкої
промисловості СРСР

           Ф. Р-1608, 5 од. зб., 1934 р. Опис.

Діяло  з  1932  р.  Здійснювало  контроль  за  діяльністю  підприємств  важкої
промисловості. Ліквідоване в 1934 р.

Листування з Уповноваженим Наркомважпрому СРСР та підприємствами про облік
спеціалістів, забезпечення сировиною, випуск продукції.

Харківське обласне управління місцевої паливної промисловості виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

            Ф. Р-1825, 290 од. зб., 1939–1941 рр. Опис.

Утворене  на  підставі  Постанови  президії  виконкому  Харківської  обласної  ради
депутатів  трудящих  від  10  серпня  1939  р.  Ліквідоване  Постановою  виконкому
Харківської обласної ради депутатів трудящих від 25 квітня 1941 р.

Накази  по  управлінню.  Промислово-фінансові  плани  та  зведені  звіти  про  роботу
управління,  торфорозробок  та  вугільних  шахт.  Протоколи  і  постанови  технічних  нарад
управління  за  1940–1941 рр.  Плани і  графіки  по підготовці  торф’яних  та  гірничих  робіт,
аналізи і журнали зондування та відбору проб торфу на торф’яних болотах за 1939 р., акти
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обслідування  шахт  гірничою  інспекцією.  Матеріали  з  техніки  безпеки  та  охорони  праці
(постанови,  положення,  кошториси).  Плани,  титульні  списки,  звіти  про  капітальне
будівництво.  Плани,  доповідні  записки,  кошториси  на  дослідні  та  геологорозвідувальні
роботи.  Листування з підприємствами управління з виробничих та організаційних питань,
про будівництво, видобуток вугілля, відведення земельних ділянок для будівництва вугільних
шахт.  Річні  бухгалтерські  звіти  управління  торфорозробок  і  вугільних  шахт,  кошториси,
штатні  розклади  та  акти  ревізій  фінансово-господарської  діяльності.  Копії  статуту
організацій торфорозробок і вугільних шахт.

Управління місцевої і паливної промисловості виконавчого комітету Харківської
міської ради депутатів трудящих

            Ф. Р-4644, 237 од. зб., 1943–1955 рр. Опис.

Утворене у жовтні 1943р. як відділ місцевої промисловості міськвиконкому. Керував
діяльністю  дев’яти  райпромкомбінатів  Харкова.  В  1953  р.  був  реорганізований  в
Управління  місцевої  і  паливної  промисловості,  яке  ліквідоване  10 вересня  1955 р.
згідно  з  наказом  Харківського  обласного  управління  місцевої  і  паливної
промисловості від 18 серпня 1955 р.

Накази  по  управлінню.  Промислово-фінансові  плани  робіт,  плани  по  виробництву
нових  видів  промислової  продукції  та  план  організаційно-технічних  заходів  міської
промисловості  на  1954  р.  Річні  звіти  про  діяльність  та  виконання  виробничих  планів
управління та райпромкомбінатів з випуску продукції. Річні бухгалтерські звіти, кошториси
та  штатні  розклади  управління  і  райпромкомбінатів,  акти  ревізії  і  обслідування
райпромкомбінатів.

Харківське обласне управління промисловості будівельних матеріалів

            Ф. Р-5419, 859 од. зб., 1939–1941, 1943–1960 рр. Опис.

Організоване  у  1938  р.  Для  оперативного  керівництва,  планування,  контролю  за
роботою підприємств будівельних матеріалів області, обліку та звітності були створені
плановий, виробничо-технічний відділи. 25 травня 1961 р. ліквідоване.

Накази  по  Управлінню,  постанови  Харківського  облвиконкому,  розпорядження
стенограми  нарад  керівників  заводів,  листування  з  Народним  комісаріатом  (З  1946  –
Міністерством)  промисловості  будівельних  матеріалів,  держбанком  з  питань  мобілізації
робочої сили, планування, фінансування та виконання планів виробництва. Річні звіти про
проведення  перегляду  норм  виробітку,  розцінок,  акти  про  введення  в  експлуатацію
потужностей на заводах. Фінансові плани та кошториси адміністративно-господарчих витрат,
матеріали ревізій фінансової діяльності, титульні списки капітальних робіт по підприємствах,
статистичні звіти про чисельність робітників та службовців.

310



Управління легкої промисловості виконкому Харківської обласної ради
депутатів трудящих

           Ф. Р-4578, 725 од. зб., 1940, 1943–1954 рр. Описи.

Утворене  у  1936  р.  при  Харківському  облвиконкомі  на  правах  відділу.
Підпорядковувалось також Народному комісаріату легкої промисловості (з 15 березня
1946 р. – Міністерству легкої промисловості). 1 квітня 1953 р. в зв’язку з об’єднанням
міністерств  легкої  і  харчової  промисловості  злилось  з  Управлінням  харчової
промисловості і припинило самостійне існування.

Накази  по  управлінню  (1944–1953)  Постанови  та  рішення  виконкому  Харківської
обласної ради депутатів трудящих (1944–1953). П’ятирічні плани з випуску валової продукції
підприємствами Харобллегпрому на 1946–1950 рр. Промислово-фінансові плани управління
легкої  промисловості  та  підлеглих  йому підприємств  на  1944–1953 рр.;  зведені  плани по
виробництву,  праці,  собівартості  продукції  на  1944–1953  рр.  Паспорти  підлеглих
підприємств.  Відомості  про  потужність  фабрик  та  наявність  технічного  устаткування,
короткий  перелік  металорізальних  верстатів,  ковальсько-пресового  і  деревообробного
устаткування  за  станом  на  1  червня  1948  р.  Матеріали  з  питань  оздоровлення  праці  на
підприємствах.  Звітні  матеріали  по  винахідництву  і  раціоналізації  трудових  процесів  та
використанню  устаткування  підприємств  обллегпрому.  Стенограми  республіканської  і
обласної  нарад  інженерно-технічних  працівників,  раціоналізаторів  та  винахідників
підприємств,  протоколи  нарад  у  начальника  Харківського  обласного  управління  легкої
промисловості  та  нарад  художньої  ради  обласного  управління  легкої  промисловості.
Протоколи засідань  кваліфікаційної  комісії  по присвоєнню звання “Майстер-закрійник” та
“Майстер-кравець”  I и  II категорій. Фінансові плани, бухгалтерські річні звіти про роботу,
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  та  штатний  розклад  управління  та
підлеглих  йому підприємств.  Відомості  та  акти  про стан  устаткування  підприємств  і  про
збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками  підприємствам  управління  легкої
промисловості.  Матеріали  Харківського  обласного  управління  легкої  і  харчової
промисловості  та Харківського обласного управління промислових товарів широкого вжитку
(1953–1954).

Харківське районне управління Головного управління державної тютюнової
промисловості України

            Ф. Р-4476, 74 од. зб., 1920–1923 рр. Опис.

У  грудні  1919  р.  був  утворений  тютюновий  відділ  Губернської  ради  народного
господарства.           27 березня 1920 р. на підставі Постанови колегії тютюнового
відділу  від  6  лютого  1920 р.  і  розпорядження  Українського  управління  тютюнової
промисловості  був  перетворений  у  Харківське  районне  управління  Головного
управління державної тютюнової промисловості України, яке було ліквідоване у 1925
р.

Накази  і  протоколи  засідань  колегії  відділу  тютюнової  промисловості  Харківської
губернської  ради  народного  господарства  та  колегії  Харківського  районного  управління
тютюнової  промисловості  України.  Листування  з  Губернською  радою  народного
господарства, Українським управлінням тютюнової промисловості, фабриками, профспілкою
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та іншими організаціями про роботу фабрик, постачання їм сировини і відкриття кустарних
гільзових та інших майстерень.

Управління харчової промисловості виконкому Харківської обласної ради
депутатів трудящих

            Ф. Р-4671. 1448 од. зб., 1943–1962, 1966–1973 рр. Описи.

Утворене в 1932 р. на правах відділу при Харківському облвиконкомі.
Підпорядковувалось  Народному  комісаріату  (з  1946  р.  –  Міністерству)  харчової
промисловості  УРСР.  В  1953  –1954  рр.  мало  назву  управління  легкої  та  харчової
промисловості  облвиконкому;  з  квітня  1954  р.  до  22  грудня  1962  р.  –  управління
промисловості продовольчих товарів облвиконкому; з січня 1963 р. до січня 1966 р. –
не діяло; з січня 1966 р. – управління харчової промисловості виконкому Харківської
обласної ради депутатів трудящих.

Накази  по  управлінню.  Промислово-фінансові  плани  і  річні  звіти  про  діяльність
управління та підпорядкованих йому підприємств; протоколи і стенограми обласної наради
робітників харчової промисловості та директорів районних харчокомбінатів.  Пояснювальні
записки  про  організацію  технологічного  процесу  і  рецептура  на  виготовлення  харчових
продуктів;  технохімічні  звіти  фабрики “Червоний  кондитер”  та  інших  підприємств.  План
капіталовкладень  і  титульні  списки  на  відбудову  та  капітальне  будівництво  підприємств
харчової промисловості, затверджені штатні розписи та матеріали міжвідомчого контролю.

Управління місцевої промисловості виконкому Харківської обласної ради
депутатів трудящих

Ф. Р-4882, 2170 од. зб., 1935–1973 рр. Описи.

Утворене  у  листопаді  1934  р.  як  відділ  Харківського  облвиконкому,  який  крім
останнього,  був  підпорядкований  до  1946  р.  Народному  комісаріату  місцевої
промисловості УРСР, а з травня 1946 р. – Міністерству місцевої промисловості УРСР.
З жовтня 1953 р. до 1957 р. мав назву управління місцевої і паливної промисловості
облвиконкому.  З  1958  р.  до  1963  р.  –  управління  місцевої  промисловості
облвиконкому. В 1963 -1966 рр. підпорядковувалось Харківському раднаргоспу, після
чого знов діяло при виконкомі Харківської обласної ради депутатів трудящих.

Накази  облмісцевпрому.  Постанови виконкому Харківської  обласної  ради депутатів
трудящих. Зведені виробничо-фінансові плани облмісцевпрому, підприємств його системи та
районних місцевих промкомбінатів. Річні звіти про діяльність облмісцевпрому та річні звіти
про роботу його підприємств.  Протоколи нарад у начальника облмісцевпрому.  Планові  та
виконавчі  калькуляції,  норми  і  розцінки  основних  видів  продукції  широкого  вжитку.
Затверджені  кошторисно-фінансові  розрахунки  на  будівництво  підприємств  системи
облмісцевпрому. Відомості про розвиток виробничої мережі. Титульні списки, плани і звіти
капітального будівництва на підприємствах облмісцевпрому (1973). Плани та зведені звіти
про  заходи  щодо  охорони  праці,  про  техніку  безпеки  на  підприємствах  облмісцевпрому.
Протоколи,  звіти,  довідки  про  поліпшення  якості  продукції  та  поширення  асортименту.
Стенограми республіканської наради раціоналізаторів і винахідників місцевої промисловості
УРСР,  яка  відбудувалася  15–16  лютого  1949  р.,  нарад  активу  робітників  місцевої
промисловості від 14 січня 1947 р. та обласного активу робітників місцевої промисловості від
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9 грудня 1947 р. Документи про упровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій
(1973).

Рада народного господарства Харківського економічного району (РНГ,
Раднаргосп)

            Ф. Р-5716, 21955 од. зб. 1957–1966 рр. Описи.

Створена  в  1957  р.  на  підставі  Закону  УРСР  від  31  травня  1957  р.  Здійснювала
керівництво і управління промисловістю та будівництвом на території  Харківського
економічного адміністративного району, до складу якого входили Харківська, Сумська
і Полтавська області.
Підпорядковувався раднаргосп безпосередньо Раді Міністрів УРСР, а з 13 жовтня 1960
р.  –  також  і  Українській  Раді  Народного  господарства.  Для  керівництва  народним
господарством існували галузеві управління, які діяли на правах самостійних установ.
В  зв’язку  із  створенням  з  1  червня  1960  р.  Полтавського  раднаргоспу,  із
підпорядкування Харківського раднаргоспу були вилучені підприємства , організації і
установи Полтавської області.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 26 грудня 1962 р. замість Харківського і
Полтавського  економічних  адміністративних  районів  був  утворений  Харківський
економічний район і з 1 січня 1963 р. Харківський раднаргосп знову керував народним
господарством Харківської, Сумської і Полтавської областей.
Припинив діяльність 15 січня 1966 р. з передачею підлеглих підприємств і організацій
відповідним   Міністерствам.  Ліквідаційна  комісія  Харківського  раднаргоспу
припинила діяльність 1 квітня 1966 р. Документи галузевих управлінь раднаргоспу
описані у описах, які входять до складу фонду раднаргоспу.

Постанови,  розпорядження,  накази  директивні  листи  та  протоколи  засідань
раднаргоспу,  його  відділів  та  управлінь.  Перспективні  плани  розвитку  народного
господарства. Річні виробничі плани раднаргоспу, його галузевих управлінь та підвідомчих
підприємств. Доповідні записки про перспективи розвитку галузей промисловості. Доповіді,
огляди  та  довідки  про  роботу  раднаргоспу,  його  функціональних  та  галузевих  відділів.
Списки  виробничих  підприємств  раднаргоспу  по  галузях  промисловості,  акти  прийняття
підприємств у відання раднаргоспу,  акти передачі  підвідомчих підприємств міністерствам.
Пояснювальні  записки  про  виробничі  потужності  підприємств  раднаргоспу  та  переліки
виробничих  потужностей,  введених  в  експлуатацію  в  1960–1963  рр.;  відомості  про
реконструкцію та спеціалізацію заводів. Титульні списки на проведення капітальних робіт.
Відомості  про  підвищення  продуктивності  праці,  зниження  собівартості  продукції  та
покращення  її  якості.  Протоколи  узгодження  гуртових  цін  на  вироблену  продукцію.
Розпорядження,  листування,  списки  експонатів,  документи  про  участь  підприємств
раднаргоспу  у  міжнародних,  всесоюзних  та  республіканських  виставках  і  ярмарках.
Протоколи  та  стенограми  нарад  в  Харківському  раднаргоспі  з  керівниками  партійних,
профспілкових  організацій  та  директорами  підприємств.  Інформації  Полтавського  і
Сумського   обласних  комітетів  ЛКСМУ  про  проведення  зльоту  та  конкурсу  молодих
раціоналізаторів  і  новаторів  виробництва.  Списки передовиків  підприємств,  нагороджених
урядовими нагородами, почесними грамотами.

Управління Раднаргоспу:
Функціональне, оп.1, 3009 од. зб., 1957–1966 рр.
Важкого машинобудування, оп. 2, 998 од. зб., 1957–1965 рр.
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Сільськогосподарського машинобудування, оп. 3, 1758 од. зб., 1957–1965 рр.
Станкобудівної і інструментальної промисловості., оп. 4, 823 од. зб., 1963–1965 рр.
Машинобудівної промисловості загального машинобудування, оп. 5, 113 од. зб., 1957–
1958 рр.
Друге управління, оп. 6, 37 од. зб., 1963–1965 рр.
Електротехнічної і редіотехнічної промисловості, оп. 7, 9,  425 од. зб., 1957–1965 рр.
Електротехнічної промисловості, оп. 8, 10, 974 од. зб., 1958–1966 рр.
Приладобудівної промисловості, оп. 11, 403 од. зб., 1963–1965 рр.
Нафтової та газової промисловості, оп. 12, 249 од. зб., 1957–1964 рр.
Хімічної промисловості, оп. 13, 393 од. зб.. 1961–1965 рр.
Будівництва та промбудівництва, оп. 14, 531 од. зб., 1957–1963 рр.
Промисловості і будівельних матеріалів, оп. 15, 446 од. зб., 1961–1966 рр.
Автомобільного транспорту та ремонтних підприємств, оп. 16, 344 од. зб.,          1958–
1965 рр.
Легкої промисловості, оп. 17, 1320 од. зб., 1957–1966 рр.
Текстильної і трикотажної промисловості, оп. 18, 592 од. зб., 1963–1966 рр.
Харчової промисловості, оп. 19, 1740 од. зб., 1957–1966 рр.
Цукрової промисловості, оп. 20, 583 од. зб., 1963–1966 рр.
М’ясної та молочної промисловості, оп. 21, 1551 од. зб., 1957–1966 рр.
Меблевої та деревообробної промисловості, оп. 22, 372 од. зб., 1961–1964 рр.
Виробництва культурно-побутових товарів, оп. 23, 238 од. зб., 1963–1964 рр.
Промислового транспорту, планування перевезень та зв’язку, оп. 24, 56 од. зб., 1958–
1966 рр.
Матеріально-технічного постачання та збуту, оп. 25, 161 од. зб., 1957–1963 рр.

Районні і дільничні контори лісопромислового і паливного пайового товариства
Лівобережної України (Укрліспал)

            3 фонди, 26 од. зб., 1923–1927 рр. Описи.

Дати створення і ліквідації контор не встановлені.

Накази,  розпорядження  і  циркуляри  Укрліспалу  з  основної  діяльності.  Постанова
колегії  робітничо-селянської  інспекції  по  доповіді  про  результати  обстеження  діяльності
Харківського району Укрліспалу (ф.Р-4408, 1925). Протоколи засідань правління Укрліспалу
(ф.Р-4402,  Р-4406),  конфліктно-розцінювальної  комісії  (ф.Р-4402),  робітничого  комітету
профспілки (ф.Р-4402). Виробничий звіт за 1924–1925 рр. (ф.Р-4402). Доповідна записка про
адміністративний поділ Харківського району Укрліспалу(ф.Р-4406, 1925). Акти про передачу
ділянок  лісу  під  вирубку.  Відомості  про заготівлю і  транспортування  лісу.  Колективний і
тарифні договори (ф.Р-4408).

Рубежанська дільнична, ф.Р-4408, 3 од. зб., 1925–1926 рр.
Харківська районна, ф.Р-4406, 6 од. зб., 1925–1927 рр.
Чугуївська районна, ф.Р-4402, 17 од. зб., 1923–1927 рр.
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Виробниче енергетичне об'єднання (ВЕО) “Харківенерго” Міністерства
енергетики та електрифікації УРСР

                                                         Ф. Р-6228, 2042 од. зб., 1943–1975 рр. Описи.

Утворене  в  1930  р.  як  Харківське  об’єднання  державних  електричних  станцій
“ХОДЕС”,  що  увійшло  до  складу  “Енергоцентру”  Вищої  Ради  Народного
господарства СРСР. У 1931 р. “ХОДЕС” було об’єднано з Донбаським об’єднанням в
енергосистему “Північукрдоненерго”; в 1932 р. “Північукрдоненерго” було розділено
на два районні енергетичні  управління (РЕУ): “Харківенерго” і  “Донбасенерго”.  14
серпня  1975  р.  РЕУ  “Харківенерго”  перетворене  на  виробниче  енергетичне
об’єднання  (ВЕО)  “Харківенерго”.  Підпорядковується  Міністерству  енергетики  і
електрифікації УРСР.

Розпорядження  Ради  Міністрів  УРСР,  накази  Держкомітету  з  енергетики  і
електрифікації  СРСР,  протоколи  технічних  нарад,  засідань  бюро  раціоналізації
“Харківенерго”,  листування  з  Міністерством  енергетики  з  енерготеплотехнічних  питань.
Статистичні звіти, титульні списки капітальних робіт, фінансові звіти. Звіти по аварійності,
протиаварійних  заходах  і  роботі  з  персоналом  управління  “Харківенерго”,  документи  по
будівництву і реконструкції мережі електропередач і газопроводу.

Об’єднання з видобутку газу та газового конденсату “Укрсхідгаз” Виробничого
управління газової промисловості України “Укргазпром” Міністерства газової

промисловості СРСР, м. Харків

            Ф. Р-6124, 365 од. зб., 1964–1969 рр. Опис.

Згідно  Постанови  Харківського  Раднаргоспу  № 413 від  30  листопада  1964 р.  в  м.
Харкові було організоване об’єднання по видобутку та транспортуванню газу і нафти,
переробки газу, експлуатаційному і розвідувальному бурінню “Укрсхіднафтогаз”. З 27
грудня  1965  р.  на  підставі  Постанови  РМ  СРСР  №  755  від  12  жовтня  1965  р.
перейменоване в Об’єднання по видобутку газу та газового конденсату.
Наказом  №  207  Міністерства  газової  промисловості  СРСР  від  5  вересня  1969  р.
Об’єднання було ліквідоване.

Розпорядження  про  організацію  Об’єднання.  Накази  вищих  установ  і  керівника
Об’єднання  з  основної  діяльності  та  особового  складу.  Протоколи  технічних  нарад,
господарського активу і місцевкому. Виробничі і фінансові плани, плани по праці Об’єднання
та  зведені  плани  підприємств.  Титульні  списки  капбудівництва,  розвідування  газу  та
проектних  робіт.  Звіти  і  пояснювальні  записки  про  роботу  Об’єднання  і  підвідомчих
підприємств.

Харківський трест масового виробництва “Хартремас”

            Ф. Р-1141, 5 од. зб.. 1925–1930 рр. Опис.

Організований 15 вересня 1925 р. на базі колишнього тресту “Утильпром”. До складу
тресту входили 1-й чавуноливарний, 2-й чавуноливарний, ліжковий, штампувальний
заводи, монтажна майстерня та інші підприємства.
Ліквідований 22 серпня 1931 р.
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Річні  звіти  з  основної  діяльності,  фінансові  звіти.  Документи  про  приєднання  до
тресту у 1930 р. чавуноливарного заводу ім. Фрунзе (баланс, описи. відношення).

Валківський  комбінат  місцевої  промисловості  відділу  комунального
господарства Харківського облвиконкому

Ф.Р-1315, 14 од.зб., 1931-1938 рр. Опис

Дати виникнення та ліквідації не виявлені.

Постанови,  накази,  інструкції  Народного  комісаріату  комунального  господарства
УРСР,  відділу  комунального  господарства  Харківського  облвиконкому  та  Валківського
райвиконкому. Кошториси комбінату. Списки особового складу. 

Харківська обласна контора Всесоюзного машинотехнічного синдикату “ВМТС”

           Ф. Р-1382, 427 од. зб., 1925–1930 рр. Описи.

Харківська  обласна  контора  металургійного  синдикату  для  оптового  збуту  виробів
трестів та планування торговельних операцій була заснована 1 липня 1925 р. Наказом
ВРНГ  СРСР  від  7  лютого  1928  р.  перейменована  в  Харківську  обласну  контору
Всесоюзного машинотехнічного синдикату “ВМТС”. Ліквідована у 1930 р.

Розпорядження  та  циркуляри  контори.  Протоколи  адміністративно-технічних  нарад
обласної контори. Комерційні і фінансові плани та звіти про їх виконання. Доповідні записки
про  реконструкцію  заводів  і  технічні  дані  на  устаткування.  Кон’юнктурні  огляди  якості
виробів.  Листування  з  трестами  та  заводами  про  виготовлення  і  постачання
машинотехнічних виробів. Особові справи співробітників контори.

Управління підсобних виробничих підприємств Харківського державного
союзного тресту будівництва паливних підприємств “УПП Харківпаливбуд”

                                                              Ф. Р-4579, 163 од. зб., 1947–1964 рр. Описи.

На підставі наказу по тресту “Харківпаливбуд” від 25 липня 1947 р. була утворена
контора  допоміжних  виробничих  підприємств.  На  підставі  наказу  Міністерства
вугільної  промисловості  СРСР від 28 травня 1949 р. контора була реорганізована в
Управління підсобних виробничих підприємств.
Ліквідоване 29 грудня 1954 р. на підставі наказу Міністерства вугільної промисловості
СРСР від     17 листопада 1954 р.

Накази  по  управлінню.  Положення  про  контору  виробничих  підприємств.
Промислово-фінансові плани управління та підлеглих підприємств. Планові калькуляції  та
калькуляції  собівартості  виробів  підсобних  підприємств.  Річні  звіти  про  діяльність
управління  і  підсобних  виробничих  підприємств;  зведені  річні  звіти  про виконання  норм
виробітку.
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Харківський обласний металообробний трест управління місцевої промисловості
Харківського облвиконкому “Хароблметалтрест”

            Ф. Р-1612, 6 од. зб., 1934–1938 рр. Опис.

Створений у листопаді 1934 р. під назвою: “Харківський обласний металевий трест
„Хароблметалтрест”.  Статут  тресту  затверджений  президією  Харківського
облвиконкому                 14 листопада 1934 р.
25 листопада 1937 р. трест перейменовано у “Харківський обласний металообробний
трест”  (“Хароблметалтрест”)  управління  місцевої  промисловості  Харківського
облвиконкому. Ліквідований 14 січня 1938 р.

Накази  і  директиви  Наркомважпрому  СРСР  та  тресту.  Листування  з  Харківським
облвиконкомом і заводами про виконання державних планів та завдань, про устаткування,
забезпечення сировиною, особовий склад.

Харківський  метало-деревообробний  комбінат  відділу  місцевої  промисловості
Харківського облвиконкому

Ф.Р-1838, 860 од .зб., 1936-1941 рр. Опис.

Утворений в червні 1936 р. як Харківський учбово-виробничий комбінат Центральної
дитячої  комісії  при  ВУЦВК.  На   підставі  Постанови  президії  Харківського
облвиконкому від 15 грудня 1938 р. переданий у відання обласного відділу місцевої
промисловості.  В лютому 1939 р. у зв’язку з розширенням профілю отримав назву
метало-деревообробний  комбінат.  Ліквідований  5  червня  1941р.  на   підставі
Постанови виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих від               5
листопада  1940 р.

Накази та розпорядження по комбінату та ліквідкому. Промислово-фінансові плани.
Протоколи технічних нарад при директорі комбінату (1936), виробничих нарад (1937, 1939);
нарад  активу  комбінату  (1938);  протоколи  і  постанови  галузевої  конференції  (1936).
Навчальні плани, інструкції, показники і протоколи Державної екзаменаційної комісії мережі
курсів з підвищення кваліфікації (1937-1939). Списки стаханівців (1936).

Харківське відділення Всеросійського державного об’єднання з виробництва та
розподілу швейних машин і частин до них “Головшвеймашина”

                                                                Ф. Р-350, 3 од. зб., 1921–1924 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації відділення не виявлені.

Листування  з  різними  організаціями  про  ліквідацію  ремонтно-збиральних  депо
швейних машин у Вознесенську, Бердянську, Білій Церкві, Лозовій. Ромнах та ін.
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Харківське представництво об'єднання державних заводів
сільськогосподарського машинобудування у Запорізькій губернії

„Південукрсільмаштресту”

            Ф. Р-211, 26 од. зб. 1922–1923 рр. Опис.

Дата заснування представництва „Південукрсільмаштресту” не виявлена. Правління
“Південукрсільмаштресту”  знаходилось  у  Запоріжжі,  а  представництва  у  Москві,
Харкові  і  Катеринославі.  Трест  об’єднував  заводи  сільськогосподарського
машинобудування Півдня України. У Харкові у віданні цього тресту був завод “Серп и
Молот”  ім.  Артема  і  “Червона  зірка”.  На  підставі  Постанови  Укрраднаргоспу
“Південукрсільмаштрест”  22  липня  1923 р.  був  об’єднаний з  Українським трестом
сільськогосподарського  машинобудування  в  один  трест  “Укртрестсільмаш”.
Ліквідований 1 жовтня 1923р.

Листування  з  правлінням  тресту  та  іншими  організаціями  про  збут
сільськогосподарських  машин  і  постачання  сировини  для  заводів  тресту.  Листування  з
особового складу.

Трест з виробництва запасних частин до автомобілів, тракторів і
сільськогосподарських машин “Автотракторсільгоспзапчастина” Управління

машинобудування Харківського раднаргоспу

            Ф. Р-5569, 184 од. зб., 1959–1961 рр. Описи, каталог.

Трест  розпочав  діяльність  21  січня  1959  р.  згідно  з  Постановою  Харківського
раднаргоспу.  Займався  організацією  випуску  запчастин  на  підлеглих  йому
підприємствах.
Постановою  №  65  Харківського  раднаргоспу  від  2  березня  1962  р.  трест  був
ліквідований.

Накази по тресту з основної діяльності та особового складу. Річні виробничі програми
тресту; плани капіталовкладень, плани з праці, техпромфінплани підприємств. Статистичні
та  річні  звіти  тресту  і  підприємств  про  виконання  виробничих  планів,  планів  з  праці  та
техпромфінпланів.  Штатні  розписи  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат
тресту. Розрахункові відомості на видачу заробітної плати.

Харківська контора Головного управління азотної промисловості Народного
комісаріату хімічної промисловості СРСР (“Головазот”)

            Ф. Р-1865, 38 од. зб., 1935–1939 рр. Опис.

Заснована у грудні 1935 р.
Ліквідована у серпні 1939 р.

Накази,  розпорядження  і  інструкції  вищестоящих  організацій  з  питань  діяльності.
Протоколи технічних нарад при керуючому конторою. Річні плани і звіти про їх виконання.
Списки та особові справи працівників.
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1-й  державний меблевий комбінат  ім.  Щорса  державного міжобласного тресту
меблевої промисловості „Укрмеблі”, м. Харків

Ф.Р-4927, 27 од. зб., 1943-1952 рр. Описи.

Створений у 1919 р.  як деревообробна фабрика,  яка  у 1938 р.  отримала назву 1-й
Харківський  меблевий  комбінат  ім.  Щорса  Українського  республіканського  тресту
меблевої промисловості „Укрмеблі”. 
1941 р. евакуйований до м. Уфа. У 1943 р. повернувся до Харкова.
За станом на 1952 р.  комбінат виробляв корпусні  меблі:  канцелярські  шафи, столи,
стільці та інші меблі широкого вжитку.

Накази народного комісаріату (з 1946 р. – Міністерства) лісової промисловості (1943,
1944,  1949).  Промислово-фінансові  плани  комбінату  (1946-1952)  та  лісопильного
виробництва  (1947).  Річні  бухгалтерські  звіти  комбінату  (1944-1952)  та  звіти  з  основних
показників  виробництва  (1949).  Штатні  розписи  та  кошториси  витрат  на  утримання
адміністративно-управлінського апарату (1947-1949, 1952). Матеріали про збитки, заподіяні
комбінату німецько-фашистськими окупантами (1944).

Трест меблевої, деревообробної та паперової промисловості
“Мебледеревпапірпром” Управління легкої промисловості Харківського

раднаргоспу

            Ф. Р-5415, 577 од. зб., 1955–1960 рр. Описи.

Заснований 17 жовтня 1955 р. на підставі Постанови РМ УРСР № 1164 від 23 вересня
1955 р. з назвою: Міжобласний меблево-деревообробний трест Південних та Східних
районів УРСР. На підставі Постанови № 35 від 23 вересня 1957 р. перейменований у
трест  меблевої,  деревообробної  та  паперової  промисловості.  Підпорядковувався
Харківському Раднаргоспу.
Ліквідований Постановою Харківського Раднаргоспу № 58 від 9 березня 1960 р.

Накази вищих установ та керівників тресту з питань діяльності і особового складу.
Техпромфінплани, плани з праці та плани капітальних робіт, меблевих фабрик і артілей. Акти
приймання нових збудованих фабрик, акти ревізій. Витяги з паспортів підприємств. Звіти і
пояснювальні записки до них про роботу тресту та підвідомчих підприємств. Особові справи
співробітників тресту і фабрик “Мебледеревпапірпрому”.

Харківський обласний трест промисловості будівельних матеріалів
“Промбудматеріал” відділу місцевої промисловості  Харківського облвиконкому

             Ф. Р-1655, 661 од. зб., 1932–1937 рр. Описи.

Утворений у листопаді 1932 р. на підставі наказу Харківського облуправління важкої
промисловості від 28 листопада 1932 р. Ліквідований 1 березня 1939 р. Постановою
Харківського  облвиконкому   від  25  лютого  1939  р.  На  момент  ліквідації
підпорядковувався відділу місцевої промисловості облвиконкому.

Накази по тресту, протоколи виробничо-технічних нарад працівників, технічних рад,
обласної  конференції  керівних  працівників  будівельної  промисловості,  нарад  активу
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робітників.  Технічні  промислово-фінансові  плани  підприємств  тресту  та  підсумки  їх
виконання.   Акти  обслідування  роботи  заводів  тресту.  Зведення  і  листування  про  хід
виконання  планів  роботи  підприємствами,  потужність  цегельних  заводів  і  механізацію
виробничого процесу на підприємствах тресту. Особові анкети працівників тресту.

Харківське губернське об'єднання лісової промисловості (“Харліс”) Харківської
губернської ради народного господарства

            Ф. Р-371, 56 од. зб., 1922–1923 рр. Опис.

Утворене  1  травня  1922р.  на  підставі  Постанови  Харківської  губернської  ради
народного господарства від 22 квітня 1922 р.
В  обов’язки  “Харлісу”  входило:  заготівля,  вивіз,  продаж  і  переробка  деревини  з
відведених йому промислових площ в інші губернії для потреб установ і підприємств
Харківського губраднаргоспу. Ліквідоване у жовтні 1923 р.

Протоколи,  доповіді,  звіти,  відомості  про  організацію  і  діяльність  “Харлісу”.
Інструкції та циркуляри “Харлісу” для лісових районів, справи про прийом лісорайонів, акти
прийому-передачі та оціночні відомості на лісові відводи “Харлісу”. Статистичні відомості
про заготівлю, переробку, вивіз та продаж лісу на ділянках та лісопильних заводах “Харлісу”.
Листування  з  губвиконкомом,  губекономнарадою,  губпланом,  лісорайонами  про  тарифні
питання,  про  колективні  договори  на  поставку  лісоматеріалів  та  дров.  Листування  про
прийом та здачу лісоматеріалів, заключний баланс ліквідкому.

Харківська контора державного лісопроектного та лісопромислового тресту
Північно-Західної області “Північзахліс”

             Ф. Р-4621, 17 од. зб., 1927–1928 рр. Опис.

Відомості про дати існування відсутні.

Накази по конторі. Головні книги. Відомості про виплату заробітної плати та списки
робітників і службовців контори.

Харківське районне управління підприємствами Українського державного
лісопромислового тресту

            Ф. Р-1466, 52 од. зб., 1929–1930 рр. Опис.

Відомості про дати існування відсутні.

Виробничі програми і фінансові плани, кошториси, звіти. Листування з лісозаводами з
питань  виробництва,  капітального  будівництва,  про  виконання  замовлень.  Листування  з
трестом, його розпорядження, циркуляри.
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Харківський державний трест комбінованих дрібних підприємств
“Держкомдріб”

            Ф. Р-1125, 1 од. зб., 1926–1927 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Звіт за 1926–1927 операційний рік.

Уповноважений правління державними трестованими підприємствами паперової
промисловості України (Укрпапіртрест)

            Ф. Р-4743, 2 од. зб., 1922 р. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Листування з правлінням Укрпапіртресту і Донецькою фабрикою.

Харківське відділення Всесоюзного об’єднання паперової промисловості
“Союзпапір”

            Ф. Р-4380, 1 од. зб., 1929–1930 рр. Опис.

Відомості про дати існування відсутні.

Листування  з  паперовим  синдикатом  ВРНГ  УСРР,  правлінням  “Союзпапір”,
“Коксобензол” про виконання замовлень і порядок їх розподілу.

Правління об’єднаного виробництва будівельних матеріалів у Харківській
губернії “Будмінерал” Харківського губернського відділу місцевої промисловості

            Ф. Р-4542, 2 од. зб., 1922–1925 рр. Опис.

Відомості про дати існування відсутні.

Циркуляри та накази Вищої  ради народного господарства УСРР і  Харківської  ради
народного  господарства  про  відновлення  промисловості,  надання  відомостей  про  збитки,
завдані блокадою та інтервенцією, регулювання заробітної плати, з особового складу.

Харківське обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів
“Харківбудматеріали” Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР

            Ф. Р-6421, 1350 од. зб., 1961–1986 рр. Описи.

Наказом Міністерства будівництва УРСР від 17 грудня 1956 р. № 110 в м. Харкові був
створений  трест  по  виробництву  будівельних  деталей,  конструкцій  та  матеріалів
“Будматеріали-82”. В процесі своєї діяльності трест декілька разів перейменовувався.
З  25  грудня  1975  р.  отримав  назву:  Харківське  обласне  виробниче  об’єднання
будматеріалів.
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Накази  та  розпорядження  директора  об’єднання  з  основної  діяльності.  Протоколи
засідань  при головному інженері,  науково-технічного  товариства.  Виробничі,  промислово-
фінансові, технічні, бухгалтерські плани та звіти про їх виконання об’єднанням і підлеглими
підприємствами.  Штатні  розписи  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат
об’єднання і підприємств. Матеріали профспілкового комітету.

Харківське відділення Всесоюзного синдикату силікатної промисловості
“Промсилікат”

                                                             Ф. Р-4437, 2 од. зб., 1929 р. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Протокол  засідання  пленуму  асортиментного  бюро.  Особові  справи  співробітників
відділення.

Харківський силікатний трест відділу місцевої промисловості Харківського
окрвиконкому (ХОВМП)

            Ф. Р-4344, 34 од. зб., 1926–1928 рр. Опис, каталог.

Дати утворення та ліквідації тресту не виявлені.

Накази, циркуляри, директиви ВРНГ, ДПУ УСРР з основної діяльності. Листування з
різними  установами  про  стан  і  роботу  цегелень;  з  особового  складу.  Списки  робітників
тресту.

Куп'янський силікатно-цегляний вапняний трест відділу місцевої промисловості
Куп’янського окрвиконкому

Ф. Р-3649, 10 од. зб., 1926–1929 рр. Опис.

Відомості про дати існування відсутні.

Накази  Всеукраїнської  ради  народного  господарства  про  договори  з  іноземними
фірмами.  Циркуляри  та  інструкції  відділів  Куп’янського  окрвиконкому  про  чистку
радянського  апарату,  про  стан  виробництва  і  охорону  заводів  та  листування  з  ними,  про
фінансовий стан заводів. Списки співробітників тресту.

Виробничі підприємства будіндустрії “Харківзалізобетон”

            2 фонди, 950 од. зб., 1963–2001 рр. Описи.

Наказом  Міністра  будівництва  УРСР  №  156  від  19  серпня  1963  р.  утворений
Харківський державний трест по виробництву залізобетонних конструкцій та деталей.
З 11 травня 1974 р. на підставі наказу Міністерства промислового будівництва УРСР
№ 195 трест перетворено у виробниче об’єднання “Залізобетон”
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Наказом  Української  державної  корпорації  “Укрбуд”  № 393  від  22  грудня  1993  р.
об’єднання було ліквідоване, на його базі організоване ВАТ “Харківзалізобетон”, яке
16 березня 2001 р. було ліквідоване на загальних зборах акціонерів.

Накази  і  розпорядження  керівних  установ  та  керівника  об’єднання  з  основної
діяльності  і  особового складу.  Протоколи технічних нарад,  нарад при керівнику тресту та
засідань  місцевкому.  Плани  з  виробничої  діяльності  об’єднання  та  заводів  і  звіти  про  їх
виконання. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат об’єднання
і заводів. Відомості нарахування заробітної плати.

Виробниче  об’єднання  “Харківзалізобетон”  Державного  виробничого  об’єднання
підприємств будіндустрії,  деревообробки та будматеріалів  Міністерства  будівництва
України, ф.Р-5877, 935 од. зб., 1963–1993 рр.
Відкрите акціонерне товариство “Харківзалізобетон” (ВАТ “Харківзалізобетон”), ф.Р-
6497, 15 од. зб., 1993–2001 рр.

Трест Харківського окружного об’єднання комбінованої текстильної та швейної
промисловості (“Хардержтекстильшвейпром”)

            Ф. Р-1781, 16 од. зб., 1924–1930 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації тресту не виявлені.

Циркуляри,  накази  об’єднання  та  тресту.  Протоколи  засідань  фракції  правління
губернського відділу професійної  спілки робітників  швейної  промисловості.  Листування з
Харківським  окрвідділом  місцевої  промисловості  та  підприємствами  з  питань  випуску
продукції, з особового складу системи „Текстильшвейпрому”.

Харківське відділення акціонерного товариства Всеросійського синдикату
швейної промисловості

            Ф. Р-4860, 5 од. зб., 1923–1924 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації відділення не виявлені.

Головні та касові книги.

Трест текстильної, швейної та трикотажної промисловості
“Текстильшвейтрикотажпром” управління легкої промисловості Харківського

раднаргосту

           Ф. Р-5228, 297 од. зб., 1957–1959 рр. Описи.

На підставі розпорядження Харківського Раднаргоспу № 19 від 16 липня 1957 р. на
базі тресту швейної промисловості був організований трест текстильної, швейної та
трикотажної промисловості.
Ліквідований 19 червня 1959 р. на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР №
731 від 16 червня 1959 р.
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Накази,  розпорядження  вищих установ  та  директора  тресту  з  основної  діяльності.
Протоколи  нарад  при  директорі  тресту.  Плани  фабрик  з  основної  діяльності.  Ліміти  по
капітальному будівництву, акти ревізій фабрик та акти нещасних випадків на виробництві.
Річні звіти та кон’юнктурні огляди роботи фабрик тресту.

Харківський обласний швейний трест (“Хароблшвейтрест”) управління місцевої
промисловості Харківського облвиконкому

            Ф. Р-1550, 542 од. зб., 1934–1937 рр. Опис.

“Хароблшвейтрест”  розпочав  діяльність  11  жовтня  1934  р.  Керував  підлеглими
підприємствами швейної промисловості області.
Ліквідований наприкінці 1936 р.

Постанова  Харківського  облвиконкому  про  затвердження  статуту  тресту.  Накази
вищих установ та керівника тресту з основної діяльності. Протоколи нарад при керівникові
тресту.  Виробничі  плани та контрольні  цифри тресту і  підлеглих фабрик.  Технічні  норми
виробітку, відомості щодо продукції, що виробляється фабриками тресту, технічні кошториси
будівництва та ремонту на фабриках. Прейскуранти цін. Листування з різними організаціями
про випуск продукції, закупівлю сировини, з капітального будівництва та з особового складу.
Звіти про виконання планів трестом та фабриками. Постанови, розпорядження, протоколи,
плани, листування, баланси ліквідаційної комісії.

Трест швейної промисловості управління легкої промисловості Харківського
раднаргоспу

            Ф. Р-5227, 318 од. зб., 1955–1957 рр. Описи.

Постановою Ради Міністрів УРСР № 1935 від 22 грудня 1954 р. з 1 січня 1955 р. в м.
Харкові  організовано  трест  швейної  промисловості,  який  керував  підприємствами
швейної промисловості в Ворошиловградській, Запорізькій, Кримській, Полтавській,
Сталінській,  Сумській,  Харківській  та  Чернігівській  областях.  В 1957 р.  трест  був
ліквідований розпорядженням Харківського Раднаргоспу № 19 від 16 липня 1957 р. з
передаванням функцій Тресту текстильної, швейної та трикотажної промисловості.

Статут  тресту.  Накази,  розпорядження  керівних  установ  та  директора  тресту  з
основної діяльності. Протоколи і стенограми нарад при директорі тресту, міжобласних нарад
та нарад представників фабрик при тресті. Річні плани та звіти про їх виконання фабриками і
трестом. Акти прийому-передавання фабрик та артілей тресту. Акти ревізій. Штатні розклади
та кошториси адміністративно-господарських витрат тресту.

Швейне виробниче об’єднання “Харків” Міністерства легкої промисловості
УРСР

            Ф. Р-6353, 482 од. зб., 1965–1979 рр.  Описи.

Швейне  об’єднання  “Харків”  було  організоване  на  підставі  Постанови  №  416
Харківського  Раднаргоспу  від  19  листопада  1965  р.;  керувало  швейними
підприємствами м. Харкова. З 1966 р. діє в системі Міністерства легкої промисловості
УРСР.
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Накази по швейному об’єднанню з основної діяльності. Протоколи засідань науково-
технічного товариства,  фабкому та місцевкому. Технічні,  промислові,  виробничі,  фінансові
плани,  плани  з  праці  підприємств  об’єднання  та  звіти  про  їх  виконання.  Ліміти  по
виробництву  і  собівартості  швейних  виробів.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарчих витрат виробничого об’єднання.

Харківське виробниче швейне об’єднання “Дитодяг” Міністерства легкої
промисловості УРСР

            Ф. Р-6374, 536 од. зб., 1966–1976 рр. Описи.

Постановою Ради Міністрів УРСР № 1182 від 4 грудня 1965 р. на базі Харківської
спеціалізованої  фабрики  “Дитодяг”  організоване  виробниче  об’єднання  „Дитодяг”.
Керувало  підлеглими  підприємствами.  Діяло  в  системі  Міністерства  легкої
промисловості УРСР.

Розпорядження, накази, директивні вказівки вищих установ та директора об’єднання з
основної  діяльності.  Протоколи  засідань  фабрично-заводського  комітету  та  місцевкому
об’єднання.  Технічні,  промислово-фінансові,  виробничі  плани,  плани з  праці  та звіти з їх
виконання  об’єднанням  і  підлеглими  підприємствами.  Норми  та  розцінки  на  вироби
підприємств,  технічні  завдання.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат об’єднання.

Харківський обласний державний трест суконної промисловості “Харсукно”
управління легкої промисловості Харківського облвиконкому

            Ф. Р-1555, 816 од. зб., 1934–1936 рр. Описи.

Утворений  у  травні  1934  р.  на  підставі  Постанови  президії  Харківського
облвиконкому від 5 травня 1934 р. Ліквідований Постановою президії  Харківського
облвиконкому від 7 грудня 1936 р.

Накази і розпорядження по тресту. Протоколи  нарад при головному інженері тресту,
технічних  нарад  по  капітальному  будівництву  і  засідань  балансової  комісії  тресту.  Річні
плани, звіти, матеріали до річних звітів, відомості про діяльність тресту та суконних фабрик,
показники виконання плану,  продуктивності  праці,  фонду зарплати.  Технічні  розрахунки і
калькуляції  собівартості  готової  продукції  фабрик, прейскуранти і  розцінки на продукцію.
Листування  з  різними  установами  про  виконання  планів,  якість  і  собівартість  продукції,
підготовку  кадрів  та  ін.  Титульні  списки,  кошториси,  проектні  завдання  по  капітальному
будівництву  та  ремонту  по  тресту  та  фабриках.  Кошториси  для підготовки  кадрів.  Звіти,
програми і навчальні плани школи ФЗУ та професійно-технічних курсів.
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Харківський обласний державний трест трикотажної і рукавично-панчишної
промисловості “Хартрикотажтрест” управління місцевої промисловості

Харківського облвиконкому

            Ф. Р-1556, 692 од. зб., 1934–1936 рр. Описи.

На  підставі  Постанови  Харківського  облвиконкому  в  1934  р.  засновано  обласний
державний трест трикотажної і рукавично-панчишної промисловості.
Ліквідований 10 грудня 1936 р. Постановою президії Харківського облвиконкому від 7
грудня      1936 р.

Накази по тресту,  протоколи нарад при управлінні  Хартрикотажтресту,  виробничих
нарад  тресту  і  його  фабрик,  нарад  технічних  керівників  та  працівників  фабричних
лабораторій.  Річні  плани  і  звіти  про  діяльність  тресту  та  фабрик,  контрольні  цифри  по
виробництву,  продуктивності  праці,  собівартості  готової  продукції  тощо;  зведений  аналіз
собівартості  продукції  по  тресту  і  підлеглим  фабрикам.  Титульні  списки,  плани
фінансування, періодичні звіти, відомості та листування з різними установами про капітальне
будівництво  та  реконструкцію  трикотажних  фабрик,  житлових  і  соціально-побутових
об’єктів.  Навчальні  плани,  програми,  кошториси,  відомості,  листування  про  підготовку
кадрів,  організацію і  роботу шкіл ФЗУ, професійно-технічних курсів  та розподіл  молодих
фахівців.

Харківське виробниче трикотажне об’єднання Міністерства легкої
промисловості УРСР

            Ф. Р-6345, 334 од. зб., 1965–1976 рр. Описи.

В листопаді 1965 р. було організоване Харківське виробниче об’єднання трикотажних
підприємств.  Наказом  №  408  Укрголовтрикотажпрому  Міністерства  легкої
промисловості  УРСР  від  31  грудня  1975  р.  об’єднання  було  реорганізоване  в
виробниче трикотажне об’єднання.
Займалось  господарсько-економічним  та  технічним  керівництвом  трикотажних
фабрик в м. Харкові.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищих  установ  та  генерального  директора  з
основної  діяльності.  Технічно-промислово-фінансові  плани  підприємств,  виробничі
програми  об’єднання.  Карти  технологічних  нормативів,  довідки  і  розрахунки  на  вироби
підприємств.  Звіти  про  основну  діяльність  та  капіталовкладення.  Штатні  розклади  і
кошториси адміністративно-господарчих витрат об’єднання.

Харківське відділення Південно - Українського районного шкіряного тресту
(Райшкіртрест)

            Ф. Р-4407, 4 од. зб., 1922–1925 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Розпорядження по Харківському відділенню райшкіртресту. Листування з Наркоматом
внутрішньої торгівлі УСРР і окружною військо-господарською приймальною комісією про
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порядок  проведення  заготівлі  та  прийому  шкірсировини.  Список  осіб  адміністративно-
технічного персоналу райшкіртресту.

Управління тресту державного об’єднання шкіряної промисловості відділу
місцевої промисловості Харківського окрвиконкому

            Ф. Р-927, 9 од. зб., 1923–1928 рр. Опис.

Відомості про дати існування не виявлені.

Циркуляри, директиви Харківської окружної Ради народного господарства (ХОРНГ) і
відділу  місцевої  промисловості  Харківського  окрвиконкому  (ХОВМП).  Листування  з
установами,  виробничими  організаціями  Держшкіроб’єднання  про  виконання  державних
замовлень,  випуск продукції,  робітників  системи об’єднання,  облік військовозобов’язаних,
пожежну охорону. Журнали реєстрації вхідних документів.

Харківське виробниче взуттєве об’єднання Міністерства легкої промисловості
УРСР

            Ф. Р-6363, 1054 од. зб., 1964–1976 рр. Описи.

Постановою № 400 від 18 листопада 1964 р. Харківського Раднаргоспу в м. Харкові
організоване об’єднання взуттєвих підприємств на базі Харківської взуттєвої фабрики
№ 5, яке з 16 березня      1966 р. перейменоване у виробниче взуттєве об’єднання.
Підпорядковане Міністерству легкої промисловості УРСР.

Постанови, плани, листування про створення об’єднання. Накази та розпорядження
дирекції з основної діяльності. Плани виробництва і звіти про їх виконання підприємствами
об’єднання.  Розрахунки  товарної  продукції  підприємств,  технології  пошиву  взуття.
Листування  з  різними  організаціями  про  виконання  виробничих  програм,  про  виробничі
потужності підприємств об’єднання, обмін досвідом, з питань спеціалізації та нормування на
фабриках. Плани, звіти та протоколи засідань місцевкому.

Всеукраїнське відділення Всесоюзного об’єднання скляно-порцеляно-фаянсової
промисловості “Союзсклопорцеляна”

            Ф. Р-3769, 76 од. зб., 1922–1931 рр. Описи.

На підставі наказу Всеукраїнського державного об’єднання порцелянових, фаянсових
і  скляних  заводів  1  жовтня  1922  р.  було  утворено  Харківську  контору  цього
об’єднання,  в  жовтні  1928  р.  реорганізовану  в  Харківське  відділення  Всесоюзного
синдикату силікатної промисловості. В квітні 1930 р. відділення передане у відання
Всесоюзного  об’єднання  скляно-порцеляно-фаянсової  промисловості
“Союзсклопорцеляна”.  В січні  1931 р.  Харківське відділення було реорганізоване у
Всеукраїнське відділення Всесоюзного об’єднання “Союзсклопорцеляна”. Ліквідоване
1 червня 1931р.

Постанови,  накази,  циркуляри,  розпорядження  керівних  установ.  Накази  по
відділенню  з  основної  діяльності  та  особового  складу.  Наказ,  циркуляри,  протоколи  про
ліквідацію Всеукраїнського відділення “Союзсклопорцеляна” (1931). Протоколи нарад при
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плановому відділі ВРНГ СРСР, торгівельних нарад, засідань асортиментного бюро та пунктів
Харківського  відділення  (1928–1929),  матеріали  з’їзду  представників  заводів  тресту
порцелянової, фаянсової та скляної промисловості (1922). Календарні, фінансові плани, річні
та щомісячні звіти, доповідні записки, кон’юнктурні огляди по відділенню про будівництво
та діяльність скляних і порцеляново-фаянсових підприємств. Витяг з контрольної книги по
розробці вогнетривкої глини, прейскурант на дзеркальну продукцію. Листування з різними
установами,  закладами  та  підприємствами  з  основної  діяльності,  фінансових  питань,
особового складу та ін. Штатні розклади та кошториси адміністративних витрат відділення.
Підписний  лист  працівників  відділення  на  позику  “П’ятирічка  в  4  роки”  (1931).  Списки,
особові рахунки працівників відділення.

Харківський державний обласний жировий парфюмерно-косметичний трест
“Харжет” управління місцевої промисловості Харківського облвиконкому

            Ф. Р-1467, 200 од. зб., 1930–1935 рр. Описи, каталог.

Трест  організовано  на  підставі  наказу  Наркомату  постачання  УСРР  № 666  від  20
грудня 1933 р. на базі ліквідованого Укржиртресту.
Ліквідований  наказом  облмісцевпрому  від  1  жовтня  1935  р.,  з  передаванням
підвідомчих підприємств Народному комісаріату харчової промисловості СРСР.

Наказ  про  організацію  тресту;  накази  по  тресту  з  основної  діяльності.  Протоколи
засідань адміністративно-господарського відділу. Виробничі плани тресту та підлеглих йому
фабрик. Листування з різними установами про виконання замовлень, закупівлю сировини,
ремонт обладнання та з особового складу тресту. Проекти, пояснювальні записки, листування
про  будівництво  нових  фабрик.  Звіти  про  роботу  тресту  та  фабрик.  Штатні  розклади  і
кошториси адміністративно-господарських витрат тресту. Зведені баланси, відомості витрат
фабрик та відомості собівартості продукції. Списки працівників тресту.

Харківське відділення Всесоюзного об’єднання цукрової промисловості
(Цукортрест)

            Ф. Р-4452, 5 од. зб., 1926–1931 рр., Опис.

Дати створення і ліквідації не встановлені.

План  роботи  Ананьївського  цукрового  заводу  на  1927  р.  Інвентарні  описи
Ананьївського  та  Конгресівського  цукрових  заводів.  Особиста  справа  управляючого
віділенням Келль А. Е.

Харківський обласний цукробуряковий трест Міністерства харчової
промисловості УРСР

            Ф. Р-4447, 3514 од. зб., 1939–1941, 1943–1969 рр. Опис.

Утворений на підставі наказу по Наркомату харчової промисловості СРСР № 458 від
28  жовтня      1934 р.  Здійснював  керівництво  і  контроль  за  діяльністю цукрових
комбінатів, заводів, цукрорадгоспів, що входили до складу тресту.

  У фонді є документи Укржиртресту за 1930–1932 рр.
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Накази  і  розпорядження  по  Харківському  цукробурякотресту,  протоколи  та
стенограми  нарад  директорів,  головних  інженерів  заводів  та  радгоспів,  господарського
активу,  технічних  конференцій  та  виробничих  нарад.  Накази,  звіти  і  листування  про
паспортизацію  заводів.  Зведені  промислово-фінансові  плани  тресту,  заводів,  радгоспів.
Плани, титульні списки, звіти про відбудову, капітальний ремонт та будівництво цукрових
заводів,  радгоспів,  бурякобрикетних  установок.  Акти  прийому  заводів.  Накази,  звіти,
листування  про  сільське  господарство  тресту;  відомості  про  забезпечення  насінневим
матеріалом радгоспів, боротьбу з шкідниками сільськогосподарських культур, запровадження
агротехнічних  заходів.  Накази,  звіти,  протоколи  Державної  кваліфікаційної  комісії,
кошториси, навчальні плани, листування про організацію і діяльність курсів для спеціалістів
цукрової  промисловості;  випуск  спеціалістів  Мурафською школою сільськогосподарського
учнівства, Первухінською школою ФЗУ механіків бурякорадгоспів, шоферів та ін. Річні звіти,
довідки про діяльність тресту, заводів, цукроварень, радгоспів. Річні бухгалтерські звіти по
тресту,  заводах,  радгоспах  і  підсобних  господарствах;  кошториси,  штатні  розклади  та
матеріали  документальних  ревізій.  Звіти  і  доповіді  про  відбудову  житлового  фонду,
зруйнованого німецько-фашистськими загарбниками.

Ізюмське об’єднання державних млинів відділу місцевої промисловості
Ізюмського окрвиконкому

            Ф. Р-1645, 21 од. зб., 1927–1928 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації не встановлені.
Циркуляри і розпорядження Ізюмського окрвиконкому. Кошториси та промфінплани,

відомості і звіти про діяльність млинів. Листування з особового складу.

Харківський млинарський трест Міністерства заготівлі СРСР

            Ф. Р-6061, 308 од. зб., 1939, 1943–1952 рр. Опис.

На  підставі  Постанови  РНК  СРСР  №  204  від  14  лютого  1933  р.  організовано
Харківський  млинарський  трест.  Здійснював  керівництво  виробничою  діяльністю
млинарських і круп’яних заводів та елеваторно-складських господарств Харківської,
Сумської та Полтавської областей.
Ліквідований Постановою РМ УРСР № 881 від 8 серпня 1957 р.

Статут та  положення про трест.  Накази вищестоящих установ і  керівника тресту з
основної  діяльності.  Протоколи  нарад  при  керівникові  тресту,  техвідділу,  господарського
активу та  місцевкому.  Промфінплани і  плани з  праці  тресту.  Акти приймання  збудованих
об’єктів. Звіти та кон’юнктурні огляди про роботу тресту.

Валківське млинарське управління Харківського обласного борошномельного
тресту

            Ф. Р-1925, 7 од. зб., 1932–1934 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.
Постанови,  розпорядження,  циркуляри  Харківського  обласного  борошномельного

тресту,  Валківського  районного  виконкому.  Списки  робітників  та  службовців  усіх  млинів
Валківського млинарського управління.
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Харківський державний обласний трест млинарської промисловості
“Хароблмлинтрест” управління продовольчих товарів Харківського

облвиконкому

            Ф. Р-4670, 410 од. зб., 1943–1956 рр. Опис, каталог.

Утворений в 1933 р. Ліквідований з 1 квітня 1956 р. на підставі рішення Харківського
облвиконкому від 2 квітня 1956 р. з передачею функцій та підприємств Харківському
обласному управлінню промисловості продовольчих товарів.

Положення  та  статут  тресту.  Накази  по  тресту,  промислово-фінансові  та  технічні
плани  тресту  та  млинів,  плани,  доповідні  записки  та  звіти  про  відбудову  і  роботу
млинарських підприємств та річні експлуатаційні звіти про роботу млинів. Титульні списки,
плани  фінансування,  проекти,  кошториси,  відомості  про  витрати;  протоколи  балансових
комісій  та  відомості  про  стан  капітальних  робіт  по  відбудові,  реконструкції  та  новому
будівництву  млинарських  підприємств;  протоколи  нарад  експертно-технічного  бюро
Міністерства  харчової  промисловості  УРСР  та  висновки  по  проектах  відбудови  та
реконструкції  млинів.  Плани та  звіти  про роботу  по автоматизації  і  механізації  трудових
процесів  на  млинах,  відомості  про  наявність  і  стан  устаткування.  Річні  відомості
Хароблмлинтресту про кількість і якість переробленого зерна та олії. Квартальні звіти про
впровадження винаходів, технічних удосконалень та раціоналізаторських пропозицій. Зведені
річні  бухгалтерські  звіти  Харківського  обласного  млинарського  тресту  та  млинарських
підприємств. Акти про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками млинарським
підприємствам Харківської області.

Харківське виробниче (обласне) об’єднання хлібопекарної промисловості
Міністерства харчової промисловості УРСР

            Ф. Р-6356, 1769 од. зб., 1941, 1943–1979 рр. Описи.

Об’єднання  засновано  в  1932  р.  як  Харківський  державний  трест  хлібопекарної
промисловості.    14 березня 1966 р. трест перейменовано в Харківський (обласний)
трест хлібопекарної промисловості, а з 27 лютого 1976 р. – в Харківське виробниче
(обласне) об’єднання хлібопекарної промисловості.
Керувало  міськими  та  районними  підприємствами  хлібопекарної  промисловості  на
території  м. Харкова і Харківської області.

Статут об’єднання. Накази вищестоящих установ та керівника об’єднання з основної
діяльності.  Протоколи  і  стенограми  засідань  господарського  активу,  балансових  комісій,
місцевкому.  Плани  та  звіти  про  їх  виконання  об’єднанням  і  підлеглими  підприємствами.
Рецептури,  стандарти,  технологічні  інструкції  щодо  виробництва  хлібобулочних  та
макаронних виробів. Книги реєстрацій раціоналізаторських пропозицій. Штатні розклади та
кошториси адміністративно-господарських витрат об’єднання.
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Харківське виробниче об’єднання молочної промисловості

Ф.Р-5054, 3485 од.зб., 1943-1991 рр.Описи.

У вересні 1931 р. став до ладу Харківський міський молочний завод ім. Мікояна, який
напередодні  війни був  одним з найпотужніших молочних  підприємств  Радянського
Союзу. Перед війною це підприємство іменувалось  вже комбінатом, він мав мережу
підпорядкованих йому молочних заводів та баз на терені Харківської області.
В 1941 р. комбінат було евакуйовано з Харкова, але частина обладнання залишалась в
окупованому місті.  22  серпня  1943 р.  корпуси  комбінату  були  підірвані  та  спалені
німецькими військами.
Комбінат розпочав виробничу діяльність у звільненому Харкові 26 серпня 1943 р. під
назвою Харківський міськмолзавод ім. Мікояна. З 13 вересня 1943 р. знову отримав
назву комбінату           ім. Мікояна. Діяв в системі Харківського обласного тресту
„Масломолпром”,  що  входив  до  управління  Укрголовмасломолпром  Наркомату
м’ясної та молочної промисловості УРСР. 
З  2  березня  1944р.  комбінат  діяв  як  самостійна  господарська  одиниця,  з
підпорядкуванням  безпосередньо  Укрголовмаслопрому,  а  не  обласному  тресту
„Масломолпром”.
За станом на 21 березня 1953 р. комбінат перебував у віданні Головного правління
молочної промисловості  Міністерства м’ясної та молочної промисловості  УРСР. На
підставі  розпорядження  Ради  народного  господарства  Харківського  економічного
адміністративного району від 28 червня 1957 р. Харківський молочний комбінат ім.
Мікояна з підлеглими підприємствами було передано у відання Управління м’ясної та
молочної промисловості РНГ. З 1 січня 1966 р. комбінат з підлеглими підприємствами
(ім’я  Мікояна  в  документах  не  згадується)  передано  у  відання  Укрголовмолоко
Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР. З 1 серпня 1967 р. комбінат
було перейменовано у Харківське управління молочної промисловості із збереженням
підпорядкування. Наказом Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР від
26  листопада  1975  р.  №489  та  наказом  управління  від  19  січня  1976р.  №3
підприємство  отримало  назву  Харківське  виробниче  об’єднання  молочної
промисловості.    

Накази по Харківському молочному комбінату (1943-1967), Харківському управлінню
( з  1976 – промисловому об’єднанню) (1967-1991).  Протоколи нарад керівників  районних
заготівельних контор та виробничих нарад (1943-1975); протоколи засідань ради директорів
об’єднання  (1976-1979,  1986).  Розпорядження  Харківського  РНГ  (1958-1966).  Річні
промислово-фінансові  плани  комбінату  (з  1967  –  управління,  з  1976  –  виробничого
об’єднання) та підлеглих установ  (1946-1991).  Затверджені  штатні  розклади та кошториси
адміністративно-господарських витрат підприємств молочної  промисловості  області  (1943-
1986). Річні баланси комбінату, районних заготівельних контор та інших підвідомчих установ
(1943-1961);  річні  бухгалтерські  звіти  та  звіти  з  виробничої  діяльності  установ  молочної
промисловості  області  (1946-1991).  Титульні  списки  та  інші  документи  на  капітальне
будівництво (1945-1969); акти вводу в експлуатацію об’єктів комбінату (з 1967 – управління)
(1947-1982). Інформаційні документи про роботу молочного комбінату та його підприємств
(1944-1967); документи про роботу з кадрами. Відомості про раціоналізацію виробництва та
винахідництво  на  підприємствах  молочної  промисловості   (1956-1982).  Договори  про
соціалістичне  змагання  та  довідки  про  їх  виконання  (1953-1988).  Документи  місцевого
комітету  профспілки  працівників  харчової  промисловості  (протоколи,  довідки,  кошториси
працівників)  (1965-1991).  Документи  про  наукову  організацію  праці  та  про  діяльність
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науково-технічного товариства.  Акти від 1 грудня  1943 р. про втрати та збитки, заподіяні
окупантами підприємствам комбінату  в  1941-1943 рр.  (Р-5054,  оп.1,  спр.5,  арк.181).  Акти
приймання трофейного устаткування (1945, 1947).   

Харківське об’єднання м’ясної промисловості Міністерства м’ясної та молочної
промисловості УРСР

            Ф. Р-6218, 603 од. зб., 1970–1975 рр. Опис.

На підставі наказу Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР від 3 липня
1970  р.  №  224   було  утворено  Харківське  об’єднання  м’ясної  промисловості.
Займалось  керівництвом  підвідомчими  підприємствами,  розподілом  між  ними
обладнання, транспорту, сировини, матеріалів, палива.

Накази, постанови, розпорядження вищестоящих установ та директора об’єднання з
основної діяльності. Плани об’єднання і підлеглих підприємств та звіти про їх виконання.
Листування  з  різними  установами  про  експортні  поставки  об’єднання.  Акти  приймання
збудованих підприємств. Протоколи засідань місцевкому.

Харківський міжобласний трест Головного управління птахопереробної
промисловості “Укрголовптахопром” Міністерства м’ясної та молочної

промисловості УРСР

           Ф. Р-4331, 398 од. зб., 1943–1955 рр. Опис.

Наказом від 3 грудня 1943 р. по Українському тресту птахопереробної промисловості
була відновлена діяльність Харківської обласної контори тресту, яка існувала до 1941
р. Керувала птахокомбінатами, заготівельними конторами, приймальними пунктами,
базою постачання і збуту на території області.
Наказом Українського  головного  управління  птахопереробної  промисловості  від  27
червня 1944 р. контора була реорганізована у Харківський обласний трест, який у 1952
р.  був  реорганізований  у  міжобласний  трест.  До  складу  тресту  увійшли
птахокомбінати Полтавського тресту.
Ліквідований у 1953 р.,  знов заснований у тому ж році і  ліквідований остаточно 1
грудня 1955 р. наказом Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР від 5
листопада 1955 р.

Постанови вищестоящих установ про діяльність птахокомбінатів. Накази по тресту з
основної діяльності. Затверджені типові статути установ Міністерства м’ясної та молочної
промисловості. Зведені річні промислово-фінансові плани, бухгалтерські звіти про діяльність
тресту, зведені річні статистичні таблиці обліку робітників і службовців та системи оплати
праці.  Доповіді  та  звіти  про  запровадження  винахідницьких  і  раціоналізаторських
пропозицій. Ліквідаційний баланс тресту.

Харківська контора Державного синдикату рибної промисловості
“Харрибсиндикат”

            Ф. Р-610, 33 од. зб., 1928–1929 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.
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Постанови,  накази,  циркуляри,  та  інструкції  Наркомторгу  УСРР,  Наркомату
робітничо-селянської інспекції УСРР, Держрибсиндикату і Харківської контори. Протоколи
загальних  зборів  співробітників  контори.  Договори  з  торговельними  організаціями  про
продаж продукції. Посвідчення та довідки співробітників контори.

Харківський обласний рибний трест відділу місцевої промисловості
Харківського облвиконкому (“Хароблрибтрест”)

            Ф. Р-1468, 180 од. зб., 1933–1936 рр. Опис.

Утворений у 1933 р. На підставі Постанови президії Харківського облвиконкому від
13 червня      1936 р. був ліквідований.

Накази  по  тресту  з  основної  діяльності.  Протоколи  нарад  при  дирекції  тресту.
Промислово-фінансові плани, контрольні цифри, річні і статистичні звіти про роботу тресту
та  риболовецьких  господарств.  Плани,  звіти,  титульні  списки  на  капітальне  будівництво
риболовецьких  господарств.  Листування  з  різними  організаціями  про  виконання  планів,
організацію  роботи  і  постачання  населення  рибою.  Накази,  протоколи,  кошториси  та
заключний звіт ліквідаційної комісії.

Харківське відділення Курського спиртодріжджового тресту

            Ф. Р-4204, 44 од. зб., 1924–1928 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації відділення не виявлені.

Циркуляри, розпорядження по тресту.
Накази відділення з особового складу.
Договори та  угоди  з  різними закладами.  Кошториси  прибутків  і  видатків.  Річні  та

квартальні  звіти з основної  діяльності.  Книги обліку матеріалів,  торгових видатків,  обліку
робітників і службовців. Колективні угоди та протоколи загальних зборів робітників.

Харківське агровиробниче об’єднання плодоовочевої продукції
„Харківплодовочгосп” Головного управління з питань садівництва,

виноградарства та виноробної промисловості Міністерства плодоовочевого
господарства УРСР

Ф. Р-6520, 18 од. зб., 1986-1989 рр. Опис.

Утворено згідно з Постановою №463 Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1985 р. і
ліквідований за  наказом Харківського  обласного  агропромислового  комітету  від  17
січня  1986  р.  „Про  ліквідацію  Харківського  виробничо-аграрного  об’єднання  з
садівництва  і  виноробної  промисловості  (Харківрадгоспвинпром).  Об’єднання
„Харківплодовочгосп”  підпорядковувалося  безпосередньо  Головвинпрому  УРСР,  в
його відання були 17 радгоспів у різних районах Харківської області.

Накази генерального директора об’єднання з основної діяльності (1988-1989). Звіти
об’єднання  „Харківплодовочгосп”  і  підвідомчих  йому  радгоспів  про  підсумки  збирання
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врожаю; зведений аналіз  виробничо-фінансової  діяльності  об’єднання за 1986 – 1990 рр.;
річні бухгалтерські звіти об’єднання і радгоспів.

Харківське виробниче об’єднання спиртової промисловості Українського
промислового об’єднання спиртової, лікеро-горілчаної і крохмальної

промисловості “Укрспирткрохмаль” Державного агропромислового комітету
УРСР

            Ф. Р-611, 2909 од. зб., 1943–1988 рр. Описи, каталог.

Заснований  9  вересня  1933  р.  як  Харківський  спиртовий  трест.  Здійснював
керівництво підприємствами та організаціями спиртової  промисловості  на території
України,  постачання  їх  сировиною,  паливом,  а  також  відав  збутом  продукції  цих
підприємств.
Наказом  №  1  генерального  директора  Українського  промислового  об’єднання
спиртової  промисловості  від  3  серпня  1976  р.  спиртотрест  перейменований  у
Харківське виробниче об’єднання спиртової промисловості.
Постановою  №  250  Ради  Міністрів  УРСР  від  23  серпня  1988  р.  об’єднання
ліквідовано, а його функції покладено на Харківський лікеро-горілчаний завод.

Статут  і  положення  про  трест.  Накази  вищестоящих  організацій  та  генерального
директора  з  основної  діяльності  і  особового  складу.  Протоколи  нарад  при  головному
інженері;  засідань  технічних  нарад,  дегустаційних  комісій.  П’ятирічні,  перспективні,
бухгалтерські плани об’єднання, зведені плани заводів з виробництва, собівартості продукції,
наукової  організації  праці.  Акти  прийому-передавання  заводів  об’єднання.  Звіти  та
пояснювальні  записки  до  них  об’єднання  і  заводів.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських  витрат.  Відомості  на  виплату  зарплати;  списки  робітників
об’єднання  та  його  підприємств;  особові  справи  співробітників  об’єднання.  Протоколи
місцевкому.

Харківське обласне відділення Ленінградського державного тютюнового тресту

            Ф. Р-4623, 6 од. зб.. 1924–1926 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Головна та касова книги. Анкети, посвідчення та листування з особового складу.

Харківське відділення Ленінградського державного музичного тресту (Музтрест)

            Ф. Р-349, 5 од. зб. 1927–1928 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

              Інструкції правління тресту, листування з трестом та іншими організаціями з питань
особового складу.
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Підприємства виробничо-художніх промислів Харківської області (ОАФ)

            Ф. Р-6339, 2662  од. зб., 1944–1992 рр. Описи.

Харківська  промислова  артіль  “Вишивальниця  Харківщини”  розпочала  свою
діяльність у 1926 р. Артіль займалась виготовленням строчковишитих виробів. З 1947
по 1960 рр. в артіль на правах філій та цехів увійшли декілька артілей: Березівська
артіль  ім.  Жукова,  Балаклійська  ім.  8-го  Березня,  Богодухівська  та  Валківська
“Вишивальниці”,  Харківські  ім.  8-го  Березня  та  ім.  23-го  Серпня,  промартіль
“Об’єднання”,  с.  Трояни Запорізької  обл.,  Чугуївська фабрика художніх  виробів ім.
Рєпіна та інші.
Наказом  керівника  Головного  управління  місцевої  промисловості  та  побутового
обслуговування  населення  при  Раді  Міністрів  УРСР  від  3  грудня  1960  р.  №  2а
промартіль була ліквідована, а на її  базі  організована Харківська фабрика художніх
виробів “Вишивальниця Харківщини”. З 1 квітня 1961 р. перейменована у Харківську
фабрику художніх виробів “Україна”. 11 січня 1970 р. на базі фабрики „Україна” та
Вовчанської фабрики художніх виробів ім. 20-ти річчя Жовтня утворено виробничо-
художнє  об’єднання  “Україна”,  а  з  жовтня  1988  р.  знов  реорганізоване  у  фабрику
“Україна”.
В 1997 р. фабрика ліквідована в зв’язку з банкрутством.

Накази директора фабрики з основної діяльності та особового складу. Плани фабрики
та звіти про їх виконання. Розрахунки виробничих потужностей. Плани упровадження нової
техніки.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  фабрики.
Алфавітні книги руху робітників фабрики. Відомості нарахування зарплати, особові картки,
книги пошани фабрики.

Документи артілей та фабрик, що увійшли до складу ОАФ:
Фабрика “Україна”, оп. 1-5, 2072 од. зб., 1961–1992 рр.
Кооперативно-промислова  артіль  “Вишивальниця  Харківщини”,  оп.  6,  93  од.  зб.,
1944–1960 рр.
Кооперативно-промислова артіль “Зірка”, оп. 7, 25 од. зб., 1947–1955 рр.
Кооперативно-промислова артіль ім. 8-го Березня, оп. 8, 2 од. зб., 1948 р.
Балаклійська кооперативно-промислова артіль ім. 8-го Березня, 
оп. 9, 5 од. зб., 1945–1949 рр.
Кооперативно-промислова артіль ім. Жукова, с. Береки, Первомайського р-ну, оп. 10. 3
од. зб., 1946–1948 рр.
Богодухівська кооперативно-промислова артіль, оп. 11, 6 од. зб., 1945–1949 рр.
Валківська кооперативно-промислова артіль “Вишивальниця”, оп. 12, 6 од. зб., 1944–
1949 рр.
Вовчанська кооперативно-промислова артіль “20 років  Жовтню”,  оп.  13,  52 од.  зб.,
1945–1960 рр.
Вовчанська фабрика ім. 20 років Жовтня, оп. 14,  28 од. зб., 1961–1969 рр.
Красноградська кооперативно-промислова артіль “Перемога”, оп. 15, 36 од. зб., 1945–
1960 рр.
Красноградська кооперативно-промислова артіль ім. Калініна, оп. 16, 4 од. зб., 1947–
1949 рр.
Люботинська кооперативно-промислова артіль “Зірка”, оп. 17, 1 од. зб., 1947 р.
Лозівська кооперативно-промислова артіль “Вишивальниця”, оп. 18, 4 од. зб.,   1948–
1950 рр.
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Чугуївська кооперативно-промислова артіль ім. 7-ї сесії Верховної Ради СРСР,     оп.
19, 101 од. зб.. 1944–1960 рр.
Чугуївська фабрика художніх виробів ім. Рєпіна, оп. 20, 4 од. зб., 1960–1962 рр.
Кооперативно-промислова артіль ім. Крупської с. Н. Водолага, оп. 21, 5 од. зб.. 1946–
1949 рр.
Кооперативно-промислова артіль ім. 15-річчя Жовтня. м. Охтирка, Сумської обл., оп.
22, 37 од. зб., 1944–1960 рр.
Охтирська фабрика художніх виробів ім. 15-річчя Жовтня, оп. 23, 79 од. зб.,     1960–
1987 рр.
Кооперативно-промислова артіль ім. 18-річчя Жовтня, с. Куземено, Грунського району,
Сумської обл., оп. 24, 3 од. зб., 1944–1946 рр.
Кооперативно-промислова  артіль  “Художня  вишивка”,  м.  Сватово,
Ворошиловградської області, оп. 25, 70 од. зб., 1945–1950 рр.
Красноградська фабрика художніх виробів “Перемога”, оп.26, 9 од. зб.,              1960–
1964 рр.
Харківська фабрика художніх виробів “Вишивальниця Харківщини”, оп. 27, 17 од. зб.,
1960 р.

Науково-виробниче об’єднання “Радіант” Харківського обласного відділення
радянського фонду милосердя та здоров’я

            Ф. Р-6469, 7 од. зб., 1990–1992 рр. Опис.

Засноване 26 січня 1990 р. Основні завдання і напрямки діяльності: науково-дослідні,
проектні та впроваджувальні роботи у всі галузі народного господарства; виробництво
продукції  виробничо-технічного  призначення,  організація  виробництва  товарів
народного  споживання,  виготовлення  медтехніки  для  лікарень  і  санаторіїв,
спорудження та ремонт об’єктів соціального, культурно-побутового та промислового
призначення. 1 вересня 1992 р. припинило діяльність.

Накази з особового складу. Відомості нарахування заробітної плати. Особові справи
працівників.

Харківський коксохімічний завод

            Ф. Р-6075, 714 од. зб., 1943–1969 рр. Описи.

Утворений в 1932 р. в системі Наркомату важкої промисловості СРСР.
Основна функція – виробництво коксу та хімічних продуктів.
За  період  існування  перебував  у  віданні  різних  відомств.  З  листопада  1965 р.  –  у
віданні Головного управління коксохімічної промисловості “Головкокс” Міністерства
чорної металургії СРСР.

Накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу  з  основної
діяльності.  Протоколи технічних нарад, узгодження оптових цін; засідань, звітно-виборчих
профспілкових  конференцій;  засідань  завкому.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі
плани,  плани з  праці  та звіти заводу про їх виконання.  Плани наукової  організації  праці;
розвитку та упровадження нової техніки. Рацпропозиції та матеріали про їх упровадження.
Звіти  про  науково-дослідні  роботи.  Акти  випробувань  обладнання.  Статистичні  звіти  про
наявність і діяльність лабораторій,  конструкторських і експериментальних відділів. Норми
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витрат сировини та матеріалів. Періодичні статистичні звіти про виконання норм виробітку
та  про  склад  фонду  заробітної  плати.  Звіти  про  роботу  з  кадрами.  Штатні  розклади  та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Колективні  угоди  та  звіти  про
перевірку їх виконання.

Харківський державний республіканський завод з переробки вторинних чорних
металів (Вторчормет)

            Ф. Р-6102, 808 од. зб., 1943–1971 рр. Описи.

Утворений  в  березні  1939  р.  на  підставі  наказу  Народного  комісаріату  чорної
металургії СРСР.
В період існування перебував в віданні різних міністерств і відомств. З листопада 1965
р. – Українського республіканського виробничого об’єднання по заготівлі, переробці
та збуту вторинних чорних металів (“Укрвторчормет”) Міністерства чорної металургії
УРСР.

Картка  державної  реєстрації  заводу  (1953).  Постанови,  накази,  розпорядження
вищестоящих установ, директора заводу, головного інженера заводу з основної діяльності.
Протоколи нарад при директорі заводу, технічних нарад, засідань бюро з раціоналізації  та
винахідництва;  партійно-господарського  активу;  профспілкових  конференцій,  загальних
зборів робітників і завкому заводу. Техніко-промислово-фінансові, виробничі плани, плани з
праці та звіти заводу про їх виконання. Рацпропозиції та звіти про їх упровадження. Норми
витрат і розцінки на переробку брухту. Звіти по капітальному будівництву. Річні звіти про
освоєння коштів на заходи по оздоровленню умов праці. Акти, звіти, листування з питань
охорони  праці,  техніки  безпеки.  Довідки  про  стан  культурно-побутового  обслуговування
трудящих  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат
заводу. Колективні угоди завкому з адміністрацією заводу. Акт збитків, заподіяних німецько-
фашистськими загарбниками заводу (1943).

Харківський завод алюмінієво-бронзових сплавів Головного управління з
обробки кольорових металів Міністерства кольорової металургії СРСР

            Ф. Р-5773, 634 од. зб., 1941, 1943–1966 рр. Описи.

Завод  утворено  в  1935  р.  як  Харківський  завод  вторинних  кольорових  металів.  В
період  своєї  діяльності  завод  декілька  разів  змінював  підпорядкування  та
перейменовувався. З  18 березня 1960 р. отримав назву Харківський завод алюмінієво-
бронзових  сплавів.  Основною  діяльністю  заводу  було  виробництво  вторинного
алюмінію, бронзи та латуні з лому кольорових металів.

Статут заводу. Накази, розпорядження керівних установ, директора заводу з основної
діяльності.  Протоколи  засідань  технічних  нарад  та  місцевкому.  Техніко-промислово-
фінансові,  виробничі,  товарні,  бухгалтерські  плани,  плани з  праці  та  звіти  заводу  про їх
виконання.  Положення  про  відділи  заводу.  Титульні  списки  та  звіти  про  капітальне
будівництво. Раціоналізаторські пропозиції. Штатні розклади та кошториси адміністративно-
господарських  витрат  заводу.  Списки  стахановців  та  ударників  заводу.  Акт  про  збитки,
заподіяні німецько-фашистськими загарбниками (1943).
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Харківський ордена Леніна турбінний завод ім. С. М. Кірова

            Ф. Р-5742, 1812 од. зб., 1933, 1935–1941, 1944–1970 рр. Описи.

Створений  постановою  Президії  ВРНГ  СРСР  від  1  серпня  1929  р.,  уведений  в
експлуатацію  21  січня  1934  р.  під  назвою  Державний  союзний  Харківський
турбогенераторний  завод  Головенергопрому  Наркомату  важкого  машинобудування
СРСР. У 1934 р. заводу присвоєно ім’я С. М. Кірова. З січня 1937 р. по березень 1939
р.  об’єднаний  з  Харківським  електромеханічним  заводом  і  функціонував  під
загальним  найменуванням:  Державний  союзний  Харківський  електромеханічний  і
турбогенераторний  завод.  З  березня  1939  р.  став  підприємством  під  назвою:
Державний союзний Харківський турбогенераторний завод ім. С. М. Кірова. З квітня
1954 р. іменується Харківським турбінним заводом ім. С. М. Кірова. З 4 червня 1957 р.
по грудень 1965 р.  завод у системі різних управлінь Харківського раднаргоспу,  з 2
грудня  1965  р.  -  Міністерства  важкого,  енергетичного  і  транспортного
машинобудування СРСР. В 1966 р. нагороджений орденом Леніна.

Проект  заводу  (1933).  Положення  про  цехи  та  відділи.  Постанови,  накази,
розпорядження, директивні листи вищих установ, директора заводу, головного конструктора
заводу з основної діяльності. Протоколи нарад при директорі та головному інженерові заводу,
технічних  нарад,  засідань  виробничо-технічної  ради  майстрів;  ради  молодих  спеціалістів,
учбово-методичної  ради виробничо-технічного навчання.  Протоколи та рішення технічних
конференцій. Протоколи звітно-виборчих, загальних зборів і засідань завкому. Перспективні,
комплексні,  техніко-промислово-фінансові, виробничі плани та програми, плани з праці та
звіти  заводу  про  їх  виконання.  Плани  науково-дослідних  робіт,  кошториси  витрат  на  їх
виконання. Плани наукової організації виробництва, праці, управління, соціального розвитку.
Протоколи, звіти, листування про упровадження нової техніки, виконання науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт. Аналізи роботи цехів. Специфікації, схеми виготовлення
турбін і генераторів. Протоколи, акти, відомості випуску продукції, відправки її замовникам.
Списки  замовників.  Винаходи  і  рацпропозиції,  довідки  та  розрахунки  їх  ефективності;
темплани та звіти про їх надходження і упровадження. Плани, переліки, графіки, листування
про  науково-технічне  співробітництво  заводу  з  підприємствами  Німеччини  та  Японії.
Титульні  списки  і  звіти  по  капітальному  будівництву.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських витрат заводу.  Колективні  угоди та  матеріали  перевірки їх
виконання. Фотоальбоми, присвячені виробничій діяльності заводу. Плани заходів, довідки,
листування про надання шефської допомоги колгоспам Харківської області. Подання, списки,
рішення про присвоєння звання бригад і ударників комуністичної праці. Списки робітників,
нагороджених медаллю “За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”

Дергачівський завод турбокомпресорів

            Ф. Р-6415, 1340 од. зб., 1943–1985 рр. Описи.

Утворений в 1930 р.  під назвою: завод “Незаможник” на базі  приватновласницької
майстерні знарядь рамкового бджільництва, заснованої у 1887 р. З 1943 р. існував під
назвою  Дергачівський  механічний  завод  (дату  перейменування  не  встановлено),  в
квітні 1966 р. перейменований у Дергачівський машинобудівний завод, в березні 1970
р. – у Дергачівський завод турбокомпресорів.
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За  період  свого існування  підпорядковувався  різним Міністерствам і  відомствам,  з
січня  1975  р.  –  у  віданні  Всесоюзного  промислового  об’єднання  по  виробництву
тракторних і комбайнових двигунів “Союзтрактородвигун” Міністерства тракторного
та сільськогосподарського машинобудування СРСР.

Постанови,  накази,  розпорядження,  директивні  вказівки  вищестоящих  установ,
директора заводу з основної діяльності. Протоколи засідань міністерських колегій, технічних
нарад,  балансової  комісії  та  завкому,  загальних  зборів  і  профспілкових  конференцій,
партійно-профспілкового та господарського активу. Паспорти заводу (1981–1985). Виробничі
програми, техніко-промислово-фінансові, товарні плани, плани собівартості продукції, плани
з  праці  та  звіти  заводу  про  їх  виконання.  Плани  економічного,  соціального  розвитку,
реконструкції  та переоснащення заводу;  науково-дослідних,  проектних і  конструкторських
робіт; автоматизації та механізації виробництва, упровадження передових технологій; роботи
з кадрами, зміцнення трудової дисципліни; плани роботи завкому та звіти про їх виконання.
Зведені відомості про технічний рівень продукції. Карти технологічних процесів, розцінки,
норми витрат часу на виготовлення вузлів і механізмів. Результати дослідів, інформації про
якість продукції.  Відомості про виконання договорів про науково-технічну співдружність з
іншими підприємствами.  Рацпропозиції  та  звіти  про  їх  упровадження.  Статистичні  звіти,
акти  перевірки,  довідки  про  стан  охорони  праці,  техніки  безпеки,  промислової  санітарії.
Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Аналізи
виробничої та фінансово-господарської діяльності. Колективні угоди та матеріали перевірки
їх виконання. Списки, характеристики передовиків виробництва

Харківський котельно-механічний завод

            Ф. Р-6378, 325 од. зб., 1952–1965 рр. Описи.

Утворений в 1952 р. на підставі наказу Міністерства електростанцій СРСР. Основна
функція  –  виготовлення  металевих  конструкцій  для  монтажу  теплових
електростанцій.
На протязі  свого існування підпорядковувався різним міністерствам і  відомствам,  з
жовтня  1965 р.  –  в  віданні  монтажного  тресту  “Теплоенергомонтаж”  Міністерства
енергетики та електрифікації СРСР.

Накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу  з  основної
діяльності. Протоколи нарад при директорі та головному інженерові заводу, технічних нарад,
засідань технічної ради, бюро раціоналізації та винахідництва; профконференцій, завкому та
загальних  зборів  робітників  і  службовців.  Промислово-фінансові,  виробничі  плани,  плани
собівартості  продукції,  бухгалтерські  плани  та  звіти  заводу  про  їх  виконання.  Довідки  і
листування  про  передові  методи  праці,  рацпропозиції  та  отриману  економію  від  їх
упровадження, з приводу реконструкції та основної діяльності заводу. Річні титульні списки
капітальних робіт. Плани, звіти, пояснювальні записки про стан техніки безпеки та охорону
праці. Статистичні звіти про чисельність і склад робітників. Штатні розклади та кошториси
адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Акти  ревізій  фінансово-господарської
діяльності заводу. Колективні угоди та акти перевірки їх виконання.
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Харківський завод торгового машинобудування

            Ф. Р-5919, 772 од. зб., 1954–1976 рр. Описи.

Створений наказом № 394 Міністерства торгівлі УРСР від 21 серпня 1954 р. на базі
підсобних майстерень Харківського будівельно-монтажного управління Українського
республіканського тресту по будівництву підприємств торгівлі, як Харківський завод
торгового обладнання і будівельних деталей Міністерства торгівлі УРСР. З 18 квітня
1960 р. йменується: Харківський завод торгового обладнання. 1 січня 1963 р. до заводу
приєднаний завод холодильного і торгово-технологічного обладнання. З 31 січня 1964
р.  завод  іменується:   Харківський  експериментальний  завод  торгової  техніки;  з  15
січня 1966 р. перейменований у Харківський завод торгового обладнання Міністерства
машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів СРСР. 26
червня 1968 р. перейменований у Харківський завод торгового машинобудування того
ж Міністерства.
Виробляє  технологічне  обладнання  для  підприємств  торгівлі  і  громадського
харчування.

Рішення,  накази,  розпорядження  Міністерства  торгівлі  УРСР.  Міністерства
машинобудування для легкої  і харчової  промисловості  і  побутових приладів УРСР, тресту
“Укрторгбуд”,  Харківського  обласного  і  міського  виконкомів,  Харківського  міського
управління  торгівлі.   Накази  і  розпорядження  директора  заводу,  головного  інженера.
Положення про завод (1954). Протоколи технічних нарад, технічної ради, президії постійно-
діючої  виробничої  наради,  оперативно-виробничих  нарад,  засідань  балансової  комісії.
Промислово-фінансові плани, звіти з основної діяльності, про виконання науково-дослідних
робіт,  роботу  з  кадрами,  статистичні  звіти  виконання  плану,  про  чисельність  персоналу.
Протоколи  звітно-виборчих  зборів  членів  Всесоюзного  товариства  винахідників  і
раціоналізаторів,  нарад раціоналізаторів  заводу,  засідань  бюро робітничого винахідництва,
розрахунки ефективності упроваджених раціоналізаторських пропозицій. Журнал реєстрації
раціоналізаторських  пропозицій,  їх  перелік,  упроваджені  пропозиції.  Основні  техніко-
економічні  показники  заводу.  Довідка  про  стан  організації  виробництва  і  механізації
виробничих  процесів.  Картки  технологічних  процесів  виробництва  продукції  заводу.
Затверджені  технічні  умови  на  вироби.  Документи  з  освоювання  і  упровадження  нової
техніки  (довідки,  заходи  по  механізації,  автоматизації,  плани,  розрахунки  ефективності
витрат  на  впровадження  нової  техніки).  Перелік  зразків  машин,  які  рекомендуються  для
демонстрацій на міжнародній виставці-ярмарці (1969). Норми часу, розцінки, трудовитрати
на  вироби,  розрахунки  трудомісткості.  Прейскуранти  на  торговельне  обладнання.  Журнал
обліку  нещасних  випадків  на  виробництві,  звіти  про  нещасні  випадки.  Профспілкові
документи; протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань завкому, колективні договори,
укладені  між  завкомом  і  адміністрацією,  Штатні  розклади,  кошториси.  Документи
Харківського  заводу холодильного  і  торгово-технологічного  обладнання  за  1960–1962 рр.:
статут  заводу,  накази  директора.  Плани  та  звіти  про  діяльність,  упроваджені
раціоналізаторські пропозиції, Штатні розклади та кошториси.
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Харківський завод підйомно-транспортного устаткування ім. В. І. Леніна (ПТУ
ім. В.І. Леніна)

            Ф. Р-5697, 1140 од. зб., 1937–1941, 1943–1970 рр. Описи.

Будівництво  заводу  було  розпочато  у  1930  р.  Частково  завод  був  введений  в
експлуатацію 15 грудня 1931 р. під назвою – завод підвісних доріг (“Підвісдор”). 1
липня 1932 р. був об’єднаний із заводом “Електроталь” та перейменований у завод
підйомно-транспортних  споруд  ім.  В.  І.  Леніна,  пізніше  –  у  Харківський  завод
підйомно-транспортного  устаткування  ім.  В.І.  Леніна.  В  грудні  1961  р.  до  складу
заводу увійшов Харківський завод будівельних машин. В різні роки завод перебував у
віданні різних міністерств і відомств, з січня 1966 р. – у віданні Міністерства важкого,
енергетичного та транспортного машинобудування СРСР. Основна продукція заводу –
електричні та будівельні баштові крани, електроталі, однорейковий транспорт.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу,
головного  інженера  заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи  нарад  при  директорі  та
головному інженерові заводу, технічних нарад, експертно-технічних комісій, технічної ради
заводу, профспілкових конференцій, засідань завкому та загальних зборів робітників заводу.
Комплексні, техніко-промислово-фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани, плани з
праці  та  звіти  про  їх  виконання.  Матеріали  про  роботу  науково-технічного  товариства,
первинної  організації  Всесоюзного  товариства  винахідників  і  раціоналізаторів.  Плани
розповсюдження та упровадження передових методів праці.  Рацпропозиції  та звіти про їх
упровадження.  Акти  перевірки  якості  експортної  продукції.  Звіти  про  виконання  плану
кооперативних  поставок.  Титульні  списки  на  капітальне  будівництво.  Доповіді,  звіти  про
стан техніки безпеки та промсанітарії на заводі. Звіти про патентну та винахідницьку роботу.
Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Звіти  про
роботу  шкіл  по  вивченню  передових  методів  праці.  Матеріали  по  присвоєнню  звань
“Ударник комуністичної праці” та “Кращій за професією”. Колективні угоди профспілки з
адміністрацією  заводу.  Звіти  про  роботу  товариських  судів.  Акти  евакуації  заводу  до  м.
Іжевськ (1941).

Харківський експериментальний завод свердловинного обладнання тресту
“Укргідроспецфундаментбуд”

            Ф. Р-5721, 459 од. зб., 1944–1978 рр. Описи.

В травні 1944 р. був організований Харківський інструментальний завод, який з 25
березня  1969  р.  був  перейменований  у  Харківський  експериментальний  завод
свердловинного обладнання з підпорядкуванням тресту “Укргідроспецфундаментбуд”.

Положення  та  акт  державної  реєстрації  заводу  (1944).  Накази  та  розпорядження
вищих установ і директора заводу з основної діяльності.  Протоколи технічних, експертно-
технічних,  виробничих  нарад  та  місцевкому.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,
фінансові.  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та  звіти  заводу  про  їх  виконання.
Раціоналізаторські пропозиції. Акти ревізій. Штатні розклади та кошториси адміністративно-
господарських витрат заводу.
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Харківський державний союзний ордена Леніна машинобудівний завод “Світло
шахтаря”

            2 фонди, 2316 од. зб., 1925–1926, 1930–1940, 1943–1975 рр. Описи.

В 1919 р.  був націоналізований Харківський машинобудівний завод фон-Дітмара;  у
1920 р. перейменований у Перший державний металевий завод, а в листопаді 1922 р. –
у Харківський державний машинобудівний завод “Світло шахтаря”. У 1939 р. завод
був нагороджений орденом Леніна.
Перебував в системі Міністерства вугільної промисловості СРСР.
Продукція заводу призначена для вугільної промисловості.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу,
головного технолога з основної діяльності. Протоколи засідань при директорі та головному
інженерові  заводу,  технічних нарад,  місцевкому.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,
бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та  звіти  заводу  про  їх  виконання.  Паспорти  заводу,
відомості про прийняті раціоналізаторські пропозиції, розрахунки виробничих потужностей.
Плани,  довідки,  акти,  звіти  про  якість  продукції,  що  виробляється.  Штатні  розклади  та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Комплекти  заводської
багатотиражної газети “Шахтарка”.

Харківський  державний  союзний  ордена  Леніна  машинобудівний  завод  “Світло
шахтаря”, ф.Р-241, 5 од. зб., 1925–1926, 1930–1940 рр.
Харківський  державний  союзний  ордена  Леніна  машинобудівний  завод  “Світло
шахтаря”  Всесоюзного  промислового  об’єднання  вугільного  машинобудування
Міністерства вугільної промисловості СРСР, ф.Р-5651, 2311 од. зб., 1943–1975 рр.

Барвінківський машинобудівний завод “Червоний промінь” Головного
управління гірничого машинобудування Міністерства вугільної промисловості

СРСР

            Ф. Р-5991, 620 од. зб., 1933, 1943–1968 рр. Описи.

В 1917 р. Барвінківський завод “Классен Фрезе і Дікк” був націоналізований і отримав
назву  Барвінківський  завод  гірничого  обладнання  “Червоний  промінь”.  В  1953  р.
перейменований у Барвінківський завод “Червоний промінь”, а з 12 грудня 1965 р. –
Барвінківський  машинобудівний  завод  “Червоний  промінь”.  Підпорядковується
Головному  управлінню  гірничого  машинобудування  Міністерства  вугільної
промисловості  СРСР.  Продукція  заводу  –  парові  котли,  насоси,  шахтні  вагонетки,
транспортери, шахтні лебідки.

Історична  довідка  про діяльність  заводу (1933).  Постанови,  накази,  розпорядження
вищих  установ,  директора  заводу,  головного  інженера  з  основної  діяльності.  Протоколи
нарад при директорі та головному інженерові заводу, технічних нарад, місцевкому. Техніко-
промислово-фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти заводу
про  їх  виконання.  Плани  та  титульні  списки  капітальних  робіт,  розрахунки  виробничих
потужностей  заводу,  раціоналізаторські  пропозиції.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Акт  про  збитки,  заподіяні  німецько-
фашистськими загарбниками заводу (1943).
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Харківський державний завод тютюнового машинобудування Управління
верстатобудівної та інструментальної промисловості Харківського раднаргоспу

            Ф. Р-5720, 338 од. зб., 1943–1961 рр. Описи.

В  1921  р.  в  м.  Харкові,  при  тютюновій  фабриці,  були  організовані  центральні
механічні майстерні з виробництва та забезпечення запасними частинами тютюнових
фабрик. В 1934 р. майстерні перетворені у завод точного машинобудування, а з серпня
1946  р.  завод  перейменований  у  державний  завод  тютюнового  машинобудування.
Підпорядковується Харківському раднаргоспу.

Статут  заводу.  Постанови  та  накази  вищих  установ,  директора  заводу  з  основної
діяльності. Протоколи технічних нарад, засідань місцевкому. Техніко-промислово-фінансові,
виробничі,  бухгалтерські плани, плани з праці  та звіти заводу про їх виконання.  Титульні
списки  капітальних  робіт,  раціоналізаторські  пропозиції.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Акт  про  збитки,  заподіяні  німецько-
фашистськими загарбниками (1943).

Харківський завод експериментального, технологічного, елеваторного і
млинарського машинобудування

            Ф. Р- 5695, 651 од. зб., 1945–1967 рр. Описи.

Створений 1 квітня 1945 р. на підставі наказу Наркомату заготівлі СРСР № 363 від 17
березня  1945 р.  на базі  машинно-прокатної  бази тресту “Елеваторбуд” під назвою
ливарно-механічний  завод  Українського  будівельного  управління  Всесоюзного
будівельно-монтажного тресту “Елеваторбуд”.  14 лютого 1947 р.  перейменований у
Харківський електромеханічний завод тресту “2-й Укрзаготбуд” Міністерства заготівлі
СРСР. 1 жовтня 1955 р. об’єднаний із будівельним комбінатом Всесоюзного тресту
підсобних  підприємств  “Заготбуддеталь”  і  перейменований  у  завод  елеваторного
обладнання і будівельних деталей того ж тресту Держкомітету Ради Міністрів СРСР
по хлібопродуктам.              13 березня 1961 р. перейменований у Харківський завод
експериментального, технологічного, елеваторного і млинарського машинобудування
Всесоюзного тресту “Спецелеватормлинмаш” Держкомітету заготівлі РМ СРСР, а з 19
вересня  1961  р.  Міністерства  заготівлі  УРСР.  Виробляє  млинарсько-елеваторне
обладнання.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції вищестоящих установ, директора заводу з
основної  діяльності.  Протоколи нарад при головному інженерові  заводу,  технічних  нарад,
засідань бюро раціоналізації та місцевкому, звітно-виборчих, загальних зборів колективу та
профспілкових  конференцій.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі  плани,  плани
капітальних  робіт.  Плани  з  праці  та  звіти  заводу  про  їх  виконання.  Раціоналізаторські
пропозиції  та  висновки  їх  розгляду.  Звіти  про  їх  надходження  та  упровадження.  Норми
витрат матеріалів, часу і розцінки на виробництво продукції. Титульні списки на капітальний
ремонт споруд і будівель. Звіти по капітальному будівництву. Акти прийому в експлуатацію
збудованих  об’єктів.  Статистичні  звіти  про  чисельність  та  склад  спеціалістів.  Штатні
розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Акти  ревізії
фінансово-господарської діяльності  заводу. Колективні  угоди профспілки з адміністрацією.
Списки цехів,  дільниць, бригад,  що змагаються  за звання колективів  комуністичної  праці.
Списки ударників комуністичної праці.
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Харківський завод поліграфічних машин (ХЗПМ)

            Ф. Р-6072, 275 од. зб., 1945–1965 рр. Описи.

Утворений на підставі розпорядження Ради Народних Комісарів СРСР від 10 квітня
1945 р. та наказу Народного комісаріату мінометного озброєння СРСР від 24 квітня
1945 р., у віданні якого і перебував до 1965 р.; в листопаді 1965 р. переданий у відання
Міністерства  машинобудування  для  легкої  і  харчової  промисловості  та  побутових
приладів СРСР.

Постанови,  накази,  розпорядження,  директивні  вказівки  вищестоящих  установ  з
основної  діяльності.  Протоколи  засідань  міністерських  колегій,  нарад  при  директорі  та
виробничих  нарад,  завкому,  загальних  зборів  робітників  заводу.  Комплексні,  техніко-
промислово-фінансові, виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти заводу про їх
виконання.  П’ятирічний виробничий план на 1946–1950 рр. Акти ревізій адміністративно-
господарської  діяльності  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат заводу. Колективні угоди завкому з адміністрацією заводу.

Харківський завод холодильних машин

            Ф. Р-5650, 1592 од. зб.. 1943–1975 рр. Описи.

У  1922  р.  на  базі  націоналізованого  чавуноливарного  заводу  Микулицького,  який
існував з 1916 р.,  був створений Механо-ливарний завод імені  МОДР Харківського
тресту  масового  виробництва,  у  1935  р.  перейменований  у  Державний
машинобудівний  завод  “Механоліт”  Головного  управління  машинобудування
Наркомату торгівлі СРСР. У 1943 р. перейменований у Державний союзний завод №
171 того ж Наркомату (з 1946 р. Міністерства).  4 серпня 1955 р. перейменований у
Харківський  завод  торгового  машинобудування,  з  8  грудня  1958  р.  в  системі
Міністерства  торгівлі  УРСР. 15 січня 1966 р.  перейменований у Харківський завод
холодильних машин. Перебуває в системі Міністерства машинобудування для легкої
та харчової промисловості і побутових приладів СРСР.
Виробляє  холодильне  і  технологічне  обладнання,  автомати  для  підприємств
громадського харчування.

Постанови, розпорядження Міністерства торгівлі СРСР про виробничо-господарську
діяльність  заводу.  Накази  директора  заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи  технічних
нарад, звітно-виборчої профспілкової конференції, засідань місцевкому. Техніко-промислово-
фінансові, виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти заводу про їх виконання.
Відомості  про  норми  часу  і  розцінки  на  виробництво  продукції,  раціоналізаторські
пропозиції.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.
Колективний договір заводу.

Зміївський машинобудівний завод

            Ф. Р-6234, 375 од. зб., 1949–1970 рр. Описи.

В  травні  1945  р.  відновив  діяльність  Зміївський  обозобудівний  завод.  В  1958  р.
реорганізований в Зміївський машинобудівний завод. Декілька разів за час існування
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завод перепідпорядковувався,  з листопада 1965 р. – у віданні Головного управління
комунального  машинобудування  Міністерства  будівельного,  дорожнього  та
комунального машинобудування УРСР.
Функції заводу спочатку – виготовлення бочко-тари, віялок, обозів та іншої продукції
широкого вжитку; після реорганізації – випуск машин для хімічного чищення одягу,
сушильно-прасувальних приладів.

Накази, розпорядження директора заводу з основної діяльності. Протоколи технічних
нарад,  завкому.  Техніко-промислово-фінансові  плани,  плани з праці та звіти заводу про їх
виконання.  Семирічний план розвитку заводу (1959–1965).  Генеральні  плани капітального
будівництва  і  реконструкції  підприємства.  Титульні  списки  по  капітальному  будівництву,
протоколи,  акти  про  відведення  земельних  ділянок  під  будівництво.  Акти  прийому  в
експлуатацію закінчених  об’єктів  будівництва.  Рацпропозиції  та  висновки  по них.  Плани,
доповіді, звіти, довідки про стан якості продукції, техніки безпеки, підготовку та підвищення
кваліфікації  кадрів.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат
заводу. Колективні угоди завкому з адміністрацією.

Харківський завод санітарно-медичного обладнання (“Санмедобладнання”)

            Ф. Р-5636, 14 од. зб., 1943–1947 рр. Опис.

Утворений  у  1933  р.  на  базі  майстерень  по  виробництву  санітарно-медичного
обладнання.  За  період  свого  існування  перебував  у  віданні  різних  міністерств  і
відомств, з червня 1946 р. переданий у відання Міністерства медичної промисловості
СРСР. В 1947 р. увійшов до складу знов утвореного Харківського заводу медичної
апаратури Міністерства охорони здоров’я УРСР.

Квартальні виробничі програми. Річні  звіти з основної діяльності. Титульні списки на
капітальні  ремонти.  Штатні  розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат
заводу.  Акт  інвентаризації  заводу  (1943).  Акт  збитків,  заподіяних  заводу  німецько-
фашистськими загарбниками (1943).

Харківський завод дорожніх машин Головного управління дорожнього
машинобудування Міністерства будівельного, дорожнього та комунального

машинобудування СРСР

            Ф. Р-5952, 804 од. зб., 1945–1970 рр. Описи.

В січні 1945 р. на основі Ремонтно-механічної бази утворено Харківський ремонтно-
механічний завод.
З 17 лютого 1946 р. перейменований у Харківський механічний завод, а з 11 січня
1950  р.  –  в  Харківський  завод  дорожніх  машин.  Підпорядкований  Міністерству
будівельного, дорожнього та комунального машинобудування СРСР.

Положення про завод. Постанови, накази, розпорядження вищих установ та директора
заводу з основної діяльності. Протоколи технічних нарад та місцевкому. Техніко-промислово-
фінансові,  бухгалтерські  плани,  плани з  праці  та  звіти про їх виконання.  Річні  виробничі
програми,  техніко-економічні  характеристики  заводу,  титульні  списки  капітальних  робіт,
раціоналізаторські  пропозиції.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат заводу.
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Харківський завод комунального машинобудування

            Ф. Р-6146, 458 од. зб., 1946–1969 рр. Описи.

В  1946  р.  на  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  УРСР  і  наказу  Міністерства
комунального  господарства  УРСР утворено завод пральних машин,  в  січні  1966 р.
перейменований в Харківський завод комунального машинобудування.  За час свого
існування декілька разів перепідпорядковувався, з січня 1966 р. – у віданні Головного
управління  комунального  машинобудування  (Головкомунмаш)  Міністерства
будівельного, дорожнього та комунального машинобудування УРСР.
Основні функції заводу – виробництво пральних і сушильних машин, центрифуг для
підприємств комунального господарства та інших підприємств і закладів.

Виробничо-технічний  паспорт  заводу  (1964).  Постанови,  накази,  розпорядження
керівних  установ,  директора  заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  завкому,
загальних  профспілкових  зборів.  Комплексні,  техніко-промислово-фінансові,  виробничі,
товарні плани, плани з праці та звіти заводу про їх виконання. Перспективні плани розвитку
заводу, науково-дослідних робіт, розвитку та упровадження нової техніки. Інвентаризаційні
відомості основних засобів заводу. Рацпропозиції  та акти їх упровадження в виробництво.
Норми  витрат  часу,  сировини  та  матеріалів,  розцінки  на  продукцію.  Плани,  протоколи,
інструкції, звіти, інформації про якість продукції, техніку безпеки, охорону праці. Довідки,
відомості  про  окремі  техніко-економічні  показники  роботи  заводу;  стан  використання
робочого  часу,  організації  праці,  зміцнення  трудової  дисципліни.  Штатні  розклади  та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Акти  ревізій  діяльності  заводу.
Колективні  угоди  завкому  профспілки  з  адміністрацією  заводу.  Листування  з  різними
організаціями  та  установами  з  питань  діяльності  заводу.  Статистичні  звіти  про  роботу
заводського товариства фізкультури ДСТ “Авангард” (1967–1969).

Завод по ремонту комунального обладнання Головного Управління промислових
підприємств Міністерства комунального господарства УРСР,      м. Харків

Ф. Р-6377, 231 од. зб., 1945-1963 рр. Опис.

Завод засновано 1 січня 1945 р. на підставі Постанови  Харківського міськвиконкому
від 30 жовтня 1943 р. №241. як комбінат Харківського міського тресту з постачання та
торгівлі  будівельними матеріалами і  обладнанням для житлового господарства.  З  1
листопада  1953  р.  був  реорганізований  у  завод  по  виробництву  дахового  листа  із
рідкого чавуну, а з 5 травня 1962 р. – в завод по ремонту комунального обладнання.
Підпорядковувався Міністерству комунального господарства УРСР.
Основна діяльність – виробництво будівельних матеріалів та ремонту комунального
обладнання.

Накази по заводу з основної діяльності та особового складу. Виробничі, промислові,
фінансові плани заводу та звіти про їх виконання. Титульні списки з технічного оснащення
заводу, кошториси ремонтно-будівельних робіт, інвентаризаційні відомості. Штатні розклади
та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат.  Відомості  нарахування  зарплати,
особові листки, списки та трудові книжки працівників заводу.
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Харківський завод “Теплоавтомат”

            Ф. Р-5949, 680 од. зб., 1943–1965 рр. Описи.

Створений у 1937 р., як Харківський завод “Теплоавтомат” Наркомату (з березня 1946
р.
Міністерства)  авіаційної  промисловості  СРСР.  З  11  листопада  1951  р.  завод
функціонує у системі Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР, з 24
вересня 1956 р. – Міністерства приладобудування і засобів автоматизації СРСР, з 15
червня  1957  р.  Харківського  раднаргоспу,  з  20  листопада  1965  р.  -  Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації і систем управління СРСР.

Накази,  розпорядження,  директиви  Наркомату  (Міністерства)  авіаційної
промисловості  СРСР,  Харківського  раднаргоспу  і  Управління  електротехнічної
промисловості  і  приладобудування  раднаргоспу,  тресту  “Теплоконтроль”.  Накази,
розпорядження  директора  заводу,  головного  інженера.  Паспорт  заводу  “Теплоавтомат”
(1947),  положення  про  завод  і  його  відділи  (1944,  1949).  Протоколи  загальних  зборів
господарського активу, технічних нарад у директора, нарад головних інженерів підприємств
тресту “Теплоконтроль”, технічних конференцій заводу по якості продукції, диспетчерських
нарад при директорі заводу. Технічні, промислово-фінансові плани, плани по проектуванню
та  випуску  виробів,  техніці  безпеки;  звіти  з  основної  діяльності,  статистичні  звіти  про
наявність  обладнання,  з  праці,  заробітної  плати.  Книга  обліку  раціоналізаторських
пропозицій.  Положення  про  уповноваженого  бюро  технічної  інформації  (1963),  про  раду
новаторів  заводу  (1963).  Інструкція  начальника  дослідно-конструкторського  бюро  заводу
(1964).  Документи  про  організацію  проектно-конструкторського  бюро  №  12  (1951).
Документи  про  перевірку  роботи  відділів  заводу  (1946).  Рапорти  директора  заводу.
Документи  про  розробку  інструкції  у  галузі  технології  приладобудування  і  комплексної
механізації і автоматизації. Довідки технічного відділу заводу про роботу по новій техніці.
Листування  з  різними  установами  про  упровадження  передових  технологій  (1965).
Протоколи випробувань дослідних зразків деталей та устаткування (1954). Документи про
експонати  заводу  на  міжнародних  виставках  і  ярмарках  (1957,  1962).  Документи  про
виконання  заводом  поставок  обладнання  Індійському  металургійному  заводу  (1957).
Прейскуранти відпускних цін на вироби (1946, 1947). Титульні списки капітальних витрат
заводу на відбудовчі роботи (1946). Норми часу і розцінки на деталі. Документи про навчання
та  підвищення  кваліфікації  робітників.  Штатні  розклади  і  кошториси.  Профспілкові
документи: протоколи звітно-виборчих конференцій, загальних зборів робітників, протоколи
засідань завкому, колективні договори, укладені між завкомом і адміністрацією.

Харківський ваговий завод

             Ф. Р-6382, 307 од. зб., 1943–1966 рр. Описи.

Дату  утворення  заводу  не  виявлено.  У  1943  р.  Харківський  вагоремонтний  завод
відновив діяльність. Перебував у віданні Народного комісаріату торгівлі СРСР. У 1945
р. завод перейменовано у Харківський ваговий завод.
З початку діяльності перебував у віданні різних міністерств і відомств, з грудня 1965
р. – Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР.
У 1966 р. припинив діяльність як самостійна одиниця; був об’єднаний з дослідним
виробництвом Харківського державного інституту мір і  вимірювальних приладів та
увійшов до складу утвореного Харківського експериментального заводу “Еталон”.
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Накази, розпорядження, інструкції вищестоящих установ, директора заводу. Техніко-
промислово-фінансові, виробничі плани, плани собівартості продукції, з праці та звіти заводу
про їх виконання. Рацпропозиції та звіти про їх упровадження. Норми витрат часу, розцінки
на виготовлення і  ремонт вагового обладнання.  Статистичні звіти про чисельність і  склад
робітників  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат
заводу. Колективні угоди та акти перевірки їх виконання.

Завод контрольно-вимірювальних приладів (КВП) Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР

             Ф. Р-5532, 614 од. зб., 1943–1965 рр. Описи.

Організований в 1935 р. при Українському науково-дослідному інституті металів, як
дослідний завод. З 1939 р. отримав назву завод контрольно-вимірювальних приладів
“Теплоприлад”,  а з           18 вересня 1943 р. – завод контрольно-вимірювальних
приладів “КВП”. Займався виробництвом та ремонтом теплотехнічних,  контрольно-
вимірювальних  електротехнічних  та  оптико-механічних  приладів  для  підприємств
металургійної промисловості.

Накази та розпорядження вищестоящих установ і директора заводу. Протоколи нарад
при директорі заводу, технічних нарад, засідань місцевкому. Техніко-промислово-фінансові,
виробничі,  бухгалтерські  плани,  плани з  праці  і  звіти  заводу  про їх  виконання.  Титульні
списки  капітального  будівництва,  ліміти  фінансування,  раціоналізаторські  пропозиції,
зведення про технічну характеристику заводу. Звіти про нещасні  випадки на виробництві.
Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.

Харківський завод по ремонту мір і вимірювальних приладів “Приладремонт”

             Ф. Р-6052, 162 од. зб., 1960–1966 рр. Описи.

Рішенням Харківського облвиконкому № 628 від 28 жовтня 1960 р. артіль “Друкарська
машинка” передана з промкооперації у відомство Управління місцевої промисловості
облвиконкому і перейменована у завод “Електроапарат”; з 29 березня 1961 р. до заводу
приєднана  галантерейна  фабрика  “Рекорд”,  з  лютого  1963  р.  підпорядкований
Управлінню  електротехнічної  промисловості  Харківського  раднаргоспу;  з  2  квітня
1964 р. Управлінню приладобудування раднаргоспу і перейменований у Харківський
завод по ремонту мір і вимірювальних приладів “Приладремонт”.
З  7  січня  1966  р.  завод  функціонує  у  системі  Комітету  стандартів,  мір  та
вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР.

Накази  Комітету  стандартів,  мір  та  вимірювальних  приладів  при  РМ  СРСР,
Харківського Раднаргоспу та його управління електричної  промисловості,  приладобудівної
промисловості.  Розпорядження  директора  заводу.  Протоколи  нарад  керівників  заводу,
засідань технічної  ради заводу з  питань організаційно-технічних заходів,  загальних зборів
раціоналізаторів та винахідників. Технічні промислово-фінансові плани, звіти про виконання
плану з праці та зарплати, звіти про нещасні випадки, статистичні звіти з виконання норм
виробітку,  з  підготовки  та  підвищення  кваліфікації,  чисельності  і  складу  робітників  і
службовців. Журнал раціоналізаторських пропозицій та статистичні звіти по раціоналізації.
Перелік  і  характеристика  виробів  новаторів  заводу,  кандидатів  в  учасники  ВДНГ  СРСР
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(1965). Документи з охорони праці та техніки безпеки (довідки, плани, звіти; інструкція з
техніки безпеки (1966)). Довідка по історії заводу (1964). Листування з Комітетом стандартів,
мір і вимірювальних приладів, з Харківським раднаргоспом з питань виробничо-технічної
роботи. Документи про передачу заводу галантерейної фабрики “Рекорд”, цехів Харківського
заводу  контрольно-вимірювальних  приладів  та  цехів  заводу  “Приладремонт”,  заводу
металовиробів. Штатні розклади та кошториси. Профспілкові документи; протоколи звітно-
виборчих  конференцій,  засідань  заводського  комітету,  колективні  договори,  укладені  між
завкомом і адміністрацією заводу, плани роботи і звіти про діяльність завкому, статистичні
звіти по всім розділам профспілкової роботи, кошториси.

Харківський релейний завод (головний) Харківського виробничо-технічного
об’єднання (ХВТО) “Радіореле”

             Ф. Р-6065, 2028 од. зб., 1944–1972 рр. Описи.

В 1944 р. на підставі наказу Народного комісаріату електропромисловості СРСР в м.
Харкові  у  складі  Державного  Союзного  проектно-монтажного  тресту  №  5  було
утворено завод № 2, в 1947 р. реорганізований в Державний телефонно-комутаторний
завод,  в  1958 р.  перейменований у Харківський релейний завод.  В 1970 р.  на  базі
Харківського  та  інших  профільних  заводів  України  було  утворено  Харківське
виробничо-технічне  об’єднання  по  виробництву  електромагнітних  реле  –  ХВТО
“Радіореле”,  а  завод  перейменовано  у  Харківський  релейний  завод  (головний).  В
період свого існування перебував у відання різних Міністерств  і відомств. 
З 1966 р. – у віданні Міністерства радіопромисловості СРСР.

Статут  заводу (1947);  положення про завод,  його підрозділи;  картки      державної
реєстрації заводу (1944, 1947, 1948). Статут та організаційна структура ХВТО “Радіореле”
(1970). Свідоцтво на право користування товарним знаком (1960). Накази,  розпорядження,
рішення  генерального  директора  об’єднання,  заводу.  Протоколи засідань  ради директорів,
нарад при генеральному директорі та головному інженерові, технічних нарад, конференцій,
засідань  бюро  з  раціоналізації  та  винахідництва,  засідань  профспілкового  комітету.
Комплексні, техніко-промислово-фінансові, виробничі, товарні плани собівартості продукції,
плани з праці та звіти заводу та ХВТО про їх виконання. Рацпропозиції. Акти, розрахунки з
модернізації  виробництва.  Норми  виробітку,  розцінки  на  виготовлення  деталей  та
інструментів. Титульні списки та звіти по капіталовкладенням. Технічні умови, протоколи,
листування, зауваження, довідки про реконструкцію та будівництво філіалів. Плани, звіти,
довідки з охорони праці, техніки безпеки; підготовки та підвищення кваліфікації робітників.
Архітектурно-планувальні  завдання  на  забудову  ділянок  будинками  для  робітників
підприємства. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.
Акти  ревізії  фінансово-господарської  діяльності  заводу.  Довідки  про  роботу  товариських
судів.  Накази,  характеристики,  показники,  довідки  про  присвоєння  звання  “Кращий  за
професією”.  Книга  Пошани  заводу.  Тексти  радіопередач  заводського  радіомовлення.
Листування з різними установами, організаціями, підприємствами з виробничої діяльності.

Харківський машинобудівний завод “Кондиціонер”

             Ф. Р-6078, 349 од. зб., 1939–1941, 1944–1966 рр. Описи.

На  базі  механічних  майстерень  тресту  громадського  будівництва  в  1932  р.  було
утворено  Харківський  державний  союзний  сантехнічний  завод.  В  травні  1945  р.
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перейменований  в  Харківський  котельно-бойлерний  завод,  в  лютому  1947  р.  –  в
Харківський  котельно-радіаторний  завод,  в  1954  р.  –  в  Харківський  завод
опалювально-вентиляційного обладнання; в липні 1960 р. реорганізований в головний
завод по виробництву кондиціонерів повітря та перейменований в Харківський завод
кондиціонерів; в січні 1966 р. перейменований в Харківський машинобудівний завод
“Кондиціонер”.
На протязі  свого існування підпорядковувався різним міністерствам і  відомствам,  з
січня  1966  р.  –  в  віданні  Головного  управління  по  машинам  для  виробництва
будівельних  матеріалів  Міністерства  будівельного,  дорожнього  та  комунального
машинобудування СРСР.

Постанови, накази, розпорядження вищестоящих установ, директора заводу з питань
діяльності. Протоколи засідань технічної ради та місцевкому, техніко-промислово-фінансові,
виробничі,  товарні  плани,  плани  з  праці  та  звіти  заводу  про  їх  виконання.  Звіти  по
капітальному будівництву; про виконання норм виробітку та складу фонду заробітної плати.
Звіти  про  роботу  організації  винахідників  і  раціоналізаторів;  про  надходження  та
упровадження  рацпропозицій.  Звіти,  довідки,  інформації  про  охорону  праці  та  техніку
безпеки.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.
Кошториси профбюджету. Колективні угоди та звіти про їх виконання.

Відкрите акціонерне товариство “Елітан” (ВАТ “Елітан”)

             Ф. Р-6199, 1916 од. зб., 1948–2004 рр. Описи.

На підставі наказу Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР від 2 червня 1948
р. було утворено Харківський завод радіодеталей, введений в експлуатацію у 1951 р. В
лютому 1966 р. перейменований в Харківський завод “Радіодеталь”, в грудні 1977 р.
реорганізований в Харківське виробниче об’єднання “Елітан” (ВО “Елітан”).
В період свого існування перебував у віданні різних міністерств і відомств, з 1965 р. –
в віданні Міністерства електронної промисловості СРСР.
В 1994 р. на підставі Указу Президента України від 15 червня 1993 р. ВО “Елітан”
було приватизоване та реорганізоване у відкрите акціонерне товариство “Елітан” (ВАТ
“Елітан”).
У 2004 р. на підставі рішення господарського суду Харківської області ВАТ “Елітан”
ліквідоване у зв’зку з банкрутством.

Статут ВАТ “Елітан” (1997). Положення  про відділи та служби; посадові інструкції.
Постанови,  накази,  розпорядження,  вказівки  вищестоящих  установ,  директора  заводу,
правління ВАТ з основної  діяльності.  Постанови,  рішення Арбітражного суду Харківської
області (1999, 2003, 2004). Протоколи нарад при директорі заводу, технічних нарад, техніко-
економічної  ради;  зборів  акціонерів  ВАТ;  ліквідаційної  комісії;  профспілкових  загальних
зборів,  засідань  завкому.  Протоколи  типових  досліджень  на  продукцію,  що виробляється.
Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  товарні,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та
звіти  про  їх  виконання.  Плани  освоєння  нових  видів  виробів;  науково-дослідних  і
експериментально-конструкторських  робіт;  упровадження  нової  техніки;  заходів  з
удосконалення якості продукції та звіти про їх виконання. Рацпропозиції, зведені плани та
звіти  їх  упровадження.  Звіти  про  поставки  продукції  на  експорт.  Техніко-економічні
показники роботи цехів.  Статистичні звіти та акти перевірки роботи з кадрами.  Плани та
звіти про роботу шкіл технічного навчання. Бізнес-план (1997). Довідка фонду Держмайна
України  (1999)  про  перевірку  дотримання  вимог  законодавства  України  при  приватизації

350



підприємства.  Матеріали  про  продаж  майна  ВАТ  “Елітан”.  Звіти  ліквідаційної  комісії  з
основної  діяльності  (2003,  2004).  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських  витрат  заводу  та  ВО  “Елітан”.  Колективні  угоди.  Списки  ударників
комуністичної праці.

Харківський завод точного медичного приладобудування Головного управління
медичної техніки Міністерства медичної промисловості СРСР

             Ф. Р-5637, 921 од. зб., 1939–1970 рр. Описи.

28  серпня  1937  р.  був  заснований  Харківський  завод  медичної  апаратури  на  базі
заводу хірургічних інструментів і заводу точної медичної апаратури. З 5 квітня 1967 р.
перейменований  у  завод  точного  медичного  приладобудування;  з  1967  р.
підпорядковувався  Головному  управлінню  медичної  техніки  Міністерства  медичної
промисловості СРСР.

Накази  та  розпорядження  вищестоящих  установ  і  директора  заводу.  Протоколи
засідань  науково-технічного  товариства  та  місцевкому.  Техніко-промислово-фінансові,
виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх виконання. Акти ревізій заводу,
ліміти з виробництва, довідки та зведення про роботу заводу, раціоналізаторські пропозиції,
виробничі  програми.  Звіти  про  капітальне  будівництво.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських витрат заводу.

Ізюмський оптико-механічний завод

             Ф. Р-5944, 1729 од. зб., 1953–2002 р. Описи.

Утворений  у  1953  р.,  перебував  в  віданні  Міністерства  охорони  здоров’я  СРСР.
Основна  функція заводу – виготовлення очної оптики для населення. За період свого
існування  перебував  у  віданні  різних  міністерств  і  відомств.  В  квітні  2000  р.
переданий  в  відання  Харківської  обласної  державної  адміністрації.  Рішенням
Арбітражного суду Харківської області від 10 квітня 2000 р. завод визнано банкрутом;
у 2002 р. припинив діяльність.

Статут заводу. Положення про завод,  керівників його цехів і підрозділів. Структура
управління  заводу.  Правила  внутрішнього  розпорядку.  Накази,  розпорядження,  рішення
керівних  установ,  директора  заводу,  заступника  директора  заводу,  головного  інженера,
ліквідаційної  комісії  (2001–2002).  Протоколи  засідань  міністерських  колегій,  нарад  при
директорі  та головному інженерові  заводу,  технічних нарад,  завкому.  Комплексні,  техніко-
промислово-фінансові,  виробничі,  бухгалтерські  плани  з  праці  та  звіти  заводу  про  їх
виконання.  Описи, технологічних процесів і  організації  виробництва продукції  (окулярних
лінз).  Інструкції  по  застосуванню  нових  технологій.  Кошториси,  звіти,  завдання  на
рацпропозиції  та  винаходи.  Архітектурно-планувальні  завдання  на  забудову  м.  Ізюма
житловими будинками  та  дитячими  закладами  для робітників  заводу.  Акти  прийому їх  в
експлуатацію.  Довідки про роботу науково-технічного товариства,  університету технічного
прогресу та економічних знань. Норми витрат сировини, палива та ін. Звіти про підготовку та
підвищення  кваліфікації  робітників.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат заводу. Листування з різними організаціями і інші документи з питань
будівництва та діяльності заводу, документи дирекції будівництва заводу (1953–1955).
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Харківський верстатобудівний завод ім. С. В. Косіора

             Ф. Р-5809, 3424 од. зб., 1939, 1941, 1943–1972 рр. Описи.

Створений у вересні 1929 р. рішенням ВРНГ СРСР, 1 січня 1936 р. був введений до
експлуатації.  З  1941  р.  у  системі  Наркомату  танкової  промисловості  СРСР.  З  15
березня 1946 р. у системі Міністерства верстатобудування СРСР, з 28 березня 1953 р. –
Міністерства  машинобудування  СРСР,  з  4  травня  1954  р.  –  Міністерства
верстатобудівної  і інструментальної промисловості СРСР, з          14 червня 1957 р.
підпорядковувався різним управлінням Харківського раднаргоспу. 21 листопада 1964
р. заводу присвоєно ім’я С. В. Косіора. З 24 листопада 1965 р. у системі Міністерства
верстатобудівної і інструментальної промисловості СРСР.
Виробляє металоріжучі верстати.

Виробничо-технічний  паспорт  заводу  (1939).  Технічні  характеристики  цехів.
Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу,  головного
інженера,  головного  конструктора  заводу  з  основної  діяльності.  Накази,  доповіді  про  хід
відбудови заводу (1943).  Протоколи нарад при директорі  та  головному інженерові  заводу,
технічних  нарад,  засідань  ради  винахідників  і  раціоналізаторів,  звітно-виборчих
конференцій,  засідань  завкому.  Перспективні  комплексні,  техніко-промислово-фінансові,
виробничі  плани,  плани  проектно-конструкторських  робіт,  плани  з  праці  та  звіти  про  їх
виконання.  Плани,  протоколи,  довідки,  звіти,  зауваження.  Листування  про  проектування,
випробування,  виготовлення  нових  типів  верстатів,  упровадження  нової  техніки.  Акти
технічних випробувань і удосконалення конструювання верстатів.  Технічні характеристики
та перелік верстатів, виготовлених заводом. Інструкції по ремонту і експлуатації обладнання.
Збірники  зведених  норм  витрат  матеріалів  на  вироби  заводу.  Плани  та  звіти  з  наукової
організації праці, виробництва, управління; упровадження передових технологій, механізації,
автоматизації  виробничих  процесів.  Накази,  довідки,  листування  з  технічної  інформації,
пропаганди та обміну досвідом; участі заводу в міжнародних, всесоюзних і республіканських
виставках.  Рацпропозиції  та  висновки;  відгуки  про їх упровадження.  Штатні  розклади  та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Звіти  про  роботу  житлово-
комунального  відділу  заводу,  роботу  заводського  клубу,  піонерського  табору.  Списки
ударників комуністичної праці.

Завод агрегатних верстатів Головного управління з виробництва автоматичних
ліній і універсальних верстатів Міністерства верстатобудування та

інструментальної промисловості СРСР

             Ф. Р-5648, 1250 од. зб., 1943–1970 рр. Описи.

1930 р. на базі механічного і ливарного заводів засновано ремонтно-машинобудівний
завод. Діяв в системі Наркомату важкої промисловості СРСР. З 29 вересня 1943 р. мав
назву: Харківський завод безцентрово-шліфувальних верстатів.
З листопада 1946 р. перейменований у Харківський завод малих агрегатних верстатів.
З червня     1957 р. до грудня 1965 р. діяв у системі Харківського раднаргоспу, після
чого  переданий  до  складу  Міністерства  верстатобудування  та  інструментальної
промисловості СРСР.
1959 р. отримав назву: завод агрегатних верстатів.
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Статут заводу. Посвідчення про державну реєстрацію заводу. Накази, розпорядження,
директиви  вищестоящих  установ,  директора  заводу.  Протоколи  нарад  при  головному
інженерові  заводу,  технічних нарад,  місцевкому.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,
бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх виконання. Плани та титульні списки з
капітального  будівництва.  Раціоналізаторські  пропозиції.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських витрат заводу.

Восьмий державний ордена Трудового Червоного Прапору підшипниковий завод
(8-й ДПЗ)

             Ф. Р-5690, 1476 од. зб., 1945–1969 р. Описи.

Утворений у 1945 р. на підставі наказу Наркомату середнього машинобудування СРСР
від 25 січня 1945 р. Першу продукцію видав у 1946 р. З часу заснування перебував у
віданні  різних  міністерств  і  відомств,  з  листопада  1965  р.  –  у  віданні  Головного
управління  з  виробництва  підшипників  Міністерства  автомобільної  промисловості
СРСР. Нагороджений у 1966 р. орденом Трудового Червоного Прапору, у 1967 р. –
пам’ятним Червоним прапором ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР,
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради.

Наказ № 49 Наркомату середнього машинобудування СРСР від 25 січня 1945 р. про
організацію  в  м.  Харкові  підшипникового  заводу.  Постанови,  накази,  розпорядження
вищестоящих установ, директора заводу, головного інженера заводу з основної діяльності.
Протоколи нарад при директорі та головному інженерові заводу, профспілкових конференцій,
завкому. Комплексні, техніко-промислово-фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани,
плани  з  праці  та  звіти  про  їх  виконання.  Плани  заходів  по  нарощуванню  потужностей,
модернізації  обладнання  та  удосконалення  якості  продукції.  Титульні  списки  капітальних
робіт, звіти з капіталовкладень. Акти прийому в експлуатацію об’єктів будівництва заводу.
Рацпропозиції  та  звіти  про  їх  надходження  та  упровадження.  Зведені  таблиці  показників
виконання  виробничих  програм  заводу.  Розрахунки,  акти,  довідки  про  ефективність
упровадження  нової  техніки,  винаходів,  технічних  удосконалень  та  ін.  Розрахунки
виробничих  потужностей  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат заводу. Звіти з техніки безпеки. Листування з різними організаціями з
питань розробки та упровадження нових технологічних процесів, автоматизації, механізації
обладнання, розвиток нової техніки, будівництва і введення в експлуатацію нових об’єктів
заводу.

Харківський інструментальний завод

             Ф. Р-6099, 283 од. зб., 1963–1970 рр. Описи.

На підставі  розпоряджень  Ради Міністрів  і  Ради Народного господарства  СРСР та
Постанови Харківського Раднаргоспу в 1963 р. Харківський завод швейних машин був
реорганізований  в  Харківський  інструментальний  завод.  Основна  функція  –
виготовлення металоріжучих інструментів.
З  квітня  1966  р.  –  у  віданні  Головного  управління  з  виробництва  ріжучих,
вимірювальних  інструментів  і  приладів  (“Головінструмент”)  Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР.
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Статут  заводу  (1966).  Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,
директора  заводу,  головного  інженера  заводу.  Протоколи  технічних  нарад,  місцевкому,
профспілкових  конференцій.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі  плани,  плани
собівартості  продукції,  плани  з  праці  та  звіти  про  їх  виконання.  Розрахунки  виробничої
потужності  заводу.  Відомості  про освоєння виробництва нових видів  продукції,  звіти про
розвиток,  упровадження  нової  техніки.  Титульні  списки  та  плани  капіталовкладень.
Рацпропозиції,  висновки,  розрахунки  їх  економічного  ефекту.  Плани  підготовки  та
підвищення кваліфікації  робітників,  звіти про чисельність  робітників.  Звіти про поставки
товарів  на  експорт.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат
заводу. Колективні угоди; акти, звіти про їх виконання. Навчальні плани та програми курсів і
технікуму заводу. Списки, характеристики працівників, яким присвоєно звання “Кращий за
професією”.

Харківський завод гідравлічних приводів (Гідропривід) Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР

             Ф. Р-5531, 667 од. зб., 1934–1971 рр. Описи.

Організований  у  1934  р.  як  Харківський  державний  завод  різальних  інструментів
Наркомату важкої промисловості СРСР. З 1935 р. до 1939 р. – Харківський державний
верстато-інструментальний  завод  того  ж  самого  Наркомату.  1939  р.  завод
перейменовано  у  Харківський  державний  завод  гідравлічних  приводів.  Виробляє
гідравлічну  апаратуру  для  комплектації  металоріжучих  верстатів.  Діє  в  системі
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР.

Накази  керівних  установ  та  директора  заводу.  Протоколи  засідань  міністерських
колегій та місцевкому. Техніко-промислово-фінансові, виробничі, бухгалтерські плани, плани
з праці та звіти про їх виконання. Норми витрат сировини та матеріалів. Раціоналізаторські
пропозиції,  техніко-виробничі  показники.  Штатні  розклади та кошториси адміністративно-
господарських витрат заводу.

Харківський ордена Леніна завод важкого електромашинобудування
“Електроважмаш” ім. В. І. Леніна

             Ф. Р-5792, 2936 од. зб., 1946–1975 рр. Описи. 

Створений  Постановою  Ради Міністрів  СРСР № 748  від  4  квітня  1946  р.  на  базі
авторемонтного  заводу  під  назвою:  Харківський  завод  тепловозного
електроустаткування  (ХЕТЗ)  Головного  управління  транспортно-підйомного
електромашинобудування  Міністерства  електропромисловості  СРСР,  з  27  березня
1953 р. - у системі Міністерства електростанцій і електропромисловості СРСР,      з
квітня 1954 р. – Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, з 25 червня 1957
р.  у  підлеглості  різних управлінь  Харківського раднаргоспу.  6  липня 1959 р.  завод
перейменований   у  Харківський  завод  важкого  електромашинобудування
“Електроважмаш”.  З  18  листопада  1965  р.  функціонує  у  системі  Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР.
Виробляє турбо-гідрогенератори, електродвигуни для тепловозів і екскаваторів.
1961  р.  заводу  присвоєно  ім’я  В.  І.  Леніна,  в  1966  р.  завод  нагороджено  орденом
Леніна
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Статут заводу (1946). Наказ Міністерства електропромисловості СРСР від               23
жовтня  1946  р.  про  будівництво  Харківського  заводу  тепловозного  електроустаткування.
Постанови,  розпорядження,  накази  вищестоящих  установ,  директора  заводу,  головного
інженера заводу з основної діяльності. Протоколи засідань міністерських колегій, технічних
нарад,  протоколи  випробувань  машин  та  механізмів;  протоколи  та  листування  з  приводу
поставок  заводом  продукції  на  експорт.  Протоколи  виробничих  нарад,  профспілкових
конференцій, засідань завкому. Комплексні, техніко-промислово-фінансові, виробничі плани,
собівартості товарної продукції,  плани з праці та звіти про їх виконання. Плани технічної
підготовки  та  освоєння  виробництва  нових  виробів;  науково-дослідних  робіт;  заходів
поліпшення якості виробів і зниження кількості рекламацій. Рацпропозиції та винаходи, звіти
про їх надходження та упровадження; звіти про рух обладнання; освоєння коштів та охорону
праці;  підвищення  якості  продукції.  Звіти  про роботу  бюро пропаганди  та  упровадження
передового  досвіду.  Технічні  розпорядження  з  розробки  та  змінювання  технології
виробництва продукції. Титульні списки на капітальні роботи. Акти прийому в експлуатацію
збудованих об’єктів. Кошториси витрат на проведення проектно-технологічних і  дослідно-
конструкторських  робіт.  Накази,  розпорядження,  акти,  листування  про  участь  заводу  в
міжнародних,  всесоюзних  виставках  і  ярмарках.  Кошториси,  акти,  звіти  про  роботу  ради
винахідників  і  раціоналізаторів  і  науково-технічного  товариства.  Штатні  розклади  та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Колективні  угоди  та  протоколи,
акти  перевірки  їх  виконання.  Звіти  про  роботу  товариських  судів;  роботу  заводської
бібліотеки; оздоровлення дітей в піонерському таборі;  проведення заходів по покращенню
побуту  трудящих.  Довідки  про  розвиток  руху  за  комуністичну  працю.  Списки,
характеристики робітників, представлених до нагороди почесними відзнаками, передовиків
виробництва.

Виробниче об’єднання “Харківський електромеханічний завод”

             Ф. Р-4217, 4424 од. зб., 1918–1924, 1930–1941, 1943–1970 рр. Описи.

Постановою Харківського  військово-революційного  комітету  від  20 лютого  1918 р.
управління заводом „Загальна компанія  електрики” (ЗЕК) перейшло до заводського
комітету.  У  1921–1925  рр.  завод  йменувався  “Електросила  №  1”,  з  1921  р.  –
Державний електрозавод. Функціонував у системі Всесоюзного електричного тресту.
З  1928  р.  йменується  Державний  союзний  Харківський  електромеханічний  завод
(ХЕМЗ). З січня 1937 р. об’єднаний з Харківським турбогенераторним заводом і мав
назву:  Державний  союзний  Харківський  електромеханічний  і  турбогенераторний
завод Головенергопрому Наркомату важкого машинобудування СРСР. 3 березня 1939
р.  ХЕМЗ  –  самостійне  підприємство  у  системі  Наркомату  електропромисловості
СРСР. З червня 1957 р. функціонував у системі Харківського раднаргоспу, з грудня
1965  р.  –  Міністерства  електротехнічної  промисловості  СРСР.  14  травня  1976  р.
створене  виробниче  об’єднання  “ХЕМЗ”.  Виробляє  електромотори  і  комплексне
електроустаткування, електродвигуни.

Статут заводу. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження вищестоящих установ,
директора заводу, головного інженера, головного конструктора заводу з основної діяльності.
Протоколи засідань  міністерських  колегій,  виробничих  нарад при директорі  та  головному
інженерові заводу, технічних нарад, експертно-технічних комісій та місцевкому. Комплексні,
техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  товарні,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та
звіти  про  їх  виконання.  Документи  про  виконання  замовлень  (1918–1924).  Протоколи
випробувань  продукції,  технічні  плани  розвитку  заводу,  переліки  професій  робітників,
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технічні  завдання,  раціоналізаторські  пропозиції.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Акт  про  збитки,  заподіяні  німецько-
фашистськими загарбниками. Документи дитячого будинку заводу ХЕМЗ, розташованого в
Помірках,  27:  паспорт  дитячого  будинку  (1954,  1955),  річні  плани  роботи,  протоколи
педагогічних та дитячих рад, штатні розклади дитячого будинку (1949–1960).

Харківське підприємство з ремонту електромашин та виробництва
електротермічного обладнання “Термоелектроремонт” Управління

електрорадіотехнічної промисловості Харківського раднаргоспу

             Ф. Р-5778, 594 од. зб., 1942–1963 рр. Описи.

Утворено 7 червня 1940 р. як Українська виробничо-ремонтна контора Державного
Всесоюзного тресту з виявлення, демонтажу, налагодженню та реалізації теплового і
енергетичного устаткування Наркомату електропромисловості  СРСР. У період своєї
діяльності  декілька  разів  змінювала  підпорядкування  та  перейменовувалась.  З  18
вересня  1957  р.  підпорядкована  Управлінню  електрорадіотехнічної  промисловості
Харківської  Ради  народного  господарства  і  з  30  серпня  1958  р.  отримала  назву:
Харківське підприємство з ремонту електромашин та виробництва електротермічного
обладнання “Термоелектроремонт”.

Постанови, накази, розпорядження вищестоящих установ та директора підприємства з
основної  діяльності.  Протоколи  засідань  місцевкому.  Техніко-промислово-фінансові,
виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх виконання. Титульні списки
капітальних  робіт.  Виробничі  норми  часу  на  ремонт  та  монтаж  обладнання.
Раціоналізаторські  пропозиції.  Річні  звіти  з  основної  діяльності  Вінницького,  Одеського  і
Полтавського  електроремонтних  заводів.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських  витрат  підприємства.  Акт  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими
загарбниками.

Харківський завод електротермічного устаткування (ХЗЕТУ)

Ф. Р-5777, 82 од. зб., 1944–1956 рр. Опис.

Відомостей про організацію підприємства та його діяльність до початку 1944 р.  не
збереглось. Можливо воно утворене в 1941 р., коли Наркоматом електропромисловості
СРСР  було  затверджено  статут  Державного  Союзного  тресту  з  проектування,
виготовлення,  комплексної  постановки,  монтажу  та  пуску  в  експлуатацію
електропечей “Електропіч”.
Після звільнення м. Харкова від німецько-фашистських загарбників, на підставі наказу
Наркомату електропромисловості СРСР від 10 лютого 1944 р., Харківська проектно-
монтажна  контора  Державного  Союзного  тресту  з  проектування,  виготовлення,
комплексної поставки, монтажу та пуску в експлуатацію електропечей відновила свою
діяльність. В 1945 р. її було перейменовано у виробниче підприємство з виготовлення,
монтажу та налагоджування електротермічного устаткування “Укрпромелектропіч”. В
1944–1956  рр.  підпорядковувалось  Наркомату  (з  1946  р.  –  Міністерству)
електропромисловості СРСР.
У квітні 1956 р. підприємство перейменоване у Харківський  завод електротермічного
устаткування (ХЗЕТУ).
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На підставі Постанови Харківського Раднаргоспу № 18 від 30 серпня.1957 р., згідно з
наказом  Управління  електро-  та  радіотехнічної  промисловості  Харківського
Раднаргоспу  №  33  від  18  вересня  1957  р.  виробниче  підприємство  припинило
діяльність,  а  його  виробничі  дільниці  перейшли  у  відання  підприємства
“Укрпроменергоремонт”.

Постанови  Колегії  Міністерства  електропромисловості  СРСР  та  Президії  ЦК
профспілки; директивні вказівки Міністерства електропромисловості СРСР. Положення про
виробниче  підприємство  “Укрпромелектропіч”  (1945).  Накази  з  основної  діяльності
підприємства  та  його  дільниць.  Протоколи  виробничих  нарад  співробітників
“Укрпромелектропечі”.  Річні  виробничо-технічні  плани  та  звіти.  Відомості  про
упровадження  рацпропозицій  робітників  підприємства;  виробничі  норми;  зведені  річні
кошторисні калькуляції на готову продукцію, матеріали про ціноутворення на цю продукцію.
Штатні розклади, кошториси підприємства та його дільниць.

Виробниче об’єднання “Укрелектромаш” Всесоюзного промислового об’єднання
з виробництва електродвигунів Міністерства електротехнічної промисловості

СРСР

             Ф. Р-5718, 1649 од. зб., 1943–1977 рр. Описи.

Створений   1937 р.,  як  Харківський  електротехнічний  завод  Головного  управління
електротехнічної промисловості Наркомату машинобудування СРСР. З 15 листопада
1943 р. був філіалом Харківського електромеханічного заводу, з 1 вересня 1945 р. –
самостійне  підприємство  під  назвою:  Харківський  Державний  союзний
електротехнічний завод Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) електропромисловості
СРСР,  з  16  березня  1953  р.   –  у  системі  Міністерства  електростанцій  і
електропромисловості  СРСР, з  22  березня  1954 р.  –  Міністерства  електротехнічної
промисловості  СРСР,  з  14  червня  1957  р.  у  підпорядкуванні  різних  управлінь
Харківського  раднаргоспу  під  назвою Харківський електротехнічний завод;  з  січня
1966  р.  –  Міністерства  електротехнічної  промисловості  СРСР.  11  серпня  1975  р.
створене  виробниче  об’єднання  “Укрелектромаш”  Всесоюзного  промислового
об’єднання  з  виробництва  електродвигунів  Міністерства  електротехнічної
промисловості СРСР.
Виробляє промислові електромотори.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ  та  директора  заводу  з
основної діяльності. Протоколи технічних нарад, місцевкому, нарад керівників будівельних
підрядних  організацій.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  бухгалтерські  плани,
плани з праці та звіти про їх виконання. Положення про преміальну оплату праці. Відомості
норм часу і розцінки на виробництво продукції, раціоналізаторські пропозиції. Звіти заводу з
капітального  будівництва.  Матеріали  з  будівництва  гуртожитку  заводу.  Звіт  про  підсумки
громадського  огляду  з  охорони праці  та  техніки  безпеки.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських витрат заводу. Колективний договір заводу. Акт про збитки,
заподіяні німецько-фашистськими загарбниками підприємству.
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Харків-Балашівський електротехнічний завод

Ф. Р-5762, 179 од. зб., 1943–1955 рр. Описи.

Створений  18  жовтня  1943  р.  Підпорядкований  тресту  транспортних
електросигнальних заводів Наркомату (з 15 березня 1946 р. – Міністерства)  шляхів
сполучення СРСР. 7 січня 1955 р. припинив діяльність.
Виробляв апаратуру зв’язку, запасні частини до неї.

Статути  заводу  (1948,  1952).  Накази,  директиви  Наркомату  (Міністерства)  шляхів
сполучення  СРСР,  Головного  управління  заводами  залізничного  машинобудування,
управління  контейнерних  перевезень  і  транспортно-експедиційних  операцій  Головного
комерційного управління МШС СРСР. Накази директора заводу. Протоколи технічних нарад
при  директорі  заводу,  нарад  з  розробок  заходів  поліпшення  якості  апаратури,  яка
виробляється  заводом.  Промислово-фінансові  плани,  плани  з  праці;  звіти  з  основної
діяльності,  бухгалтерські,  по  капітальним  вкладенням,  з  підготовки  кадрів,  про  нещасні
випадки; статистичні звіти з виконання виробничих планів. Упроваджені раціоналізаторські
пропозиції  і  винаходи,  протоколи засідань комісії  по раціоналізаторській  роботі.  Доповідь
директора  заводу  про  діяльність  (1951).  Технічний  проект  заводу  (1948),  технічні  акти
прийому  і  випуску  залізничних  контейнерів.  Норми  і  розцінки  на  продукцію,  що
виробляється  заводом  по  цехах.  Заходи  з  охорони  праці  і  техніки  безпеки  на  заводі.
Документи  по  реконструкції  заводу  (проект  будівель,  технічні  і  проектні  завдання,
листування,  цінники  на  матеріали  для  реконструкції).  Акти  прийому  до  експлуатації
житлових  будинків  і  інших  об’єктів  (1952,  1953).  Штатні  розклади  і  кошториси.  Іменні
списки  стаханівців  (1948,  1949,  1950).  Документи  про  діяльність  профспілки:  протоколи
загальних зборів колективу, засідань заводського комітету, колективні договори, укладені між
завкомом і адміністрацією заводу.

Харківський електроапаратний завод

             Ф. Р-5771, 962 од. зб., 1943–1977 рр. Описи.

1921 р. на базі Харківського заводу з виготовлення залізобетонних та каналізаційних
труб,  існуючого  з  1912  р.  були  створені  майстерні  з  виробництва  ріжучих  і
вимірювальних  інструментів,  які  1924  р.  перейменовані  у  Харківський  лекально-
інструментальний  завод.  1935  р.  на  базі  заводу  організована  експериментально-
дослідна база електроапаратуробудування, а завод об’єднано із заводом “Гідропривід”.
1937  р.  база  перейменована  у  Державний  союзний  Харківський  завод
“Електроверстат” Головного управління суміжної промисловості Наркомату (з 1946 р.
– Міністерства) верстатобудування СРСР.
З  28  березня  1953  р.  –  завод  у  системі  Міністерства  машинобудування  СРСР,  з  4
травня  1954  р.  –  Міністерства  станкобудівної  та  інструментальної  промисловості
СРСР;  з  22  травня  1957  р.  –  Управління  електротехнічної  промисловості  та
приладобудування  Харківського  раднаргоспу,  з         12  листопада  1965  р.  –
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР.
Виробляє верстатну електроапаратуру.

Статут заводу (1948). Постанови, накази, циркуляри, розпорядження вищих установ,
директора заводу з основної  діяльності.  Протоколи нарад при директорі,  технічних нарад,
засідань технічної ради з розгляду і затвердження раціоналізаторських пропозицій. Техніко-
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промислово-фінансові, виробничі, бухгалтерські плани, плани та ліміти з праці і заробітної
плати,  плани організаційно-технічних  заходів,  капітальних  робіт,  постачання  продукції  на
експорт (1969–1977) та звіти про їх виконання. Вступний баланс заводу на 1 січня 1944 р.
Коротка  історія  заводу  (1958).  Норми  витрат  матеріалів  на  продукцію  заводу.
Раціоналізаторські пропозиції і акти їх впровадження у виробництво. Акти документальних
ревізій  фінансово-господарської  діяльності  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських  витрат.  Протоколи  профспілкових  зборів,  засідань
заводського  комітету  профспілки  (1957–1977).  Колективні  договори  і  акти  перевірок  їх
виконання. Соціалістичні зобов'язання колективу заводу і довідки про їх виконання.

Харківський завод електромонтажних виробів № 1

             Ф. Р-5754, 672 од. зб., 1944–1970 рр. Описи.

Наказом від 25 грудня 1944 р. по Окремій будівельно-монтажній частині Військово-
монтажного  тресту  №2 електромеханічний  цех  Військово-механічного  заводу  №  3
виділений  як  Центральні  електромеханічні  майстерні  Головного  управління
Військово-промислового  будівництва  при  РНК  СРСР.  З  1946р.  –  у  системі
Міністерства  будівництва  військових  і  військово-морських  підприємств  СРСР.  2
листопада 1947 р. майстерні перейменовані у Харківський завод електромонтажних
виробів  №  1;  з  7  квітня  1949  р.  –  завод  у  системі  Міністерства  будівництва
підприємств  машинобудування  СРСР.  У  листопаді  1950  р.  до  заводу  приєднано
ліквідований Харківський авторемонтний  завод  № 2.  З  5  квітня  1953 р.  –  завод  у
системі Міністерства будівництва СРСР, з червня 1957 р. – того ж Міністерства УРСР,
з січня 1963 р.- Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР.
Виробляє трансформаторні підстанції, щити - розподілювачі.

Наказ  начальника  Окремої  будівельно-монтажної  частини  Військово-монтажного
тресту № 2 від 25 грудня 1944 р. про створення Центральних електромеханічних майстерень
в м. Харкові. Накази, розпорядження вищих установ, директора, головного інженера заводу з
основної  діяльності.  Положення  про  завод  (1954),  про  технічну  раду  заводу  (1952).
Протоколи  виробничих,  технічних  нарад,  лабораторних  випробувань,  розгляду
раціоналізаторських  пропозицій,  засідань  технічної  ради,  ради  з  раціоналізаторства  і
винахідництва.  Виробничі,  промислово-фінансові  плани,  плани  випуску  і  собівартості
продукції, підготовки і перепідготовки кадрів, заходів з наукової організації праці та звіти про
їх виконання. Титульні списки капітальних робіт. Звіти про рух обладнання. Документи про
освоєння нової техніки (доповідні записки, довідки, розрахунки). Норми витрат матеріалів на
одиницю продукції. Книги обліку раціоналізаторських пропозицій. Акти ревізій фінансово-
господарської  діяльності  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських  витрат.  Соціалістичні  зобов’язання  колективу  заводу  та  відомості  про  їх
виконання.

Харківський завод “Електропривід”

             Ф. Р-5666, 69 од. зб., 1953–1957 рр. Опис.

Наказом  союзного  тресту  “Електропривід”   від  16  жовтня  1952  р.  №  243   із
Української  виробничої  контори  тресту  виділений  завод  “Електропривід”  з
підпорядкуванням тому ж тресту.
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22 квітня  1954 р.  був  перейменований у  Харківський завод  “Електропривід”.  З  26
квітня 1954 р. функціонував у системі Міністерства електротехнічної промисловості
СРСР. 6 квітня  1957 р.  ліквідований і  приєднаний на правах цеху до Харківського
електромеханічного заводу.

Накази і розпорядження Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, тресту
“Електропривід” і  директора заводу. Положення про завод (1954, 1955). Картка державної
реєстрації заводу (1955). Виробничі плани, плани капітальних вкладень, звіти про діяльність
заводу,  підготовку кадрів  і  підвищення кваліфікації.  Раціоналізаторські  пропозиції.  Норми
витрат матеріалів при капітальному ремонті і монтажу електричних машин. Штатні розклади
і кошториси, акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.

Харківський ордена “Знак Пошани” завод “Електромашина”

             Ф. Р-5850, 955 од. зб., 1957–1971 рр. Описи.

Наказом міністра електротехнічної промисловості СРСР від 7 березня 1957 р. № 100
на  базі  ліквідованого  паровозоремонтного  заводу  був  створений  Харківський
електроапаратний  завод.  З       1  липня  1957  р.  підпорядкований  Харківському
раднаргоспу.  1  січня  1960  р.  перейменований  у  завод  “Електромашина”.  З  18
листопада 1965 р. функціонує у системі Міністерства електротехнічної промисловості
СРСР.  8  серпня  1969 р.  після  нагородження  іменується:  Харківський ордена  “Знак
Пошани” завод “Електромашина”.

Постанови,  розпорядження,  накази,  директиви  Міністерства  електротехнічної
промисловості,  Харківського  раднаргоспу.  Накази,  розпорядження  директора  заводу.
Протоколи  засідань  технічних  нарад,  постійно  діючої  виробничої  наради,  засідань
госпрозрахункової  комісії.  Технічні,  промислово-фінансові  плани  основних  організаційно-
технічних заходів, плани з праці, звіти з основної діяльності, капітальних вкладень, якості
продукції.  Книга  реєстрації  раціоналізаторських  пропозицій,  упроваджені  пропозиції,
статистичні  звіти  по  раціоналізації.  Свідоцтво  про  реєстрацію  винахідництва  (1964).
Документи по науковій організації праці (протоколи засідань ради НОП, довідки, інформації,
звіти).  Положення  про  господарський  розрахунок  цехів  заводу,  про  організацію
бездефектного  виготовлення  продукції  (1966–1967).  Положення  про  відділ  головного
механіка (1959), відділ технічного контролю. Основні техніко-економічні показники заводу,
відомості  про  технічні  параметри  обладнання.  Документи  про  створення  зразків
автоматизованих  дільниць  (пояснювальні  записки,  основні  завдання).  Документи  про
виготовлення  товарів  народного  вжитку  (1965–1975).  Протоколи  випробувань  дослідних
зразків.  Висновки  експертизи  патентної  чистоти  виробів  заводу.  Технічні  умови  на
нестандартне обладнання. Звіти про упровадження нової техніки. Норми часу та розцінки на
ремонт паровозу. Протоколи загальних зборів цехів з питань стану техніки безпеки. Звіти про
постраждалих  від  нещасних  випадків.  Довідки  про  роботу  ради  новаторів,  музею  історії
заводу,  кабінету  економічних  знань.  Листування  з  різними  установами  з  питань  обміну
досвідом,  упровадження  механізації  і  автоматизації.  Штатні  розклади  та  кошториси.
Профспілкові  документи:  протоколи  загальнозаводських  конференцій,  загальних  цехових
зборів, протоколи засідань заводського комітету, колективні договори, укладені між завкомом
і  адміністрацією  заводу.  Списки  робітників  заводу,  нагороджених  орденами,  медалями,
почесними нагородами. Комплекти заводської газети “Електроапаратчик”, “За комуністичний
труд”.
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Харківський завод освітлювальної і нагрівальної електроапаратури
„Електросвітлоприлад”

             Ф. Р-1748, 327 од. зб., 1936–1940 рр. Описи.

Наказом № 15 по Харківському обласному управлінню місцевої промисловості від 1
лютого 1936 р. на базі 2-го механічного цеху заводу ім. МОДР створений Харківський
завод  металевих  виробів  Хароблметалотресту.  У  зв’язку  зі  зміною  профілю
перейменований  у  завод  освітлювальної  та  нагрівальної  апаратури.  Припинив
діяльність 1941 р.

Накази  і  розпорядження  Наркоммісцевпрому,  облмісцевпрому.  Накази  і
розпорядження директора.  Протоколи виробничих і технічних нарад,  засідань конфліктно-
оціночної комісії. Річні виробничі та промислово-фінансові плани, плани з техніки безпеки.
Річні  звіти  про  діяльність  заводу,  фінансові,  з  виробництва,  з  праці,  статистичні  звіти.
Кон’юнктурні  огляди.  Журнали обліку раціоналізаторських пропозицій та впроваджених у
дію  пропозицій.  Титульні  списки,  технічні  проекти,  кошториси,  пояснювальні  записки,
креслення  на  електроприлади,  капітальне  будівництво  і  ремонт  устаткування  цехів  та
корпусів заводу. Карти обробки деталей. Паспорти заводу, устаткування та верстатів. Акти
технічного обслідування електрогосподарства заводу. Альбом світлин і малюнків продукції,
яка  випускалася  заводом.  Калькуляції  та  планова собівартість виробів.  Договори по збуту
продукції.  Листування  з  Наркоматом  і  обласним  відділом  місцевої  промисловості,
облметалотрестом, органами міліції, НКВС, житловими кооперативами з питань виробництва
продукції,  будівництва.  Штатні  розклади.  Списки  особового  складу.  Характеристики
робітників і службовців. Облікові картки робітників. Відомості нарахування заробітної плати.

Харківський Державний союзний кабельний завод “Південкабель” Головного
управління кабельної промисловості Міністерства електротехнічної

промисловості СРСР

             Ф. Р-5719, 718 од. зб., 1946–1968 рр. Описи.

7 жовтня 1943 р. був утворений Харківський кабельний завод як філія ХЕМЗу; з 1945
р був перетворений у самостійний Державний союзний завод № 804. З 10 червня 1954
р.  перейменований  у  Харківський  Державний  союзний  кабельний  завод
“Південкабель”  Державного  управління  кабельної  промисловості  Міністерства
електротехнічної  промисловості  СРСР,  з  15  серпня  1957  р.  –  управління
електротехнічної промисловості і приладобудування Харківського раднаргоспу; з 13
січня  1965  р.  –  Головного  управління  кабельної  промисловості  Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР.

Статут  заводу.  Накази  вищестоящих  установ  та  директора  заводу  з  основної
діяльності.  Протоколи  засідань  місцевкому.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,
бухгалтерські  плани  та  звіти  про  їх  виконання.  Норми  виробітку  і  розцінки  по  заводу,
раціоналізаторські  пропозиції,  списки  передовиків  виробництва.  Штатні  розклади  та
кошториси адміністративно-господарських витрат заводу. Касові книги.
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Харківський апаратно-радіаторний завод Міністерства місцевої промисловості
УРСР

             Ф. Р-5661, 83 од. зб., 1943–1956 рр. Описи.

Харківський апаратно-радіаторний завод організовано в 1931 р. в системі Наркомату
місцевої промисловості УСРР. Виготовляв медичну апаратуру, сушильні шафи, газові
печі,  а  також  займався  литвом  та  механічною  обробкою  радіаторів.  Рішенням
Харківського  раднаргоспу  завод  улився  в  завод  “Світло  Шахтаря”  як  ливарно-
радіаторний цех.

Вступний  баланс  заводу.  Накази  вищестоящих  установ  з  основної  діяльності.
Протоколи нарад при головному інженерові  заводу,  технічних нарад.  Техніко-промислово-
фінансові, виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх виконання. Титульні
списки  та  звіти про капітальне будівництво,  пояснювальні  записки до проектів  відбудови
заводу. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу. Акт про
збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими загарбниками підприємству.  Протоколи засідань
місцевкому.

Харківський завод металовиробів „Комунар” Управління місцевої промисловості
Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР

Ф. Р-6346, 78 од. зб., 1945–1955 рр. Опис.

Завод був заснований в 1933 р. як ремонтно-зарядна станція. В квітні 1945 р. на базі
цієї станції був організований державний моторно-акумуляторний завод. 25 січня 1954
р. завод реорганізований і отримав назву Харківський завод металовиробів “Комунар”.

Накази  та  розпорядження  вищестоящих  установ  і  директора  заводу  з  основної
діяльності.  Протоколи  кваліфікаційної  комісії.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,
бухгалтерські  плани  та  звіти  про  їх  виконання.  Ліміти  з  виробництва  та  праці.  Штатні
розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Особові  картки,
відомості нарахування зарплати.

Харківський державний машинобудівний завод (колишній Герляха і Пульста)

             Ф. Р-4534, 4 од. зб., 1919–1920 рр. Опис.

Націоналізований 1919 р. та отримав назву Харківський державний машинобудівний
завод,  (колишній  Герляха  і  Пульста).  1920  р.  приєднаний  до  Харківського
паровозобудівного заводу як цех.

Циркуляри  та  розпорядження  Української  Ради  народного  господарства  з  основної
діяльності. Листування з різними організаціями та установами про реевакуацію робітників
заводу в Польщу, їх службові посвідчення. Таблиці кількості працівників за фахом, проект
преміювання співробітників заводу. Калькуляції виробів заводу.
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Харківський державний паровозобудівний завод ім. Комінтерну (ХПЗ) Народного
комісаріату важкої промисловості СРСР

             Ф. Р-1354, 8640 од. зб., 1919–1936 рр. Описи, каталог.

У січні 1919 р. на підставі  декрету Раднаркому РРФСР від 28 червня  1918 р. про
націоналізацію підприємств гірничої, металургійної і металообробної промисловості
був  націоналізований  Харківський  паровозобудівний  завод,  заснований  у  1895  р.
Російським  паровозобудівним  і  механічним  товариством.  1922  р.  одержав  назву:
Харківський державний паровозобудівний завод   ім. Комінтерну. 26 березня 1935 р.
завод  нагороджено  орденом  Леніна.  Нині  завод  діє  під  назвою  Харківський  завод
транспортного машинобудування ім. Малишева.

Накази,  циркуляри,  розпорядження,  інструкції  вищестоящих  установ,  директора
заводу з основної діяльності. Протоколи нарад при директорі та головному інженерові заводу,
технічних  нарад,  місцевкому,  загальних  зборів  робітників  заводу.  Техніко-промислово-
виробничі плани та звіти про їх виконання. Завдання, розрахунки, кошториси на капітальне
будівництво та реконструкцію цехів; акти випробувань та огляду запасних частин вагонів;
описи  механічного  обладнання  цехів.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат заводу. Циркуляри, розпорядження дирекції заводу з особового складу.
Алфавітні книги, особові справи робітників та службовців заводу.

Харківський завод № 183 ім. Комінтерну Головного управління спеціального
машинобудування Народного комісаріату середнього машинобудування СРСР

             Ф. Р-5416, 63 од. зб., 1937–1940 рр. Опис.

30 грудня 1936 р. на базі Харківського паровозобудівного заводу був утворений завод
№ 183 ім. Комінтерну Народного комісаріату оборонної промисловості СРСР. 11 січня
1939 р. від заводу відділився завод № 75 дизелемоторобудування Наркомату авіаційної
промисловості  СРСР.  Також   1939  р.  завод  був  перепідпорядкований  Головному
управлінню спеціального машинобудування Наркомату середнього машинобудування
СРСР.  У  вересні-жовтні  1941  р.  завод  був  евакуйований  у  м.  Нижній  Тагіл,  де  й
залишився.

Постанови,  накази,  розпорядження,  інструкції  вищестоящих  установ,  директора
заводу, головного інженера та матеріали до них. Протоколи нарад при директорі та головному
інженерові  заводу,  стенограми  засідань  виробничо-господарського  активу,  стахановців  і
ударників  заводу.  Короткий  історичний  нарис  розвитку  виробництва  дизельного  відділу.
Зведені статистичні звіти про травматизм на заводі.

Харківське виробниче об’єднання “Завод ім. Малишева”.

             Ф. Р-4178, 7188 од. зб., 1940–1941, 1943–1980 рр. Описи, страховий фонд.

Постановою  Ради  Народних  комісарів  СРСР  від  5  січня  1939  р.  із  Харківського
паровозобудівного заводу № 183 ім. Комінтерну було виділено самостійну виробничу
одиницю  -  завод  №75  дизелемоторобудування,  а  27  грудня  1940  р.  завод  був
найменований  –  Державний  союзний  завод     №  75  Наркомату  середнього
машинобудування.  З  4  вересня  1943  р.  на  базі  заводів  №  183  і  №  75  почав
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функціонувати  Харківський  ремонтний  завод  Наркомату  танкової  промисловості
СРСР, якому         13 жовтня 1943 р. присвоєно найменування завод № 75.
У вересні 1944 р. і лютому 1945 р. до заводу відповідно увійшли завод № 38 и № 222.
З  листопада  1945  р.  завод  функціонує  у  системі  Наркомату  (з  березня  1946  р.  –
Міністерства)  транспортного  машинобудування  СРСР.  25  лютого  1957  р.  заводу
присвоєно  ім’я  В.  О.  Малишева  і  він  став  іменуватися  Харківський  завод
транспортного машинобудування ім.  В.  О.  Малишева .  З  5  червня 1957 р.  завод  у
підлеглості  Харківського  раднаргоспу,  з  березня  1965  р.  –  Міністерства  оборонної
промисловості СРСР, 28 квітня 1978 р. завод перейменований у виробниче об’єднання
“Завод ім. Малишева”.
Виробляє  дизельні  двигуни,  продукцію  оборонної  промисловості,  тракторні  і
тепловозні запасні частини.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу  та
головного  інженера  з  основної  діяльності.  Протоколи  нарад  при  директорі  та  головному
інженерові  заводу,  технічних  нарад.  Техніко-промислово-фінансові,  бухгалтерські  плани,
плани з праці та звіти заводу про їх виконання. Техніко-економічні показники цехів заводу,
раціоналізаторські  пропозиції.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських  витрат  заводу.  Списки  ударників  комуністичної  праці,  стахановців,
переможців  соціалістичного  змагання.  Протоколи  засідань  місцевкому.  Акт  про  збитки,
заподіяні німецько-фашистськими загарбниками.

Харківський паровозоремонтний завод (ХПРЗ)

             Ф. Р-5662, 306 од. зб., 1937 – 1956 рр. Опис.

Утворений на базі приватних паровозоремонтних майстерень, організованих 1869 р.
для обслуговування Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, які на час націоналізації
1918 р. входили до складу Південної залізниці і підпорядковувались Наркомату шляхів
сполучення РФСРР. 1929 р. перейменовані  в Харківський паровозоремонтний завод
(ХПРЗ). З 1946 р. – в віданні Міністерства шляхів сполучення СРСР.
У зв’язку з  електрифікацією залізниць  та  переходом з  парової  тяги  на електричну,
виникла необхідність в ліквідації заводу. На підставі Постанови Ради Міністрів СРСР
від 7 лютого 1957 р. завод був переданий із системи Міністерства шляхів сполучення
СРСР до відання Міністерства електротехнічної промисловості СРСР.

Накази  керівних  установ,  директора  заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи
виробничих  нарад  інженерно-технічних  працівників,  нарад  при  директорі  та  місцевкому,
загальних профспілкових зборів.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі  плани,  плани з
праці  та  звіти  заводу  про  їх  виконання.  Звіти  про  випуск  паровозів  з  ремонту,  заміну
устаткування; капіталовкладення. Штатні розклади. Колективні угоди. Списки робітників, що
перевиконують норми виробітку; передовиків праці; бригадирів комсомольсько-молодіжних
бригад.
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Харківський вагоноремонтний завод Головного управління з ремонту рухомого
складу та виробництва запасних частин Міністерства шляхів сполучення СРСР

             Ф. Р-5765, 1081 од. зб., 1931–1941, 1943–1970 рр. Описи.

Харківський  вагоноремонтний  завод  організовано  1929  р.  на  базі  Харківських
вагоноремонтних майстерень в системі Наркомату шляхів сполучення СРСР. З вересня
1957  р.  підпорядковувався  Головному  управлінню  з  ремонту  рухомого  складу  та
виробництва запасних частин Міністерства шляхів сполучення СРСР.

Статут заводу. Накази, розпорядження, вказівки керівних установ, директора заводу та
головного інженера з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Техніко-промислово-
фінансові, виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх виконання. Відомість
інвентаризації  заводу  (1941),  доповіді  керівника  та  довідки  про  роботу  заводу.
Раціоналізаторські пропозиції. Титульні списки та звіти про капітальне будівництво. Баланси
виробничих  потужностей.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських
витрат  заводу.  Списки  стахановців  та  переможців  соцзмагання.  Протоколи  засідань
місцевкому. Акт про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками.

Панютинський ордена „Знак Пошани” вагоноремонтний завод Головного
управління з ремонту рухомого складу та виробництва запасних частин

Міністерства шляхів сполучення СРСР

             Ф. Р-5876, 826 од. зб., 1934–1965 рр. Описи.

В  1930  р.  на  базі  вагоноремонтних  майстерень  ім.  Ф.  Е.  Дзержинського  був
організований Панютинський вагоноремонтний завод,  що діяв в системі Наркомату
шляхів сполучення СРСР.          З 5 серпня 1957 р. підпорядковувався Головному
управлінню з ремонту рухомого складу та виробництву запасних частин Міністерства
шляхів сполучення СРСР.

Статут заводу.  Накази та розпорядження вищестоящих установ,  директора заводу з
основної діяльності. Протоколи засідань міністерських колегій, технічних нарад, експертно-
технічних  комісій  та  місцевкому.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  бухгалтерські
плани, плани з праці та звіти про їх виконання. Звіти про капітальне будівництво. Положення
про підрозділи заводу. Річні баланси, норми часу та розцінки на виконання робіт, звіти про
якість  продукції  заводу,  раціоналізаторські  пропозиції.  Комплекти  багатотиражної  газети
“Панютинський вагонник”.  Штатні  розклади та кошториси адміністративно-господарських
витрат  заводу.  Списки  працівників  заводу,  які  представлені  до  нагородження  нагрудними
знаками.

Харків-Балашівський контейнерний завод Головного управління з ремонту
рухомого складу та виробництва запасних частин Міністерства шляхів

сполучення СРСР

             Ф. Р-5763, 182 од. зб., 1955–1961 рр. Описи.

З 1 січня  1955 р.  розпочав  діяльність  Харків-Балашівський контейнерний завод.  У
функції  заводу  входило  виробництво  та  капремонт  металевих  та  дерев’яних
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залізничних контейнерів. З 1 жовтня 1961 р. завод перетворено у контейнерний цех
Харківського вагоноремонтного заводу.

Накази  та  розпорядження  вищестоящих  установ  і  директора  заводу  з  основної
діяльності.  Протоколи  технічних  нарад.  Комплексні,  техніко-промислово-фінансові,
виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти заводу про їх виконання. Технічні акти
про  прийом  та  випуск  контейнерів,  раціоналізаторські  пропозиції,  титульні  списки
капітальних робіт. Доповіді директора заводу про виробничо-господарську діяльність заводу.
Акти  обслідування  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських
витрат заводу. Протоколи засідань місцевкому.

Четвертий Харківський авторемонтний завод Головного управління
промислових підприємств Міністерства автотранспорту та шосейних шляхів

УРСР

             Ф. Р-5422, 680 од. зб., 1944–1968 рр. Описи.

23  травня  1944  р.  розпочав  свою  роботу  Мотороремонтний  завод  тресту
“Укравторемонт”  Наркомату  автомобільного  транспорту  УРСР,  який  займався
ремонтом  моторів  автомобілів.  З  10  січня  1945  р.  отримав  назву:  Четвертий
Харківський авторемонтний завод того ж самого підпорядкування.
В  подальшому  підпорядкування  підприємства  змінювалось.  З  1  березня  1959  р.
перебував  в  системі  Головного  управління  промислових  підприємств  Міністерства
автотранспорту та шосейних шляхів УРСР.

Положення про завод.  Накази та  розпорядження вищестоящих установ і  директора
заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи  технічних  нарад.  Техніко-промислово-фінансові,
виробничі,  товарні,  бухгалтерські  плани,  плани з  праці  та  звіти заводу про їх  виконання.
Титульні  списки  капітальних  робіт,  акти  ревізії  заводу,  норми  витрат  матеріалів.
Раціоналізаторські  пропозиції.  Протоколи  засідань  місцевкому.  Штатні  розклади  та
кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.

Харківський орденів Ленина та “Жовтневої революції” моторобудівний завод
“Серп і Молот” Головного управління з виробництва транспортних і

комбайнових двигунів Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР

             Ф. Р-1147, 2415 од. зб., 1918–1921, 1943–1973 рр. Описи.

Перший державний завод сільськогосподарського машинобудування. Заснований 1919
р.  на  базі  націоналізованого  заводу  сільськогосподарських  машин  товариства
“Гельферих-Саде”.   27 квітня 1959 р. перейменовано у Харківський моторобудівний
завод  “Серп  і  Молот”.  Нагороджений  орденами  Ленина  (1966)  та  “Жовтневої
революції” (1971). 1960 р. до нього приєднано завод “Харсільмаш”.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу.
Протоколи  нарад  при  директорі  заводу,  технічних  нарад.  Техніко-промислово-фінансові,
виробничі,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та  звіти  про  їх  виконання.  Листування  з
різними установами та організаціями про постачання палива і сировини, продаж продукції
заводу,  виробництво  та  ремонт  сільгоспмашин,  з  особового  складу.  Штатні  розклади  та
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кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Документи  діяльності
профспілкової  організації  заводу.  Справа  про  націоналізацію  Саратовського  відділення
товариства “Гельферіх-Саде” (1918).

Виробниче об’єднання “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе”
(ХТЗ)

Ф. Р-5652, 9331 од. зб., 1929–1941, 1943–1981 рр. Описи, каталог, страховий фонд.

1929 р. ВРНГ СРСР прийняла рішення про будівництво ХТЗ. Пуск заводу відбувався 1
жовтня      1931 р.  Того ж року заводу надано ім’я С. Орджонікідзе. З 28 вересня 1981
р.  підпорядковувався  Всесоюзному  промисловому  об’єднанню  з  виробництва
сільськогосподарських  тракторів.  Нагороджений  орденами  Леніна  (1932,  1967),
Трудового  Червоного  Прапору  (1948),  Георгія  Димитрова  (1975),  та  „Жовтневої
революції” (1981).

Положення  про  управління  будівництва  ХТЗ,  постанови,  акти,  листування  про
відведення  ділянки  землі  для  будівництва  заводу,  наказ  про  призначення  директора  та
головного  інженера  заводу.  Статут  заводу  та  лист  державної  реєстрації,  затверджений
Наркоматом   важкої  промисловості  СРСР.  Накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,
директора заводу, головного інженера, головного конструктора заводу з основної діяльності.
Протоколи  засідань  міністерських  колегій,  нарад  при  директорі  та  головному  інженерові
заводу,  технічних  нарад,  експертно-технічних  комісій  та  місцевкому.  Комплексні,  техніко-
промислово-фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх
виконання. Матеріали про роботу підрозділів та цехів заводу. Відомості норм часу і розцінок
по  цехах  на  виготовлення  продукції.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат заводу.

Харківський завод тракторних пускових двигунів

             Ф. Р-5747, 369 од. зб., 1943–1962 рр. Описи.

Створений 1933 р. як автотрактороремонтний завод тресту “Укравтотракторремонт”
Наркомату землеробства УСРР. 1939 р. перейменований у мотороремонтний завод. З
квітня 1946 р. завод функціонує у системі Міністерства сільського господарства УРСР.
16  листопада  1948  р.  перейменований  у  ремонтний  завод.  30  грудня  1958  р.
перейменований  у  Харківський  завод  тракторних  пускових  двигунів  Управління
машинобудування  Харківського  раднаргоспу;    24  листопада  1965  р.  завод
підпорядкований  Міністерству  тракторного  і  сільськогосподарського
машинобудування УРСР.

Постанови, рішення, накази, розпорядження Наркомату (Міністерства) землеробства
УРСР,  Українського  республіканського  тресту  машино-тракторних  майстерень,  тресту
“Автотракторосільгоспзапчастина”,  Харківського  облвиконкому.  Розпорядження  директора
заводу. Протоколи технічних нарад у директора заводу, у головного інженера. Виробничо-
фінансові плани, плани по будівництву, звіти про діяльність заводу, про чисельність та рух
кадрів  та  статистичні  звіти.  Журнали  реєстрації  раціоналізаторських  пропозицій  та
упроваджені  пропозиції,  відгуки  і  листування  по  них,  інструкції  про  винагороду  за
винахідництво (1947).  Виробничі  програми та довідки про виробничу діяльність.  Аналізи
техніко-економічних  показників  виробничих  ділянок.  Інструкції  використання  обладнання
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для ремонту і регулювання паливної апаратури до тракторів і технічні умови на виготовлення
цієї  апаратури.  Протоколи  випробувань  електрообладнання.  Виробничі  норми  витрат
матеріалів  на  продукцію,  розцінки  на  вироби,  норми  часу  на  різні  роботи,  розрахунки
кошторисної  вартості  і  планової  калькуляції  на  виготовлення  обладнання.  Документи  з
питань реконструкції та капітального будівництва (протоколи, доповідні записки, висновки,
акти, листування, плани заходів). Листування з трестами, заводами і іншими організаціями з
питань  зміни  технічних  умов,  технологічних  процесів  виготовленої  продукції,  з  питань
створення відділів,  цехів,  підготовки до випуску виробів.  Штатні  розклади та кошториси,
акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Профспілкові документи:
протоколи  загальних  зборів  колективу,  засідань  заводського  профспілкового  комітету,
колективні  договори,  укладені  між завкомом і  адміністрацією заводу,  плани,  фінансові  та
статистичні звіти про роботу завкому.

Харківський завод тракторних двигунів

             Ф. Р-6407, 1031 од. зб., 1965–1975 рр. Описи.

Постановою ВРНГ СРСР, РМ СРСР № 98 від 19 жовтня 1964 р. розпочате будівництво
філії  Харківського  моторобудівного  заводу  “Серп  і  Молот”  для  виробництва
дизельних двигунів для тракторів. 18 жовтня 1968 р. перетворений на споруджуваний
завод  тракторних  двигунів  Головного  управління  по  виробництву  тракторних  і
комбайнових  двигунів  Міністерства  тракторного  і  сільськогосподарського
машинобудування СРСР. 12 листопада 1971 р. перейменований у Харківський завод
тракторних двигунів. 5 лютого 1974 р. створене Харківське виробниче моторобудівне
об’єднання  “Серп  і  Молот”  до  складу  якого  увійшов  завод.  Виробляє  тракторні  і
комбайнові двигуни.

Постанови,  накази,  розпорядження,  директиви  Міністерства  тракторного  і
сільськогосподарського  машинобудування  СРСР,  Держкомітету  РМ СРСР по  матеріально-
технічному забезпеченню, Головного управління по виробництву тракторних і комбайнових
двигунів,  облвиконкому,  міськвиконкому.  Накази  і  розпорядження  директора  заводу,
головного  інженера,  головного  технолога.  Протоколи  засідань  колегії  Міністерства
тракторного  і  сільськогосподарського  машинобудування  СРСР,  Головного  управління  з
виробництва  тракторних  і  комбайнових  двигунів,  технічних  нарад  у  директора  заводу,
оперативних  технічних  нарад  по  будівництву  філії  заводу,  стенограми  нарад  з  питань
будівництва  заводу.  Технічні,  промислово-фінансові  плани,  організаційно-технічні  заходи,
плани  з  праці  будівельно-монтажних  робіт,  звіти  з  основної  діяльності,  по  капітальним
вкладенням,  про  роботу  з  кадрами,  статистичні  звіти  по  виконанню  плану  з  праці,
чисельність  робітників.  Журнал  реєстрації,  раціоналізаторських  пропозицій,  упроваджені
пропозиції,  протоколи  засідань  експертної  комісії  по  розгляду  раціоналізаторських
пропозицій. Плани та звіти науково-дослідної, конструкторсько-технологічної роботи. Акти
упровадження  у  виробництво  нової  техніки.  Документи  про  роботу  заводського  науково-
технічного товариства машинобудівної промисловості (протоколи засідань науково-технічної
ради заводу, плани, звіти). Документи по науковій організації праці (плани, звіти, довідки).
Звіти  про  службові  відрядження  з  обміну  передовим  досвідом.  Документи  про  особисті
творчі плани інженерно-технічних працівників (1972). Історія заводу (1965–1974). Коротка
характеристика заводу (1970). Положення про структурні підрозділи заводу (1971), про відділ
праці  і  заробітної  плати,  посадові  інструкції  робітників  відділу  (1973).  Положення  про
інженера  з  техніки  безпеки,  технічного  нагляду  (1971).  Довідка  про  підготовку  до
виробництва двигунів СМД-60, довідки і таблиці на продукцію, що випускається, основні
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техніко-економічні  показники.  Норми  виробітку  і  розцінки  на  вироби,  альбоми  витрат
матеріалів  при  виготовленні  продукції.  Документи  про  стан  техніки  безпеки  на  заводі
(довідки, акти,  заходи).  Навчальні програми підготовки та підвищення кваліфікації  кадрів.
Листування  з  міністерством,  проектними  інститутами,  іншими  установами  з  питань
будівництва  заводу,  його  діяльності.  Штатні  розклади  та  кошториси.  Профспілкові
документи, протоколи загальнозаводських зборів робітників,  засідань заводського комітету,
колективні  договори,  укладені  між  завкомом  і  адміністрацією  заводу.  Документи  про
нагородження робітників заводу орденами, медалями, почесними грамотами.

Харківський ливарно-механічний завод

             Ф. Р-5528, 116 од. зб., 1943–1952 рр. Опис.

Розпочав  діяльність  як  націоналізований  в  перші  роки  Радянської  влади  ливарно-
механічний завод.
30 вересня 1943 р. відновив діяльність у складі окремої будівельно-монтажної частини
Наркомату будівництва СРСР; з квітня 1946 р. у системі Міністерства  будівництва
підприємств важкої індустрії СРСР, з 16 березня 1953 р. -  Міністерства будівництва
СРСР,  з  травня  1954  р.  –  Міністерства  підприємств  металургійної  і  хімічної
промисловості СРСР, з 8 липня 1957 р. – Міністерства будівництва УРСР. З грудня
1958  р.  іменується:  Харківський  завод  тракторних  деталей.  У  січні     1959  р.
об’єднаний із Харківським трактороскладальним заводом.

Накази,  директиви  Наркомату  будівництва  СРСР,  Міністерства  будівництва
підприємств важкої індустрії СРСР, Головного управління по механізації будівництва СРСР,
тресту  “Союзтеплобуд”,  ОБМЧ.  Положення  про  Харківський  ливарно-механічний  завод
(1943,  1947).  Картки  державної  реєстрації  заводу.  Бланк  Всесоюзного  перепису  діючих
підприємств у районах, визволених від німецької окупації (1944). Виробничі плани, плани з
праці,  звіти  з  основної  діяльності,  по  капітальному  будівництву.  Раціоналізаторські
пропозиції і акти  їх випробувань. Журнали обліку виконання норм виробітку. Акти передачі
заводу  при  зміні  директорів.  Акти  проведення  ревізії  фінансово-господарські  діяльності.
Штатні розклади і кошториси. Колективні договори, укладені між завкомом і адміністрацією
заводу.

Чугуївський завод тракторних деталей

             Ф. Р-5966, 180 од. зб., 1959–1965 рр. Описи.

Постановою № 265 Харківського раднаргоспу від 30 грудня 1958 р. у Чугуєві на базі
міжрайонної майстерні капітального ремонту тракторів і автомобілів створений завод
тракторних деталей тресту по виробництву запасних частин до автомобілів, тракторів
і  сільськогосподарських  машин  Управління  машинобудування  Харківського
раднаргоспу.
З  12  листопада  1969  р.  функціонує  у  системі  Міністерства  тракторного  і
сільськогосподарського машинобудування УРСР.
Виробляє запасні частини до автомобілів , тракторів і сільськогосподарських машин.

Постанови  і  розпорядження  Харківського  раднаргоспу.  Накази  директора  заводу.
Протоколи технічної ради. Промислово-фінансові плани, виробничі програми, плани з праці і
звіти про діяльність, нещасні випадки на виробництві,  статистичні звіти про чисельність і
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склад робітників. Книга обліку раціоналізаторських пропозицій та впроваджені пропозиції.
Довідка про роботу заводу (1959). Довідки про наявність, облік і плинність кадрів. Норми
часу і розцінки на вироби. Штатні розклади, кошториси. Профспілкові документи: протоколи
звітно-виборчих  конференцій,  загальних  зборів  робітників,  засідань  завкому,  колективні
договори,  укладені  між  завкомом  і  адміністрацією,  кошториси,  фінансові  звіти;  списки
передовиків виробництва.

Харківський завод тракторних самохідних шасі

             Ф. Р-5529, 778 од. зб., 1949–1967 рр. Описи

Постановою  Ради  Міністрів  СРСР  від  15  жовтня  1949  р.  на  базі  Харківського
центрального  авторемонтного  заводу  №  10  був  створений  Харківський
трактороскладальний завод Міністерства місцевої промисловості УРСР, з 16 березня
1951  р.  завод  функціонує  у  системі  Міністерства  автомобільної  і  тракторної
промисловості СРСР, з 7 березня 1953 р. – Міністерства машинобудування СРСР, з 21
квітня 1954 р. – Міністерства автомобільного, тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР, з липня 1957 р. – Харківського раднаргоспу, з      12 жовтня
1965 р. – Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР.
З 17 травня 1966 р. йменується: Харківський завод тракторних самохідних шасі.

Постанови,  накази,  розпорядження  Міністерства  місцевої  промисловості  СРСР,
Міністерства  машинобудування  СРСР,  Міністерства  автомобільної  і  тракторної
промисловості  СРСР,  Республіканського  машинобудівного  тресту  “Укрмашпром”,
Харківського  раднаргоспу.  Накази,  розпорядження  директора  заводу,  головного  інженера.
Протоколи нарад у директора, головного інженера, засідань технічних нарад і нарад з якості
продукції  у  головного  інженера,  оперативних  нарад.  Промислово-фінансові  плани
організаційно-технічних заходів, науково-дослідних робіт, підготовки кадрів, звіти з основної
діяльності,  про роботу з кадрами, статистичні  звіти про чисельність робітників,  звіти про
нещасні випадки. Книга реєстрації  раціоналізаторських пропозицій, звіти про упроваджені
пропозиції.  Відомості  про  основні  техніко-економічні  показники,  досягнення  технічного
прогресу.  Відомості  про  машини,  вперше  створені  на  заводі.  Документи  про  виробничу
потужність  заводу  (1963).  Карти  технологічних  процесів.  Довідка  про  дослідно-
конструкторські  роботи  (1963).  Довідка  про  розповсюдження  передового  досвіду  (1965),
досвіду роботи змінного майстра Пономаренка С. С. (1968). Довідка-звіт про відрядження
заступника головного інженера до НДР (1967) і  головного конструктора до НДР, Румунії.
Документи  показу  експонатів  заводу  на  виставці  промисловості  (1961),  довідка  про
готовність заводу до постачання самохідних шасі на експорт (1967, 1968). Відомості норм
часу і розцінок по цехах заводу, по збірці агрегатів. Кошториси на виготовлення обладнання.
Довідник  з  нормування  відрядної  оплати  праці  водіям  автомашин  і  вантажникам  (1949).
Штатні розклади та кошториси. Відомості показників роботи кандидатів на звання “Кращий
змінний майстер,  робітник”.  Списки лауреатів  Сталінської  премії,  які  працюють на заводі
(1956).  Профспілкові  документи:  протоколи  загальнозаводських  конференцій,  засідань
заводського комітету, колективні договори, укладені між завкомом і адміністрацією заводу,
довідки про профспілкову роботу, фінансові та статистичні звіти.
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Другий державний завод сільськогосподарського машинобудування ім. Артема

             Ф. Р-379, 126 од. зб., 1920–1923 рр. Описи.

У  1919  р.  на  підставі  декрету  Рад  наркому  РРФСР  від  28  червня  1918  р.  про
націоналізацію промислових підприємств у Харкові був націоналізований приватний
завод Мельгозе, який одержав назву: Другий державний завод сільськогосподарського
машинобудування ім. Артема. 1 червня   1923 р. увійшов до складу заводу “Серп і
Молот”.

Періодичні  звіти  дирекції  про  діяльність  заводу.  Відомості  та  листування  про
заводське устаткування, нарахування заробітної плати. Кошториси та пояснювальні записки
про ремонт і обладнання цехів. Списки працівників заводу.

Харківський завод сільськогосподарських машин (“Харсільмаш”)

             Ф. Р-5640, 410 од. зб., 1944–1960 рр. Описи.
 
Організований  в  1923  р.  на  базі  майстерень  сільськогосподарських  машин  і
націоналізованого  машинобудівного  заводу  Енде.  Перебував  в  віданні  Наркомату
місцевої промисловості УРСР. В лютому 1944 р. на його базі в м. Харкові утворений
ливарно-механічний  завод  Українського  автогенного  тресту.  В  грудні  1944  р.
перейменований  в  Харківський  завод  тракторних  запасних  частин
“Тракторозапчастина”,  в  грудні  1955 р.  –  Харківський завод сільськогосподарських
машин  “Харсільмаш”.  В  період  свого  існування  підпорядковувався  різним
міністерствам і відомствам. В 1958 р. переданий у відання Раднаргоспу Харківського
економічного адміністративного району.
1 липня 1960 р. на підставі Постанови Харківського Раднаргоспу реорганізований в
механо-складальний цех № 3 (МС-3) Харківського моторобудівного заводу “Серп і
Молот”.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу.
Протоколи засідань технічної  ради. Річні  промислово-фінансові,  виробничі  плани та звіти
про  їх  виконання.  Титульні  списки  на  капітальне  будівництво.  Звіти  про  упровадження
рацпропозицій.  Акти  ревізій  фінансово-господарської  діяльності  заводу.  Протоколи
місцевкому,  профспілкових конференцій,  загальних зборів  робітників  заводу.  Акт передачі
заводу “Харсільмаш” до складу заводу “Серп і молот” (1960).

Харківський завод “Поршень”

                                                         Ф. Р-5846, 928 од. зб., 1943–1969 рр. Описи.

Утворений в червні 1932 р. З 1957 р. перебував в віданні Харківського Раднаргоспу, з
жовтня  1965  р.  –  Міністерства  тракторного  та  сільськогосподарського
машинобудування СРСР.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих установ,  директора  та  заступника
директора  заводу,  головного  інженера,  заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань
технічної ради. Техніко-промислово-фінансові, виробничі плани та звіти про їх виконання.
Положення про служби та відділи. Колективні угоди та акти перевірки їх виконання. Штатні
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розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу. Листування з питань
змагання за  звання  бригад і  ударників  комуністичної  праці.  Матеріали  з  раціоналізації  та
винахідництва,  прогресивної  оплати  праці.  Протоколи  місцевкому  заводу.  Матеріали
товариського суду заводу (1965–1969).

Харківський велосипедний завод ім. Г. І. Петровського (ХВЗ) Міністерства
автомобільної промисловості СРСР

             Ф. Р-5665, 1621 од. зб., 1943–1969 рр. Описи.

Перший  державний  велосипедний  завод  ім.  Г.  І.  Петровського  заснований  на  базі
націоналізованого  заводу  Лейтнера  у  1923  р.  Діяв  в  системі  Харківського
губраднаргоспу.
З 1946 р. перебував в системі Міністерства автомобільної і тракторної промисловості
СРСР, з 1957 р. до 1965 р. – в підпорядкуванні Харківського раднаргоспу під назвою:
Харківський  велосипедний  завод.  В  січні  1966  р.  переданий  у  підпорядкування
Головного  управління  з  виробництва  мотоциклів  та  велосипедів  Міністерства
автомобільної  промисловості  СРСР.  З  січня  1964  р.  знову  носить  ім’я    Г.  І.
Петровського.  Виробляє  велосипеди,  запасні  частини до  них і  вузли  гідронавісних
систем до тракторів.

Постанови, накази, розпорядження керівних установ та директора заводу з основної
діяльності.  Протоколи  нарад  при  директорі  та  головному  інженерові  заводу.  Техніко-
промислово-фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх
виконання.  Звіти  та  пояснювальні  записки  з  капітального  будівництва.  Відомості  норм
виробітку  та  розцінки  на  продукцію  заводу,  раціоналізаторські  пропозиції.  Комплекти
багатотиражної газети “Сигнал”. Протоколи засідань місцевкому, документи про діяльність
профспілкової  організації.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських
витрат заводу.

Державний завод “ТЕН” ім. Фрунзе

             Ф. Р-4487, 2 од. зб., 1924–1926 рр. Описи.

Перша у Росії і на Україні фабрика “ТЕН” “Все для друкарських машинок” Наркомату
соціального забезпечення УСРР; з 14 вересня 1925 р. існує під назвою Державний
завод “ТЕН” ім. Фрунзе.
Дата припинення діяльності не виявлена.

Книга розпоряджень по заводу (1924–1926), особисті рахунки робітників і службовців
(1924–1925).

Харківський завод побутових пральних машин

             Ф. Р-5642, 155 од. зб., 1943–1963 рр. Описи.

1923 р.  був  створений посудооцинковувальний завод,  який з  1926 р.  функціонує  у
системі місцевої промисловості УСРР. З 1961 р. завод перейменований у Харківський
завод побутових пральних машин.
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До  1961  р.  виробляв  відра  ,  корита,  духовки,  вогнегасники,  з  1961  р.  –  побутові
пральні машини.

Постанови, накази, розпорядження і інструкції Міністерства місцевої промисловості
УРСР, облвиконкому, обласного управління місцевої промисловості. Накази по заводу (1943).
Протоколи загальних зборів робітників і  службовців,  виробничих і технічних нарад. Звіти
про діяльність та фінансові звіти. Книга обліку раціоналізаторських пропозицій, протоколи
засідань  комісії  з  розгляду  рацпропозицій.  Рішення  експертної  ради  про  затвердження
заводом  зразків  продукції,  технічні  умови  на  вироби.  Норми  технологічних  процесів.
Зведення  про  виконання  норм  виробітку.  Навчальна  документація  і  програми  курсів
підвищення  кваліфікації.  Акти  збитків,  нанесених  заводу  під  час  німецько-фашистської
окупації. Штатні розклади та кошториси. Іменні списки військовозобов’язаних.

Харківський завод “Електробритва”

             Ф. Р-6202, 2132 од. зб., 1964–1993 рр. Описи.

Постановою Харківського раднаргоспу № 450 від 30 грудня 1964 р. на базі філіалу
Харківського  заводу  електроапаратури  був  створений  Харківський  завод
“Електробритва”  в  системі  Харківського  раднаргоспу.  З  7  грудня  1965  р.  –
Міністерства  машинобудування  для  легкої  та  харчової  промисловості  і  побутових
приладів  СРСР.  З  січня  1977  р.  мав  назву:  Харківське  виробниче  об’єднання
“Електропобутприлад”.  У  січні  1989  р.  об’єднання  ліквідоване,  а  завод
“Електробритва”  увійшов  до  Харківського  виробничого  об’єднання
“Електроапаратура” Міністерства загального машинобудування УРСР; з грудня 1991
р.  –  Міністерства  машинобудування  воєнно-промислового  комплексу  і  конверсії
України.
Виготовляє електричні бритви і запасні частини до них.

Накази  Міністерства  машинобудування  для  легкої  та  харчової  промисловості  і
побутових приладів СРСР. Накази директора заводу і генерального директора об’єднання по
основній діяльності, розпорядження головного інженера. Протоколи технічних і виробничих
нарад у директора, нарад з якості виробів, спільних засідань технічної ради і ради науково-
технічного товариства заводу. Технічний промислово-фінансовий план, плани виробництва і
собівартості  продукції,  з  нової  техніки,  організаційно-технічних  заходів,  звіти  з  основної
діяльності, по капітальному будівництву, роботі з кадрами, бухгалтерські звіти, статистичні
звіти  по  виробництву,  собівартості,  праці,  чисельності  робітників  і  службовців.  Книга
реєстрації  раціоналізаторських  пропозицій  і  винахідництва,  упроваджені  пропозиції,  акти
упровадження нової техніки, статистичні звіти по раціоналізаторським пропозиціям. Довідка
про  організацію  цехів  і  дільниць  з  випуску  товарів  народного  споживання.  Техніко-
економічні показники заводу. Розрахунки економічної ефективності від упровадження нової
техніки (1987). Норми часу і розцінки на вироби заводу, відомості норм витрат матеріалів на
виготовлення продукції. Відомості про розвиток і упровадження наукової організації праці.
Документи  про  роботу  первинної  організації  науково-технічного  товариства  заводу
(протоколи,  рішення,  акти);  групи  народного  контролю  (довідки,  акти,  плани).  Стандарт
підприємств  з  комплексної  системи  управління  якістю  продукції  і  матеріальному
стимулюванню  робітників  (1988).  Штатні  розклади  та  кошториси.  Паливно-енергетичний
баланс заводу.  Профспілкові  документи:  протоколи звітно-виборчих конференцій,  засідань
заводського комітету, штатні розклади та кошториси. Документи з особового складу: накази
директора,  відомості  нарахування  заробітної  плати,  особові  рахунки,  списки  робітників,
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нагороджених  орденами  і  медалями,  особові  справи,  акти  присвоєння  кваліфікації,  акти
нещасних випадків.

Харківський завод хірургічних інструментів

             Ф. Р-5635, 7 од. зб., 1931–1935 рр. Опис.

Створений 1931 р.; підпорядкований Наркомату важкої промисловості УСРР; з квітня
1934  р.  у  системі  Управління  підсобних  підприємств  Наркомату  охорони  здоров’я
УСРР.
28  серпня  1937  р.  об’єднаний  з  заводом  точної  медичної  апаратури  і  припинив
діяльність.
Виробляв і постачав хірургічні інструменти.

Промислово-фінансові плани. Звіти з основної діяльності і капітальних вкладень.

Харківський завод кріпильних виробів “Комсомолець”

Ф. Р-6351, 813 од. зб., 1943–1978 рр. Описи.

На підставі  наказу  Харківського  обласного  відділу  місцевої  промисловості  на  базі
Харківського заводу “Замок” 12 вересня 1943 р. утворений завод “Комсомолець”. В
1950 р. перейменований у Харківський метизний завод “Комсомолець”, 20 квітня 1976
р. – у Харківський завод кріпильних виробів “Комсомолець”.
За  період  свого  існування  підпорядковувався  різним  міністерствам  і  відомствам;  з
квітня  1976  р.  перебуває  в  віданні  Всесоюзного  промислового  об’єднання  з
виробництва нормалізованих вузлів і деталей загальномашинобудівного застосування
(Союзмашнормаль)  Міністерства  станкобудівної  та  інструментальної  промисловості
СРСР.
Основні функції заводу – виготовлення кріпильних виробів: болтів, гайок, пружинних
шайб, заклепок, гвинтів.

Накази вищих установ, директора заводу з основної діяльності. Техніко-промислово-
фінансові,  виробничі  плани та  звіти про їх виконання.  Перспективні  плани упровадження
наукової організації  праці, технічного переоснащення заводу. Рацпропозиції та статистичні
звіти про розробку та упровадження винаходів і рацпропозицій. Титульні списки капітальних
робіт.  Звіти  про  розвиток  виробничих  потужностей,  упровадження  досягнень  науки  та
техніки, виконання планів науково-дослідних робіт. Статистичні звіти про роботу товариства
винахідників  і  раціоналізаторів  та  науково-технічного  товариства.  Відомості,  звіти,
листування  з  питань  охорони праці,  техніки  безпеки,  покращення  умов праці.  Протоколи
засідань  місцевкому,  загальних  профспілкових  зборів.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Кошториси  профбюджету.  Колективні  угоди
профспілок з адміністрацією заводу.

Харківський завод хімічних реактивів

             Ф. Р-5669, 1545 од. зб., 1941, 1943–1970 рр. Описи.

Утворений на підставі Постанови Раднаркому СРСР від 27 травня 1940 р. та наказу
Наркомату  хімічної  промисловості  СРСР  від  15  червня  1940  р.  під  назвою:
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Харківський  реактивний  завод.  В  березні  1946  р.  перейменований  у  Харківський
державний союзний реактивний завод, в 1948 р. – у державний союзний Харківський
завод хімічних реактивів. В 1957 р. – у Харківський завод хімічних реактивів.
В період свого існування підпорядковувався різним міністерствам і відомствам, з 1965
р. переданий у відання Міністерства хімічної промисловості СРСР.

Статут  заводу,  картка  державної  реєстрації  заводу  (1941).  Постанови,  накази,
розпорядження вищестоящих установ,  директора заводу з  основної  діяльності.  Протоколи
нарад та технічних нарад при директорі та головному інженерові заводу, експертно-технічних
комісій,  технічної  ради,  бюро з  раціоналізації;  нарад виробничо-технічного  відділу,  нарад
представників заводу та замовників.  Комплексні,  техніко-промислово-фінансові,  виробничі
плани, плани з праці та звіти про їх виконання. Плани будівництва та реконструкції цехів і
установок;  науково-дослідних  і  конструкторсько-експериментальних  робіт;  розробки  та
освоєння виробництва нових хімічних реактивів та звіти про їх виконання. Рацпропозиції та
звіти про їх упровадження.  Акти упровадження в виробництво удосконалених технологій,
книги  обліку  аналізів  продукції,  що  виробляється.  Листування  з  інститутами  та  іншими
організаціями  з  питань  освоєння  і  випуску  хімічних  реактивів.  Штатні  розклади  та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Протоколи  засідань  місцевкому.
Колективні угоди та акти перевірки їх виконання.

Харківський автогенний завод

             Ф. Р-6107, 629 од. зб., 1943–1969 рр. Описи.

Введений в експлуатацію  1932 р.
1943 р. відновив діяльність під назвою Харківський державний автогенний завод, у
жовтні  1948 р.  перейменований в Харківський автогенний завод.  З  жовтня 1967 р.
переданий у відання Українського виробничого об’єднання органічної промисловості
Міністерства хімічної промисловості УРСР.
Основні функції заводу – випуск рідкого та газоподібного кисню, чистого аргону та
азоту для промислових підприємств.

Постанови,  накази,  розпорядження  керівних  установ,  директора  заводу  з  питань
діяльності.  Протоколи  технічних  нарад,  засідань  бюро  з  раціоналізації  та  винахідництва.
Техніко-промислово-фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани, плани собівартості
товарної продукції, з праці та звіти заводу про їх виконання. Перспективні плани розвитку
заводу;  модернізації  обладнання;  автоматизації,  механізації  трудомістких  процесів.  Плани
підготовки  та  перепідготовки  кадрів;  заходів  по  оздоровленню  умов  праці,  зниженню
травматизму  та  захворювань,  звіти  про  їх  виконання.  Рацпропозиції  та  звіти  про  їх
упровадження.  Річні  титульні  списки  капітальних  робіт.  Акти  прийому  в  експлуатацію
збудованих цехів, житлових будинків для робітників заводу (1962, 1969). Штатні розклади та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Протоколи  засідань  завкому,
звітно-виборчих  профспілкових  і  загальних  зборів  робітників  заводу.  Колективні  угоди
заводського комітету з адміністрацією, довідки, інформації про їх виконання. Акт про збитки,
заподіяні  заводу  німецько-фашистськими  загарбниками  (1943).  Списки  робітників,
представлених до нагородження медаллю “За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні
1941–1945 рр.”
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Харківський лакофарбовий завод “Червоний хімік” Міністерства хімічної
промисловості СРСР

             Ф. Р-5928, 624 од. зб., 1943–1971 рр. Описи.

1919  р.  на  базі  націоналізованого  фарбового  заводу  П.  Гольдберга  утворений
Харківський  лакофарбовий  завод  “Червоний  хімік”.  З  20  липня  1970  р.
підпорядкований Українській виробничій фірмі “Укрлакофарба” на правах філії.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ  та  директора  заводу  з
основної діяльності. Протоколи засідань виробничих і технічних нарад. Комплексні, техніко-
промислово-фінансові,  виробничі,  технологічні,  бухгалтерські  плани  та  звіти  про  їх
виконання.  Звіти  про  науково-дослідну  роботу  на  заводі.  Технологічні  регламенти  на
виробництво фарб, норми витрат сировини. Раціоналізаторські пропозиції. Штатні розклади
та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу. Протоколи засідань місцевкому.
Акт про збитки, що заподіяли заводу німецько-фашистські загарбники.

Харківський завод пластичних мас („Харпластмас”)

             Ф. Р-5553, 1656 од. зб., 1944–1977 рр. Описи.

Утворений 1931 р. як завод по випуску виробів із пластичних мас (завод “Пластмас”).
1947 р. перейменований в Харківський завод пластичних мас (“Харпластмас”). У січні
1955 р. до його складу увійшов Харківський завод набивок.
З грудня 1965 р. перебуває в віданні Міністерства хімічної промисловості СРСР.

Положення про завод (1946). Статут заводу (1953). Постанови, накази, розпорядження,
рішення  вищестоящих  установ,  директора  заводу,  головного  інженера  заводу  з  основної
діяльності. Протоколи нарад при директорі та головному інженерові заводу, технічних нарад,
експертно-технічних  комісій,  техніко-економічної  ради,  первинної  організації  Ради
Всесоюзного  товариства  винахідників  і  раціоналізаторів  заводу.  Комплексні,  техніко-
промислово-фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх
виконання.  Плани  технічного  переобладнання  заводу,  роботи  з  кадрами,  звіти  про  їх
виконання.  Рацпропозиції.  Матеріали  про  участь  заводу  у  Виставці  досягнень  народного
господарства  СРСР. Звіти про обмін передовим досвідом,  про творчі  відрядження.  Норми
витрат сировини та палива. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських
витрат  заводу.  Акт  ревізії  фінансово-господарської  діяльності  заводу.  Матеріали  про  хід
змагання за комуністичну працю. Протоколи засідань місцевкому. Акти збитків, заподіяних
заводу німецько-фашистськими загарбниками у 1941–1943 рр.

Харківський завод ізоляційних і азбоцементних матеріалів

             Ф. Р-6048, 322 од. зб., 1950–1961 рр. Описи.

В  1950  р.  на  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  УРСР,  шляхом  об’єднання
збудованого  заводу  азбоцементних,  покрівельних  і  облицювальних  плит  і
Харківського  заводу  мінеральної  вовни  було  утворено  Харківський  комбінат
ізоляційних  і  азбоцементних  матеріалів,  в  квітні  1958  р.  перейменований  у
Харківський завод ізоляційних і азбоцементних матеріалів. З квітня 1961 р. перебував
у віданні Управління промбудматеріалів Харківського Раднаргоспу.

376



Статут заводу. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження вищестоящих установ,
директора  заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи  технічної  ради  заводу.  Техніко-
промислово-фінансові,  виробничі,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та  звіти  про  їх
виконання. Плани, довідки про нарощування виробничих потужностей, упровадження нових
технологій,  освоєння  нових  видів  продукції.  Рацпропозиції,  розрахунки  і  кошториси
ефективності  їх  упровадження.  Норми  витрат  матеріалів,  палива,  електроенергії.  Акт
прийому до складу заводу Харківського заводу мінеральної вовни (1950). Штатні розклади та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Акти  ревізії  фінансово-
господарської  діяльності  заводу.  Протоколи профспілкових  конференцій,  засідань  завкому,
загальних зборів робітників заводу. Колективні угоди та матеріали перевірки їх виконання.

Завод гумових технічних виробів “Прогрес”, м.Харків

             Ф. Р-5760, 572 од. зб., 1945–1972 рр. Описи.

Створений за рішенням Харківського облвиконкому № 1126 від 27 листопада 1945 р.
як Державний хімічний завод “Прогрес” Харківського обласного управління місцевої
промисловості.  З 11 квітня 1958 р.  іменується:  завод гумових технічних виробів.  З
січня  1963  р.  –  у  системі  управління  хімічної  промисловості  і  Харківського
раднаргоспу.
З  1963 р.  завод  іменується:  завод гумових технічних  виробів “Прогрес”  Головного
Управління нафтопереробної і нафтохімічної промисловості при РМ УРСР.
Виробляв  мило,  клеї,  штучну  шкіру,  технічні  гумові  вироби  для  підприємств
тракторної і автомобільної промисловості.

Положення  про  завод  (1946).  Накази,  циркуляри,  розпорядження  вищих  установ  і
директора  заводу  з  основної  діяльності.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,
бухгалтерські  плани,  плани  організаційно-технічних  заходів,  підготовки  і  підвищення
кваліфікації  кадрів,  з праці  та звіти про їх виконання.  Титульні  списки капітальних робіт,
звіти  про  надходження  і  впровадження  у  виробництво  винаходів  і  раціоналізаторських
пропозицій,  про  нещасні  випадки,  пов’язані  з  виробництвом.  Баланси  виробничих
потужностей (1965–1975).

Норми  виробітку  і  розцінки  на  окремі  види  робіт.  Журнали  обліку  надходження
раціоналізаторських  пропозицій.  Акти  документальних  ревізій  фінансово-господарської
діяльності заводу. Документи про соціалістичне змагання (зобов’язання, довідки, відомості).
Штатні розклади і кошториси адміністративно-господарських витрат. Колективні договори і
акти перевірок їх виконання (1949–1975). Документи (протоколи, плани, звіти) про діяльність
заводського комітету профспілки (1957–1975).

Завод гумових виробів, м. Харків

             Ф. Р-5761, 68 од. зб., 1960–1963 рр. Опис.

Утворений у листопаді 1960 р. на підставі наказу Харківського облмісцевпрому від 28
жовтня 1960 р. на базі ліквідованої артілі “Гумхімпром”.
З січня 1963 р. перебував в віданні управління хімічної промисловості Харківського
Раднаргоспу.    25  грудня  1963 р.  увійшов  до складу  Харківського  заводу  гумових
технічних виробів “Прогрес”.
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Накази,  директивні  вказівки  Харківського  облмісцевпрому  та  Харківського
Раднаргоспу. Річні техніко-промислово-фінансові, виробничі, товарні плани, плани з праці та
звіти  про  їх  виконання.  Довідка  про  угоду  на  здавання  готової  продукції  (1962).  Річні
відомості  інвентаризації  основних  засобів  заводу.  Зведені  таблиці  про  хід  і  перспективи
виконання планових завдань. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських
витрат  заводу.  Протокол  загальних  зборів  робітників  заводу  з  питання  виборів  народних
засідателів  (1960).  Листування  з  облмісцевпромом  про  фінансування  науково-дослідних  і
експериментальних робіт.

Харківський завод антифрикційних набивок Головного управління хімічної та
пластмасової промисловості Міністерства місцевої та паливної промисловості

УРСР

             Ф. Р-1778, 178 од. зб., 1926–1937, 1943–1955 рр. Опис.

В 1916  р.  із  м.  Варшави  евакуйована  фабрика  антифрикційних  набивок,  яка  була
націоналізована у 1918 р.. Отримала назву: Перша державна фабрика антифрикційних
набивок та прокладок “Червона перемога”. В 1935 р. підприємство перейменовується
в завод, а з 1944 р. отримує назву: Харківський завод антифрикційних набивок. В 1955
р. увійшов до складу заводу “Харпластмас”.

Накази,  циркуляри,  розпорядження  вищестоящих  установ  та  директора  заводу  з
основної  діяльності.  Протоколи  загальних  зборів  працівників  заводу  та  технічних  нарад.
Техніко-промислово-фінансові, товарні, бухгалтерські плани і звіти та пояснювальні записки
про їх виконання. Технічні паспорти обладнання заводу; виробничі програми; норми витрат
сировини,  електроенергії  та  палива  по  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси
адміністративно-господарських витрат заводу.

Харківський завод мінеральної вовни Управління промислових підприємств
Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР

             Ф. Р-6047, 11 од .зб., 1949–1950 рр. Опис.

6 лютого 1950 р. розпочав роботу Харківський завод мінеральної вовни.
25 грудня  1950 р.  завод увійшов до складу Харківського  комбінату  ізоляційних  та
азбоцементних матеріалів.

Акт державного приймання заводу. Накази, циркуляри, розпорядження вищестоящих
установ  і  директора  заводу  з  основної  діяльності.  Техніко-промислово-фінансові  та
виробничі плани; звіти про їх виконання. Норми виробітку і розрахунки на матеріали для
продукції  заводу.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат
заводу.

Харківський завод медичних пластмас і стоматологічних матеріалів Головного
управління промисловості медичного скла і пластичних мас Міністерства

медичної промисловості СРСР

             Ф. Р-5973, 1201 од. зб., 1941–1975 рр. Описи, каталог.
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Завод був організований  1930 р. як завод штучних зубів і порцелянових виробів. У
період діяльності декілька разів змінював підпорядкування та перейменовувався. З 29
червня 1967 р.  підпорядковувався  Головному управлінню промисловості  медичного
скла і пластичних мас Міністерства медичної промисловості СРСР, а з 24 березня 1969
р. отримав назву Харківський завод медичних пластмас і стоматологічних матеріалів.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ  та  директора  заводу  з
основної діяльності. Протоколи засідань міністерських колегій, технічних нарад, експертно-
технічних  комісій  та  місцевкому.  Перспективні  техніко-промислово-фінансові,  виробничі,
бухгалтерські  плани, плани з  праці  та звіти про їх виконання.  Технічні  умови та рецепти
медичних препаратів. Раціоналізаторські пропозиції. Акти ревізій заводу. Титульні списки та
звіти  про  капітальне  будівництво.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат заводу.

Харківський хіміко-фармацевтичний завод “Червона зірка”

             Ф. Р-5974, 424 од. зб., 1940, 1943–1969 рр. Описи.

Створений  1932 р. на базі фабрики розфасування хімікатів; з 1934 р. функціонує у
системі Наркомату охорони здоров’я УСРР, а з 1937 р. – того ж Наркомату СРСР. З
липня 1957 р. підпорядкований Харківському раднаргоспу, з 18 листопада 1965 р. діяв
у  системі  Міністерства  охорони  здоров’я  СРСР,  з  29  червня  1967  р.  Міністерства
медичної промисловості СРСР.
Завод виробляє медичні та кумаринові препарати.

Накази Міністерства охорони здоров’я СРСР, Міністерства медичної  промисловості
СРСР  Харківського  раднаргоспу.  Накази  і  розпорядження  директора  заводу.  Протоколи
виробничих  технічних  нарад.  Промислово-технічні,  фінансові  плани,  звіти  з  основної
фінансово-господарської  діяльності,  з  капітального  будівництва,  про  постраждалих  від
нещасних випадків, статистичні звіти про виконання плану з праці, про чисельність і склад
робітників  і  спеціалістів.  Документи  про  роботу  бюро  раціоналізації  і  винахідництва
(протоколи  засідань  комісії  і  конференції  по  винахідництву  і  раціоналізації,  книга  обліку
упроваджених раціоналізаторських пропозицій; інформації,  пояснювальні записки, облікові
картки  винахідників  і  раціоналізаторів  заводу).  Проекти  технічних  установок  для  різних
цехів,  технологічна розрахунково-пояснювальна записка до проекту відбудови цеху білого
стрептоциду  (1944).  Норми  виробітку  і  розцінки  на  хімфармпрепарати,  прейскуранти
оптових цін  на  них.  Довідка  про роботу з  кадрами заводу (1956),  звіти про проходження
виробничої практики румунськими та китайськими спеціалістами на заводі (1953–1956). Акт
про  збитки,  нанесені  заводу  під  час  тимчасової  німецько-фашистської  окупації  (1943).
Штатні  розклади  та  кошториси,  акти  документальних  ревізій  фінансово-господарської
діяльності.  Профспілкові  документи:  протоколи  загальних  профспілкових  зборів,
конференцій,  засідань заводського комітету,  колективні  договори, укладені  між завкомом і
адміністрацією заводу, плани роботи і звіти про діяльність завкому, кошториси завкому.

Харківський хіміко-фармацевтичний завод “Здоров’я трудящим”

             Ф. Р-5717, 685 од. зб., 1941–1969 рр. Описи.

Декретом  Раднаркому  РРФСР від  28  червня 1918 р.  була  націоналізована  фабрика
галенових  препаратів,  яка  існувала  з  1906  р.  В  1930  р.  фабрика  перейменована  у
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Харківський завод “Здоров’я трудящим” Всеукраїнського аптекоуправління; з 1 січня
1941 р. – завод у системі Наркомату охорони здоров’я УРСР. З 1 квітня 1946 р. завод
був  у  системі  Міністерства  медичної  промисловості  СРСР,  з  1  травня  1948  р.  –
Міністерства охорони здоров’я СРСР, з 1 липня 1957 р. у підлеглості різних управлінь
Харківського  раднаргоспу.  З  1  січня  1966  р.  іменується:  Харківський  хіміко-
фармацевтичний завод “Здоров’я трудящим” Головного управління готових лікарських
засобів  Міністерства  охорони  здоров’я  СРСР,  з  29  червня  1967  р.  -  у  системі
Міністерства медичної промисловості СРСР.
Виробляє готові лікарські засоби, медикаменти в ампулах.

Статут  заводу  (1969).  Накази  Народного  комісаріату  охорони  здоров’я  УРСР.
Постанови  та  розпорядження  Харківського  раднаргоспу,  директора  заводу.  Протоколи
засідань  міністерських  колегій,  нарад  при  директорі  та  головному  інженерові  заводу,
технічних нарад, експертно-технічних комісій та місцевкому. Техніко-промислово-фінансові,
виробничі,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та  звіти  про  їх  виконання.  Норми  витрат
сировини  і  матеріалів  на  виробництво  хіміко-фармацевтичних  препаратів;  інструкції  з
виробництв лікарських препаратів. Листування з питання поставки лікарських препаратів на
експорт.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.
Колективний договір заводу.

Харківський завод ендокринних препаратів

             Ф. Р-6101, 205 од. зб., 1963–1969 рр. Описи.

1 березня 1963 р. Харківський завод ендокринних препаратів був виділений із складу
Харківського  науково-дослідного  інституту  ендокринології  і  хімії  гормонів  і
підпорядкований Управлінню хімічної промисловості Харківського раднаргоспу. З 24
листопада 1965 р. завод функціонує у системі Головного управління промисловості
антибіотиків,  кровозамінників  і  органопрепаратів  Міністерства  охорони  здоров’я
СРСР.
Виробляє синтетичні гормони.

Накази  Міністерства  медичної  промисловості  СРСР,  постанови  і  розпорядження
Харківського раднаргоспу. Накази і розпорядження директора заводу. Протоколи виробничих
нарад  при  директорі  заводу.  Технічні,  промислово-фінансові  плани,  плани  організаційно-
технічних  заходів.  Звіти  з  основної  діяльності,  з  підготовки  та  підвищення  кваліфікації
кадрів, статистичні звіти про виконання плану, чисельності і складу робітників. Матеріали по
раціоналізації  (книга  реєстрації  раціоналізаторських  пропозицій,  упроваджені  пропозиції,
протоколи,  звіти).  Довідка про роботу заводу, відомості про лабораторії,  конструкторські  і
експериментальні підрозділи заводу. Положення про права і обов’язки інженера-диспетчера
(1965). Протоколи конференцій заводу з економіки виробництва хлортрианизена (1965). Звіт
по темі “Удосконалення синтезу кутоміра,  цикломіда,  хлорпропаміда” (1967). Технологічні
інструкції отримання, зберігання і видачі препаратів (1965), перегляду ін’єкційних розчинів у
ампулах  (1964).  Перелік  нових препаратів,  які  виробляються  на заводі  (1963),  регламенти
виробництва  різних  препаратів.  Норми  витрат  сировини  для  виробництва  препаратів.
Листування з різними установами з питань діяльності заводу. Штатні розклади і кошториси.
Профспілкові  документи:  протоколи  звітно-виборчих  конференцій,  засідань  заводського
комітету, колективні договори, укладені між завкомом і адміністрацією заводу, плани і звіти
завкому.
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Харківський експериментально-реактивний завод державного Всесоюзного
тресту з виробництва хімічних реактивів, збуту лабораторного обладнання,

хімічного посуду та хімічних реактивів Народного комісаріату важкої
промисловості СРСР

             Ф. Р-1763, 114 од. зб., 1930–1935 рр. Опис.

Інститут засновано як науково-дослідна лабораторія Укрдержтресту основної хімічної
промисловості  у  1930  р.  У  тому  ж  році  лабораторія  була  передана  всесоюзному
об`єднанню основної хімічної промисловості. В 1931 р. лабораторія реорганізована в
Харківський  науково-дослідний  хімічний  інститут.  В  серпні  1932  р.  інститут  був
перейменований  в  Український  військово-хімічний  науково-дослідний  інститут  з
підпорядковуванням  Головному  військово-мобілізаційному  управлінню.  В  1934  р.
переданий  Головному управлінню хімічної промисловості (Головхімпром).
Інститут займався науково-дослідною діяльністю в галузі хімічних розробок.
В грудні 1934 р. був реорганізований в Харківський експериментальний реактивний
завод.

Накази  Укрхімтресту  з  організації  лабораторії  (1930).  Плани,  кошториси,  звіти  та
доповіді з науково-дослідної роботи інституту. Листування з ВРНГ УРСР, Наркоматом важкої
промисловості,  трестами та іншими установами про будування хімічних заводів,  договори
про  їх  проектування.  Листування  з  ДПУ  УРСР  з  особового  складу,  списки  працівників
інституту. Розпорядження про реорганізацію інституту в завод.

Харківський завод маркшейдерських інструментів Головного управління з
виробництва фізичних та гідрометеорологічних приладів Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР

             Ф. Р-5776, 1557 од. зб., 1939–1969 рр. Описи.

Створений  у  квітні  1938  р.  на  базі  експериментально-механічних  майстерень
Харківського будівельного інституту.
Завод виробляв маркшейдерські інструменти для гірничої промисловості. З листопада
1965  р.  перебуває  у  віданні  Головного  управління  з  виробництва  фізичних  та
гідрометеорологічних приладів Міністерства приладобудування, засобів автоматизації
та систем управління СРСР.

Накази та розпорядження керівних установ, директора заводу, головного інженера з
питань  діяльності  заводу.  Протоколи  засідань  міністерських  колегій  і  технічних  нарад.
Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  технічні,  бухгалтерські  плани,  плани з  праці  та
звіти про їх виконання. Переліки науково-дослідних робіт на заводі. Розрахунки собівартості
продукції.  Огляди,  доповіді,  довідки  про  діяльність  заводу.  Титульні  списки  капітальних
робіт. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу. Акт про
збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками. Протоколи засідань місцевкому та
інші документи про діяльність профспілкової організації.
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Харківський державний деревообробний завод Народного комісаріату місцевої
промисловості УСРР

             Ф. Р-1561, 115 од. зб., 1922–1931 рр. Опис., каталог.

Заснований у 1923 р. як Перший державний лісопильний та деревообробний завод.. У
1924  р.  перейменований  у  Харківський  державний  деревообробний  завод.  З  1
листопада  1930  р.  підпорядковувався  Народному  комісаріату  місцевпрому  УСРР.
Ліквідований 30 жовтня 1932 р.

Статут заводу.  Накази та розпорядження вищестощих установ і  директора заводу з
питань основної діяльності. Протоколи засідань конфліктно-оціночних комісій та виробничих
нарад.  Калькуляції  виробів  заводу.  Листування  з  різними  установами  про  виконання
замовлень,  купівлю  обладнання,  з  особового  складу,  підвищення  кваліфікації  робітників,
забезпечення  заводу  сировиною.  Кошториси  і  бухгалтерські  звіти.  Відомості  нарахування
заробітної плати. Особові справи працівників. Документи Правління об’єднаних лісопильних
та деревообробних заводів УСРР за 1922–1923 рр.

Харківський ордена “Знак Пошани” державний машинобудівний завод
“Червоний Жовтень” Головного управління з машин для виробництва

будівельних матеріалів Міністерства будівельного, шляхового та комунального
машинобудування СРСР

             Ф. Р-1352, 1106 од. зб., 1920–1923, 1929–1931, 1943–1970 рр. Описи, каталог.

27 січня 1918 р. був націоналізований механічний, сталеливарний і чавунний завод.
Отримав  назву:  другий  державний  машинобудівний  завод,  який  у  1922  р.
перейменований у завод “Червоний Жовтень”. Після реевакуації  в 1943 р. відновив
свою діяльність під назвою Харківський державний машинобудівний завод “Червоний
Жовтень”. Спеціалізується на виробництві обладнання для будівельної промисловості.
В 1970 р. нагороджений орденом “Знак Пошани”.

Накази, розпорядження вищестоящих установ, директора та головного конструктора
заводу з основної діяльності. Протоколи нарад при головному інженерові заводу, технічних
нарад.  Протоколи  місцевкому.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  бухгалтерські
плани,  плани з  праці  та звіти про їх виконання.  Паспорти та  виробничі  програми заводу,
книги реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Плани, кошториси і звіти про капітальне
будівництво на заводі.  Акти ревізій фінансової  діяльності.  Штатні  розклади та кошториси
адміністративно-господарських витрат заводу. Книги реєстрації нещасних випадків. Акт про
збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками заводу (1943).

Харківський цегельний завод № 1 управління промисловості будівельних
матеріалів Харківського облвиконкому

             Ф. Р-4632, 88 од. зб., 1926–1927, 1943–1945 рр. Описи.

Заснований в 1912 р. як приватне підприємство. В 1917 р. націоналізований і отримав
назву  Харківський  цегельний  завод  №  1.  До  1941  р.  був  у  віданні  Народного
комісаріату місцевої промисловості УСРР. З 1943 р. перепідпорядкований Управлінню
промисловості будівельних матеріалів Харківського облвиконкому.
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Положення про завод. Накази вищестоящих установ з основної діяльності. Протоколи
технічних  нарад.  Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  бухгалтерські  плани,  плани  з
праці та звіти про їх виконання. Норми виробітку та розцінки на продукцію заводу. Титульні
списки  на  капітальне  будівництво.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських  витрат  заводу.  Акт  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими
загарбниками (1943).

Харківський будівельний комбінат № 3 управління виробничих підприємств
тресту “Південважбуд” Міністерства будівництва СРСР

             Ф. Р-4630, 289 од. зб., 1943–1950 рр. Описи.

В  1932  р.  був  утворений  Харківський  силікатний  завод,  в  квітні  1944  р.
перейменований у будівельний комбінат № 3. 3 вересня 1954 р. переданий в відання
управління виробничих підприємств тресту “Південважбуд” Міністерства будівництва
СРСР.
Виготовляв силікатну цеглу, залізобетонні і армопінобетонні вироби, випалював вапно
та ін.

Накази, розпорядження директора комбінату. Протоколи технічних нарад. Комплексні,
техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  товарні,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та
звіти  про  їх  виконання.  Відомості  про  раціоналізаторські  пропозиції  та  винахідництво.
Кошториси  адміністративно-господарських  витрат  комбінату.  Особові  справи  звільнених
робітників.

Харківський завод метлахських плиток ім. 8-ї річниці Жовтня Головного
управління керамічної і неметалорудної промисловості Міністерства

промисловості будівельних матеріалів УРСР

             Ф. Р-5711, 600 од. зб., 1943–1969 рр. Описи.

Харківський завод метлахських плиток ім. 8-ї річниці Жовтня засновано в 1925 р. на
базі  заводу  товариства  Бергенгейма,  який  існував  до  1917  р  Спеціалізується  на
виробництві  керамічної  плитки.  З  1965 р.  підпорядкований  Головному  управлінню
керамічної і неметалорудної промисловості Міністерства промисловості будівельних
матеріалів УРСР.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ  та  директора  заводу.
Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  товарні,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та
звіти про їх виконання. Виробничі завдання, відомості про роботу заводу, норми виробітку,
раціоналізаторські  пропозиції.  Протоколи  засідань  місцевкому.  Штатні  розклади  та
кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.

Харківський ордена Трудового Червоного Прапору плитковий завод

Ф. Р-5568, 984 од. зб., 1944–1968 рр. Описи.

Створений  в  1944  р.  як  Харківський  плитковий  комбінат  Народного  комісаріату  з
будівництва СРСР. З 9 серпня 1945 р. мав назву: Харківський комбінат будівельних
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деталей. Працював в системі того ж самого Наркомату; з квітня 1946 р. – перейшов у
відання Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, з 11 липня 1949
р.  –діє  в  системі  Міністерства  промисловості  будівельних  матеріалів  СРСР.  З  17
серпня  1949  р.  має  назву:  Харківський  плитковий  завод.  Залишився  в  тому  ж
Міністерстві;  з  28  червня  1957  р.  перейшов  у  підлеглість  до  Харківського
раднаргоспу; з 4 грудня 1965 р. – підпорядкований Головному управлінню керамічної і
неметалорудної  промисловості  Міністерства  промисловості  будівельних  матеріалів
УРСР. В 1966 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестоящих  установ,  директора  заводу  з
основної  діяльності.  Положення про цехи та відділи. Протоколи виробничих та технічних
нарад,  засідань  ради  наукової  організації  праці,  профспілкових  конференцій,  засідань
заводського комітету профспілок та загальних зборів робітників заводу. Комплексні, техніко-
промислово-фінансові,  виробничі  плани,  плани з  праці  та  звіти  заводу  про їх  виконання.
Матеріали  про  розвиток  та  упровадження  нової  техніки;  проведення  науково-дослідних  і
дослідно-конструкторських  робіт;  технологічні  інструкції,  норми  витрат  сировини,
матеріалів.  Акти, розрахунки, довідки про рацпропозиції  та винаходи. Штатні розклади та
кошториси адміністративно-господарських витрат заводу. Колективні угоди.

Харківський завод шлакобетонних блоків

            Ф. Р-6350, 342 од. зб., 1948–1980 рр. Описи.

Створений Постановою РМ УРСР № 348 від 12 березня 1948 р. Розпочав діяльність у
системі Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР, з 12 листопада 1954 р. –
у системі Міністерства міського і сільського будівництва УРСР, з 17 квітня 1958 р.
підпорядкований управлінню промбудматеріалів облвиконкому, а з 17 липня 1961 р.
аналогічному управлінню при Харківському раднаргоспі.  З 17 січня 1966 р.  діяв у
системі  тресту  № 94 “Будіндустрія”,  з  7  травня  1966 р.  –  Міністерства  сільського
будівництва УРСР.

Устав  заводу  (1948,  1954).  Накази,  постанови  Міністерства  сільського  будівництва
УРСР,  Харківського  раднаргоспу,  тресту  “Укрсільгоспбуддеталь”.  Протоколи  нарад  при
управляючому трестом “Укрсільгоспбуддеталь”,  технічних нарад при директорі, головному
інженері.   Виробничі програми, річні контрольні цифри, плани випуску валової і товарної
продукції.  Звіти про роботу, фінансові, статистичні звіти про виконання плану, рух кадрів.
Упроваджені  раціоналізаторські  пропозиції  і  винаходи,  протоколи  засідань  комісії  по
раціоналізації. Довідка про роботу бюро техніко-економічного аналізу. Протоколи досліджень
шлакоблоків і цементу (1949). Норми виробітку і розцінки на продукцію заводу. Звіти про
інженерно-геологічні  дослідження  на  майданчиках  під  будівництво  житлових  будинків
заводу  (1957).  Акти  приймання  заводу  в  експлуатацію (1948,  1952).  Документи  з  техніки
безпеки (плани, звіти, відомості). Типові правила внутрішнього трудового розпорядку (1957).
Положення  про  преміювання  керівників,  ІТР  і  службовців  (1967).  Штатні  розклади  та
кошториси. Профспілкові документи: протоколи звітно-виборчих зборів, засідань завкому.
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Харківський дослідний завод технологічної оснастки виробничо-технічного
об’єднання „Союзтехоснастка” Міністерства верстатобудування і

інструментальної промисловості СРСР

            Ф. Р-5421, 437 од. зб., 1944–1971 рр. Описи.

Заснований  1  листопада  1944  р.  як  Харківський  механічний  завод.  Займався
виробництвом механізмів, запасних частин та ремонтом обладнання для підприємств
Мінліспрому. В період своєї діяльності завод декілька разів змінював свою назву та
підпорядкування.
З  23  вересня  1963  р.  до  16  квітня  1966  р.  мав  назву:  Другий  Харківський
інструментальний завод. В цей період діяв в системі Харківського раднаргоспу, з 27
листопада  1965  р.  переведений  у  підлеглість  Міністерства  верстатобудівної  і
інструментальної промисловості СРСР.
16  квітня  1966  р.  в  складі  цього  Міністерства  отримав  назву:  Харківський  завод
технологічної  оснастки.  З  4  червня  1971  р.  –  це  Харківський  дослідний  завод
технологічної оснастки виробничо-технічного об’єднання “Союзтехоснастка” у складі
того ж Міністерства.

Статут заводу. Накази вищестоящих установ, директора заводу, головного інженера з
основної  діяльності.  Протоколи  нарад  при  директорі  заводу,  технічних  нарад,  засідань
місцевкому. Техніко-промислово-фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани, плани з
праці та звіти про їх виконання. Розрахунки виробничих потужностей заводу, титульні списки
капітального будівництва, журнали обліку раціоналізаторських пропозицій. Штатні розклади
та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.

Харківський дослідний завод Українського проектно-технологічного і
експериментального інституту “Укроргверстатінпром”

            Ф. Р-4960, 585 од. зб., 1947–1971 рр. Описи.

Розпочав діяльність 1 січня 1947 р. як механічна майстерня, яка в 1948 р. перетворена
на Харківський механічний завод. Завод декілька разів змінював підпорядкування та
перейменовувався. З 1965 р. підпорядковувався інституту “Укроргверстатінпром” під
назвою  Харківський  дослідний  завод.  Виробляв  експериментальне  обладнання  для
інституту.  В  1971  р.  завод  був  реорганізований  в  дослідно-експериментальне
виробництво інституту.

Наказ про упровадження першої черги заводу. Накази, розпорядження вищестоящих
установ  і  директора  заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи  нарад  при  директорі  та
головному  інженерові  заводу,  технічних  нарад.  Протоколи  засідань  місцевкому.  Техніко-
промислово-фінансові,  виробничі,  бухгалтерські  плани та  звіти про їх виконання.  Зведені
норми розцінок на вироби,  акти іспитів  дослідних зразків  обладнання.  Плани,  протоколи,
акти,  звіти  про роботу  первинної  організації  товариства  винахідників  та  раціоналізаторів.
Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу. Наказ міністра
верстатобудівної промисловості про ліквідацію заводу як самостійної одиниці (1971).
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Харківський канатний завод ім. 60 річчя Радянської України Республіканського
виробничого об’єднання лляної та пеньково-джутової промисловості

Міністерства легкої промисловості УРСР

            Ф. Р-406, 2871 од. зб., 1920, 1921, 1923, 1925–1978 рр. Описи.

Заснований  в  1922  р.  на  базі  націоналізованого  канатного  заводу  під  назвою  I-й
Харківський державний канатний завод ім. Г. І. Петровського.
Підпорядковувався  Наркомату  місцевої  промисловості  УСРР;  з  17  січня  1935  р.  –
Головному  управлінню  пеньково-джутової  промисловості  Наркомату  легкої
промисловості СРСР, з 1937 р. – Наркомату легкої промисловості УРСР, з 1939 р. –
Наркомату  текстильної  промисловості  УРСР (з  1946 р.  –  Міністерству  текстильної
промисловості УРСР); з 1949 р. – в системі Міністерства легкої промисловості УРСР;
з  1952  р.  –  Міністерства  легкої  промисловості  СРСР,  з  1953  р.  –  Міністерства
промисловості товарів широкого вжитку СРСР, з 1955 р. – Міністерства текстильної
промисловості УРСР, з 15 серпня 1957 р. у підпорядкуванні Харківського раднаргоспу,
з 15 грудня 1965 р. – в системі Міністерства легкої промисловості УРСР.
В січні 1978 р. завод отримав ім’я 60-річчя Радянської України.

Акт про державну реєстрацію заводу.  Постанови і  накази вищестоящих установ та
директора  заводу  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  при  головному  інженерові
заводу,  технічних  нарад,  бюро  науково-технічного  товариства  та  місцевкому.  Техніко-
промислово-фінансові,  перспективні  фінансові  плани,  плани  з  праці  та  звіти  про  їх
виконання.  Акти  випробувань,  раціоналізаторські  пропозиції,  ліміти  витрат  сировини  та
палива;  книги  обліку  собівартості  продукції.  Документи  про  роботу  школи  підвищення
кваліфікації.  Штатні  розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.
Відомості  на видачу заробітної  плати,  алфавітні  книги співробітників  заводу.  Статистичні
звіти про чисельність робітників.

7-й державний шкіряний завод “Більшовик” Управління легкої промисловості
Харківського раднаргоспу

             Ф. Р-5538, 440 од. зб. 1943–1962 рр. Описи.

Утворений 29 серпня 1943 р. Займався обробкою шкіряної сировини та виготовленням
шкіряних  виробів  для  взуттєвої  промисловості.  З  липня  1957  р.  підпорядкований
Управлінню легкої промисловості Харківського раднаргоспу.

Накази  та  розпорядження  вищестоящих  установ  і  директора  заводу  з  основної
діяльності. Протоколи технічних нарад і засідань місцевкому. Техніко-промислово-фінансові,
виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти заводу про їх виконання. Квартальні
ліміти  з  виробництва,  технологічні  методики  з  виробництва  шкіряних  товарів,  норми
виробітку  і  розцінки  на  товари.  Кошториси,  титульні  списки,  річні  звіти  з  капітального
будівництва.  Штатні  розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.
Акти про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками матеріальній базі заводу.
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Мереф’янський скляний завод ім. Г. І. Петровського

            Ф. Р-5798, 533 од. зб., 1936, 1940, 1941, 1943–1965 рр. Описи.

Створений  у  1923  р.  на  базі  скляного  заводу,  що   існував  з  1896  р.  Мав  назву:
Мереф’янський скляний завод ім. Г. І. Петровського Харківського губраднаргоспу. З
1930 р. діяв у системі Наркомату (з 1946 р. –Міністерства) легкої промисловості СРСР.
З 25 серпня 1953 р. – у системі Міністерства промислових товарів широкого вжитку
СРСР; з 27 листопада 1954 р.  – того ж Міністерства УРСР; з 13 жовтня 1955 р.  –
Міністерства  легкої  промисловості  УРСР;  з  червня  1957  р.  по  грудень  1965  р.  у
підлеглості різних управлінь Харківського раднаргоспу; з 7 січня 1966 р. у системі
Республіканського тресту “Укрсклоторг” Головного управління скляної промисловості
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР.
Займався виробництвом та збутом пляшок, посуду.

Статути заводу (1935, 1948). Накази, розпорядження вищестоящих установ, директора
заводу з  основної  діяльності.  Протоколи виробничих нарад,  засідань  заводського комітету
профспілки (1955–1965). Техніко-промислово-фінансові, виробничі плани, плани підготовки і
підвищення  кваліфікації  кадрів,  науково-дослідних  робіт,  розвитку  і  впровадження  нової
техніки, заходів з охорони праці і техніки безпеки, капітального будівництва, з праці і звіти
про їх виконання. Титульні списки капітальних робіт. Звіти про нещасні випадки, пов’язані з
виробництвом. Раціоналізаторські пропозиції, впроваджені у виробництво. Штатні розклади
та кошториси адміністративно-господарських витрат. Документи про соціалістичне змагання
(соцзобов’язання, відомості, списки). Колективні договори (1947–1965).

Харківський завод механічної і термічної обробки скла (МІТОС)

            Ф. Р-6347, 559 од. зб., 1943–1972 рр. Опис.

Завод  розпочав  діяльність  в  жовтні  1925  р.  як  дзеркальна  фабрика  “Червоний
дзеркальник”.             16 лютого 1944 р. фабрика реорганізована у завод механічної і
термічної  обробки  скла  (МІТОС).  З   18  квітня  1969  р.  підпорядкований
Республіканському  госпрозрахунковому  виробничому  об’єднанню  “Укрскло”
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР.

Статут заводу. Накази та розпорядження вищестоящих установ і директора заводу з
основної діяльності. Протоколи технічних нарад та засідань місцевкому. Техніко-промислово-
фінансові,  виробничі,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та  звіти  про  їх  виконання.
Раціоналізаторські  пропозиції.  Титульні  списки  капітальних  робіт,  ліміти  з  виробництва.
Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.

Будянський фаянсовий завод 

            Ф. Р-1956, 1029 од. зб., 1919–1930, 1943–1967 рр. Описи.

У 1919 р. Декретом Раднаркому РРФСР від 28 червня 1918 р. була націоналізована
Харківська фабрика по виробництву порцелянових і фаянсових виробів товариства М.
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Кузнєцова, яка дістала назву: Перший державний фаянсовий завод. Функціонував у
системі  Наркомату  (із  1946  р.  –  Міністерства)  місцевої  промисловості  УРСР,  з  25
травня 1953 р. – Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР. З 11 липня
1957 р. завод підпорядкований Харківському раднаргоспу, з          15 грудня 1965 р.
Управлінню  порцеляново-фаянсової  і  скляної  промисловості  Міністерства  легкої
промисловості УРСР.

Постанови, накази, розпорядження, директиви, циркуляри Наркомату (Міністерства)
місцевої  промисловості  УРСР,  легкої  промисловості  УРСР,  Головного  управління
порцеляново-фаянсової  промисловості  УРСР,  Всеукраїнського  державного  об’єднання
порцелянових,  фаянсових  і  скляних  заводів,  “Укрпорцелянофаянстресту”,  Харківського
раднаргоспу. Накази і розпорядження по заводу. Устав заводу (1953). Положення про завод
(1948, 1953). Паспорт заводу (1945, 1949). Стенограми партійно-господарських і технічних
конференцій,  виробничих  і  технічних  нарад,  заводоуправління,  засідань  технічної  ради,
членів правління фабрики (1919), конфліктних комісій, загальних зборів робітників, нарад з
будівництва  і  реконструкції  заводу.  Перспективні,  річні,  технічні,  промислово-фінансові
плани, плани з праці, звіти з основної діяльності, по капітальним вкладенням, про рух кадрів,
по  трудовим  резервам,  про  нещасні  випадки,  зв’язані  з  виробництвом,  статистичні  звіти.
Документи  II з’їзду бухгалтерів підприємств Всеукраїнського тресту “Порцелянфаянсскло”
(1923).  Книга  обліку  раціоналізаторських  пропозицій,  упроваджені  пропозиції,  протоколи
засідань  з  їх  розгляду,  довідки  і  звіти  про  упровадження  пропозицій.  Документи  про
проведення  науково-дослідних  робіт  на  заводі.  Документи  з  описом  методів  роботи
передовиків  і  новаторів  виробництва,  книга  обліку новаторів  і  передовиків  (1956).  Тексти
радіоінформацій з організації та обміну виробничим досвідом. Журнали діаграм виробництва
(1924),  технічні  розрахунки,  креслення  (1924).  Асортимент  продукції  заводу  (1925–1928).
Прейскурант собівартості продукції (1925, 1926). Затверджені норми виробітку і розцінки по
цехах, норми витрат матеріалів, сировини. Документи по технічному нормуванню процесів
(положення, протоколи). Документи про створення, діяльність школи фабрично-заводського
учнівства  при  заводі  (1923/24)  та  акти  ліквідації  школи.  Рапорти  про  роботу  пожежних
команд на фабриці (1924). Листування з міністерствами, трестами, проектними інститутами
та  іншими  установами  з  питань  адміністративно-господарської  роботи,  технології
виробництва, будівництва. Штатні розклади та кошториси. Списки службовців Одеського і
Київського  торгових  відділень  акціонерного  товариства  Кузнєцова  (1919).  Профспілкові
документи: матеріали  IV губернського з’їзду профспілки робітників хімічної промисловості
(1922),  протоколи звітно-виборчих конференцій,  загальнозаводських конференцій,  засідань
заводського комітету, фінансові звіти, кошториси профбюджету.

Миловарний завод Центрального управління військовими промисловими та
сільськогосподарськими підприємствами України та Криму

            Ф. Р-2638, 2 од. зб., 1924–1926 рр. Опис.

Відомостей з історії утворення і діяльності заводу немає.

Головні книги.
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Харківський  миловарний  комбінат  Головного  Управління  олійножирової
промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР 

Ф.Р-6342, 256 од.зб., 1955-1975 рр. Опис.

Створений як Харківський жиркомбінат № 1 у вересні 1955 р. в результаті об’єднання
Харківського  миловарного  заводу  № 1 ім.  Урицького  та  Харківського  миловарного
заводу  №  3.  Підпорядковувався  Міністерству  промисловості  продовольчих  товарів
УРСР.  На  підставі  наказу  №  646  від  6  грудня    1955  р.  по  цьому  Міністерству
Харківський жиркомбінат № 1 перейменовано у Харківський миловарний  комбінат
Головного управління олійножирової промисловості цього ж Міністерства.
З  25  червня  1957 р.  до  24  грудня  1965 р.  підпорядковувався  Управлінню  харчової
промисловості  Харківського  раднаргоспу,  після  чого  був  переданий  до  складу
Головного  .управління  олійножирової  промисловості  Міністерства  харчової
промисловості УРСР.
Виробляв господарське та туалетне мило, технічний та дистильований гліцерин.

Накази  Міністерства  харчової  промисловості  УРСР,  його  Головного  управління
олійножирової  промисловості  та  розпорядження  директора  комбінату  з  питань  основної
діяльності.  Плани розвитку, техпромфінплани, річні звіти, штатні розписи комбінату. Акти
про об’єднання миловарних заводів  № 1 та № 3 у Харківський жиркомбінат № 1 (1955);
документи про передачу цеху пральних порошків комбінату до складу Українського науково-
дослідного інституту олійножирової промисловості (1959). Колективні договори, документи
діяльності профспілкового комітету. Статистичні звіти та інші документи по кадрах. 

Конгресівський цукровий комбінат Харківського бурякоцукротресту,
с. Олександрівка, Золочівського району

             Ф. Р-4146, 789 од. зб., 1926–1932, 1943–1967 рр. Описи.

Конгресівський  цукровий  комбінат  –  це  об’єднання  бурякопереробного  та
бурякосіючих підприємств: цукрового заводу, бурякорадгоспу та колгоспів.
Цукровий  завод  виник  на  базі  націоналізованої  у  1919  р.  приватновласницької
Лютівської  цукроварні,  в  1924  р.  на  честь  IV Всесвітнього  Конгресу  Комінтерну
перейменованої в Конгресівську.
В 1949 р. до складу комбінату увійшов бурякорадгосп “Конгресівський” (до 1949 р.
“Пролетарський”),  а  в  1960  р.  –  колгоспи  ім.  Крупської  та  “Червона  перемога”
Золочівського району.
Основні  функції  комбінату  –  виробництво  цукру,  цукрових  буряків  і  бурякового
насіння,  зернової  продукції,  племінного  продуктивного  тваринництва,  відгодівля
худоби.

Накази  Наркомату  та  Міністерства  харчової  промисловості  СРСР,  Харківського
бурякоцукротресту,  директора  комбінату  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань
адміністративно-господарського  активу,  технічних  нарад,  експертно-технічних  комісій.
Комплексні,  перспективні  промислово-фінансові,  виробничі,  бухгалтерські  плани  та  звіти
про їх виконання. Довідки, статистичні таблиці техніко-економічних показників комбінату.
Норми  витрат  сировини,  палива  та  ін.  Аналізи  господарської  діяльності.  Довідки  про
структури посівних площ, сівообіг буряків та ін. Матеріали з техніки безпеки, механізації,
автоматизації,  упровадження  нових  технологій,  раціоналізації  виробництва.  Акти  збитків,
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заподіяних  комбінату  німецько-фашистськими  загарбниками.  Списки  передовиків
виробництва.  Документи  колгоспів  ім.  Крупської  та  “Червона  перемога”.  Документи
профспілкової організації.

Перший  ім.  Г.І.  Петровського  цукровий  комбінат  Харківського  обласного
бурякоцукротресту, сел. Білий Колодязь, Вовчанського району

Ф.Р-236, 616 од.зб., 1921, 1943-1967 рр. Описи

Створений у 1921 р. на базі Білоколодязьких маєтків, що належали раніше заводчикові
Скалону М.Н. Мав назву: Державна цукроварня імені Г.І. Петровського Цукротресту
об’єднання цукрової промисловості СРСР, с. Білий Колодязь на Харківщині.
З 11 червня 1942 р.  до 10 лютого 1943 р.  припиняв діяльність.  10 лютого 1943 р.
підприємство відновило діяльність під назвою Перший ім. Г.І. Петровського цукровий
комбінат  Харківського  цукробурякотресту.  З  17  січня  1966  р.  комбінат  увійшов  до
складу  Харківського  (обласного)  бурякотресту  під  назвою:  Перший  ім.  Г.І.
Петровського  цукровий  комбінат  Харківського  (обласного)  бурякоцукротресту,  сел.
Білий Колодязь, Вовчанського району.
Підпорядковується Міністерству харчової промисловості УРСР. Виробляє цукор-пісок,
розвиває тваринництво,  вирощує зернову продукцію.  До складу комбінату  входять:
цукровий завод та бурякорадгосп.

Накази  та  розпорядження  директора  комбінату  (1922,  1944-1967).  Плани,  звіти,
титульні  списки,  інформації  про роботу  комбінату.  Протоколи виробничо-технічних  нарад
(1954-1966) при керівництві комбінату. Документи про діяльність радгоспу цукрокомбінату
(1943-1967).  Матеріали  про  будівництво  школи  (1954);  документи  з  раціоналізації
виробництва  (1950-1967)  та  по  розвитку  соцзмагання  (умови,  соцзобов’язання,  списки)
(1954-1967). Акти про збитки, заподіяні окупантами заводу та радгоспу (1943).

Харківський жировий комбінат Управління харчової промисловості
Харківського раднаргоспу

             Ф. Р-6333, 590 од. зб., 1943–1961 рр. Опис.

Дати утворення не встановлено. Поновив діяльність у вересні 1943 р. як Харківський
маргариновий завод № 5. З 2 березня 1945 р. перейменований у Харківський жировий
комбінат; з 1 липня 1957 р. підпорядковувався Харківському Раднаргоспу.

Статут заводу.  Постанови,  накази,  розпорядження вищестоящих установ,  директора
заводу та головного інженера з основної діяльності. Протоколи нарад при директорі заводу.
Техніко-промислово-фінансові, товарні,  бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх
виконання.  Плани  та  звіти  про  капітальне  будівництво.  Акти  введення  до  експлуатації
обладнання та акти фінансових ревізій заводу. Раціоналізаторські пропозиції. Журнали якості
продукції. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.
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Харківський промисловий комбінат Харківської міжобласної контори Головного
Управління  міжобласної  контори  Головного  Управління  постачання
м’ясомолочної промисловості УРСР

Ф.Р-3995, 22 од.зб., 1947-1949 рр. Опис.

Дати створення та ліквідації не виявлені.

Накази Харківської міжобласної контори „Укрголовм’ясомолпостач” (1948); штати та
кошториси видатків (1948). Накази по Харківському промкомбінату (1947-1949). Баланс за
1948 р.; особові картки робітників та службовців промкомбінату (1948).

Харківський консервний завод управління харчової промисловості Харківського
облвиконкому

            Ф. Р-6037, 29 од. зб., 1944–1948 рр. Опис.

Харківський консервний завод поновив свою діяльність  1 жовтня 1944 р.  З серпня
1948 р. завод був ліквідований, а його будівлі передані заводу харчових кислот.

Картка державної реєстрації заводу (1944). Постанови та накази вищестоящих установ
і директора заводу з основної діяльності. Виробничі, бухгалтерські плани, плани з праці та
звіти про їх виконання. Звіти про виконання плану з капітальних робіт. Штатні розклади та
кошториси адміністративно-господарських витрат заводу.

Медведівський спиртовий завод Харківського спиртотресту, с. Медведівка.
Старовірівського району

            Ф. Р-5201, 73 од. зб., 1943–1953 рр. Опис.

Утворений в вересні 1943 р. Підпорядковувався Міністерству харчової промисловості
УРСР. Займався виробництвом спирту-сирцю.

Накази,  циркуляри,  розпорядження  Харківського  спиртотресту  з  питань  діяльності.
Протоколи технічних нарад.  Виробничі  плани заводу та звіти про їх виконання.  Титульні
списки на капітальне будівництво. Штатні розклади. Колективні угоди.

Харківський лікеро-горілчаний завод

Ф. Р-6367, од. зб. 594, 1927–1931, 1934–1941, 1943–1973 рр. Опис.

Утворений в 1924 р.  на базі Харківського казенного винного складу, заснованого у
1897 р. За період свого існування перебував у віданні різних міністерств і відомств, з
1968  р.  –  у  віданні  виробничого  об’єднання  лікеро-горілчаної  промисловості
“Укрлікергорілка” Міністерства харчової промисловості УРСР.

Накази  вищестоящих  установ,  директора  заводу  з  питань  діяльності.  Протоколи
засідань виробничої комісії. Промислово-фінансові плани та звіти про їх виконання. Ліміти
по виробництву та собівартості продукції,  з праці.  Відомості про обіг та відгін спирту по
заводу. Статистичні звіти про роботу первинної організації  науково-технічного товариства;
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про стан організації праці, розвиток і упровадження передових технологій. Штатні розклади
та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Колективні  угоди  та  акти
перевірки  їх  виконання.  Протоколи  загальних  профспілкових  зборів,  засідань  завкому
профспілки. Акт збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками заводу (1943).

Харківський завод шампанських вин

            Ф. Р-6354, 307 од. зб., 1951–1973 рр. Опис.

Створений у 1932 р. Почав працювати у системі Наркомату харчової промисловості
СРСР. З            16 листопада 1953 р. функціонує у системі Міністерства продовольчих
товарів СРСР, з 2 липня   1957 р. – Харківського раднаргоспу, з 24 грудня 1965 р. –
Міністерства харчової промисловості УРСР.

Накази,  розпорядження  Міністерств  промисловості  продовольчих  товарів  СРСР,
УРСР, харчової промисловості СРСР, УРСР, Харківського раднаргоспу, Головного управління
виноробної  промисловості,  виробничого комбінату шампанських вин. Устав заводу (1956).
Протоколи  засідань  технічної  ради,  дегустаційної  комісії.  Промислово-фінансові  плани;
плани  організаційно-технічних  заходів.  Бухгалтерські  звіти  з  основної  діяльності,
статистичні  звіти  кадрів,  про  постраждалих  від  нещасних  випадків.  Журнал  реєстрації
раціоналізаторських  пропозицій,  упроваджені  пропозиції.  Коротка  історична  довідка  про
організацію  заводу  і  таблиця  показників  випуску  продукції;  таблиця  техніко-економічних
показників виробничої діяльності заводу. Норми виробітку часу і розцінок на вироби. Штатні
розклади  і  кошториси.  Профспілкові  документи:  протоколи  загальних  зборів,  засідань
завкому,  колективні  договори,  укладені  між  завкомом  і  адміністрацією,  кошториси
профбюджету.

Харківське заводоуправління державних пивоварних заводів і заводів оцтових та
безалкогольних напоїв Всеукраїнського об’єднання дріжджової, пивоварної та

оцтової промисловості “Укрбродоб’єднання”

            Ф. Р-1782, 17 од. зб., 1924–1933 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації заводоуправління не виявлені.

Листування  з  правлінням  “Укрбродоб’єднання”  та  заводами  про  виробництво
експортної продукції для “Торгсіну”, про мобілізаційні плани, режим економії, з особового
складу.

Завод “Березівські мінеральні води” Головного управління пивоварної та
безалкогольної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР,      с.

Пересічне, Дергачівського району

            Ф. Р-5527, 338 од. зб., 1945–1966 рр. Описи.

Завод був заснований у 1934 р. Основною функцією є газування і розлив лікувальної
мінеральної  води.  З  8  грудня  1966  р.  підпорядковувався  Головному  управлінню
пивоварної  та  безалкогольної  промисловості  Міністерства  харчової  промисловості
УРСР.
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Картка державної реєстрації та положення про завод. Накази вищестоящих установ з
основної  діяльності.  Протоколи  засідань  міністерських  колегій.  Техніко-промислово-
фінансові, виробничі, товарні, бухгалтерські плани, плани з праці та звіти про їх виконання.
Титульні  списки  капітального  будівництва,  паспорти  обладнання,  відомості  собівартості
продукції, що виробляється. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських
витрат заводу. Документи про діяльність профспілкової організації заводу.

Харківський завод харчових кислот

            Ф. Р-6038, од. зб. 439, 1948–1965 рр. Описи.

Утворений  на  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  УРСР  від  24  липня  1948  р.
Підпорядковувався Міністерству харчової промисловості УРСР.

Постанови,  накази,  розпорядження  вищестощихих  установ,  директора  заводу  з
основної  діяльності.  Протоколи  засідань  технічної  ради  при  головному  інженерові
Управління  “Головкондитер”  Міністерства  харчової  промисловості  СРСР;  виробничо-
технічних нарад заводу; засідань завкому, загальних зборів працівників заводу. Промислово-
фінансові,  виробничі  плани та  звіти про їх виконання.  Матеріали про роботу заводського
відділення  науково-технічного  товариства;  рацпропозиції,  норми  витрат  сировини  та
матеріалів при виробництві продукції. Огляди роботи підприємств харчової промисловості;
таблиці  техніко-економічних показників  роботи заводу та  виробництва  кислот по заводам
СРСР. Штатні розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат заводу. Довідки,
розрахунки, інформації про реконструкцію та розвиток виробництва. Матеріали про змагання
за звання бригад комуністичної праці. Колективні угоди та акти перевірки їх виконання.

Харківський шрифтоливарний завод

Ф. Р-5921, 289 од. зб., 1945–1965 рр. Опис.

Наказом № 128 Управління в справах поліграфії і видавництва при РНК УРСР від 17
липня 1945 р. створена “Словолітня” для виготовлення шрифтоливарної продукції при
тому  ж управлінні.              17  травня  1949  р.  підприємство  перейменовано  у
шрифтоливарний завод. З 1954 р. функціонує у системі Міністерства культури УРСР, з
1964 р. – Комітету з друку при Раді Міністрів УРСР.

Накази  і  постанови  Міністерства  культури УРСР, Держкомітету РМ УРСР з друку.
Розпорядження  по  заводу.  Положення  про  “Словолітню”.  Реєстраційні  картки  заводу.
Протоколи технічних нарад, засідань постійно-діючого бюро з друку. Технічні, промислово-
фінансові,  виробничі плани, плани з праці;  річні звіти про діяльність,  бухгалтерські звіти.
Статистичні звіти з праці, про кадри, фонд заробітної плати. Упроваджені раціоналізаторські
пропозиції.  Звіти  про  результати  проведених  оглядів  по  раціоналізації   і  винахідництву.
Документи про реконструкцію будівель заводу (акти, кошториси, листування). Листування з
Управлінням поліграфії і видавництва при РНК УРСР з питань пуску заводу в експлуатацію.
Штатні  розклади  і  кошториси.  Профспілкові  документи:  протоколи  загальних  зборів
колективу  заводу,  завкому,  колективні  договори,  укладені  між  завкомом  і  адміністрацією,
фінансові плани і звіти завкому, статистичні звіти.
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Харківський штампувальний завод ім. Фрунзе

           Ф. Р-6120, 1409 од. зб., 1935, 1943–1974 рр. Описи.

Націоналізований у 1919 р.,  як  завод Акціонерного товариства  “Геккер  і  Балабан”,
існуючий  з      1898  р.;  у  1925  р.  починає  діяльність  як  частина  Харківського
машинобудівного  заводу  “Червоний  Жовтень”,  з  1  квітня  1930  р.  функціонує  як
самостійний штампувальний завод; з 1935 р. у системі Хароблметалотресту.
З  27  серпня  1943  р.  має  назву:  Харківський  штампувальний  завод  ім.  Фрунзе
Головного  управління  сільськогосподарського  машинобудування  Народного
комісаріату  мінометного  озброєння СРСР;  з   17 січня 1944 р.  функціонує  як філія
Харківського державного союзного заводу “Серп і Молот”, з   10 травня 1944 р. знову
самостійне  підприємство.  З  11  січня  1946  р.  –  у  системі  Наркомату  (пізніше
Міністерства) сільськогосподарського машинобудування СРСР; з 28 березня 1953 р. –
Міністерства  машинобудування  СРСР;  з  23  квітня  1954  р.  –  Міністерства
автомобільного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР.
З  25  липня  1955  р.  –  Міністерства  тракторного  і  сільськогосподарського
машинобудування  СРСР;  з  22  травня  1957  р.  –  у  системі  різних  управлінь
Харківського раднаргоспу; з 12 листопада 1965 р. – Головного управління комбайнової
промисловості Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування
СРСР.
Виробляє  спеціалізовані  деталі  для  комплектації  та  запасні  частини  для
сільськогосподарських машин.

Накази  та  розпорядження  вищестоящих  установ  і  директора  заводу  з  основної
діяльності.  Протоколи  засідань  міністерських  колегій,  виробничих  та  технічних  нарад.
Техніко-промислово-фінансові,  виробничі,  товарні,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та
звіти про їх виконання. Довідки про діяльність заводу, кошториси витрат на освоєння нових
видів  продукції,  титульні  списки  капітальних  робіт,  річні  виробничі  програми,
раціоналізаторські пропозиції, зведені показники роботи дільниць заводу. Штатні розклади та
кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заводу.  Протоколи  засідань  місцевкому.
Списки  робітників  заводу,  нагороджених  знаком  “Переможець  соціалістичного  змагання”.
Акт про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками (1943).

Харківський ювелірний завод Всесоюзного державного госпрозрахункового
об’єднання “Союзювелірторг” Міністерства приладобудування, засобів

автоматизації і систем управління СРСР

            Ф. Р-6343, 511 од. зб., 1947–1976 рр. Описи.

Розпочав  діяльність  у  1946  р.  як  ювелірно-годинникова  фабрика  Харківського
міжобласного відділення “Ювелірторгу” Міністерства торгівлі СРСР.
3 серпня 1951 р. фабрика отримала назву Харківська ювелірна фабрика.
Підпорядкованість фабрики неодноразово змінювалась. У 1966 р. вона була передана у
відання  Міністерства  приладобудування,  засобів  автоматизації  і  систем  управління
СРСР.
На підставі наказу цього Міністерства від 1 лютого1973 р. № 20 Харківська ювелірна
фабрика  була  перейменована  в  Харківський  ювелірний  завод  з  безпосереднім
підпорядкуванням Всесоюзному госпрозрахунковому об’єднанню “Союзювелірпром”
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Накази і розпорядження директора заводу (1951–1976). Протоколи технічних нарад,
засідань художньої ради, бюро по раціоналізаторству і винахідництву. Виробничі, фінансові
плани і звіти про їх виконання. Квартальні звіти про впровадження у виробництво винаходів і
раціоналізаторських  пропозицій.  Паспорти  на  виготовлення  ювелірних  виробів.  Норми
витрат  дорогоцінних  металів  на  різні  види  виробів.  Норми  виробітку  і  розцінки  на
виготовлення продукції.  Документи про наукову організацію праці, соціалістичне змагання
(плани,  звіти,  зобов’язання).  Штатні  розклади і  кошториси адміністративно-господарських
витрат.  Колективні  договори.  Протоколи профспілкових конференцій,  засідань заводського
(фабричного) комітету профспілок. Звіти про роботу заводського комітету профспілки (1950–
1973).

Фабрика хімічних виробів Управління Південної залізниці Міністерства шляхів
сполучення СРСР

            Ф. Р-5764, 16 од. зб., 1943–1954 рр. Опис.

Почала діяльність 1 січня 1944 р.
Основні функції фабрики: виробництво для потреб Південної залізниці покрівельної
холодної бітумної мастики, засобу проти накипу, електродів крейдяних, рідкого скла,
інших хімічних виробів.
На підставі наказу Міністерства шляхів сполучення СРСР ліквідована 1 січня 1955 р.

Накази по фабриці. Накази по матеріальному складу Управління Південної залізниці
(1943).  План з праці на 1954 р.  Відомості  про заходи з техніки безпеки.  Штатний розпис
(1954).  Документи  про  передачу  фабрики  Харків-Балашівському  контейнерному  заводу
(баланс, акти, відомості).

Фабрика фарб, лаків і мастильних матеріалів “Фарбус” Управління начальника
інженерів усіх Збройних Сил на України та в Криму

            Ф. Р-4903, 34 од. зб., 1922–1924 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації фабрики не встановлені.

Накази і розпорядження по фабриці (1923–1924). Касові книги. Журнали реєстрації
вхідних і вихідних документів. Листування про закупівлю сировини, продаж фарб, укладення
договорів і виконання замовлень, з фінансових питань.

Донецька державна паперова фабрика Управління державними трестованими
підприємствами паперової промисловості України (Укрпапіртресту), м. Зміїв

            Ф. Р-237, 34 од. зб., 1923–1931 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації фабрики не встановлені.

Директиви і  розпорядження Управління державними трестованими підприємствами
України  і  листування  з  ним  та  із  Зміївським  райпарткомом  про  виробничу  діяльність
фабрики,  звітність,  трудову  дисципліну,  мобілізацію  військовозобов’язаних  працівників,
пожежну охорону, шефську допомогу, з особового складу.
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Харківська фабрика картонажної тари ім. 8-го Березня Українського державного
об’єднання поліграфічної промисловості (Укрполіграфоб’єднання)

            Ф. Р-995, 27  од. зб., 1924–1932 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації фабрики не встановлені.

Листування  з  Українським  державним  об’єднанням  поліграфічної  промисловості,
Харківською  губернською  Радою  народного  господарства,  Харківським  губернським
відділом місцевої  промисловості  про постачання  фабрики сировиною, заготівлю тари для
підприємств, про сплату податків, надання звітів про роботу, передплату газет, про особовий
склад.

Харківська фабрика первинної обробки вовни Головного управління вовняної,
валяльно-повстяної промисловості і первинної обробки вовни “Укрголоввовна”

Міністерства легкої промисловості УРСР

            Ф. Р-6340, 597 од. зб., 1941, 1943-1970 рр. Описи.

Дати створення і початку роботи фабрики не встановлені.
Після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників у 1943 р. фабрика
відновила діяльність під назвою Харківська фабрика первинної обробки вовни ім. Д.
З. Мануїльського.
Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 11 вересня 1958 р. і Постановою №
835 Ради Міністрів УРСР від 2 липня 1958 р. “Про впорядкування справи присвоєння
імен  державних  і  громадських  діячів  краям,  областям,  районам,  містам  і  іншим
населеним  пунктам,  підприємствам  і  організаціям”  фабрика  була  перейменована  в
Харківську фабрику первинної обробки вовни.

Статут фабрики (1949). Накази і  розпорядження Міністерства легкої  промисловості
УРСР,  управління  “Укрголоввовна”,  директора  фабрики з  основної  діяльності.  Протоколи
нарад при директорі.  Промислово-фінансові,  виробничі плани,  плани з праці,  собівартості
продукції, використанню устаткування і обладнання, заходів з охорони праці та звіти про їх
виконання. Щорічні звіти про впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій у
виробництво.  Норми  витрат  матеріалів  на  продукцію,  що  випускається  підприємством.
Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат.  Акти  приймання-
передавання фабрики при зміні директорів. Документи про соціалістичне змагання колективу
фабрики  (соціалістичні  зобов’язання,  звіти,  довідки).  Плани  та  звіти  про  діяльність
первинних організацій науково-технічного товариства, Всесоюзного товариства винахідників
і  раціоналізаторів.  Колективні  договори.  Протоколи  засідань  фабричного  комітету
профспілки робітників текстильної і легкої промисловості (1951–1970).
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Харківське виробниче вовняне об’єднання “Червона нитка” Українського
промислового об’єднання з виробництва вовняних тканин і валяльно-повстяних

виробів (Укрпромвовна) Міністерства легкої промисловості УРСР

            Ф. Р-238, 1367 од. зб., 1925–1935, 1943–1979 рр. Описи.

В 1920 р. в Харкові націоналізована колишня приватна суконна фабрика, яка отримала
назву:  Харківська  державна  суконна  фабрика  “Червона  нитка”.  У  1976 р.  фабрика
реорганізована у Харківське виробниче вовняне об’єднання “Червона нитка”.

Накази Міністерств текстильної, легкої промисловості УРСР, Українського суконного
тресту і листування з ними з питань основної діяльності. Накази, розпорядження по фабриці,
об’єднанню. Положення про фабрику (1950). Протоколи засідань технічних, художніх нарад.
Плани робіт, ліміти, контрольні цифри з праці, з виробництва і збуту готової продукції. Звіти
про  виробничу  і  фінансово-господарську  діяльність.  Кон’юнктурні  огляди  по
капіталовкладенням,  титульні  списки.  Штатні  розклади  і  кошториси  адміністративно-
управлінських витрат. Акти про збитки, завдані підприємству в період тимчасової німецько-
фашистської окупації Харкова. Справи, відомості та листування про укладення договорів про
соціалістичне  змагання,  про  хід  та  результати  виконання  соціалістичних  зобов’язань.
Документи про діяльність місцевого комітету профспілки робітників текстильної  та легкої
промисловості (протоколи, плани, звіти).

Закрите акціонерне товариство “Велика Державінська мануфактура”

             Ф. Р-1824, 2535 од. зб., 1923–1935, 1937, 1939–1941, 1943–2002 рр. Описи.

В грудні 1919 р. була націоналізована фабрика “Велика Державінська мануфактура”,
організована в 1915 р. Фабрика виробляла і збувала панчішні і текстильні вироби.
З 1924 р. по 1936 р. фабрика мала назву Харківська панчішна фабрика ім. Кутузова.
В  1937  р.  фабрика  була  перейменована  в  Харківську  Першу  державну  панчішну
фабрику.
Указом  Президії  Верховної  Ради  СРСР від  2  червня 1966 р.  нагороджена  орденом
Трудового Червоного Прапору.
На підставі Постанови Ради Міністрів УРСР № 708 від 28 жовтня 1967 р. і наказу
міністра легкої промисловості УРСР № 431 від 1 листопада 1967 р. фабрика має назву:
Харківська  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  панчішна  фабрика  ім.  50-річчя
Великої Жовтневої соціалістичної революції.
Розпорядженням  Харківського  облвиконкому  №  105  від  2  липня  1992  р.  “Про
реєстрацію  орендного  підприємства  “Харківська  панчішна  фабрика”  було  створене
орендне підприємство “Харківська панчішна фабрика”.
В 1993 р. підприємство реорганізоване установчим договором від 29 червня 1993 р. в
акціонерне товариство закритого типу “Державінська мануфактура”.
23 липня 1998 р. на загальних зборах акціонерів “Державінської мануфактури” було
прийнято  рішення  про  створення  шляхом  реорганізації  (злиття)  Закритого
акціонерного  товариства  “Державінська  мануфактура”  і  Товариства  з  обмеженою
відповідальністю “Інтертекстильпостач” Закритого акціонерного товариства “Велика
Державінська  мануфактура”;  яке  на  підставі  Постанови  Господарського  суду
Харківської області від 17 червня 2002 р. було визнане банкрутом і ліквідоване.
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Накази  і  розпорядження  директора  фабрики,  голови  правління  акціонерного
товариства з основної діяльності. Протоколи засідань технічних рад цехів фабрики, засідань
правління  акціонерного  товариства.  Техпромфінплани,  плани  виробництва  і  собівартості
продукції, плани впровадження нової техніки, плани з праці і фонду заробітної плати; звіти
про їх виконання. Звіти з основної діяльності, про роботу з кадрами, про стан охорони праці
на  фабриці.  Техніко-економічні  показники  роботи  фабрики.  Акти  впровадження  заходів  з
наукової організації праці і розрахунки їх економічної ефективності. Норми витрат сировини
на одиницю готової продукції. Прийняті раціоналізаторські пропозиції працівників фабрики.
Документи про роботу первинних організацій науково-технічного товариства і Всесоюзного
товариства  винахідників  і  раціоналізаторів  (протоколи,  плани,  звіти).  Документи  про
соціалістичне змагання колективу фабрики (протоколи, договори, умови). Штатні розклади і
кошториси  адміністративно-господарських  витрат.  Листування  з  трестом
“Хартекстильшвейпром”, Харківським обласним відділом місцевої промисловості про роботу
обладнання  фабрики,  про  стан  трудової  дисципліни,  про  підготовку  кадрів.  Колективні
договори. Протоколи засідань, плани роботи фабричного комітету профспілки.

Друга трикотажна фабрика управління легкої промисловості Харківського
облвиконкому

            Ф. Р-5513, 10 од. зб., 1939–1941 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації фабрики не встановлено.

Статут фабрики (1941). Накази директора фабрики з особового складу. Річні і місячні
звіти про виробничу і фінансово-господарську діяльність.

Харківська фабрика спортивного трикотажу № 3 Управління матеріально-
технічного постачання і виробничих підприємств Всесоюзної Центральної Ради

професійних спілок

            Ф. Р-4688, 48 од. зб., 1941–1949 рр. Опис.

Організована  в  1938  р.  на  підставі  Постанови  Президії  Центральної  Ради
добровільного спортивного товариства “Сільмаш” Центрального комітету професійної
спілки  працівників  сільгоспмашинобудування  як  трикотажна  майстерня
“Спорттрикотаж”  при  добровільному  спортивному  товаристві  “Сільмаш”  заводу
“Серп і Молот”.
В липні 1944 р. реорганізована в фабрику “Спорттрикотаж”.
12  квітня  1946  р.  фабрика  перейшла  у  відання  Центральної  Ради  добровільного
спортивного  товариства  “Трактор”.  30  грудня  1948 р.  отримала  назву:  “Харківська
фабрика спортивного трикотажу № 3 Управління матеріально-технічного постачання і
виробничих підприємств Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок.

Статут  спортивного  товариства  “Трактор”  (1946).  Розпорядження  по  фабриці.
Протоколи  виробничих  нарад,  загальних  зборів  працівників  фабрики.  Річні  виробничі
програми і звіти про їх виконання. Титульні списки капітальних робіт (1947–1949). Штатні
розклади і кошториси адміністративно-господарських витрат.
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Трикотажна фабрика “Шлях Жовтня” Управління текстильної і трикотажної
промисловості Харківського раднаргоспу

            Ф. Р-6338, 648 од. зб., 1943–1965 рр. Описи.

Організована у 1932 р. на базі підприємства, яке належало товариству “Допомога”.
Відповідно до Постанови № 415 Харківського раднаргоспу від 19 листопада 1965 р.
“Про  організацію  швейних  і  трикотажних  виробничих  об’єднань”  трикотажна
фабрика “Шлях Жовтня” стала  Головним підприємством Харківського виробничого
об’єднання трикотажних підприємств.

Положення про фабрику (1944). Паспорт фабрики (1954). Накази директора фабрики і
підстави до них (1945–1965).  Протоколи засідань  художньої  ради,  кваліфікаційної  комісії.
Виробничі, фінансові плани і звіти про їх виконання. Плани і титульні списки капітальних
робіт.  Звіти про впровадження нової техніки,  винаходів і  раціоналізаторських пропозицій,
про використання сировини, якість продукції, що випускається фабрикою. Вступний баланс
фабрики на 1 вересня 1943 р. Акти про збитки, завдані німецько-фашистськими окупантами
фабриці. Касові книги. Інформації про стан охорони праці і техніки безпеки. Норми витрат
сировини  на  одиницю  продукції.  Карти  технічних  нормативів  і  технологічних  режимів
розкрою і пошиття виробів. Документи про результати соціалістичного змагання за звання
бригад відмінної якості (умови, звіти, відомості). Колективні договори і звіти про результати
перевірок  виконання  колективних  договорів.  Протоколи  загальних  профспілкових  зборів,
засідань  фабричного  комітету  профспілки.  Плани  роботи,  фінансові  звіти  фабричного
комітету профспілки. 

Текстильно-галантерейна фабрика управління легкої промисловості 
Харківського облвиконкому

            Ф. Р-6372, 62 од. зб., 1944–1948 рр. Описи.

Почала діяльність у 1944 р. Рішенням виконавчого комітету Харківської обласної Ради
депутатів трудящих з 1 січня 1949 р. об’єднана з шкіргалантерейною фабрикою в одну
текстильно-шкіргалантерейну фабрику.

Накази  директора  фабрики  з  основної  діяльності.  Виробничі  плани,  плани
організаційно-технічних заходів і звіти про їх виконання. Касові книги (1945–1948). Ціни і
технічні  описи  на  вироби  фабрики.  Особові  картки  працівників.  Відомості  на  виплату
заробітної плати.

Швейна фабрика Центрального управління військовими промисловими і
сільськогосподарськими підприємствами України і Криму

            Ф. Р-2635, 40 од. зб., 1924-1926 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації фабрики не встановлені.

Накази  начальника  Центрального  управління  військовими,  промисловими  і
сільськогосподарськими підприємствами України і Криму з основної діяльності.  Звіти про
виробничу  діяльність  фабрики.  Головні  книги.  Листування  з  Українською  військово-
господарською  приймальною  комісією,  поставщиками  про  надання  звітів  про  роботу
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фабрики, закупівлю сировини у приватних торговців, поставки спецодягу і обмундирування,
розширення  виробництва,  клеймування  готової  продукції,  з  особового  складу.  Протоколи
засідань контрольно-ревізійної комісії і фабричного комітету профспілки.

Харківська ордена “Трудового Червоного Прапору” швейна фабрика
ім. Ю.Д. Тінякова Республіканського виробничого об’єднання швейної

промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР

            Ф. Р-4617, 1166 од. зб., 1943–1974 рр. Описи.

Організована  в  1918  р.  під  назвою  Харківська  швейна  фабрика  Харківського
губернського відділу швейної промисловості (“Губшвейпром”)
В листопаді 1922 р. фабриці присвоєне ім’я Ю.Д. Тінякова.
Указом Президії  Верховної  Ради СРСР від 20 липня 1946 р.  нагороджена  орденом
Трудового Червоного Прапору.
Неодноразово  змінювала  підпорядкованість.  Постановою  Ради  Міністрів  УРСР  №
1182 від 1 грудня 1965 р. і наказом Міністерства легкої промисловості УРСР № 7 від
14 грудня 1965 р. з 1 січня 1966 р. фабрика передана в підпорядкування Головного
управління  швейної  промисловості  УРСР,  яке   11  липня  1970  р.  реорганізоване  в
Республіканське виробниче об’єднання швейної промисловості.

Статут фабрики (1948). Накази і розпорядження директора фабрики. Протоколи зборів
і  технічних  нарад  з  питань  покращення  якості  продукції.  Стенограма  республіканської
конференції з питань конвеєризації швейних фабрик України (1948). Промислово-фінансові,
виробничі  плани,  плани  з  праці,  плани  роботи  первинної  організації  науково-технічного
товариства, бюро по винахідництву і раціоналізаторству і звіти про їх виконання. Титульні
списки  капітальних  робіт.  Норми  виробітку  і  розцінки  на  виробничі  операції.  Вступний
баланс  фабрики  на  1  вересня  1943  р.  Акти  про  збитки,  завдані  фабриці  німецько-
фашистськими  окупантами  (1944).  Штатні  розклади  і  кошториси  адміністративно-
господарських  витрат.  Документи  про  хід  і  результати  соціалістичного  змагання
(соціалістичні зобов’язання, зведення, характеристики). Колективні договори і акти перевірок
виконання колективних договорів. Документи про роботу фабричного комітету профспілки
(протоколи, плани, звіти).

Швейна фабрика ім. ТСО (Товариства  сприяння обороні) Управління легкої
промисловості Харківського раднаргоспу

            Ф. Р-5266, 294 од. зб., 1944–1962 рр. Описи.

Організована  в  жовтні  1927  р.  на  базі  існуючих  1-го,  2-го,  3-го  і  4-го  колективів
швейників “Держкомдерев” і швейної фабрики “Хартремас”. З 1 липня 1930 р. була
перетворена в цех Харківської швейної фабрики імені Ю. Д. Тінякова, а з 1 липня 1931
р. знову виділена в самостійну фабрику.
Неодноразово підпорядкованість фабрики змінювалась.  У віданні Управління легкої
промисловості Харківського раднаргоспу фабрика з 1 липня 1959 р.
Постановою  Раднаргоспу  від  5  квітня  1962  р.  була  ліквідована  і  на  правах  цеху
передана Харківській швейній фабриці ім. Ю. Д. Тінякова.

Протоколи  адміністративно-технічних,  виробничих  нарад.  Фінансові,  виробничі
плани, плани з праці і фонду заробітної плати, підготовки кадрів та звіти про їх виконання.
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Титульні  списки  капітальних  робіт.  Калькуляції  собівартості  готової  продукції.  Штатні
розклади  і  кошториси  адміністративно-господарських  витрат,  витрат  на  підготовку  і
перепідготовку  кадрів.  Документи  про  соціалістичне  змагання  на  фабриці  (соціалістичні
зобов’язання,  договори,  акти).  Листування  про  проведення  заходів  з  техніки  безпеки,
впровадження  у  виробництво  раціоналізаторських  пропозицій.  Списки  працівників,
нагороджених  орденами  і  медалями.  Колективні  договори.  Протоколи  засідань,  звіти  про
роботу фабричного комітету профспілки.

П’ята взуттєва фабрика Управління легкої промисловості Харківського
раднаргоспу

            Ф. Р-5668, 1348 од. зб., 1932–1941, 1943–1964 рр. Описи.

У 1919 р. була націоналізована евакуйована в 1915 р. з м. Тукум (Латвія) до Харкова
Ризька  механічна  взуттєва  фабрика “Крона”,  яка  після  націоналізації  дістала  назву
Державна взуттєва фабрика “Джерело”.
В 1928 р. підприємство перейменоване на Державну взуттєву фабрику № 5.
В  1943  р.  почала  працювати  під  назвою  П’ята  державна  взуттєва  фабрика
Українського шкіряно-взуттєвого тресту “Укршкірвзуттятрест” Народного комісаріату
легкої  промисловості  УРСР.  У  післявоєнний  час  фабрика  неодноразово
реорганізовувалась, змінювала підпорядкованість, назву. З травня 1962 р. називалася
П’ята взуттєва фабрика Управління легкої промисловості Харківського раднаргоспу.
У зв’язку з організацією Харківського об’єднання взуттєвих підприємств, на підставі
Постанови  Харківського  раднаргоспу  від  18  листопада  1964 р.  № 400  і  наказу  по
Управлінню легкої промисловості Харківського раднаргоспу від 18 листопада 1964 р.
№ 269 фабрика ліквідована.

Статут  фабрики  (1953).  Накази  і  розпорядження  директора  і  головного  інженера
фабрики  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  виробничо-технічної,  художньої  рад
фабрики, науково-технічних конференцій. П’ятирічні і семирічний плани розвитку фабрики і
контрольні цифри до них. Виробничі,  технічні,  техпромфінплани, плани капіталовкладень,
плани  з  праці  та  звіти  і  доповіді  про  їх  виконання.  Акт  про  збитки,  завдані  німецько-
фашистськими загарбниками фабриці  (1943).  Норми і  розцінки,  паспорти моделей взуття,
методики виготовлення продукції.  Огляди матеріалів  контрольних перевірок якості  взуття.
Документи  про  обмін  досвідом  роботи  про  впровадження  нової  техніки  і  технологій
(доповідні  записки,  довідки,  листування).  Винахідницькі  та  раціоналізаторські  пропозиції,
звіти  про  впровадження  у  виробництво  винаходів  та  раціоналізаторських  пропозицій.
Документи  про  охорону  праці  (протоколи,  акти,  довідки).  Штатні  розклади  і  кошториси
адміністративно-господарських  витрат.  Соціалістичні  зобов’язання  працівників.  Доповіді,
інформації  про  роботу  бригад,  ударників  комуністичної  праці.  Колективні  договори.
Протоколи засідань, звіти про фінансову діяльність фабричного комітету профспілки (1944–
1964).

Харківська взуттєва фабрика Головного Управління постачання і збуту
Міністерства охорони здоров’я СРСР

            Ф. Р-4295, 240 од. зб., 1941–1953 рр. Описи.

Заснована  15  вересня  1941  р.  у  с.  Зіанчуріно,  Чкаловської  області,  як  взуттєве
підприємство Південно-Уральської контори Головного управління постачання і збуту
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Народного комісаріату охорони здоров’я СРСР для виготовлення госпітального взуття
і постачання його лікувальній мережі СРСР. 5 березня 1944 р.  на підставі  рішення
Народного комісаріату охорони здоров’я                         СРСР фабрика була переведена
у Харків і отримала назву: Харківська взуттєва фабрика.
Ліквідована 1 лютого 1953 р. на підставі розпорядження Ради Міністрів СРСР від 26
грудня 1952 р. і наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР № 73 від 17 січня 1953 р.

Положення  про  взуттєву  фабрику.  Накази  Міністерства  охорони здоров’я  СРСР та
директора фабрики з основної  діяльності.  Плани з  праці  (1946–1947) та фонду заробітної
плати (1952). Річні звіти про виробничу діяльність фабрики (1945–1952). Альбоми малюнків
моделей  взуття  (1950).  Документи  про  організацію  та  хід  соціалістичного  змагання
(протоколи, договори, листування). Ліквідаційний баланс фабрики (1953).

Харківська шкіргалантерейна фабрика Управління легкої промисловості
Виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

            Ф. Р-6348, 36 од. зб., 1943–1948 рр. Опис.

Почала діяльність на підставі Постанови виконавчого комітету Харківської обласної
ради  депутатів  трудящих  №  458  від  15  квітня  1944  р.  як  Харківська  текстильно-
галантерейна фабрика управління легкої промисловості облвиконкому.
Постановою Харківського облвиконкому № 453 від 10 березня 1948 р. перейменована
в Харківську шкіргалантерейну фабрику того ж підпорядкування.

Накази  управління  легкої  промисловості  облвиконкому  (1944–1948).  Протоколи
затвердження відпускних цін (1948). Промфінплани, виробничі плани, плани організаційно-
технічних заходів і звіти про їх виконання. Ліміти з праці. Звіти з основної діяльності. Касові
книги (1946–1948). Акти перевірок фінансово-господарської діяльності фабрики (1948).

2-га Харківська державна лимарно-сідельна фабрика Державного тресту-
комбінату дрібних виробництв

            Ф. Р-1562, 49 од. зб., 1927–1930 рр. Опис.

Створена в 1925 р. Ліквідована в серпні 1933 р.

Накази по тресту-комбінату і  фабриці (1930). Протоколи адміністративно-технічних
нарад і засідань конфліктно-оціночної комісії. Контрольні цифри першого п’ятирічного плану
роботи фабрики (1930).  Річні  звіти про роботу фабрики.  Звітні  статистичні  картки обліку
праці  (1927–1929).  Справи  про  винахідництво  і  раціоналізаторство.  Кошториси
загальнофабричних витрат (1928–1930). Прейскуранти цін (1930).

Закрите акціонерне товариство “Українське хутро”

            Ф. Р-6422, 3229 од. зб., 1936, 1941, 1943–2002 рр. Описи.

У 1936 р. відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів СРСР № 1928 від 28
жовтня  1936  р.,  на  підставі  “Положення  про  державні  промислові  трести”  від  29
червня 1927 р. почало функціонувати промислове госпрозрахункове підприємство по
виготовленню  і  збуту  готових  виробів  і  напівфабрикатів  з  хутра  –  Державна
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Автономна Українська хутрова фабрика Головного управління хутрової промисловості
Народного комісаріату легкої промисловості СРСР.
З 1946 р. неодноразово змінювались підпорядкованість і назва фабрики.
Згідно  наказу  № 209  від  24  грудня  1991  р.  Державного  комітету  УРСР по  легкій
промисловості підприємство перейменоване в Колективне підприємство “Харківське
виробничо-торгівельне хутрове об’єднання”.
Відповідно до ухвали установчих зборів учасників створення Закритого акціонерного
товариства  “Українське  хутро”  від  24  грудня  1993  р.  рішенням  №  199  виконкому
Жовтневої районної Ради народних депутатів м. Харкова від 8 квітня 1994 р. шляхом
перетворення Колективного підприємства Харківське виробничо-торгівельне хутрове
об’єднання було створене Закрите акціонерне товариство “Українське хутро”.
З  2001  р.  підприємство  фактично  припинило  виробничу  діяльність.  Постановою
Господарського суду Харківської області від 29 липня 2001 р. ЗАТ “Українське хутро”
визнане банкрутом.

Статути  підприємства  (1936,  1948,  1955,  1991,  1994).  Накази  і  розпорядження
директора  з  основної  діяльності.  Протоколи  загальних  зборів  працівників,  акціонерів,
засідань  методичної  ради  з  підготовки  і  підвищення  кваліфікації  робітників,  правління  і
наглядової  ради  Закритого  акціонерного  товариства  “Українське  хутро”.  Промислово-
фінансові, виробничі, товарні плани, плани з праці та звіти про їх виконання. Матеріали про
стандартизацію і якість сировини і готової продукції, свідоцтва про присвоєння Державного
знака якості  окремим видам продукції.  Звіти,  довідки про участь підприємства в оглядах-
конкурсах,  ярмарках.  Справи  про  впровадження  у  виробництво  раціоналізаторських
пропозицій  працівників.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-господарських
витрат.  Документи  про  роботу  місцевого  комітету  профспілки,  первинних  організацій
науково-технічного  товариства  і  Всесоюзного  товариства  винахідників  і  раціоналізаторів
(протоколи, звіти, довідки).

Харківська парфумерно-косметична фабрика Всесоюзного об’єднання
парфумерної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР

            Ф. Р-6375, 525 од. зб., 1928, 1936, 1939, 1943–1969 рр. Описи.

Розпочала діяльність у 1928 р. як Харківська парфумерно-косметична фабрика № 2
Головного  управління  парфумерно-косметичної,  синтетичної  і  миловарної
промисловості Народного комісаріату харчової промисловості СРСР.
На підставі наказу Міністерства харчової промисловості СРСР від 9 грудня 1965 р.
“Про передачу підприємств,  організацій  і  установ  в систему Міністерства  харчової
промисловості СРСР”, фабрика була передана Всесоюзному об’єднанню парфумерної
промисловості  Міністерства  харчової  промисловості  СРСР.  З  10  грудня  1965  р.
фабрика отримала назву:  Харківська  парфумерно-косметична  фабрика Всесоюзного
об’єднання парфумерної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР.

Статути фабрики (1939, 1948). Паспорт фабрики (1928). Державна реєстраційна картка
фабрики (1947).  Накази і  розпорядження директора фабрики.  Протоколи технічних нарад,
засідань дегустаційної ради фабрики. Виробничі, промислово-фінансові плани, плани заходів
з  охорони  праці,  техніки  безпеки  і  звіти  про  їх  виконання.  Звіти,  доповіді,  довідки  про
механізацію виробничих процесів, про роботу по впровадженню і освоєнню нової техніки,
про надходження і впровадження у виробництво винаходів, раціоналізаторських пропозицій,
про  роботу  з  кадрами.  Титульні  списки  капітальних  робіт.  Штатні  розклади  і  кошториси
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адміністративно-господарських  витрат.  Акт  про  збитки,  завдані  фабриці  німецько-
фашистськими  окупантами  (1943).  Колективні  договори  і  акти  перевірок  їх  виконання.
Протоколи  загальних  профспілкових  зборів,  профспілкових  конференцій,  засідань
фабричного профспілкового комітету (1947–1969).

Харківська кондитерська фабрика Державного комітету харчової і переробної
промисловості України

            Ф. Р-4619, 2026 од. зб., 1928–1929, 1933. 1940, 1943–1993 рр. Описи.

Створена  на  базі  націоналізованої  радянською  владою  в  1918  р.  приватної
кондитерської  фабрики  Жоржа  Бормана,  побудованої  в  1896  р.  Отримала  назву:
Харківська  кондитерська  фабрика  “Жовтень”.  Підпорядковувалась  Головному
управлінню кондитерської промисловості СРСР, з    1937 р. – Народному комісаріату
харчової промисловості УРСР.
Декілька разів змінювала підпорядкування.
З 1 січня 1991 р. називається Харківською кондитерською фабрикою.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 227 від 19 жовтня 1991 р.
підпорядкована Державному комітету харчової і переробної промисловості України.

Накази  і  розпорядження  директора  фабрики  з  основної  діяльності.  Протоколи
дегустаційних  нарад  при  директорі,  засідань  первинної  організації  науково-технічного
товариства.  Плани і  ліміти  виробництва і  собівартості  товарної  продукції.  Промфінплани,
плани з праці, плани освоєння і виробництва нових видів продукції. Звіти фабрики з основної
діяльності,  про капітальне будівництво, про якість продукції.  Звіти і довідки про роботу з
кадрами,  про потерпілих  від  нещасних  випадків,  пов’язаних з  виробництвом,  про випуск
продукції  зі  знаком  якості.  Плани,  звіти  і  довідки  про впровадження  наукової  організації
праці.  Документи  про  діяльність  лабораторії  наукової  організації  праці  і  управління  при
фабриці  (1953–1971).  Норми  виробітку  і  розцінки  на  виготовлення  одиниці  продукції.
Раціоналізаторські  пропозиції,  впроваджені  у  виробництво.  Книги  реєстрації
раціоналізаторських пропозицій. Документи про соціалістичне змагання колективу фабрики
(соціалістичні зобов’язання, плани, довідки). Штатні розклади і кошториси адміністративно-
господарських витрат, витрат фонду матеріального заохочення. Колективні договори і звіти
про  їх  виконання.  Протоколи  профспілкових  конференцій,  засідань  фабричного  комітету
профспілки. Плани роботи фабричного комітету профспілки (1946–1993).

Харківська конфетна фабрика Всеукраїнської спілки кооперативів
(Вукоопспілка)

            Ф. Р-4866, 1 од. зб., 1920 р. Опис.

Дати створення і ліквідації фабрики не встановлені.

Листування  з  Харківським  губраднаргоспом,  кондитерськими  фабриками  про
постачання  фабрики  сировиною  і  матеріалами,  необхідними  для  виробничого  процесу;  з
особового складу.
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Державні тютюнові фабрики

            7 фондів, 825 од. зб., 1920–1923, 1941–1977 рр. Описи.

У 1920 р. на підставі Постанови Українського обласного бюро Вищої ради народного
господарства  від  16  вересня  1920  р.  “Про  націоналізацію  підприємств  тютюнової,
махоркової  та  гільзової  промисловості”  в  Харкові  були  націоналізовані  приватні
тютюнові фабрики.
У  1930  р.  П’ята  і  Шоста  тютюнові  фабрики  були  об’єднані  в  одну  Харківську
тютюнову  фабрику  Українського  тресту  тютюнової  і  махоркової  промисловості.  У
1965  р.  фабрика  перейшла  у  відання  Республіканського  об’єднання  тютюнової
промисловості “Укртютюнпром” Міністерства харчової промисловості УРСР.
Час об’єднання і ліквідації інших тютюнових фабрик не встановлено.

Накази та розпорядження директора фабрики (ф.Р-6399). Протоколи нарад правлінь
Українського тютюнового тресту, засідань виробничо-технічних рад та дегустаційних комісій
фабрик (ф.Р-1377, ф.Р-6399).  Виробничі  та  промислово-фінансові  плани,  плани з праці  та
звіти  про  їх  виконання.  Матеріали  до  складання  п’ятирічних  планів  випуску  продукції.
Доповідна записка про евакуацію устаткування тютюнової фабрики (ф.Р-6399). Справи про
винахідництво і раціоналізаторство. Кон’юнктурні огляди виробничої діяльності тютюнових
фабрик.  Довідки,  листування  про  стан  соціалістичного  змагання.  Штатні  розклади  та
кошториси адміністративно-господарських витрат.  Списки і  посвідчення працівників  (ф.Р-
1378,  ф.Р-4411,  ф.Р-6399).  Листування  про  забезпечення  фабрик  сировиною,  випуск  та
реалізацію готової продукції, постачання та ремонт устаткування. Матеріали про діяльність
місцевого комітету профспілки (ф.Р-6399).

Перша державна тютюнова фабрика, ф.Р-1376, 3 од. зб., 1920–1921 рр.
Друга державна тютюнова фабрика, ф.Р-4422, 1 од. зб., 1920 р.
П’ята Червонопрапорна державна тютюнова фабрика, ф.Р-1377, 19 од. зб., 1920–1923
рр.
Шоста державна тютюнова фабрика, ф.Р-4477, 6 од. зб., 1921–1923 рр.
Сьома державна тютюнова фабрика ім. Рози Люксембург, ф.Р-1378, 25 од. зб., 1920–
1923 рр.
Червоножовтнева державна тютюнова фабрика, ф.Р-4411, 1 од. зб., 1923 р.
Харківська тютюнова фабрика, ф.Р-6399, 770 од. зб., 1941–1977 рр.

Ковбасна фабрика Центрального Управління військовими промисловими і
сільськогосподарськими підприємствами України і Криму

            Ф. Р-2636, 3 од. зб., 1924–1926 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації фабрики не встановлені.

Циркуляри  Центрального  управління  військовими  промисловими  і
сільськогосподарськими підприємствами України і Криму про підвищення цін на сировину.
План фабрики. Договори про оренду приміщень. Особові справи працівників фабрики.
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Харківський завод автоматичних ручок Головного управління з виробництва
засобів оргтехніки Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і

систем управління СРСР

             Ф. Р-6098, 900 од. зб., 1943–1968 рр. Описи.

Організований  у  1932  р.  на  підставі  Постанови  Харківського  міськвиконкому  як
Харківська фабрика “Авторучка”.
З  січня  1944 р.  по  червень  1949 р.  називалась  заводом “Авторучка”,  потім  знов  –
фабрикою.
У  1964  р.  у  зв’язку  з  реконструкцією  і  збільшенням  виробничих  потужностей
Харківська фабрика “Авторучка” Постановою Харківського раднаргоспу № 112 від 6
квітня  1964  р.  ще  раз  перейменована  в  Харківський  завод  автоматичних  ручок,  з
наданням йому функцій головного підприємства УРСР з розробки і випуску авторучок
і автоматичних олівців.
Підпорядкованість заводу за роки існування неодноразово змінювалась.
Наказом Міністерства  приладобудування,  засобів  автоматизації  і  систем управління
СРСР № 31 від 19 листопада 1965 р. на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від
12  листопада  1965  р.  завод  переданий  у  безпосереднє  підпорядкування  Головного
управління  з  виробництва  засобів  оргтехніки  (Головоргтехніка)  Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації і систем управління СРСР.

Статут  заводу  (1965).  Накази  та  розпорядження  по  заводу.  Положення  про
госпрозрахункові  цехи  (1966).  Протоколи  нарад  при  директорі,  технічних  нарад  з
раціоналізаторства  і  винахідництва.  Місячні  і  квартальні  плани  випуску  продукції,
техпромфінплани, плани з праці і капітального будівництва, плани роботи з кадрами, плани
освоєння і впровадження у виробництво нових видів продукції  та звіти про їх виконання.
Вступний баланс фабрики на 27 серпня 1943 р. Акти приймання трофейного обладнання за
1947  р.  Титульні  списки  об’єктів  капітального  будівництва.  Постанови,  протоколи,
листування про реконструкцію заводу (1964–1968). Технічні умови, норми часу і розцінки на
продукцію  заводу.  Книги  реєстрації  раціоналізаторських  пропозицій  та  відомості  про
пропозиції,  застосовані  у  виробництві.  Довідки,  інформації  про  охорону  праці,  техніку
безпеки.  Довідки, листування про зв’язки підприємства з іноземними партнерами.  Штатні
розклади  і  кошториси  адміністративно-господарських  витрат.  Документи  про організацію,
хід  і  підсумки  соціалістичного  змагання  (соціалістичні  зобов’язання,  акти,  листування).
Колективні договори і звіти про їх виконання. Протоколи загальних профспілкових зборів,
профспілкових конференцій, засідань заводського комітету профспілки (1955–1968).

Перша штемпельна фабрика Українського поліграфічного об’єднання

            Ф. Р-4509, 9 од. зб., 1932 р. Опис.

Дати створення і ліквідації фабрики не встановлені.

Відбитки зразків штемпелів і печаток, виготовлених фабрикою в травні-грудні 1932р.

406



Харківська фабрика паперово-білових і художніх виробів виробничого
об’єднання “Поліграфіст” Комітету в справах друку при Раді Міністрів УРСР

             Ф. Р-6341, 689 од. зб., 1943–1979 рр. Описи.

Організована у 1926–1928 рр. (точна дата не встановлена) з метою працевлаштування
безпритульних  дітей  і  дітей,  які  виховувались  у  дитячих  будинках.  Мала  назву
Харківська фабрика художніх виробів. Підпорядковувалась Харківському окружному
комітету допомоги дітям. Виготовляла репродукції картин, дитячі ігри і іграшки.
Підпорядкованість фабрики неодноразово змінювалась.
На підставі наказу Комітету в справах друку при Раді Міністрів УРСР № 380 від 31
грудня  1975  р.  Харківська  фабрика  художніх  виробів  об’єднана  з  Харківською
фабрикою  паперово-білових  виробів  під  загальною  назвою:  Харківська  фабрика
паперово-білових і художніх виробів виробничого об’єднання “Поліграфіст” Комітету
в справах друку при Раді Міністрів УРСР.

Директиви і накази Харківського обласного відділу легкої промисловості і директора
фабрики  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  технічної  ради,  постійно  діючої
виробничої  наради,  кваліфікаційної  комісії.  Техпромфінплани,  фінансові  плани,  плани
випуску продукції, плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, ліміти з праці та звіти
про їх виконання. Баланси з основної діяльності і капітального будівництва. Касові книги.
Норми  виробітку  і  розцінки  на  одиницю  виготовленої  продукції.  Журнали  реєстрації
раціоналізаторських  пропозицій  працівників.  Довідки  про  впровадження  у  виробництво
раціоналізаторських  пропозицій.  Штатні  розклади  і  кошториси  адміністративно-
господарських  витрат.  Колективні  договори.  Протоколи  засідань,  звіти  про  роботу
фабричного комітету профспілки.

Харківська скульптурна фабрика Художнього фонду УРСР

            Ф. Р-6344, 342 од. зб., 1946–1980 рр. Описи.

Дата  створення  фабрики не  встановлена.  Відновила  діяльність  після  звільнення  м.
Харкова від німецько-фашистських окупантів на підставі наказу № 2258 Комітету в
справах  мистецтв  при Раді  Міністрів  УРСР від  15  грудня  1945 р.  і  наказу  № 133
Харківського обласного відділу в справах мистецтв від 17 грудня 1945 р. під назвою
Харківська державна скульптурна фабрика відділу в справах мистецтв Харківського
облвиконкому.  Підпорядковувалась  також  Комітету  в  справах  мистецтв  при  Раді
Міністрів УРСР.
В червні 1953 р. фабрика передана у відання управління культури облвиконкому.
На підставі Постанови Ради Міністрів УРСР № 413 від 30 вересня 1973 р. фабрика
підпорядкована Художньому фонду УРСР.

Положення про державну скульптурну фабрику (1946) і художню раду при фабриці.
Накази,  постанови,  розпорядження  Харківського  обласного  відділу  в  справах  мистецтв,
Харківського  обласного  управління  культури,  директора  фабрики  з  основної  діяльності.
Протоколи  засідань  художньої  і  експертної  рад.  Техпромфінплани,  тематичні  плани
створення моделей.  Плани з праці  і  випуску готової  продукції  та звіти про їх виконання.
Штатні  розклади,  кошториси  адміністративно-господарських  витрат.  Соціалістичні
зобов’язання  фабрики.  Колективні  договори.  Протоколи  загальних  профспілкових  зборів,
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засідань фабричного комітету профспілки. Кошториси профспілкових бюджетів і фінансові
звіти про їх виконання (1959–1980).

Харківський будинок моделей одягу Республіканського виробничого об’єднання
швейної промисловості “Укршвейпром” Міністерства легкої промисловості

УРСР

            Ф. Р-6373, 669 од. зб., 1958–1979 рр. Описи.

Харківський будинок  моделей  засновано  23 травня  1958 р.  в  системі  Харківського
Раднаргоспу.
З 1967 р. підпорядковувався Республіканському об’єднанню швейної промисловості
“Укршвейпром” Міністерства легкої промисловості УРСР.

Статут та положення про Будинок моделей. Постанови, накази, директиви, вказівки,
рішення  вищих установ  та  директора  Будинку  моделей  з  основної  діяльності.  Протоколи
засідань  художніх,  технічних  рад,  місцевкому  та  фабкому.  Техніко-промислово-фінансові,
виробничі,  бухгалтерські  плани,  плани  з  праці  та  звіти  про  їх  виконання.  Рішення
асортиментно-художньої ради, ліміти з виробництва, раціоналізаторські пропозиції. Штатні
розклади та кошториси адміністративно-господарських витрат.
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Розділ 9. ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ, ДОРОЖНЬОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ЗВ`ЯЗКУ

Управління Південної ордена Леніна залізниці, м. Харків
Канцелярія представника Народного комісаріату в військових справах при відділі
зборів правління Донецьких і Катеринославських залізниць
Залізничне агентство при особливому відділі гірників та емігрантів, м. Харків
Харківський  (місцевий)  гірничозаводський  комітет  по  регулюванню  перевезень
твердого  мінерального   палива  та  гірничозаводських  вантажів  Народного
комісаріату шляхів сполучення СРСР
Харківське  агентство  російсько-канадсько-американського  пароплавного
акціонерного товариства “Роскана”
Харківське обласне виробниче управління автомобільного транспорту
Харківське управління вантажного автотранспорту
Харківський обласний виробничий автомобільний трест
Харківське міське виробниче управління пасажирського автотранспорту
Харківський міський виробничий трест вантажного автомобільного транспорту
Харківська  транспортно-експедиційна  контора  Південно-Східного  акціонерного
товариства торгівельних складів і транспорту („Південсхідтранс”)
Українське  відділення  акціонерного  товариства  з  обслуговування
держпромисловості та транспорту („АПТО”), м. Харків
Харківський  пункт  Українського  державного  автомобільного  тресту
“Укравтотрест”
Харківське  транспортно-претензійне  бюро  Народного  комісаріату  важкої
промисловості СРСР
Харківська  автотранспортна  рота  обласного  автомобільного  тресту
“Союззаготтранс”
Харківська  автобаза  Управління  автотранспорту  “Радгосптранс”  Міністерства
сільського господарства УРСР
Автобаза Харківського обласного комітету Компартії України
Харківське ордена Леніна управління магістральних газопроводів
Харківське обласне управління будівництва та експлуатації  автомобільних доріг
(ОБЛДОРБУД) Харківського облвиконкому
Відділи будівництва та експлуатації доріг райвиконкомів
14-а шляхова дільниця Українського управління місцевого транспорту (УкрУМТ)
Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Харків.
Харківський  районний  відділ  шосейно-дорожніх  робіт  Головного  управління
шосейних доріг НКВС УРСР (ГУШОСДОР НКВС УРСР)
Харківське обласне виробничо-технічне управління зв`язку
Управління Харківського округу зв'язку Народного комісаріату пошти і телеграфів
УСРР,  Харківська  приймальна  радіостанція  та  Валківське  районне  відділення
зв’язку (ОАФ) 
Харківський губернський відділ зв’язку
Харківський обласний телеграф
Територіальний центр  управління  міжміськими зв'язками та  телебаченням  №1
(ТЦУМЗ-1)
Міжміський кабельний вузол (МКВ-1), м. Харків
Харківська дирекція радіотрансляційних мереж
Харківський телевізійний центр (Телецентр)



Розділ 9. ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ, ДОРОЖНЬОГО
ГОСПОДАРСТВА, ЗВ`ЯЗКУ

Управління Південної ордена Леніна залізниці, м. Харків

Ф. Р–156, 11447 од. зб., 1920–1976 рр. Описи.

Почало діяти на підставі  Постанови Ради Народних Комісарів  УСРР від 4 березня
1919 р. про утворення місцевих управлінь залізницями. Указом Верховної Ради СРСР
від  4 липня  1969 р.  Південна  залізниця  нагороджена  орденом Леніна  і  управління
отримало назву: Управління Південної ордена Леніна залізниці. До складу Управління
входили:  секретаріат  начальника  дороги;  служби:  руху,  вантажна,  пасажирська,
локомотивного  господарства,  електрифікації  та  енергетичного  господарства,
вагонного господарства, колії, сигналізації та зв`язку, громадських споруд, фінансова;
відділи: технічний, водозабезпечення та санітарно-технічних пристроїв, капітального
будівництва,  планово-економічний,  кадрів,  учбових  закладів,  організації  праці,
зарплати  та  техніки  безпеки,  статистичного  обліку  та  звітності,  адміністративно-
господарський,  перший,  юридичний;  апарат  дорожнього  ревізора  по  безпеці  руху;
організаційно-штатний сектор; бюро скарг; інспекція при начальнику дороги. Окрім
того до складу апарату управління входили структурні підрозділи, що знаходились на
самостійному  бюджеті:  лікарняно-санітарна  служба;  дорожня  санітарно-
епідеміологічна  станція  (ДОРСЕС);  служба  матеріально-технічного  забезпечення;
відділ воєнізованої охорони; дорожнє управління робочого забезпечення (ДОРУРЗ).

Секретаріат начальника дороги.
Постанови  Ради  Міністрів  СРСР  і  УРСР;  директиви,  накази  Міністерства  шляхів

сполучення СРСР з питань роботи і розвитку залізничного транспорту; протоколи засідань
колегії  Міністерства.  Накази,  розпорядження  начальника  дороги.  Протоколи  засідань
правління  Південної  залізниці,  нарад  при  начальнику  дороги.  Доповіді  про  перспективи
розвитку господарства Південної залізниці. Огляди, звіти про роботу залізниці. Протоколи та
стенограми 6-го з`їзду Дорпрофсожу Південної залізниці (1926), наради жінок-передовиків
виробництва,  зльоту  керівників  передових  бригад,  цехів,  змін.  Довідки  про  шефську
допомогу  колгоспам  та  радгоспам  підприємствами  Південної  залізниці.  Листування  з
Міністерством  шляхів  сполучення  СРСР;  керівниками  відділень  і  служб  дороги;  з
начальником Південно-Західної залізниці Чехословацької республіки (1975).

Служба руху.
Накази начальника служби. Перспективні плани розвитку залізничних вузлів і станцій

Південної  залізниці,  показники роботи рухомого складу,  технічні  плани роботи дороги по
службі руху. Звіти про роботу станцій. Графіки руху поїздів і пояснювальні записки до них.
Комплексні  плани  впровадження  передових  методів  праці,  технічні  проекти,  протоколи,
звіти, акти впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Протоколи технічних
нарад.  Технічні  норми  експлуатації  дороги.  Аналізи  виробничо-господарської  діяльності
станцій дороги; аналізи та звіти служби руху та відділень про стан охорони праці та техніки
безпеки.

Пасажирська служба.
Накази  начальника  служби.  Протоколи  засідань  технічної  ради.  Плани,  звіти  про

промислово-фінансову  діяльність  служби.  Накази,  протоколи,  доповіді,  листування  про
розвиток Харківського пасажирського вузла, будівництво та реконструкцію вокзалів станцій
Харків-Пасажирська,  Бєлгород,  Лубни;  про  стан  вокзального  господарства;  класифікацію
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вокзалів; про впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів; про підвищення
працездатності та впровадження передових методів праці.

Служба локомотивного господарства.
Звіти локомотивних депо про фінансово-господарську діяльність.  П`ятирічний план

відновлення та розвитку господарства паровозної служби (1946–1950 ). Протоколи засідань
технічної  ради;  нарад  робітників  локомотивного  господарства.  Матеріали  про  підготовку
дороги  до  пропуску  американських  паровозів  серії  ТА  I-5-I на  відрізку  Курськ-Харків-
Синельникове  (1931).  Накази,  звіти,  доповіді,  інформації  про  підготовку  та  переведення
паровозних депо та залізничних колій на тепловозну тягу (1959, 1962); про впровадження
нової  техніки,  передових  методів  праці;  про  нагородження  працівників  служби  за
раціоналізаторські пропозиції та винаходи. Матеріали, представлені службою локомотивного
господарства на дорожню виставку досягнень новаторів (1976).

Служба колії.
Звіти, аналізи, довідки, доповіді про технічний стан колії та технічні характеристики

ділянок колії,  про стан рейкового господарства дороги, стан безпеки руху поїздів.  Зведені
відомості результатів випробувань мостів на залізниці. Перелік споруд Південної залізниці,
зруйнованих та пошкоджених під час війни (1943), відомості про їх відновлення (1944) та
експлуатацію. Плани та акти відведення земельних ділянок для потреб залізниці. Матеріали
про  утворення  технологічної  лабораторії  служби  колії  (1975).  Плани,  протоколи
впровадження нової техніки, прогресивних технологій.

Технічний відділ.
Накази Міністерства шляхів сполучення СРСР. Накази начальника дороги з  питань

роботи  технічного  відділу.  Протоколи  техніко-економічної  ради  Південної  залізниці.
Комплексні  технологічні  плани  роботи  Харківського  залізничного  вузла  та  відділень
Південної залізниці. Плани роботи бюро винахідництва та раціоналізації дороги та відділень.
Протоколи  засідань  науково-технічної  ради  і  конференцій  винахідників.  Звіти,  огляди,
інформації,  листування  про  огляд  з  винахідництва  та  раціоналізації  (1974).  Довідки  про
економічну ефективність від впровадження нової техніки. Матеріали про роботу дорожнього
експериментального цеху Південної залізниці.

Планово-економічний відділ.
Накази,  постанови Міністра  шляхів  сполучення СРСР, начальника дороги,  президії

Дорпрофспілки  з  питань  планування  та  виконання  планів  роботи  дороги.  Пояснювальні
записки, розрахунки, довідки, інформації до п`ятирічних планів розвитку станцій та вузлів
Південної  залізниці;  до  проектів  реконструкції  залізниці  (1931–1933),  відбудови  ділянок
залізниці,  зруйнованих  німецько-фашистськими  загарбниками  (1943,  1945),  будівництва
нових  колій.  Виробничі  характеристики  відділень  та  станцій,  служб  руху,  пасажирської,
вантажної.  Економічні  паспорти  станцій  Південної  залізниці.  Плани,  звіти,  економічні
розрахунки експлуатації Південної залізниці, її промислових підприємств, капіталовкладень,
пасажирських, вантажних перевезень.

Правління науково-технічного товариства залізничного транспорту.
Матеріали пленумів науково-технічного товариства. Протоколи засідань, плани, звіти

про роботу правління товариства,  технічної  ради Південної  залізниці.  Технологічні  плани
роботи  станцій.  Наукові  праці  інженерів.  Розробки  раціоналізаторських  пропозицій  і
винаходів.  Протоколи,  звіти,  довідки  про  підсумки  громадських  оглядів  впровадження
досягнень науки та техніки в народне господарство. Звіти громадського науково-дослідного
інституту Південної залізниці про виконання науково-дослідних робіт і інженерних розробок.
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Канцелярія представника Народного комісаріату у військових справах при відділі 
зборів правління Донецьких і Катеринославських залізниць

Ф. Р-2159, 10 од. зб., 1920–1923, 1927–1929 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Матеріали засідань міжвідомчих комісій. Довідки, листування з питань організації та 
проведення перевезень. Відомості на виплату заробітної плати.

Залізничне агентство при особливому відділі гірників та емігрантів, м. Харків

Ф. Р-4928, 1 од. зб., 1921 р. Опис.

            Дати утворення та припинення діяльності не виявлені.

Реєстраційна книга залізничних агентств при особливому відділі гірників та емігрантів.

Харківський (місцевий) гірничозаводський комітет по регулюванню перевезень 
твердого мінерального палива та гірничозаводських вантажів Народного 
комісаріату шляхів сполучення СРСР

Ф.Р-4546, 3 од. зб., 1924-1927 рр.

Дати організації та ліквідації не виявлені.

Обіжники і накази Народного Комісаріату шляхів сполучення СРСР та листування з ним. 
Списки службовців апарату управління Південного районного та Харківського 
гірничозаводського комітетів.

Харківське агентство російсько-канадсько-американського пароплавного акціонерного
товариства „Роскана”

             Ф. Р-1305, 42 од. зб., 1928–1930 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Список громадян, що виїхали до Америки.

Харківське обласне виробниче управління автомобільного транспорту

Ф. Р–5922, 736 од. зб., 1943–1970 рр. Описи.

Виникло як Харківський обласний автомобільний трест на підставі наказу Наркомату
автомобільного транспорту УРСР від 29 жовтня 1943 р. на базі 3-го авторемонтного
заводу.               9  жовтня  1963  р.  перейменований  у  Виробничий  обласний
автомобільний  трест,  а  10  січня  1966  р.  –  у  Виробничий  трест  автомобільного
транспорту.  29  травня  1970  р.  реформований  у  Харківське  обласне  виробниче
управління автомобільного транспорту у системі Головного управління пасажирського
автотранспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР.
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Накази, розпорядження, постанови Наркомату та Міністерства автотранспорту УРСР.
Накази  управляючого  трестом  і  начальника  управління.  Статути  та  положення  про  трест.
Перспективний план розвитку автогосподарств області на 1959–1965 рр. Річні плани, звіти,
доповіді, інформації, довідки про діяльність тресту, капітальне будівництво, надходження та
впровадження раціоналізаторських пропозицій та нової техніки, наукової організації праці;
про виконання плану науково-дослідних робіт,  підготовку кадрів,  чисельність спеціалістів,
проведення  заходів  по  запобіганню  дорожніх  подій.  Звіти  районних  автотранспортних
контор, автопарків, автоколон, автовокзалів, станцій технічного обслуговування. Протоколи
виробничих і технічних нарад, постійно-діючої комісії з боротьби та запобігання дорожніх
подій.  Стенограми  конференцій,  зборів,  нарад.  Протоколи  зборів  членів  профспілки  та
засідань місцевого комітету, звіти про роботу профспілкових організацій.

Харківське управління вантажного автотранспорту

Ф. Р–6381, 889 од. зб., 1965–1977 рр. Описи.

Утворене  на  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  УРСР  від  26  жовтня  1965  р.  та
Постанови  Харківського  Раднаргоспу  від  4  листопада  1965  р.  в  результаті
реорганізації  управління  автомобільного  транспорту  та  ремонтних  підприємств.
Підпорядковувалось  Міністерству  автомобільного  транспорту  та  шосейних  доріг
УРСР.  В  січні  1966  р.  реорганізоване  у  Харківське  (обласне)  управління
автомобільного транспорту. В березні 1968 р. перейменоване в Харківське (обласне)
виробниче  управління  автомобільного  транспорту  та  в  січні  1969  р.  передане
Міністерству  автомобільного  транспорту  УРСР.  В  травні  1970  р.  перейменоване  в
Харківське (обласне) виробниче управління вантажного автотранспорту, в червні 1975
р. – в Харківське управління вантажного автотранспорту.

Накази,  постанови Міністерства та Колегії  Міністерства автомобільного транспорту
УРСР.  Накази,  розпорядження  начальника  управління.  Плани,  статистичні  звіти,  довідки,
інформації  управління  та  підвідомчих  автопідприємств  про  виробничу,  фінансову  та
господарську  діяльність;  про  організацію  та  виконання  вантажних  автоперевезень;
впровадження нової техніки, винаходів, раціоналізаторських пропозицій; техніко-економічні
розрахунки  та  аналізи  їх  впровадження;  паливно-енергетичні  баланси  управління  і
автопідприємств.  Плани,  ліміти фінансування капітального будівництва.  Статистичні  звіти
про  дорожньо-транспортні  події,  про  організаційно-технічні  заходи  з  охорони  праці  та
техніки безпеки. Плани підготовки та підвищення кваліфікації  працівників. Матеріали про
кращі  колективи  автопідприємств  що  були  занесені  до  книги  Трудової  Слави  Виставки
досягнень народного господарства (1975) та представлених до нагороди грамотою Верховної
Ради СРСР (1977). Листування з Міністерством автомобільного транспорту, партійними та
державними органами з питань експлуатації автомашин і організації вантажних перевезень.

            Харківський обласний виробничий автомобільний трест

Ф. Р–6205, 1530 од. зб., 1963–1974 рр. Описи.

На підставі  наказу  Міністерства  будівництва УРСР від 18 липня 1963 р.  та наказу
Головного  управління  по  будівництву  в  Харківському  економічному  районі  від  22
липня  1963  р.  утворений  Харківський  автомобільний  трест.  У  липні  1964  р.
реорганізований  в  Харківський  міжобласний  виробничий  автомобільний  трест,  в
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травні 1966 р. – в Харківське виробниче управління автомобільного та залізничного
транспорту.  У  липні  1966  р.  зі  складу  управління  виведене  Харківське  об`єднане
залізничне  господарство,  а  управління  перейменоване  в  Харківське  виробниче
управління автомобільного транспорту.  У березні 1967 р.,  з поверненням до складу
управління  об`єднаного  господарства  залізничного  транспорту,  перейменоване  в
Харківське  виробниче  управління  автомобільного  та  залізничного  транспорту.  У
лютому 1968 р. знову реорганізоване в Харківський виробничий автомобільний трест.
У  березні  1970  р.  в  зв`язку  з  виведенням  зі  складу  тресту  деяких  автобаз  та  зі
зменшенням  масштабів  діяльності,  перейменований  в  Харківський  обласний
виробничий автомобільний трест.
Спочатку підпорядковувався  Міністерству будівництва УРСР, а  з  березня 1967 р.  –
Міністерству промислового будівництва (Мінпромбуд) УРСР.

Накази, постанови Міністерств будівництва та промислового будівництва УРСР, Ради
Міністрів  УРСР.  Накази  головного  транспортного  управління,  Харківського  комбінату
промислового  будівництва  (Харківпромбуд).  Постанови,  рішення  місцевих  органів  влади.
Накази, розпорядження управляючого трестом. Статут тресту, положення про відділи тресту
та  учбового  комбінату.  Плани,  протоколи  засідань  техніко-економічної  ради  тресту,
виробничих  нарад.  Листування  з  Мінбудом  та  Мінпромбудом  УРСР,  Головхарківбудом  з
питань  експлуатації  транспорту.  Матеріали  про  нагородження  робітників  тресту  та  авто
підприємств орденами та медалями.

Харківське міське виробниче управління пасажирського автотранспорту

Ф. Р.-6376, 368 од. зб., 1965-1974 рр. Описи.

Утворене на підставі наказу Міністерства автомобільного транспорту та шосейних 
доріг УРСР від   6 квітня 1965 р. і підпорядковувалось цьому Міністерству. В грудні 
1966 р. перейменоване в Харківський міський виробничий трест пасажирського 
автотранспорту, а в травні 1970 р. – в Харківське міське виробниче управління 
пасажирського автотранспорту з підпорядкуванням Головному управлінню 
пасажирського автотранспорту Міністерства автотранспорту УРСР.

Накази Міністерства автомобільного транспорту УРСР. Постанови, рішення Харківського 
міськвиконкому. Накази, розпорядження начальника управління. Перспективні, виробничі 
плани, статистичні звіти, доповіді, інформації про виробничу, фінансову діяльність 
управління та підлеглих автопідприємств; про надходження та впровадження нової 
техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій; виконання норм і витрат палива та 
електроенергії; про роботу з кадрами. Протоколи виробничих нарад, постійно діючої 
комісії з безпеки руху. Матеріали про проведення оглядів, конкурсів роботи пасажирського
автотранспорту. Матеріали про роботу профспілки та місцевого комітету. Листування з 
Міністерством з питань розвитку пасажирського автотранспорту.

Харківський міський виробничий трест вантажного автомобільного транспорту

Ф. Р-6387, 87 од. зб., 1966–1968 рр. Описи.

Утворений на підставі наказу Міністерства автомобільного транспорту та шосейних 
доріг УРСР від 10 січня 1966 р.
Припинив діяльність 1 квітня 1968 р.
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Накази управляючого трестом. Зведені плани, довідки, інформації тресту та підприємств 
по вантажним перевезенням. Кошториси експлуатації вантажних автомобілів. 
Перспективні плани, статистичні звіти про роботу тресту та підприємств, про роботу 
вантажного автотранспорту та собівартість вантажних перевезень, про впровадження 
нової техніки, механізацію вантажно-розвантажувальних робіт, про транспортно-
експедиційне обслуговування населення. Матеріали з наукової організації праці, техніки 
безпеки. Звіти про діяльність органів технічної інформації. Фінансові плани та звіти. 
Стенограми зборів господарського активу треста. Протоколи загальних профспілкових 
зборів, засідань місцевого комітету.

Харківська транспортно-експедиційна контора Південно-Східного акціонерного 
товариства торгівельних складів і транспорту („Південсхідтранс”)

Ф. Р-4400, 68 од. зб., 1924–1925 рр. Опис.

Розпочала діяльність 25 січня 1924 р. на підставі наказу правління “Південсхідтрансу” 
№ 6 від 8 січня 1924 р.
Ліквідована 15 березня 1925 р.

Циркуляри, накази, розпорядження правління. Відомості з особового складу. Головні 
книги.

Українське відділення акціонерного товариства з обслуговуванню держпромисловості 
та автотранспорту („АПТО”), м. Харків

Ф. Р-4427, 55 од. зб., 1924–1925 рр. Описи.

За ініціативою Вищої Ради Народного Господарства СРСР, Народного комісаріату 
шляхів сполучення та Промбанку в травні 1924 р. в м. Москві було засновано шляхом 
злиття коштів і робочих апаратів Держпосередника та Постачтрансу, Акціонерне 
товариство з обслуговування держпромисловості та транспорту “АПТО” для ліквідації
чисельних проміжних ланок між виробником і споживачем, ліквідації приватного 
посередництва, постачання держпромисловості та транспорту необхідними 
матеріалами та виробами. 15 вересня 1924 р. розпочало діяльність Харківське 
відділення “АПТО”, на підставі наказу по товариству від 7 квітня 1925 р. 
реформованого в Українське відділення. На підставі рішення надзвичайних загальних 
зборів акціонерів “АПТО” від 12 жовтня 1925 р. товариство та його відділення 
ліквідовано.

Накази, розпорядження, циркуляри, інструкції правління “АПТО” та Українського 
відділення. Протоколи засідань організаційного бюро, загальних зборів робітників 
відділення. Місячні звіти, баланси. Матеріали про роботу ліквідаційної комісії (1925). 
Листування з правлінням, відділеннями товариства та різними установами і організаціями 
з основної діяльності.
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Харківський пункт Українського державного автомобільного тресту 
„Укравтотрест”

Ф. Р-4460, 26 од. зб., 1929–1930 рр. Опис.

Утворений  на  підставі  наказу  Головного  управління  шосейних  і  ґрунтових  доріг  і
автотранспорту  при  Раднаркомі  УРСР  від  3  липня  1929  р.  В  містах  України  мав
філіали, які відали пасажирським автобусним рухом і вантажними перевезеннями.
Трест і його філіали ліквідовані в грудні 1930 р.

Накази та розпорядження Харківського пункту.  Угоди з різними установами з основної
діяльності. Листування з правлінням тресту та міськими організаціями з питань ремонту
автомашин,  вантажно-розвантажувальних  робіт,  забезпечення  робітників  спецодягом,  з
особового складу. Списки та розрахункові картки робітників і службовців пункту.

Харківське транспортно-претензійне бюро Народного комісаріату важкої 
промисловості СРСР

Ф. Р-4412, 18 од. зб., 1934–1936 рр. Опис.

Розпочало діяльність на підставі наказу Уповноваженого Наркомважпрому СРСР при
Раднаркомі УСРР від 15 жовтня 1933 р. як Харківське тарифно-претензійне бюро цієї
підпорядкованості.
Регулювало взаємовідносини між дорожнім господарством і промисловістю з питань
платежів  за  перевезення  та  ліквідації  транспортно-тарифних  порушень.  З  1935  р.
отримало назву Харківське транспортно-претензійне бюро.
Дату ліквідації не виявлено.

Накази по тарифно-претензійному бюро. Звіти про діяльність тарифно-претензійного 
бюро.

Харківська автотранспортна рота обласного автомобільного тресту 
„Союззаготтранс”

Ф. Р-4631, 38 од. зб., 1943–1950 рр. Опис.

Утворена  1  вересня  1943  р.  як  автотранспортний  загін  №  1,  в  1945  р.  була
перейменована в автобазу, а в травні 1948 р. – автотранспортну роту. Перебувала у
віданні Міністерства заготівель СРСР.
В  ліпні  1955  р.  увійшла  до  складу  Харківського  вантажного  автопарку  №  2
Харківського  обласного  автотресту  Міністерства  автомобільного  транспорту  та
шосейних доріг УРСР.

Накази по автотранспортній роті. Протоколи засідань комісії по встановленню робочого
стажу працівникам роти. Річні бухгалтерські звіти з основної діяльності. Штатні розклади
та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат.  Відомості  нарахування  заробітної
плати робітникам роти.
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Харківська автобаза Управління автотранспорту „Радгосптранс” Міністерства 
сільського господарства УРСР

Ф. Р-5066, 979 од. зб., 1943–1958 рр. Описи.

Утворена  на  підставі  наказу  Української  Республіканської  контори  радгоспного
транспорту від 10 вересня 1943 р. Перебувала в віданні Міністерства радгоспів УРСР.
1957 р. була передана в відання Міністерства сільського господарства УРСР.
Ліквідована на підставі наказу по Міністерству сільського господарства УРСР від 19
травня 1958 р.

Постанови, накази, положення, інструкції,  вказівки вищестоящих організацій з основної
діяльності.  Річні,  квартальні  бухгалтерські  звіти.  Листування з різними організаціями з
виробничих питань. Особові справи працівників автобази.

Автобаза Харківського обласного комітету компартії України

Ф. П-11365, 132 од. зб., 1944–1978 рр. Опис.

Існувала при Харківському обкомі компартії України в 1944–1978 рр.

Накази по автобазі. Кошториси, штатні розклади, фінансові звіти. Документи нарахування 
та виплати заробітної плати. Особові справи (1978).

Харківське ордена Леніна управління магістральних газопроводів

Ф. Р–5954, 655 од. зб., 1960–1971 рр. Описи.

Утворене  на  підставі  наказу  Головного  управління  газової  промисловості  при  Раді
Міністрів  СРСР  від  5  квітня  1960  р.  на  базі  ліквідованого  Дніпропетровського
управління магістральних газопроводів.  Підпорядковувалось  Головному управлінню
газової промисловості, з березня 1963 р. - Державному комітету газової промисловості
СРСР,  а  з  жовтня  1965  р.  –  Міністерству  Газової  промисловості  СРСР.  Наказом
Президії  Верховної  Ради СРСР від  6  січня  1971 р.  нагороджене  орденом  Леніна  і
отримало назву: Харківське ордена Леніна управління магістральних газопроводів.

Постанови Колегії  Міністерства газової промисловості СРСР. Накази Міністерства і
Головного управління газової промисловості при Раді Міністрів СРСР. Постанови Президії
Центрального правління науково-технічного товариства нафтової та газової промисловості.
Витяг  з  указу  Президії  Верховної  Ради  СРСР  від  5  грудня  1971  р.  про  нагородження
Харківського  управління  магістральних  газопроводів  орденом  Леніна.  Рішення  виконкому
Харківської облради. Накази начальника управління. Статут управління. Плани, статистичні
звіти  управління  та  районних  управлінь  про  виробничо-фінансову  діяльність,  про
транспортування  та  розподілення  газу.  Циркуляри,  інструкції,  технічні  звіти  з  питань
монтажу, експлуатації, удосконалення технологічного обладнання. Плани, статистичні звіти,
довідки  про  співробітництво  та  обмін  досвідом;  підготовку  кадрів,  підвищення  їх
кваліфікації, чисельність, склад; про роботу об`єднаної Ради науково-технічного товариства;
заходи  з  охорони  праці.  Листування  з  питань  будівництва,  капітального  ремонту,
удосконалення  пропускної  спроможності  газопроводів.  Акти  прийому  в  експлуатацію
газопроводів  і  компресорних  станцій.  Протоколи  профспілкових  конференцій  та  засідань
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лінійного і місцевого комітетів профспілки працівників нафтової та хімічної промисловості.
Матеріали про діяльність первинної організації ДТСААФ.

Харківське обласне управління будівництва та експлуатації автомобільних доріг 
(ОБЛДОРБУД) Харківського облвиконкому

Ф. Р–5106, 1639 од. зб., 1940–1941, 1943–1974 рр. Описи.

1932  р.  при  Харківському  обласному  організаційному  комітеті  був  утворений
дорожньо-транспортний  відділ.  1938  р.  -  перейменований  в  дорожній  відділ
облвиконкому,  1953  р.  –  в  відділ  дорожнього  і  транспортного  господарства
облвиконкому, 1954 р. – в управління автомобільного транспорту та шосейних доріг. У
грудні 1962 р. управління увійшло до складу сільського облвиконкому, в березні 1963
р. було перейменоване в управління будівництва та експлуатації  шосейних доріг.  У
грудні  1965  р.  було  передане  Харківському  облвиконкому.  У  грудні  1968  р.
перейменоване  в  Харківське  обласне  управління  будівництва  та  експлуатації
автомобільних  доріг  того  ж  підпорядкування.  У  грудні  1974  р.  на  його  базі  було
утворене госпрозрахункове Харківське обласне виробниче управління будівництва та
експлуатації автомобільних доріг (Облдорбуд) з підпорядкуванням облвиконкому.

Розпорядження, накази Міністерства будівництва та експлуатації автомобільних доріг
УРСР. Розпорядження,  постанови,  рішення Харківського облвиконкому,  накази начальника
управління.  Протоколи  виробничо-технічних  нарад.  Плани  відновлення  та  будівництва,
списки та відомості наявності мережі доріг і дорожнього господарства в Харківській області.
Плани, звіти, відомості про виробничо-фінансову діяльність управління, районних дорожніх
відділів, контори матеріально-технічного забезпечення, дорожньо-експлуатаційних дільниць;
про  капітальне  будівництво;  наявність  дорожньо-будівельних  машин  і  механізмів;
впровадження  нової  техніки,  наукової  організації  праці;  раціоналізацію та  винахідництво;
заходи та стан охорони праці та техніки безпеки; інтенсивність дорожнього руху; підготовку
кадрів  підвищення  їх  кваліфікації,  чисельність  та  склад  спеціалістів.  Акти  збитків,
заподіяних дорожньому господарству області  німецько-фашистськими загарбниками.  Акти
державних  приймальних  комісій  по  прийняттю  в  експлуатацію  побудованих  і
відремонтованих підприємствами управління республіканських, обласних та місцевих доріг,
мостів,  цивільних  будов  на  дорогах.  Протоколи  звітно-виборчих  профспілкових  зборів,
засідань  місцевого  комітету;  звіти  про  роботу  профспілки.  Протоколи  засідань  ради  та
загальних зборів первинної організації науково-технічного товариства.

Відділи будівництва та експлуатації доріг райвиконкомів

22 фонди, 2157 од. зб., 1943–1974 рр. Описи.

Дорожні відділи утворені на підставі Постанови РНК УСРР від 5 червня 1933 р. 1953
р. перейменовані  в відділи дорожнього та транспортного господарства,  1954 р.  – в
відділи  автомобільного  транспорту  та  шосейних  доріг.  З  лютого  1963  р.  –  відділи
будівництва  та  експлуатації  доріг.  Підпорядковувались  обласному  управлінню
автомобільного транспорту.

Постанови,  накази,  рішення  Харківського  обласного  управління  будівництва  та
експлуатації  шосейних  доріг,  районних  виконавчих  комітетів.  Плани,  звіти,  доповіді  про
діяльність  районних відділів  про будівництво,  ремонт,  утримання  доріг,  тунелів,  зведення
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мостів,  павільйонів.  Акти  збитків,  заподіяних  дорожньому  господарству  німецько-
фашистськими  загарбниками.  Акти  прийому  в  експлуатацію  побудованих  доріг,  мостів,
дорожніх споруд.

Балаклійський, ф.Р–5857, 935 од. зб., 1944–1964 рр.
Барвінківський, ф.Р–5987, 109 од. зб., 1943–1968 рр.
Богодухівський, ф.Р–4963, 24 од. зб., 1943–1948 рр.
Борівський, ф.Р–5132, 19 од. зб., 1943–1948 рр.
Валківський, ф.Р–5110, 27 од. зб., 1943–1949 рр. 
Вільхуватський, ф.Р–5264, 23 од. зб., 1945–1957 рр.
Вовчанський, ф.Р–5580, 84 од. зб., 1943–1957 рр.
Золочівський, ф.Р–5016, 198 од. зб., 1943–1962, 1965-1974 рр.
Ізюмський, ф.Р–5045, 141 од. зб., 1943–1969 рр.
Коломацький, ф.Р–5006, 30 од. зб., 1943–1949 рр.
Красноградський, ф.Р–5304, 27 од. зб., 1943–1953 рр.
Краснокутський, ф.Р–5269, 15 од. зб., 1945–1953 рр.
Липецький, ф.Р–4703, 22 од. зб., 1943–1948 рр.
Лозівський, ф.Р–5782, 158 од. зб., 1943–1965 рр.
Нововодолазький, ф.Р–4952, 78 од. зб., 1943–1948 рр.
Олексіївський, ф.Р–4983, 43 од. зб., 1943–1950 рр.
Петрівський, ф.Р–5114, 35 од. зб., 1944–1950 рр.
Печенізький, ф.Р–5135, 52 од. зб., 1943–1953 рр.
Старовірівський, ф.Р–5744, 41 од. зб., 1943–1953 рр.
Старосалтівський, ф.Р–5089, 81 од. зб., 1944–1963 рр.
Харківський, ф.Р-4961, 53 од.зб., 1943-1948 рр.
Чугуївський, ф.Р–4709, 15 од. зб., 1943–1948 рр.

14-а шляхова дільниця Українського управління місцевого транспорту (УкрУМТ) 
Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Харків

Ф. Р-4167, 32 од. зб., 1925–1929 рр. Описи.

Утворена  на  підставі  наказу  Українського  управління  місцевого  транспорту  від  27
травня 1925 р., на підставі розпорядження Головного управління шляхів від 10 січня
1929  р.  увійшла  до  складу  шляхового  відділу  Харківського  окрвиконкому  та
припинила діяльність як самостійна установа.

Постанови, циркуляри, інструкції ЦВК і Раднаргоспу, Народних комісаріатів землеробства
та шляхів сполучення СРСР. Накази, плани робіт, доповідь про діяльність і технічні звіти
14-ї  шляхової  дільниці.  П’ятирічні,  трирічні  і  дворічні  плани  шляхового  будівництва.
Зведені відомості про стан шляхів, звіти по дослідженню ґрунтів, відомості про розподіл
робіт  по  відбудові  шляхових  споруд  за  планом  на  1925–1926  рр.  між  округами  та
районами.  Протоколи  та  акти  передачі  майна  дільниці  Харківському  окружному
шляховому відділу та списки шляхів. Відомості про особовий склад дільниці.
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Харківський  районний  відділ  шосейно-дорожніх  робіт  Головного  управління
шосейних доріг НКВС УРСР (ГУШОСДОР НКВС УРСР)

Ф. Р-4410, 120 од. зб., 1934–1938 рр. Опис.

Відновив діяльність 10 червня 1934 р.
Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Проекти  мостів  і  доріг.  Технічні  креслення  до  проекту  їх  будівництва  по  Харківській
області.

Харківське обласне виробничо-технічне управління зв'язку

Ф. Р–5644, 1378 од. зб., 1943–1970 рр. Описи.

В  березні  1932  р.  на  підставі  Постанови  Ради  Народних  Комісарів  СРСР  було
утворене Харківське  обласне управління зв`язку,  підпорядковувалось Наркомату  (з
1946 р. – Міністерству) зв`язку СРСР. В грудні 1954 р. було передане Міністерству
зв`язку  УРСР.  В  травні  1966  р.  перейменоване  в  Харківське  обласне  виробничо-
технічне управління зв`язку.

Накази наркома зв`язку СРСР, директиви, накази Міністерств зв`язку СРСР та УРСР.
Рішення, постанови, протоколи засідань колегії Міністерства зв`язку УРСР. Розпорядження,
постанови  Харківського  облвиконкому.  Накази  начальника  управління.  Положення  про
обласне  управління  зв`язку.  Проект  п`ятирічного  плану  радіофікації  Харківської  області.
Перспективні плани розвитку засобів зв`язку. Плани, звіти,  доповіді, зведення, листування
про виробничо-фінансову діяльність управління та підприємств зв`язку; роботу з кадрами;
впровадження нової техніки, раціоналізаторських пропозицій; автоматизацію та механізацію
виробничих  процесів;  реконструкцію та  будівництво  споруд  зв`язку.  Протоколи технічних
нарад. Списки підприємств зв`язку. Відомості про нагородження і присвоєння почесних звань
передовим працівникам виробництва.  Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевого
комітету.  Акти збитків,  заподіяних  підприємствам зв`язку  області  німецько-фашистськими
загарбниками.

Управління  Харківського  округу  зв'язку  Народного  комісаріату  пошти  і
телеграфів УСРР, Харківська приймальна радіостанція та Валківське районне
відділення зв’язку (ОАФ)

Ф. Р-246, 38 од. зб., 1920–1927 рр. Описи.

Дати утворення та ліквідації не виявлені. 

Постанови,  розпорядження,  циркуляри  Народного  Комісаріату  пошти  і  телеграфів
УСРР, Харківського губернського відділу та окружного управління зв’язку.  Матеріали про
відкриття  і  роботу  поштових  відділень,  рух  поштових  відправлень,  ревізії  поштово-
телеграфних відділень. Листування управління з поштово-телеграфними конторами. Особові
рахунки та відомості про виплату заробітної плати. Список чергових радистів (1923).
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            Харківський губернський відділ зв’язку

Ф. Р-245, 25 од. зб., 1919–1924 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Циркуляри,  розпорядження  установ  Харківської  губернії.  Відомості  про  роботу  по
розвитку телефонних мереж, про прибутки поштових відділень. Річні статистичні звіти.
Відомості  про кількість  та  склад спеціалістів.  Списки робітників  поштово-телеграфних
закладів.

            Харківський обласний телеграф

Ф. Р-248, 17 од. зб., 1944–1948 рр. Опис.

Існує з 1890 р. як Харківська поштово-телеграфна контора. 1917 р. перейменована в
Харківський центральний телеграф, 25 лютого 1945 р. перейменована в Харківський
обласний телеграф. З 1917 р. до 1944 р. підпорядковувався Народному комісаріату  (з
1946 р. – Міністерству) зв’язку СРСР.

Накази, директиви Міністерства зв’язку СРСР, обласного управління зв’язку. Штатні
розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат.

Територіальний центр управління міжміськими зв'язками та телебаченням  № 1
(ТЦУМЗ-1)

Ф. Р–6158, 579 од. зб., 1948–1977 рр. Описи.

На  підставі  наказу  Міністерства  зв`язку  СРСР  від  25  листопада  1948  р.  на  базі
Харківського  міжміського  кабельного  вузла  утворене  Управління  технічної
експлуатації  кабельної  телефонно-телеграфної  магістралі  №  1  (УКМ-1),  що
базувалося в м. Харкові та було підпорядковане Міністерству зв`язку СРСР. В 1958 р.
реорганізоване  в  Управління  технічної  експлуатації  кабельних  та  радіорелейних
магістралей № 1 (УКРМ-1), в 1973 р. перейменоване в Союзну мережу магістральних
зв`язків та телебачення № 1 (СМЗ-1), в 1977 р. – в територіальний центр управління
міжміськими зв`язками та телебаченням № 1 (ТЦУМЗ-1).

Накази Міністерства зв`язку СРСР про утворення, перейменування, зміни в структурі
ТЦУМЗ.  Рішення  Харківського  міськвиконкому.  Накази  начальника  центру.  Протоколи
виробничо-технічних  нарад.  Плани,  звіти,  доповіді,  інформації  про  виробничу,  фінансову,
господарську  діяльність  центру  та  підвідомчих  організацій;  наукову  організацію  праці,
охорону  праці  та  техніку  безпеки;  впровадження  нових  технологій,  автоматизацію  та
механізацію  виробничих  процесів;  підготовку  кваліфікованих  працівників  без  відриву  від
виробництва;  чисельність,  склад,  атестацію  кадрів.  Протоколи  засідань  Комісії  центру  та
підвідомчих  організацій  по  розгляду  раціоналізаторських  пропозицій.  Матеріали  про
нагородження  медалями  та  почесними  грамотами  передових  працівників.  Листування  з
Міністерством  зв`язку,  Головним  управлінням  міжміських  телефонних  станцій,  науково-
дослідними закладами з питань розвитку та експлуатації засобів зв`язку. Протоколи звітно-
виборчих  профспілкових  зборів,  засідань  місцевого  комітету.  Протоколи  засідань  Ради,
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звітно-виборчих конференцій та звіти первинної організації Всесоюзного науково-технічного
товариства радіоелектроніки та зв`язку   ім. О. С. Попова.

          
 Міжміський кабельний вузол (МКВ-1), м. Харків

Ф. Р-6157, 16 од. зб., 1944–1948 рр. Опис.

Утворений 25 травня 1944 р. Перебував у віданні Народного комісаріату зв’язку СРСР
(з  1946  р.  –  Міністерства  зв’язку  СРСР).  Займався  технічним  обслуговуванням
лінійно-кабельного  господарства  міжміських  ліній  зв’язку  в  м.  Харкові  та  області.
Ліквідований 1 січня 1949 р. на підставі наказу начальника кабельного вузла від 24
грудня 1948 р.

Накази по вузлу.  Виробничі  плани, звіти про виробничу та фінансову діяльність вузла.
Штатні розклади та кошториси адміністративно - господарських витрат.

            

            Харківська дирекція радіотрансляційних мереж

Ф. Р-4900, 155 од. зб., 1943–1950 рр. Опис.

1929  р.  на  базі  телефонної  станції  та  радіовузла  міста  Харкова  був  утворений
радіотехнічний  вузол,   1940  р.  перейменований  на  Харківську  дирекцію
радіотрансляційних  мереж.  Перебував  у  віданні:  з  1929  р.  –  Управління
уповноваженого  Народного комісаріату  зв’язку в  України,  з  1940 р.  -  Харківського
обласного управління Народного комісаріату (з 1946 р. – Міністерства) зв’язку СРСР, з
1955 р. – Міністерства зв’язку УРСР.

Накази,  рішення  Народного  комісаріату  зв’язку  СРСР,  Міністерства  зв’язку  УРСР,
Харківської міськради. Накази по дирекції радіотрансляційних мереж. Виробничо-фінансові
плани та звіти про їх виконання.  Доповіді,  довідки,  пояснювальні  записки про діяльність
дирекції.  Титульні  списки  на  станційно-лінійне  господарство  радіомереж.  Акти  прийому
робіт  по капітальному будівництву.  Штатні  розклади.  Листування з  різними установами з
кадрових питань.

Харківський телевізійний центр (Телецентр)

Ф. Р-5706, 73 од .зб., 1955–1964 рр. Опис.

Заснований на підставі наказу Харківського управління Міністерства зв’язку УРСР від
23 травня 1955 р.

Положення  про  телецентр.  Накази,  розпорядження  Міністерства  зв’язку  УРСР,
Харківського  управління.  Накази,  розпорядження  по  телецентру.  Звіти,  книги  обліку,
протоколи  засідань  комісії  з  питань  винахідництва  та  раціоналізації.  Звіти  з  техніки
безпеки.
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Розділ 10. УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО
І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА.

Земельне управління Харківського губернського виконавчого комітету рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів

Земельні  управління і  земельний  відділ повітових  виконавчих  комітетів  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Земельні  відділи  окружних  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів

Земельне  управління  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради  депутатів
трудящих

Борівський волосний земельний комітет
Районні комісії з націоналізації земель та лісів Харківської губернії
Управління  сільського господарства  виконавчого комітету  Харківської  обласної  ради

народних депутатів
Відділ  тваринництва  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  депутатів

трудящих
Відділ  технічних  культур  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради депутатів

трудящих
Сільськогосподарський відділ виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів

трудящих
Управління сільського господарства та заготівель виконавчих комітетів районних рад

депутатів трудящих
Інспекції  управління та група фахівців сільського господарства виконавчих комітетів

районних рад депутатів трудящих
Ізюмська окружна зернова спілка сільськогосподарських колективів
Харківська обласна контора Всеукраїнського центру сільськогосподарських колективів

по вирощуванню технічних культур
Харківська обласна спілка сільськогосподарських колективів
Районні спілки сільськогосподарських колективів (райколгоспспілки)
Станції боротьби зі шкідниками сільського господарства
Харківське  обласне  управління  по  боротьбі  з  комірними  шкідниками  продовольчих

запасів  Всесоюзного  об’єднання  “Заготзерно”  Міністерства  сільського
господарства та заготівель СРСР

Військові  сільські  господарства  Харківського  губернського  відділення  Центрального
управління  військово-промисловими  і  сільськогосподарськими  підприємствами
України і Криму

Сільськогосподарські артілі (колгоспи)
Радянські господарства (радгоспи)
Машино-тракторні та ремонтно-технічні станції (МТС і РТС)
Харківський обласний відділ “Облтрактор” акціонерного товариства Всеукраїнського

центру машино-тракторних станцій
Харківський  обласний  центр  бурякових  машино-тракторних  станцій

“Облбуряктрактор”
Харківський обласний зерно-тракторний центр “Облзернотрактороцентр” Харківського

обласного земельного управління
Харківський  обласний  овочевий  тракторний  центр  “Обловочтрактороцентр”

Харківського обласного земельного управління



Харківське  обласне  виробниче  об’єднання  з виробничо-технічного забезпечення
сільського  господарства «Сільгосптехніка»  Державного  комітету  УРСР  з
виробничо-технічного забезпечення сільського господарства

Ізюмське районне об’єднання “Сільгосптехніка”
Харківське виробничо-аграрне об’єднання по садівництву і виноробній промисловості

“Харківрадгоспвинпром” Головного управління по садівництву, виноградорству і
виноробній промисловості УРСР

Харківське обласне управління радгоспів Міністерства радгоспів УРСР
Харківське  обласне  міжколгоспне  управління  птахівництва  Управління  сільського

господарства виконкому Харківської обласної Ради депутатів трудящих
Харківська  обласна  контора  птахівництва  та  інкубації  Українського  державного

колгоспного птахівничо-кролячого центру
Харківське обласне об’єднання інкубаційних станцій “Облінкубатор”
Богодухівська  інкубаторна  птахівнича  станція  Харківської  обласної  контори

інкубаційно-птахівничої станції
Харківське районне управління трестованими радгоспами (райрадгосптрест)
Першотравневий  спеціалізований  трест  м’ясомолочних  радгоспів  Головного

управління овоче-молочних радгоспів Міністерства радгоспів УРСР
Харківський спеціалізований трест (об’єднання) радгоспів по виробництву продуктів

тваринництва на промисловій основі Міністерства радгоспів УРСР
Харківський  обласний  трест  зернових  і  тваринницьких  радгоспів  Міністерства

радгоспів УРСР
Харківський  обласний  трест  зернових  і  насінницьких  радгоспів  Міністерства

землеробства УРСР
Харківський  обласний  трест  тваринницьких  радгоспів  Міністерства  тваринництва

УРСР
Харківсько-Роганський  спеціалізований  трест  овоче-молочних  радгоспів  Головного

управління овоче-молочних радгоспів Міністерства радгоспів УРСР
Харківський  трест  овоче-молочних  радгоспів  Харківського  обласного  виробничого

агропромислового  об’єднання  плодоовочевої  продукції  Міністерства
плодоовочевого господарства УРСР

Харківський  обласний  гужово-грабарський  колгоспний  комбінат
“Облгужграбколгоспкомбінат”  Харківської  обласної  колгоспної  каси
взаємодопомоги

Харківська міжобласна контора “Головхудобавідгодування”
Харківська обласна контора з відгодівлі худоби Міністерства харчової промисловості 

СРСР
Артемівський  відгодівельний  пункт  Українського  відділення  тресту

“Худобовідгодівля”, с. Артемівка, Печенізького району
Харківська  обласна  станція  захисту  рослин  Обласного  управління  виробництва  і

заготівель сільського господарства
Харківська  державна  селекційна  станція  Управління  науково-дослідних  установ

Головного управління сільськогосподарської  пропаганди Міністерства сільського
господарства УРСР

Державна  інспекція  по  карантину  сільськогосподарських  рослин  по  Харківській
області Міністерства сільського господарства СРСР

Харківська  обласна  інспектура  державної  комісії  по  сортовипробуванню
сільськогосподарських культур Міністерства сільського господарства СРСР

Харківська обласна ветеринарна науково-виробнича лабораторія управління сільського
господарства Харківського облвиконкому
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Харківське губернське лісове управління Народного комісаріату  землеробства УСРР,
його лісництва і інспектори лісів Харківської губернії

Харківське окружне управління лісами Народного комісаріату земельних справ УСРР
Харківський  обласний  лісогосподарський  та  агромеліоративний  трест

(Харобллісгосптрест) Українського управління лісового господарства
Харківське обласне відділення Українського тресту “Укрплодолісорозсадник” та його 

виробнича насінницька дільниця
Обласне  управління  лісів  місцевого  значення  Харківського  обласного  земельного

управління
Управління  лісами  зеленої  зони  м.  Харкова  Головного  управління  лісового

господарства і полезахисного лісорозведення Міністерства сільського господарства
УРСР

Харківське  лісове  промислове  господарство  “Харліспромгосп”  Міністерства  лісової
промисловості УРСР

Харківське  міжрайонне  лісове  господарство  Харківського  обласного  управління
лісового господарства і лісозаготівель

Харківське  обласне  управління  лісового  господарства  та  заготівлі  Міністерства
лісового господарства та лісозаготівлі УРСР

Харківське  хімічне  лісове  господарство  “Харківхімлісгосп”  Українського
республіканського тресту “Укрлісхім”

Лісове господарство Балаклійської районної спілки сільськогосподарських колективів
Ізюмське  лісове  промислове  господарство  Українського  державного  союзно-

республіканського промислового сировинного лісозаготівельного тресту “Київліс”
Ізюмське лісове господарство лісозаготівлі Харківського обласного управління лісового

господарства і лісозаготівель
Жовтневе  лісогосподарське  і  лісозаготівельне  підприємство  (лісгосп)  Харківського

обласного управління лісового господарства і лісозаготівель
Харківська  агролісомеліоративна  експедиція  Всесоюзного  проектно-  дослідного

об’єднання “Агролісопроект”
Харківська зональна лісонасінницька станція
Чугуївська лісозахисна станція Міністерства лісового господарства УРСР
Харківський обласний державний трест по шовківництву Української республіканської

контори шовківництва
Богодухівська міжрайонна шовківницька контора Харківського обласного державного

тресту шовківництва
Харківська  обласна  контора  бджолярства Республіканської  контори  бджолярства

Міністерства сільського господарства УРСР
Харківська  обласна  контора  Всеукраїнського  колгоспного  центру  бджільницьких

товарних пасік
Управління  меліорації  і  водного  господарства  виконавчого  комітету  Харківської

обласної ради депутатів трудящих
Управління  в  справах  мисливського  господарства  виконавчого  комітету  Харківської

обласної ради депутатів трудящих
Управління колгоспних тваринницько-товарних ферм “Облколгоспферма” Харківського

обласного земельного управління
Кінне управління Харківського обласного земельного управління
Харківська обласна контора Українського державного колгоспного тютюнового центру

“Укртютюнколгоспцентр”
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Розділ 10. УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО
І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Земельне  управління  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-185, 2361 од. зб., 1919–1925 рр. Описи.

Утворене на підставі Постанови Народних комісаріатів земельних справ і внутрішніх
справ від      27 лютого 1919 р. при Харківському губвиконкомі як земельний відділ.
Постановою ВУЦВК від      3 січня 1923 р. перейменований у земельне управління.
Ліквідоване на підставі Постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією
губернії.

Накази,  розпорядження,  інструкції  Народного  комісаріату  земельних  справ,
Харківського  губернського  земвідділу  (1919–1925).  Протоколи  засідань  технічної  колегії  і
комісії  по  націоналізації  земель  (1919–1923),  агрономічних  нарад  (1923–1925)  та  нарад
ветеринарних лікарів  (1923) Звіти та  відомості  про діяльність губземвідділу (управління),
повітових земвідділів, окружних земельних управлінь. Відомості про розвиток тваринництва,
птахівництва, бджільництва, про створення сільгоспартілей (1921–1925), дослідних станцій
(1921–1922),  культурно-показових  господарств  (1920),  проведення  посівкампаній,  про
боротьбу з шкідниками сільського господарства, ветеринарно-санітарний нагляд. Матеріали
про  організацію  і  проведення  губернської  виставки  садівництва,  городництва  та
бджільництва  (1921),  проведення  ІІ губернського  лісогосподарського  з’їзду  Харківщини
(1923), “Тижня лісу” в губернії (1924). Справи про розв’язання земельних суперечок (1920–
1921),  про  здачу  земель  в  оренду,  про  націоналізацію  земель  (1922–1924)  та  маєтків
поміщиків  (1919–1920),  проведення  землевпорядних  робіт  (1922–1924).  Матеріали  про
діяльність Північного лісництва в Ізюмському повіті (1921–1922). Листування з повітовими,
районними земельними відділеннями (управліннями) про проведення меліоративних робіт,
землевпорядження,  асигнування  коштів  на  заходи  по  розвитку  сільського  господарства,
боротьбі зі шкідниками сільського господарства.

Земельні  управління  і  земельний  відділ  повітових  виконавчих  комітетів  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

8 фондів, 3018 од. зб., 1919-1923 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови Народних комісаріатів земельних справ і внутрішніх
справ від       27 лютого 1919 р. як земельні відділи при виконкомах. Постановою
ВУЦВК від 3 січня 1923 р. перейменовані в земельні управління. На чолі земельних
управлінь  стояли  завідуючі,  які  були  членами  повітових  виконкомів.  Ліквідовані
земельні  управління  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  7  березня  1923  р.  про
ліквідацію  повітів.  Земельний  відділ  Чугуївського  повітового  виконавчого  комітету
Рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів  було  засновано
Чугуївським ревкомом у лютому 1920 р. і ліквідовано 15 березня 1922 р. Постановою
ВУЦВК про ліквідацію Чугуївського повіту.

Накази, циркуляри, інструкції  колегії  Народного комісаріату землеробства,  Харківського
губернського земельного відділу, Харківського губвиконкому, повітових земельних відділів
з питань основної діяльності.  Протоколи  I,  II,  III з’їздів бджолярів Вовчанського повіту

426



(ф.Р-96,  1920–1921),  Харківського повітового земельного з’їзду    (ф.Р-99,  1920),  з’їздів
представників  Богодухівських  волземвідділів  (ф.Р-94,  1920),  Валківського  повітового
з’їзду  кустарів  та  ремісників  (ф.Р-95,  1921).  1-го  та  2-го  Ізюмських  повітових  з’їздів
представників  волземвідділів  (ф.Р-631,  1919).  Протоколи  зборів  членів  сільгоспартілей
(ф.Р-94, 1922, ф.Р-1631, 1919–1922), сільських товариств (ф.Р-97, 1920, ф.Р-100, 1920, ф.Р-
1631,  1922),  засідань  повітових  та  волосних  земельних  відділів  колегій  повітових
земвідділів (ф.Р-94, 1920; ф.Р-95, 1919–1922; ф.Р-96, 1920–1921; ф.Р-97, 1921; ф.Р-1631,
1919–1922), нарад агрономів та землемірів (ф.Р-95, 1922; ф.Р-96, 1922; ф.Р-1631, 1919–
1922), ветеринарних лікарів, фельдшерів (ф.Р-99, 1919–1920). Матеріали про конфіскацію
маєтків  поміщиків  та  націоналізацію  цукрових  заводів,  про  утворення  та  діяльність
сільгоспартілей, комун, радгоспів,  про відведення землі радгоспам, комунам, установам,
сільгоспартілям,  про  діяльність  волземвідділів,  діяльність  прокатних  пунктів  (ф.Р-97,
1919–1922;  ф.Р-99.  1920).  Відомості  про  заходи  в  галузі  розвитку  та  поліпшення
тваринництва,  бджільництва,  птахівництва,  садівництва,  городництва,  про  проведення
посівкампаній, проведення меліорації,  про боротьбу з епізоотіями тварин, з шкідниками
сільгоспкультур,  про переселення  родин (ф.Р-96,  1921).  Подвірні  відомості  про землю,
відібрану  у  куркулів  (ф.Р-97,  1922).  Списки  учнів  Куп’янської  сільськогосподарської
школи (ф.Р-3627, 1923). Судові справи про розподіл землі та майна. Статистичні відомості
про стан сільських господарств волостей, їх населення (ф.Р-94, 1919-1920; ф.Р-95, 1917).
Матеріали проведення 1 Ізюмської повітової сільгоспвиставки (ф.Р-1631, 1922).

Богодухівське, ф.Р-94, 71 од. зб., 1919–1923 рр.
Валківське, ф.Р-95, 550 од. зб., 1919–1923 рр.
Вовчанське, ф.Р-96, 418 од. зб., 1919–1923 рр.
Зміївське, ф.Р-97, 581 од. зб., 1919–1923 рр.
Ізюмське, ф.Р-1631, 329 од. зб., 1919–1923 рр.
Куп’янське, ф.Р-3627, 2 од. зб., 1922–1923 рр.
Харківське, ф.Р-99, 976 од. зб., 1919–1923 рр.
Чугуївський земельний відділ, ф.Р-100, 91 од. зб.,1920–1922 рр.

Земельні відділи окружних виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів

3 фонди, 2134 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. під назвою: земельні
управління.        8 жовтня 1924 р. реорганізовані у відділи. Ліквідовані Постановою
ВУЦВК від 2 вересня 1930 р. про ліквідацію округів.

Накази,  циркуляри,  розпорядження окрземвідділів.  Протоколи засідань окрземуправлінь
(ф.Р-847,  1923),  зборів  членів  сільськогосподарських  артілей  (ф.Р-850,  1923–1927),
технічних  нарад  (ф.Р-847,  1924–1928),  районних  землевпоряджувальних  конференцій
(ф.Р-847, 1924–1928), комісій, секцій (ф.Р.-847, 1924–1928; ф.Р.-850, 1926). Плани та звіти
про  діяльність  окрземвідділів.  Річні  виробничі  плани  лісних  господарств  районів
Ізюмського  округу  (ф.Р-847,  1926–1928).  Справи  про  організацію  і  проведення
сільськогосподарських виставок (ф.Р-847, 1923–1927), сільськогосподарських курсів (ф.Р-
847, 1927–1928), “Дня врожаю” (ф.Р-847, 1927–1928), “Тижня лісу” (ф.Р-847, 1924–1928).
Посімейно-майнові  списки  громадян  Ізюмського  округу  (ф.Р-847,  1924–1928).  Описи
нерухомого майна господарств (ф.Р-847, 1922–1928 рр.; ф.Р-850, 1924–1928) та громадян
(ф.Р-847, 1922–1928). Списки переселенців по округах. Справи про відселення колишніх
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поміщиків  з  Харківського  округу  (ф.Р-850,  1928–1929).  Матеріали  про  створення
переселенських  товариств  (ф.Р-847,  1925–1929),  про  передачу  землі,  садів,  ділянок  в
оренду  (ф.Р-847,  1922–1927),  про  відведення  землі  сільськогосподарським  артілям
Липецького  району  (ф.Р-850,  1924–1926),  Дергачівського  району  (ф.Р-850,  1926),  про
передачу  установам  будівель  та  земель  (ф.Р-847,  1924),  обстеження  домоволодінь
громадян (ф.Р-847, 1926–1928). Матеріали про діяльність в галузі розвитку та поліпшення
тваринництва,  бджільництва,  садівництва,  рільництва,  меліорації,  лісовпорядження,  про
боротьбу з захворюванням тварин, шкідниками сільського господарства. Анкети курсантів
Харківського відділення Всесоюзних агрономічних курсів (ф.Р-850, 1929).

Ізюмський, ф.Р-847, 1976 од. зб.,1923–1930 рр.
Куп’янський, ф.Р-848, 10 од. зб., 1924–1930 рр.
Харківський, ф.Р-850, 148 од. зб., 1923–1930 рр.

Земельне управління виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів
трудящих

           Ф. Р-4486, 293 од. зб., 1929, 1931–1939 рр. Описи.

Створений  1919  р.  як  земельний  відділ  Харківської  міської  Ради  робітничих,
селянських  і  червоноармійських  депутатів.  З  3  січня  1923  р.  реорганізований  у
земельне управління міськвиконкому. (з 1939 р. – це земельне управління виконавчого
комітету Харківської міської Ради депутатів трудящих).

Вказівки, інструкції Народного комісаріату земельних справ СРСР, Харківського міського і
обласного  земельного,  ветеринарного  управлінь.  Плани  розвитку  птахівництва  і
тваринництва (1933). Виробничі плани колгоспів Харківського району (1937). Квартальні
фінансові  звіти  колгоспів  (1937).  Статистичні  зведення  про  хід  сільськогосподарських
робіт у колгоспах Козачо-Лопанської сільської ради (1936), відомості про отримання зерна
колгоспниками  Козачо-Лопанської  сільської  ради  (1936).  Погоподарські  книги  обліку
виконання  зобов'язань  колгоспниками  сіл  Дергачівської  сільської  ради  (1934–1937).
Протоколи  засідань  президії  Безруківської  (1933–1934)і  Дергачівської  (1929)  сільських
рад.  Книги  обліку  земельного  фонду  Дергачівської  сільської  ради  (1934–1937)  та
реєстрації  паспортів  на  коней  (1935).  Книги  прибутку  Безруківської  (1934)  і  Козачо-
Лопанської (1938) сільських рад. Книга протоколів засідань другої бригади колгоспу       “1
травня”  Прудянської  сільської  ради  (1936).  Журнал  обліку  проведення
сільськогосподарської  кампанії  Дергачівської  сільської  ради  (1937).  Списки  членів
колгоспів,  мешканців  Козачо-Лопанської  і  Прудянської  сільських  рад  (1935).  Списки
колгоспів  Яківської  сільської  ради  на  отримання  насіння  (1937).  Особисті  рахунки  по
зарплатні  робітників  колгоспів  Безруківської  (1934),  Дергачівської  (1936),  Козачо-
Лопанської (1936) сільських рад. Особові справи робітників земельного управління (1937).
Штатний  розклад  колгоспу  ім.  Будьонного  Харківського  району  (1936).  Статистичні
відомості  про  стан  сільськогосподарського  реманенту,  збирання  врожаю,  виконання
хлібозаготівель  по  колгоспах  (1934).  Акти  перевірки  виконання  артілями
сільськогосподарських робіт (1935–1936). Відомості про розподіл кормів, зернофуражу у
колгоспах  (1936),  про  кількість  і  стан  млинів  Харківського  району  (1936),  про  відвід
земель  Харківського  району  і  проведення  землевпорядкування  (1936),  проведення
сінокісних  і  силосних  кампаній  в  радгоспах  (1935–1936),  про  фінансово-господарську
діяльність  колгоспів  Харківської  приміської  зони  (1933),  про  чисельність  бригадирів  і
членів  ревізійних  комісій  колгоспів  Харківської  приміської  зони  (1934–1936).  Списки
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колгоспів Харківської приміської зони (1936). Протоколи загальних зборів по колгоспах
Харківського району. Витяги з протоколів засідань членів артілей Безруківської сільської
ради (1936).

            Борівський волосний земельний комітет

Ф. Р-4522, 1 од. зб., 1918 р., Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Копії  витягів  із  земельного  закону,  тимчасових  правил  використання  лісів,
інструктивні роз’яснення до них (1918). Матеріали діяльності волосного земельного відділу
Борівської волосної Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (1918).

Районні комісії з націоналізації земель та лісів Харківської губернії

8 фондів, 33 од. зб., 1920–1924 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови Народного комісаріату земельних справ УСРР від 8
червня 1920 р. про організацію районних комісій по націоналізації земель. Ліквідовані
на підставі циркуляру Народного комісаріату земельних справ від 17 грудня 1925 р.

Протоколи засідань, постанови, звіти та листування комісій про націоналізацію земель та
лісів.  Циркуляри,  інструкції  Всеукраїнської  комісії  по  націоналізації  земель  (ф.Р-3986,
1923–1925;  ф.Р-4430,  1923–1924).  Справи  по  націоналізації  земель  для  Харківської
сільськогосподарської дослідної станції (ф.Р-3986, 1923–1925), Тростянецького цукрового
заводу (ф.Р-4043, 1920–1922), Янківського цукрового заводу 

(ф.Р-4043,  1920–1922),  Чупахівського  цукрового  заводу  (ф.Р-4043,  1922),  Шебекінського
(ф.Р-4523, 1920), Білоколодязького (ф.Р-4523, 1920–1921), Лебедяженського (ф.Р-4523, 1920–
1921),  Недільського (ф.Р-4523, 1920–1921),  Ржевсько-Павлівського (ф.Р-4523, 1921),  Ново-
Таволжанського  (ф.Р-4523,  1921),  цукрових  заводів  та  Бабаївського  винокуренного  заводу
(ф.Р-4523, 1921).

I-а районна комісія м. Харків, ф.Р-4523, 1 од. зб., 1920–1921 рр.
3-а районна комісія, с. Гути Богодухівського повіту, ф.Р-4570, 1 од. зб., 1920–1922рр.
4-а районна комісія, м. Харків, ф.Р-4043, 7 од. зб., 1920–1922 рр.
31-а районна комісія, м. Харків, ф.Р-4078, 6 од. зб., 1923–1924 рр.
32-а районна комісія, м. Охтирка, ф.Р-3986, 5 од. зб., 1923–1924 рр.
34-а районна комісія, м. Куп’янськ, ф.Р-3775, 4 од. зб., 1923–1924 рр.
35-а районна комісія, м. Зміїв, ф.Р-4430, 8 од. зб., 1923–1924 рр.
35-а додаткова районна комісія, м. Валки, ф.Р-4467, 1 од. зб., 1924 р.

Управління сільського господарства виконавчого комітету Харківської обласної
ради народних депутатів

Ф. Р-4672, 11999 од. зб., 1932–1986 рр. Описи.

11 лютого 1932 р. при оргкомітеті Харківської області створено земельний відділ; з 3
серпня 1932 р. він діяв при облвиконкомі. У лютому 1947 р. об’єднаний з відділом
технічних  культур  і  відділом  тваринництва  облвиконкому  в  управління  сільського
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господарства  облвиконкому,  яке  на  підставі  рішення  сесії  Харківської  облради
депутатів  трудящих  від  10  червня  1953  р.  об’єднане  з  управлінням  лісового
господарства, Уповноваженим Міністерства заготівель СРСР по Харківській області,
обласним  управлінням  у  справах  колгоспного  будівництва,  управлінням  у  справах
мисливства та трестами радгоспів в управління сільського господарства та заготівель
облвиконкому. 1954 р. реорганізоване в управління сільського господарства, у квітні
1962  р.  перетворено  в  управління  виробництва  і  заготівель  сільськогосподарських
продуктів. У травні   1965 р. отримало назву: управління сільського господарства.

Накази  і  розпорядження  (1962–1986).  Плани  розвитку  господарства  (1928–1933),
проведення  сільськогосподарських  робіт  (1936–1981),  розвитку  конярства  (1948–1981),
шовківництва (1948), проведення агролісомеліоративних заходів (1938–1946). Протоколи
нарад  з  представниками  районів  (1945,  1971–1973),  засідань  правлінь  колгоспів
(1947–1949),  нарад  старших  землевпорядників  (1961),  передовиків  сільського
господарства (1963–1970), технічної ради управління сільського господарства (1963–1981).
Матеріали про виконання планів розвитку лісного господарства, тваринництва, про стан
каучуківництва  (1939,  1945),  конярства  (1940–1961),  агролісомеліорації  (1939–1941),
садівництва  (1945–1961),  посівів  зернових  та  технічних  культур,  стан  озимих  культур
(1948–1985), про діяльність спостережних пунктів по боротьбі з сільськогосподарськими
шкідниками  (1943–1961),  насінницьких  господарств  (1945–1949),  плодорозсадників
(1944),  гідроелектростанцій  (1947-1948),  дослідно-показових  господарств  (1963),
спецгосподарств (1967) та спецрадгоспів (1972), про участь колгоспів і рад області у ВДНГ
СРСР  (1962–1985),  про  будівництво  Печенізького  водосховища  (1962).  Ілюстровані
фотоальбоми про проведення промислово-сільськогосподарської виставки області (1951),
сільгоспвиставок  (1951–1956),  виставок  передового  досвіду  у  народному  господарстві
(1958). Агро, ветеринарні та зоотехнічні звіти (1943–1985). Звіти про діяльність колгоспів
(1943–1985),  МТС  (1944–1985)  про  розподіл  землі  районів  (1946–1979),  про
електрифікацію та радіофікацію сільських господарств (1947–1949). Звіти про діяльність
Карачівської однорічної сільськогосподарської школи садівництва та овочівництва   (1944–
1956),  Ракітянської  школи механізації  сільського господарства  (1944–1949),  Куп’янської
однорічної школи ветеринарних фельдшерів (1944–1962), Мереф’янської школи бджолярів
(1955–1974),  Вовчанської  школи  бухгалтерів  (1946–1949),  Старомерчанської
сільгоспшколи  рільників  (1947–1949),  Мерчанської  однорічної  школи бджолярів  (1947–
1949),  Харківської  школи  інструкторів  виробничого  навчання  (1947–1956).  Вовчанської
школи  механізації  сільського  господарства  (1947–1949).  Верхньо-Писарівського
зооветеринарного технікуму (1961–1962), Вовчанського технікуму механізації  сільського
господарства  (1961–1962),  Красноградського  технікуму  механізації  сільського
господарства  (1961–1962),  Ліпковатівського  сільгосптехнікуму  (1961–1962),
Старомерчанського  сільгосптехнікуму  (1961,  1962).  Звіти  про  перебування  іноземних
делегацій  у  господарствах  області  (1976–1979).  Огляди  гідрометеорологічних  та
агрометеорологічних умов (1962–1970).

Відділ тваринництва виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів 
трудящих

Ф. Р-5062, 51 од. зб., 1946–1947 рр. Опис.

Створений 12 липня 1946 р. згідно з Постановою № 943 Ради Міністрів СРСР від 29
квітня 1946 р. Постановою Харківського облвиконкому від 13 лютого 1947 р. № 159.
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був об’єднаний з відділами:  земельним та  технічних культур в обласне управління
сільського господарства.

Директиви, інструкції Народного комісаріату землеробства УРСР, Міністерства 
землеробства УРСР, Міністерства тваринництва УРСР, органів місцевої влади, надіслані 
для виконання і до відому. Накази, розпорядження по відділу (1946). Плани роботи відділу
(1946). Плани розвитку тваринництва, боротьби з захворюванням тварин, відновлення 
зооветмережі (1946). Штатний розклад відділу (1946). Протоколи екзаменаційної комісії 
Куп’янської школи молодих ветеринарних фельдшерів (1946). Звіти відділу по кадрах, про 
виконання планів тваринництва колгоспами районів (1946). Звіти Лозівської школи 
бригадирів тваринництва про діяльність (1946–1947). Відомості про передовиків по 
тваринництву колгоспів районів (1946).

Відділ технічних культур виконавчого комітету Харківської обласної ради 
депутатів трудящих

Ф. Р-5063, 52 од. зб., 1956–1957 рр. Опис.

Створений згідно Постанови Ради Народних Комісарів СРСР від 9 березня 1946 р. №
529.
Ліквідований, згідно  Постанови Ради Міністрів СРСР від 4 лютого 1947 р. № 209,  13
лютого     1947 р. у зв’язку з об’єднанням з обласними відділами технічних культур і
тваринництва в обласне управління сільського господарства.

Циркуляри,  вказівки,  інструкції  Міністерства  технічних  культур  СРСР,  Харківського
обласного  виконкому,  надіслані  для  виконання  і  до  відома.  Плани  завозу  і  отримання
сільськогосподарського  реманенту,  ремонту  тракторів  машинно-тракторними  станціями,
збирання  цукрового  буряку  (1946).  Промислово-технічні  плани  машинно-тракторних
станцій  (1946).  Річні  звіти  про  фінансово-господарську  діяльність  відділу,  машинно-
тракторних станцій (1946). Штатні розклади машинно-тракторних станцій та майстерень
(1946).  Агрозвіти  колгоспів  (1946).  Відомості  про  виконання  умов  соціалістичного
змагання  передовиками  сільського  господарства  (1946).  Списки  робітників  машинно-
тракторних станцій, районних відділів технічних культур (1946).

Сільськогосподарський відділ виконавчого комітету Харківської міської ради 
депутатів трудящих

Ф. Р-6289, 106 од. зб., 1943–1955 рр. Опис.

Створений 1 вересня 1943 р. Ліквідований у березні 1955 р.

Накази  по  відділу  (1943–1954).  Плани  розвитку  сільського  господарства  (1944–1952),
парниково-тепличного господарства (1947), рільництва (1949). Річні плани робіт відділу та
звіти про їх виконання (1950–1954). Виробничі програми підсобних господарств (1948–
1955). Звіти районних рад про виділення землі під городи населенню міста (1944–1946),
організаціям  та  установам  (1945).  Протоколи  нарад  директорів,  фахівців  підсобних
господарств  (1948–1950).  Протоколи  засідань  постійно  існуючої  депутатської  комісії
відділу (1951–1953). Відомості про виконання плану розвитку тваринництва (1944–1945),
проведення  агрономічної  роботи,  сівооборотів  (1945–1947).  Матеріали  про  діяльність
Харківського товариства “Тваринництво” (1944–1948).
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Управління сільського господарства та заготівель виконавчих комітетів 
районних рад депутатів трудящих

17 фондів, 3774 од. зб., 1935–1953 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як земельні управління
райвиконкомів.  У  грудні  1939  р.  перейменовані  в  земельні  відділи.  Згідно  з
Постановою Харківської обласної ради депутатів трудящих від 13 лютого 1947 р. про
об’єднання райземвідділів з відділами тваринництва та технічних культур,  земельні
відділи перейменовані в управління сільського господарства. У 1953 р. перейменовані
в управління сільського господарства  та  заготівель.  Рішенням Харківської  обласної
Ради депутатів трудящих від 28 грудня 1953 р. були ліквідовані.

Накази,  циркуляри,  розпорядження  з  питань  основної  діяльності.  Плани  розвитку
тваринництва  у  колгоспах  (ф.Р-4438,  1946–1952;  ф.Р-4512,  1946–1955;  ф.Р-4796,
1948–1951; ф.Р-5088, 1946–1951; ф.Р-5376, 1946–1952; ф.Р-5470, 1949–1952), птахівництва
(ф.Р-5376, 1948–1951), бджільництва (ф.Р-4512, ф.Р-4733, ф.Р-5376, ф.Р-5439, ф.Р-5904),
сільського  господарства  районів  (ф.Р-4438,  ф.Р-4512,  ф.Р-4733,  ф.Р-5129,  ф.Р-5376,
ф.Р-5470, ф.Р-5904). Виробничі плани колгоспів (ф.Р-4708, ф.Р-5052, ф.Р-5088, ф.Р-5376,
ф.Р-5904). Зоотехнічні,  агро та ветеринарні звіти районів (ф.Р-4512, ф.Р-5129, ф.Р-5376,
ф.Р-5439,  ф.Р-5904).  Річні  звіти  колгоспів  про  діяльність.  Протоколи  засідань  фахівців
Харківського районного земельного управління (ф.Р-4512, 1946), агротехнічних засідань
управління (ф.Р-4512, 1947), нарад передовиків сільського господарства районів          (ф.Р-
4512,  1952;  ф.Р-5470,  1948),  загальних зборів  колгоспників  та  правлінь колгоспів  (ф.Р-
3702,  1949–1951,  ф.Р-4438,  1948–1951,  ф.Р-4796,  1948–1952,  ф.Р-5439,  1946–1953,  ф.Р-
5470,  1947–1953).  Матеріали  про  розвиток  тваринництва,  шовківництва  в  колгоспах
Петрівського (ф.Р-5376, 1950–1952) та Вовчанського районів (ф.Р-5439, 1950–1960), про
боротьбу з захворюванням тварин та з шкідниками сільського господарства, проведення
зльоту  передовиків  сільського  господарства  Харківського  району  (ф.Р-4512,  1948),
проведення  Вовчанської  районної  виставки  сільського  господарства  (ф.Р-5439,  1952),
Чугуївської  районної  виставки  сільського  господарства  (ф.Р-5439,  1952),  Чугуївської
районної  виставки  сільського  господарства  (ф.Р-4708,  1951),  обласної
сільськогосподарської  виставки  (ф.Р-5470,  1953).  Відомості  про  землевпорядкування
сільськогосподарських  артілей  Куп’янського  (ф.Р-4440,  1936–1940),  Дворічанського
районів (ф.Р-4438, 1936–138) та колгоспів інших районів (ф.Р-4708, 1935–1952, ф.Р-4796,
1945–1949; ф.Р-5007, 1945–1951, ф.Р-5376, 1946–1949; ф.Р-5439, 1944–1952).

Богодухівське, ф.Р-4968, 46 од. зб., 1944–1953 рр.
Борівське, ф.Р-5129, 90 од. зб., 1943–1953 рр.
Вовчанське, ф.Р-5439, 545 од. зб., 1936–1953 рр. 
Дворічанське, ф.Р-4438, 859 од. зб., 1935–1953 рр.
Дергачівське, ф.Р-4796, 157 од. зб., 1943–1953 рр.
Ізюмське, ф.Р-5052, 74 од. зб., 1943–1953 рр.
Кегичівське, ф.Р-3702, 161 од. зб., 1943-1953 рр.
Коломацьке, ф.Р-5007, 72 од. зб., 1945–1953 рр.
Куп’янське, ф.Р-4440, 64 од. зб., 1936–1940 рр.
Липецьке, ф.Р-4704, 337 од. зб., 1944–1953 рр.
Петрівське, ф.Р-5376, 295 од. зб., 1943–1953 рр.
Печенізьке, ф.Р-4733, 118 од. зб., 1943–1953 рр.
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Савинське, ф.Р-5904, 183 од. зб., 1943–1953 рр.
Сахновщинське, ф.Р-5470, 133 од. зб., 1943–1953 рр.
Старосалтівське, ф.Р-5088, 39 од. зб., 1943–1950 рр.
Харківське, ф.Р-4512, 162 од. зб., 1943–1953 рр.
Чугуївське, ф.Р-4708, 439 од. зб., 1943–1953 рр.

Інспекції,  управління та група фахівців сільського господарства виконавчих 
комітетів районних рад депутатів трудящих

7 фондів, 429 од. зб., 1958–1978 рр. Описи.

Інспекції  по сільському господарству  виконавчих  комітетів  районних рад депутатів
трудящих створені згідно Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 23 травня
1958  р.  №  676.  Основні  функції:  керівництво  колгоспами  районів,  дотримання
виконання  ними  планів  постачання  продуктів  сільського  господарства.  Були  в
підпорядкованості  районних  рад  депутатів  трудящих  і  Харківського  обласного
управління  сільського  господарства.  Ліквідовані  згідно  наказу  № 369 Харківського
обласного управління сільського господарства від 17 квітня 1961 р.
З 15 січня 1965 р. у зв’язку з утворенням Золочівського району Харківської області
відновило  свою  діяльність  Золочівське  районне  виробниче  управління  сільського
господарства. Згідно наказу № 70 Міністерства сільського господарства УРСР від 11
лютого  1970  р.  реорганізовано  в  управління  сільського  господарства  виконавчого
комітету Золочівської районної ради депутатів трудящих.
Згідно  Постанови  Президії  Верховної  Ради  УРСР від  4  лютого  1965  р.  відновили
діяльність виконавчий комітет Харківської районної ради депутатів трудящих і його
відділи.  При  Харківському  райвиконкомі  була  створена  група  фахівців  сільського
господарства.  Згідно  з  рішенням  8  сесії  ХП скликання  Харківської  районної  ради
депутатів  трудящих  (1970)  на  базі  групи  сільського  господарства  було  створено
управління сільського господарства виконавчого комітету Харківської районної ради
депутатів трудящих.

Вказівки,  розпорядження,  інструкції  Ради  Міністрів  УРСР,  Міністерства  сільського
господарства  УРСР,  Харківського  обласного  управління  сільського  господарства,
партійних органів. Плани розвитку сільського господарства в районах області. Протоколи
виробничих засідань правлінь колгоспів  і  радгоспів  районів області.  Штатні  розклади і
кошториси витрат колгоспів районів області. Звіти про діяльність інспекцій. Відомості про
передовиків  сільського  господарства,  про  збирання  врожаю,  розвиток  тваринництва,
створення нових племінних ферм, розвиток лісонасаджень у районах області. Документи
про виконання Статутів у колгоспах району, про виділення площ під полезахисні смуги.
Протоколи  економічних  нарад  управління  (ф.Р-6207,  1966),  науково-технічних
конференцій (ф.Р-6207, 1973), технічних нарад (ф.Р-6207, 1971), засідань Ради колгоспів
району (ф.Р-6207, 1973–1978).  Агрозвіти колгоспів  району (ф.Р-6207,  1972–1977).  Річні
звіти  колгоспів  району  про  діяльність  (ф.Р-6207,  1965–1978).  Документи  про
землевпорядкування  колгоспів  району  (ф.Р-6207,  1965–1973).  Матеріали  про  освоєння
сівозмін колгоспами району (ф.Р-6207, 1967–1971).

Інспекції сільського господарства:
Золочівська, ф.Р-6221, 79 од. зб., 1958–1961 рр.
Красноградська, ф.Р-5729, 55 од. зб., 1958–1961 рр.
Краснокутська, ф.Р-5450, 13 од. зб., 1958–1961 рр.
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Куп’янська, ф.Р-5499, 41 од. зб., 1958–1961 рр.
Харківська, ф.Р-6190, 36 од. зб., 1958–1961 рр.

Група фахівців сільського господарства:
Харківська, ф.Р-6191, 42 од. зб., 1965–1969 рр.

Управління сільського господарства:
Золочівське, ф.Р-6207, 163 од. зб., 1965–1978 рр.

Ізюмська окружна зернова спілка сільськогосподарських колективів

Ф. Р-1119, 22 од. зб., 1928–1929 рр. Опис.

Утворена на підставі Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 21 вересня 1927 р. з
метою  сприяння  організації  колективних  сільських  господарств  та  організаційно-
господарському їх зміцненню. Ліквідована Постановою ВУЦВК і Раднаркому УСРР
від 2 вересня 1930 р. про ліквідацію округів.

Протоколи  загальних  зборів  громадян  сільгоспартілей,  машинно-тракторних  товариств.
Виробничі  плани  сільгоспартілей.  Статути  сільгоспартілей.  Відомості  про  чисельність,
майновий стан  сільгоспартілей.  Списки  членів  сільгоспартілей  та  машинно-тракторних
кооперативних товариств.

Харківська обласна контора Всеукраїнського центру сільськогосподарських 
колективів по вирощуванню технічних культур

Ф. Р-4433, 2 од. зб., 1932 р. Опис.

Створена 16 серпня 1931 р. Ліквідована в грудні 1932 р.

Листування з установами, підприємствами, органами місцевої влади з питань діяльності
(1932).

Харківська обласна спілка сільськогосподарських колективів

Ф. Р-4414, 5 од. зб., 1932–1933 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Кошториси витрат на утримання відділів Валківської, Карлівської, Чугуївської районних
колгоспних  спілок  (1932).  Списки  робітників  обласної  спілки  (1932).  Листування  з
Всеукраїнською  конторою  Державного  банку,  обласним  відділом  робітничо-селянської
інспекції, облкомунгоспом з питань діяльності (1932–1933).
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Районні спілки сільськогосподарських колективів (Райколгоспспілки)

6 фондів, 338 од. зб., 1927–1932 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР від 21 березня 1927 р. з
метою  сприяння  організації  колективних  сільських  господарств  та  організаційно-
господарському їх зміцненню. Ліквідовані 7 грудня 1932 р. в зв’язку з здійсненням
суцільної колективізації на Україні.

Циркуляри,  інструкції,  директиви  про організацію праці  в  колгоспах,  виконання  плану
хлібозаготівлі,  розгортання торгівлі на селі, проведення посівних, збиральних кампаній.
Накази по райколгоспспілках.  Протоколи загальних зборів членів артілей     (ф.Р-1491,
ф.Р-1814;  ф.Р-2775;  ф.Р-3778),  товариств  спільної  обробки  землі  (ф.Р-3766,  1930),
протоколи  нарад  райколгоспспілок,  ветеринарів  (ф.Р-1491,  1932).  Плани  робіт
райколгоспспілок, виробничі плани сільгоспартілей, плани проведення посівної кампанії,
збирання  врожаю.  Річні  звіти  про  діяльність  райколгоспспілок.  Матеріали  про  хід
землевпорядження, проведення посівних, збиральних кампаній, хлібозаготівлі, про стан і
розвиток тваринництва, колгоспне будівництво. Матеріали I з’їзду колгоспів Золочівського
району (ф.Р-1491, 1931), Барвінківського району (ф.Р-2775, 1930), Балаклійського району
(ф.Р-3766, 1930). 

Андріївська, ф.Р-3790, 8 од. зб., 1930 р.
Балаклійська, ф.Р-3766, 32 од. зб., 1930–1934 рр.
Барвінківська, ф.Р-2775, 54 од. зб., 1929–1932 рр.
Валківська, ф.Р-1814, 66 од. зб., 1929–1932 рр.
Золочівська, ф.Р-1491, 162 од. зб., 1927–1932 рр.
Савинська, ф.Р-3778, 16 од. зб., 1930 р.

Станції боротьби зі шкідниками сільського господарства

2 фонди, 121 од. зб., 1931–1934 рр. Описи.

Утворені на підставі розпорядження Всеукраїнської контори боротьби з шкідниками
сільського  та  лісового  господарства  від  20  січня  1931  р.  Ліквідовані  Постановою
Народного  комісаріату  земельних  справ  УСРР  від  28  квітня  1934  р.  і  наказом
Харківського облземвідділу від 21 травня 1934 р.

Накази по станціях. Плани роботи станцій. Промфінплани (ф.Р-1362, 1932). Річні звіти про
діяльність.  Відомості,  договори,  листування  з  колгоспами,  радгоспами,  артілями  та
іншими організаціями про проведення заходів,  спрямованих на боротьбу з  шкідниками
сільського та лісового господарства. Документи з особового складу (ф.Р-1362, 1932–1933).

Нововодолазька, ф.Р-1919, 69 од. зб., 1930–1934 рр.
Харківська, ф.Р-1362, 52 од. зб., 1932–1934 рр.
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Харківське обласне управління по боротьбі з комірними шкідниками 
продовольчих запасів Всесоюзного об’єднання „Заготзерно” Міністерства 
сільського господарства та заготівель СРСР

Ф. Р-6064, 42 од. зб., 1943–1954 рр. Опис.

Харківське обласне виробниче відділення відновило свою діяльність після звільнення
території      м. Харкова від німецько-фашистських загарбників згідно з телеграфним
розпорядженням  Народного  комісаріату  заготівель  СРСР  від  11  вересня  1943  р.
Відділення  обслуговувало  Харківську  та  Сумську  області.  Згідно з  наказом № 858
Міністерства заготівель СРСР від 28 травня 1948 р. відділення було перейменовано в
Харківське  обласне  управління  боротьби  з  комірними  шкідниками  продовольчих
запасів.  Наказом  №  879  Міністерства  заготівель  СРСР  від  30  жовтня  1954  р.  та
наказом № 633 Харківської обласної контори “Заготзерно” від 19 листопада 1954 р.
управління було ліквідовано.

Положення  про  управління.  Накази.  Протоколи  виробничих  засідань  управління.  Річні
фінансові  плани,  плани  по  праці  управління.  Річні  звіти  про  фінансово-господарську
діяльність.

Військові сільські господарства Харківського губернського відділення 
Центрального управління військово-промисловими і сільськогосподарськими 
підприємствами України і Криму

 7 фондів, 105 од. зб., 1921–1923 рр. Описи.

Відомості про дату створення і ліквідацію відсутні.

Циркуляри, вказівки, розпорядження Харківського губернського відділення Центрального
управління військових  промислових підприємств  України  і  Криму.  Протоколи змішаної
комісії  по  націоналізації  землі,  відведення  її  Чугуївському  військсільгоспу  (ф.Р-2644).
Відомості про діяльність повітових військових сільських господарств, про використання
земельної  площі,  реалізації  врожаю,  проведення  посівної  кампанії,  облік  реманенту.
Списки особового складу робітників господарств (ф.Р-2641, ф.Р-2642, ф.Р-2643, ф.Р-2644).
Списки реманенту і майна, що належить робітникам господарств (ф.Р-2642). Листування з
адміністративними і партійними установами про діяльність і фінансові справи. 

Богодухівське, ф.Р-2643, 8 од. зб., 1922 р.
Вовчанське, ф.Р-2642, 10 од. зб., 1922–1923 рр.
Зміївське, ф.Р-2663, 3 од. зб., 1922 р.
Куп’янське, ф.Р-2903, 12 од. зб., 1921–1923 рр.
Хорошевське, ф.Р-2641, од. зб. 19, 1922–1925 рр.
Чугуївське, ф.Р-2644, 6 од. зб., 1921–1922 рр.
Військове сільське господарство ім. Фрунзе, м. Харків, ф.Р-4221, 47 од. зб.,                     
1922–1923 рр.
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Сільськогосподарські артілі (колгоспи)

252 фонди, 3660 од. зб.,  1923–1968 рр. Описи.

Більшість  сільськогосподарських  колективів  на  Харківщині  утворено  в  1930  р.,  в
період проведення суцільної колективізації.

Виробничі  плани  колгоспів,  звіти  про  їх  діяльність.  Протоколи  засідань  правлінь  та
загальних зборів  членів  артілей.  Відомості  про виконання  хлібозаготівлі,  підготовку  та
проведення  посівної  кампанії,  про  розподіл  врожаю  серед  членів  артілей,  обстеження
господарств.  Акти  збитків,  нанесених  німецько-фашистськими  загарбниками  колгоспам
(ф.Р-4045, ф.Р-5178, ф.Р-5603, ф.Р-5196, ф.Р-5570, ф.Р-5145, ф.Р-5597).

Колгосп ім. Артема, м. Вовчанськ, ф.Р-5687, 38 од. зб., 1943–1958 рр.
Колгосп ім. Артема , с. Ордівка, Нововодолазького району, ф.Р-5548, 10 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. Артема, с. Токарівка, Липецького району, ф.Р-5137, 4 од. зб.,  1946–1950рр.
Колгосп ім.Артема, с .Токарівка, Липецького району, ф.Р-5153, 9 од .зб., 1943-1953рр.
Колгосп “Більшовик”, с. Березове, Харківського району, ф.Р-4045, 21 од. зб., 1943–1946
рр.
Колгосп “Більшовик”, с. Велика Комишуваха, Петрівського району, ф.Р-5276, 24 од. зб.
1943–1950 рр.
Колгосп “Більшовицька весна”, с. Новоселівка, Нововодолазького району, ф.Р-5567, 15
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. Будьонного, м. Вовчанськ, ф.Р-5604, 12 од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. Будьонного,  хут. Кривуля,  Сахновщинського району,   ф.Р-5484,   14 од. зб.,
1944–1950 рр.
Колгосп ім. Будьонного, с. Мороховець, Липецького району, ф.Р-5139, 15 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. Будьонного, с. Петрівське, Петрівського району, ф.Р-5315, 81 од. зб., 1943–
1954 рр.
Колгосп ім. Будьонного, с. Петропавлівка, Богодухівського району, ф.Р-5326,    6 од. зб.,
1943–1945 рр.
Колгосп ім. Будьонного, с. Святушине, Петрівського району, ф.Р-5286, 16 од. зб., 1943–
1950 рр. 
Колгосп “Вільна праця”, с. Мечебілове, Петрівського району, ф.Р-5274, 14 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп “Вільний орач”, с. Багата Чернещина, Сахновщинського району, ф.Р-5507, 10
од. зб., 1945–1950 рр.
Колгосп ім. В. Ілліча, с. Петропілля, Лозівського району, ф.Р-5247, 21 од. зб., 1943–1954
рр.
Колгосп  ім.  Войкова,  с.  Нагірно-Ігрушанське,  Зачепилівського  району,  Полтавського
округу, ф.Р-3754, 15 од. зб., 1927–1930 рр.
Колгосп ім. Войкова, с. Павлівка Друга, Петрівського району, ф.Р-5170, 14 од. зб., 1944–
1950 рр.
Колгосп “Волна революции”, с. Стара Покровка, Чугуївського району, ф.Р-5356, 12 од.
зб., 1950–1960 рр.
Колгосп ім. Ворошилова, с. Біле, Куп’янського району, ф.Р-3566, 2 од. зб., 1935–1936 рр.
Колгосп ім. Ворошилова, с. Германівка, Сахновщинського району, ф.Р-5512,    11 од. зб.,
1951–1959 рр.
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Колгосп ім. Ворошилова, с. Грушуваха, Петрівського району, ф.Р-5240, 17 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. Ворошилова, с. Крисине, Богодухівського району, ф.Р-5325, 8 од. зб., 1943–
1948 рр.
Колгосп  ім.40-річчя  Жовтня,  с.  Мороховець,  Липецького  району,  ф.Р-5202,  6  од.  зб.,
1953–1959 рр.
Колгосп  ім.  Ворошилова,  хут.  Плоскоярка,  Петрівського  району,  ф.Р-5186,  8  од.  зб.,
1943–1945 рр.
Колгосп ім. 8 Березня, хут. Волвенкове, Петрівського району, ф.Р-5178, 20 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. 8 Березня, с. Забарине, Зачепилівського району, ф.Р-5825, 3 од. зб., 1960–
1962 рр.
Колгосп ім. Горького, с. Лебедівка, Сахновщинського району, ф.Р-5509, 11 од. зб., 1951–
1959 рр.
Колгосп ім. Горького, с. Реводарівка, Лозівського району, ф.Р-5628, 29 од. зб., 1943–1958
рр.
Колгосп “День колективізації”, с. Багата Чернещина, Сахновщинського району,   ф.Р-
5506, 10 од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. Дзержинського, с. Станичне, Нововодолазького району, ф.Р-5549,  5 од. зб.,
1946–1949 рр.
Колгосп ім. Димитрова, хут. Шевченки, Петрівського району, ф.Р-5285, 30 од. зб., 1944–
1950 рр.
Колгосп “Дніпробуд”, хут.  Мар’ївка,  Петрівського району, ф.Р-5182, 17 од. зб.,  1943–
1950 рр.
Колгосп “Донець”, с. Петрівське, Петрівського району, ф.Р-5316, 17 од. зб., 1943–1950
рр.
Колгосп “Дружба народів”,  с.  Баранівка,  Золочівського району, ф.Р- 6082, 12 од. зб.,
1950–1958 рр.
Колгосп “Дружна сім’я”, хут. Ртищівка, Чугуївського району, ф.Р-5214, 3 од. зб., 1943–
1945 рр.
Колгосп ім. Енгельса, с. Веселе, Липецького району, ф.Р-5161, 9 од. зб., 1944–1949рр.
Колгосп ім. Жданова, с. Борщівка, Балаклійського району, ф.Р-5855, 20 од. зб., 1953–
1966 рр.
Колгосп  ім.  Жданова,  с.  Катеринівка,  Сахновщинського  району,  ф.Р-5476,  6  од.  зб.,
1951–1954 рр.
Колгосп ім. Жданова, с. Макарівка,  Золочівського району, ф.Р-5841, 27 од. зб.,  1951–
1965 рр.
Колгосп “Жовтнева праця”, с. Новоселівка, Нововодолазького району, ф.Р-5546,     21
од. зб., 1943–1949 рр.
Колгосп “Жовтневої революції”, с. Устинівка, Зачепилівського району, ф.Р-5820,      6 од.
зб., 1960–1965 рр.
Колгосп ім. 12-річчя Жовтня, с. Великі Проходи, Липецького району, ф.Р-5140,       10
од. зб., 1945–1949 рр.
Колгосп “12-річчя Жовтня”, с. Вінники, Нововодолазького району, ф.Р-5550,           25
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “13-річчя Жовтня”, с. Рябухине, Новодолазького району, ф.Р-5551,             11 од.
зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. 13-річчя Жовтня, с. Теплега, Чугуївського району, ф.Р-5358, 3 од. зб., 1944–
1950 рр.
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Колгосп ім. 14-річчя Жовтня, с. Гаврилівка, Барвінківського району, ф.Р-4517,          1 од.
зб., 1934 р.
Колгосп  “Заповіт  Ілліча”,  с.  Різникове,  Вільхуватського  району,  ф.Р-5344,  28  од.  зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп “Заповіт Ілліча”, с. Старопекельне, Красноградського району, ф.Р-5822,       9
од. зб., 1958–1965 рр.
Колгосп “Заповіт Ілл’іча”, с. Чорнокам’янка, Петрівського району, ф.Р-5171,  22 од. зб.,
1943–1953 рр.
Колгосп  “Зірка  життя”,  с.  Скалонівка,  Зачепилівського  району,  ф.Р-3781,  11  од.  зб.,
1930–1931 рр.
Колгосп “Зоря”,  смт Нова Покровка, Чугуївського району, ф.Р-5357, 33 од. зб.  1943–
1960 рр.
Колгосп “Зоря комунізму”, с. Плисове, Лозівського району, ф.Р-5631, 16 од. зб., 1950-
1957 рр.
Колгосп ім. Ілліча, с. Дмитрівка, Петрівського району, ф.Р-5236, 41 од. зб., 1943–1957
рр.
Колгосп ім. Ілліча, с. Михайлівка, Валківського району, ф.Р-1900, 3 од. зб., 1930–1931
рр.
Колгосп ім. Ілліча, с. Сомівка, Красноградського району, ф.Р-5821, 6 од. зб., 1960-1965
рр.
Колгосп “Іскра”, с. Зарожне, Чугуївського району, ф.Р-5354, 13 од.зб., 1951-1958 рр.
Колгосп “Іскра комунізму”, с. Багата Чернещина, Сахновщинського району,   ф.Р-5505,
11 од. зб., 1951–1960 рр.
Колгосп ім. Кагановича, с. Мороховець, Липецького району, ф.Р-5141, 16 од. зб., 1943–
1953 рр.
Колгосп ім. Кагановича,  с.  Привілля, Петрівського району, ф.Р-5177, 4 од.  зб.,  1946–
1949 рр.
Колгосп ім. Калініна, с. Безруки, Дергачівського району, ф.Р-5523, 18 од. зб., 1946–1957
рр.
Колгосп ім. Калініна, х. Важненка Лозівського району, ф.Р-5627, 3 од. зб., 1954–1956рр.
Колгосп  ім.  Калініна,  с.  Павлівка  Перша,  Петрівського  району,  ф.Р-5196,  16  од.  зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп ім. Калініна, с. Петрівське, Балаклійського району, ф.Р-5791, 17 од. зб., 1951–
1962 рр.
Колгосп ім. Каліліна, с. Роздори, Лозівського району, ф.Р-5625, 9 од. зб., 1944–1950рр.
Колгосп  ім.  Калініна,  с.  Чорнолозка,  Сахновщинського  району,  ф.Р-5477,  11  од.  зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп ім. К. Маркса, с. Благодатне, Вовчанського району, ф.Р-5686, 32 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. Карла Маркса, с.Бунакове, Петрівського району, ф.Р-5289, 13 од.зб., 1943-
1950 рр.
Колгосп ім. К. Маркса, с. Залінійне, Красноградського району, ф.Р-5814, 5 од. зб., 1960–
1965 рр.
Колгосп ім. К. Маркса,  с. Черкаські Тишки, Липецького району, ф.Р-5145, 39 од. зб.,
1943–1959 рр.
Колгосп ім. К. Маркса, с. Чорнолозка, Сахновщинського району, ф.Р-5480, 21 од. зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп “КІМ”, с. Вершина, Куп’янського району, ф.Р-5571, 25 од. зб.,        1943–1950
рр.
Колгосп “КІМ”, с. Князеве, Лозівського району, ф.Р-5621, 7 од. зб., 1945–1950 рр.
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Колгосп ім. Кірова, хут. Нова Семенівка, Петрівського району, ф.Р-5282, 4 од. зб., 1944–
1950 рр.
Колгосп ім. Кірова,  с. Руські Тишки,  Липецького району, ф.Р-5144, 29 од. зб.,  1943–
1959рр.
Колгосп “Колос”, с. Просяне, Нововодолазького району, ф.Р-5565, 13 од. зб., 1943–1950
рр.
Колгосп ім. Комінтерна, с. Велика Лихівка, Валківського району, ф.Р-1901, 24 од. зб.,
1931–1933 рр.
Колгосп „Комінтерн”,  с.  Грушеваха,  Петрівського району,  ф.Р-5241, 15 од. зб.,  1943–
1950 рр.
Колгосп „Комінтерн”, с. Крутоярка, Петрівського району,  ф.Р-5187, 24 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп “Комуніст”, с. Петропавлівка, Куп’янського району, ф.Р-5570, 23 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп “Комуніст”, с. Петрівка Перша, Лозівського району, ф.Р-5248, 16 од. зб., 1945–
1950 рр.
Колгосп “Комуніст”, с. Семенівка, Красноградського району, ф.Р-5823, 11 од. зб., 1956–
1965 рр.
Колгосп “Комуністичний степ”, с. Миролюбівка, Петрівського району, ф.Р-5172,      9
од. зб., 1945–1950 рр.
Колгосп “Комсомолець”, с. Комсомолець, Нововодолазького району, ф.Р-5560,         5 од.
зб., 1946–1949 рр.
Колгосп ім. 8 річниці конференції ЛКСМУ, с. Скирдяне, Сахновщинського району, 
ф.Р-5474, 8 од. зб., 1945–1949 рр.
Колгосп ім. Куйбишева,  с.  Великі Проходи,  Липецького району, ф.Р-5143, 10 од. зб.,
1943–1949 рр.
Колгосп ім. Куйбишева, м. Вовчанськ, ф.Р-5605, 36 од. зб., 1943–1958 рр. 
Колгосп ім. Куйбишева, хут. Червона Поляна, Петрівського району, ф.Р-5242,         20 од.
зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. Куйбишева, хут. Червона Поляна, Петрівського району, ф.Р-5317,           1
од.зб., 1951р.
Колгосп ім. Леніна, с. Бударки, Вільхуватського району, ф.Р-5593, 5 од. зб., 1948–1950
рр.
Колгосп ім.  Леніна,  с.  Велика,  Данилівка,  Харківського району,  ф.Р-5540, 17 од.  зб.,
1950–1959 рр.
Колгосп ім. Леніна, с. Гракове, Чугуївського району, ф.Р-5215, 4 од. зб., 1943–1950рр.
Колгосп ім. Леніна, с. Гуринівка, Золочівського району, ф.Р-6086, 10 од. зб., 1956–1960
рр.
Колгосп ім. Леніна, с. Землянки, Вовчанського району, ф.Р-5594, 12 од. зб., 1950–1959
рр.
Колгосп ім. Леніна, сел. Куліничі, Харківського району, ф.Р-5541, 20 од. зб., 1950–1961
рр.
Колгосп ім. Леніна, с. Петропавлівка, Куп’янського  району, ф.Р-5573, 23 од. зб., 1943–
1961 рр.
Колгосп ім. Леніна, с. Протопопівка, Петрівського району, ф.Р-5360, 12 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. Леніна, с. Токарівка, Липецького району, ф.Р-5146, 22 од. зб., 1944–1957рр.
Колгосп ім. Леніна, с. Червоний лиман, Петрівського району, ф.Р-5195. 17 од. зб., 1943-
1949 рр.
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Колгосп „Ленінським шляхом”, с. Олександрівка, Красноградського району,         ф.Р-
5824, 6 од. зб., 1960-1965 рр.
Колгосп ім. Литвинова, сел. Золочів, Дергачівського району, ф.Р-6084, 23 од. зб., 1951-
1964 рр.
Колгосп ім. Литвинова, с. Станичне, Нововодолазького району, ф.Р-5547, 7 од. зб., 1946-
1950 рр.
Колгосп ім. 15 річниці міліції, с. Олександрівка-1, Лозівського району, Ф.Р-5251,   3 од.
зб., 1950-1951 рр.
Колгосп ім. Мікояна, с. Петрівське, Лозівського району, ф.Р-5250, 12 од. зб., 1951-1955
рр.
Колгосп ім. Молотова, хут. Біликів Колодязь, Петрівського району, ф.Р-5243,   5 од. зб.,
1947-1950 рр. 
Колгосп ім. Молотова, с. Лозовенька, Петрівського району, ф.Р-5233, 23 од. зб., 1943-
1950 рр.
Колгосп ім. Молотова, с. Ляшівка, Нововодолазького району, ф.Р-5562, 21 од. зб., 1943-
1950 рр.
Колгосп ім. Молотова,  с. Прилипка, Вовчанського району, ф.Р-5601, 20 од. зб.,  1943-
1950 рр.
Колгосп ім. „МТС” с. Добропілля, Петрівського району, ф.Р-5173, 21 од. зб., 1944-1950
рр.
Колгосп „Нове життя”, с. Грушеваха, Петрівського району, ф.Р-5244, 16 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп „Нове життя”,  с. Дегтярне, Вовчанського району, ф.Р-5592, 15 од. зб.,  1943–
1950 рр.
Колгосп “Нове життя”, с. Займанка, Красноградського району, ф.Р-5819, 3 од. зб., 1960–
1963 рр.
Колгосп “Нове життя”, с. Заміське, Валківського району, ф.Р-1903, 20 од. зб., 1929–1930
рр.
Колгосп “Нове життя”, с. Литвинівка, Валківського району, ф.Р-1904, 14 од. зб., 1929–
1930 рр.
Колгосп “Нове життя”, с. Мельникове, Валківського району, ф.Р-1918, 18 од. зб., 1930–
1933 рр.
Колгосп “Ново-Українка”, хут. Миколаївка, Петрівського району, ф.Р-5189,             26 од.
зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. Паризької Комуни, с. Багата Чернещина, Сахновщинського району,    ф.Р-
5501, 22 од. зб., 1943–1958 рр.
Колгосп ім. Паризької Комуни, с. Велика Лихівка, Валківського району, ф.Р-4409,    1
од. зб., 1931 р.
Колгосп ім. Паризької Комуни, с. Вовчанськ, Вовчанського району, ф.Р-5603,          19
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. Паризької Комуни, с. Новоселівка, Красноградського району, ф.Р-5826, 6 од.
зб., 1959–1965 рр.
Колгосп ім. 17 з’їзду партії,  с. Волвенкове, Петрівського району, ф.Р-5292, 15 од. зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп ім. 17 партз’їзду, с. Корбині Івани, Богодухівського району, ф.Р-5494,        23 од.
зб., 1943–1950 рр.
Когосп ім. 17 партз’їзду, с. Хижняківка Лозівського району, ф.Р-5252, 14 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. 18 партз’їзду, с. Червона Балка, Петрівського району, ф.Р-5210,              17
од. зб., 1943–1959 рр.
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Колгосп ім. 20 з’їзду партії, с. Германівка, Сахновщинського району, ф.Р-5512,       11 од.
зб., 1951–1959 рр.
Колгосп “Перебудова”, м. Валки, ф.Р-1870, 29 од. зб., 1931–1937 рр.
Колгосп “Перемога”, с. Важненкове, Лозівського району, ф.Р-5624, 11 од. зб., 1943–1950
рр.
Колгосп “Перемога”, м. Валки, ф.Р-1905, 27 од. зб., 1927–1936 рр.
Колгосп “Перемога”, с. Липці, Липецького району, ф.Р-5151, 5 од. зб., 1946–1949 рр.
Колгосп “Перемога”, с. Миколаївка, Куп’янського району, ф.Р-5574, 9 од. зб., 1951–1960
рр.
Колгосп “Перемога”, с. Надеждівка, Петрівського району, ф.Р-5179, 7 од. зб., 1944–1950
рр.
Колгосп ім. Петровського, с. Липці, Липецького району, ф.Р-5150, 7 од. зб., 1945–1950
рр.
Колгосп  “Піонер”,  сел.  Краснокутськ,  Краснокутського  району,  ф.Р-5451,  21  од.  зб.,
1943–1956 рр.
Колгосп “Політвідділ”, с. Нова Миколаївка, Петрівського району, ф.Р-5283,              25
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп „Прапор комунізму”, сел. Золочів, Золочівського району, ф.Р-6083,             32
од. зб., 1951–1962 рр.
Колгосп “Пролетарка”, с. Стара Семенівка, Петрівського району, ф.Р-5291,              14
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. 2-ої П’ятирічки,  с.  Безлюдівка,  Харківського району, ф.Р-4047, 5 од.  зб.,
1946 р.
Колгосп “3 рік п’ятирічки”, с. Дерегівка, Нововодолазького району, ф.Р-5559,           30
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “Радянське село”, хут. Варварівка, Петрівського району, ф.Р-5191,               24
од. зб., 1944–1950 рр.
Колгосп “Росія”, с. Теплега, Чугуївського району, ф.Р-5355, 9 од. зб., 1951–1958 рр.
Колгосп ім. 13 років РСЧА, с. Нескучне, Липецького району, ф.Р-5152, 12 од. зб., 1943–
1949 рр.
Колгосп ім. Свердлова, с. Орелька, Лозівського району, ф.Р-5331, 19 од. зб., 1943–1954
рр.
Когосп “Селянка України”, с. Липці, Липецького району, ф.Р-5149, 12 од. зб., 1943–1949
рр.
Колгосп  “Серп і  молот”,  с.  Протопопівка,  Петрівського району,  ф.Р-5362,  17 од.  зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп “ Серп і молот”, с. Стара  Водолага, Нововодолазького району, ф.Р-5552,  17 од.
зб., 1944–1950 рр.
Колгосп ім. Сковороди, с. Сковородинівка, Золочівського району, ф.Р-6087,   13 од. зб.,
1951–1959 рр.
Колгосп “Спартак”, с. Петрівське, Петрівського району, ф.Р-5318, 13 од. зб., 1943–1950
рр.
Колгосп “Спільна праця”, с. Минківка, Валківського району, ф.Р-1906, 4 од. зб., 1930–
1931 рр.
Колгосп ім. Сталіна, хут. Берестянка, Петрівського району, ф.Р-5192, 13 од. зб., 1944–
1950 рр.
Колгосп ім. Сталіна,  хут.  Гаражівка,  Петрівського району, ф.Р-5278, 13 од. зб.,  1943–
1950 рр.
Колгосп ім. Сталіна, с. Лозовеньки, Петрівського району, ф.Р-5211, 10 од. зб., 1944–1950
рр.
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Колгосп ім. Сталіна, с. Лукашівка, Сахновщинського району, ф.Р-5479, 10 од. зб., 1945–
1950 рр.
Колгосп ім. Сталіна, сел. Мала Данилівка, Дергачівського району, ф.Р-5530, 21 од. зб.,
1945–1956 рр.
Колгосп ім. Сталіна, с. Мечебилове Петрівського району, ф.Р-5275, 29 од. зб., 1943–1957
рр.
Колгосп ім. Сталіна, с. Степанівка, Краснокутського району, ф.Р-5445, 17 од. зб., 1943–
1954 рр.
Колгосп “Степовик”, с. Благодатне, Валківського району, ф.Р-1907, 10 од. зб., 1928–1934
рр.
Колгосп ім. Суворова, хут. Картамиш, Петрівського району, ф.Р-5319, 7 од. зб., 1951–
1957 рр.
Колгосп  ім.  Тельмана,  хут.  Тельмана,  Сахновщинського району,  ф.Р-5475,  23 од.  зб.,
1943–1954 рр.
Колгосп ім. Тінякова, с. Рябухине, Нововодолазького району, ф.Р-5561, 9 од. зб., 1944–
1950 рр.
Колгосп ім. 1 Травня, с. Баранове, Валківського району, ф.Р-4160, 12 од. зб., 1930–1933
рр.
Колгосп ім. 1 Травня, с. Велика Лихівка, Валківського району, ф.Р-1607, 3 од. зб., 1931–
1932 рр.
Колгосп ім. 1 Травня, хут. Вільний, Петрівського району, ф.Р-5180, 19 од. зб., 1943–1950
рр.
Колгосп ім. 1 Травня, с. Кобзарівка, Валківського району, ф.Р-1902, 7 од. зб., 1930–1931
рр.
Колгосп ім. 1 Травня, с. Нова Баварія, Краснобаварського району м. Харкова, 
ф.Р-4489, 5 од. зб., 1935–1936 рр.
Колгосп ім. 1 Травня, с. Нова Іванівка, Петрівського району, ф.Р-5190, 9 од. зб., 1944–
1950 рр.
Колгосп ім. 1 Травня, с. Петрівка, Липецького району, ф.Р-5205, 18 од. зб., 1943–1958рр.
Колгосп “1 Травня”, с. Світличне, Золочівського району, ф.Р-5842, 35 од. зб., 1951–1968
рр.
Колгосп 1 Травня, с. Страсне, Лозівського району, ф.Р-5619, 11 од. зб., 1943–1950рр.
Колгосп 1 Травня, хут. Українка, Петрівського району, ф.Р-5290, 13 од. зб., 1943–1950
рр.
Колгосп “Третий вирішальний”, хут.  Кривуля, Сахновщинського району, ф.Р-5483, 12
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “Третий вирішальний”, с. Петропавлівка, Богодухівського району, ф.Р-5327, 7 
од. зб., 1943–1945 рр.
Колгосп “Третій вирішальний рік п’ятирічки”, с. Теплега, Чугуївського району,   ф.Р-
5359, 2 од. зб., 1948–1950 рр.
Колгосп “Трудовий селянин”, хут. Олександрівка, Сахновщинського району,        ф.Р-
5481, 30 од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп  “Ударник”,  с.  Корбині   Івани,  Богодухівського  району,  ф.Р-5495,  23 од.  зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп „Ударник”, с.Коробочкине, Чугуївського району, ф.Р-5213, 3 од. зб., 1945-1950
рр.
Колгосп “Українка”, хут. Богданівка, Петрівського району, ф.Р-5174, 9 од. зб., 1943–1950
рр.
Колгосп “Українка”, с. Петрівське, Петрівського району, ф.Р-5287, 12 од. зб., 1946–1955
рр.
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Колгосп “Українка”, с. Реуча, Куп’янського району, ф.Р-5500, 25 од. зб., 1943–1958рр.
Колгосп ім. Фрунзе, с. Краснопавлівка, Лозівського району, ф.Р-5620, 12 од. зб., 1945–
1950 рр.
Колгосп ім. Фрунзе, хут. Рядянський, Петрівського району, ф.Р-5296, 58 од. зб., 1943–
1958 рр.
Колгосп “Харківська міськрада”, с. Гатище-1, Вовчанського району, ф.Р-5602,         18
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. Хрущова, хут. Веселий, Петрівського району, ф.Р-5363, 8 од. зб., 1947–1950
рр.
Колгосп ім.Хрущова, с.Чорнолозка, Сахновщинського району, ф.Р-5482, 23 од.зб., 1943-
1950 рр.
Колгосп ім. Хрущова, с. Р. Тишки, Липецького району, ф.Р-5154, 7 од. зб., 1946–1952рр.
Колгосп ім. ХТЗ, хут. Скорики, Золочівського району, ф.Р-3932, 1 од. зб., 1932 р.
Колгосп ім. Чапаєва, с. Бедине, Вільхуватського району, ф.Р-5342, 20 од. зб., 1944–1950
рр.
Колгосп ім. Чапаєва, с. Нескучне, Липецького району, ф.Р-5159, 8 од. зб., 1943–1949рр.
Колгосп ім. Чапаєва, с. Нова Іванівка, Петрівського району, ф.Р-5295, 4 од. зб., 1951–
1954 рр.
Колгосп “Червоний Донець”, с. Завгороднє, Петрівського району, ф.Р-5188,             13
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп ім. 13 річниці Червоної Армії, с. Одринка, Нововодолазького району,      ф.Р-
5750, 20 од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “Червона агрономія”, с. Краснопавлівка, Лозівського району, ф.Р-5334,      30
од. зб., 1943–1957 рр.
Колгосп “Червона зірка”,  с.  Станичне,  Нововодолазького району,  ф.Р-5545, 6 од.  зб.,
1946–1950 рр.
Ліквідаційна комісія комуни “Червона нива”, с. Мерефа, Харківського району,      ф.Р-
4535, 1 од. зб., 1932–1934 рр.
Колгосп “Червона нива”, с. Тихопілля, Лозівського району, ф.Р-5630, 6 од. зб.,  1945–
1950 рр.
Колгосп “Червона Україна”, с. Ордівка, Нововодолазького району, ф.Р-5564,            19
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “Червона Україна”, с. Петрівка-2, Лозівського району, ф.Р-5254, 6 од. зб., 1943–
1953 рр.
Колгосп ім. Чкалова, с. Гатище, Вовчанського району, ф.Р-5597, 30 од. зб., 1943–1958
рр.
Колгосп  “Червоний  господар”,  с.  Ков’яги,  Валківського  району,  ф.Р-1908,  3  од.  зб.,
1929–1931 рр.
Колгосп “Червоний жнивар”, с. Благодатне, Лозівського району, ф.Р-5629, 6 од. зб., 
1945–1950 рр.
Колгосп “Червоний Жовтень”, с. Гур’ів Козачок, Золочівського району, ф.Р-6085, 18 од.
зб., 1951–1959 рр.
Колгосп “Червоний Жовтень”, с. Рябухіне, Нововодолазького району, ф.Р-5566,   17 од.
зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “Червоний Жовтень”, хут. Федорівка, Петрівського району, ф.Р-5364, 22 од. зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп “Червоний Жовтень”, с. Червоний Жовтень, Красноградського району, 
ф.Р-5818, 6 од. зб., 1961–1965 рр.
Колгосп “Червоний клин”, хут. Нова Камишеваха, Петрівського району, ф.Р-5281, 8 од.
зб., 1946–1950 рр.
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Колгосп “Червоний клич”, с.  Миколаївка,  Зачепилівського району, Красноград-ського
округу, ф.Р-3715, 4 од. зб., 1930 р.
Колгосп  “  Червоний колос”,  м.  Куп’янськ,  Куп’янського  району,  ф.Р-3587,  5  од.  зб.,
1930–1935 рр.
Колгосп “Червоний колос”, с. Липці, Липецького району, ф.Р-5158, 12 од. зб., 1943–1949
рр.
Колгосп “Червоний колос”, хут. Орлиноярськ, Петрівського району, ф.Р-5209,         15
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “Червоний кут”, с. Червоний Кут, Лозівського району, ф.Р-5618, 8 од. зб., 1944–
1950 рр.
Колгосп “Червоний куток”,  с.  Землянки,  Вільхуватського району,  ф.Р-5596, 6 од.  зб.,
1943–1950 рр.
Колгосп “Червоний лан”, хут.  Нестеренків, Валківського району, ф.Р-1909, 13 од. зб.,
1930 р.
Колгосп  „Червоні  лани”,  хут.  Червоний  шпиль,  Петрівського  району,  ф.Р-5273,
15 од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “Червоний літак”,  с.  Новоселівка,  Петрівського району, ф.Р-5175, 16 од. зб.,
1943–1950 рр. 
Колгосп  “Червоний  Мерчик”,  с.  Новий  Мерчик,  Валківського  району,  ф.Р-1910,
14 од. зб., 1927–1930 рр.
Колгосп “Червоний орач”, с. Василівка, Вовчанського району, ф.Р-5688, 19 од. зб., 1943–
1959 рр.
Колгосп  “Червоний  орач”,  с.  Коробочкіне,  Чугуївського  району,  ф.Р-5212,  4  од.  зб.,
1945–1947 рр.
Колгосп “Червоний орач”, с. Липці, Липецького району, ф.Р-5157, 7 од. зб., 1943–1949
рр.
Колгосп “Червоний орач”, с. Мала Вовча, Куп’янського повіту, ф.Р-4446, 1 од. зб., 1923
р.
Колгосп “Червоний орач”, с. Молотове, Валківського району, ф.Р-1911, 2 од. зб. , 1929–
1930 рр.
Колгосп  “Червоний  партизан”,  с.  Протопопівка,  Петрівського  району,  ф.Р-5361,
15 од. зб. , 1943–1950 рр.
Колгосп  “Червоний  повстанець”,  с.  Сомівка,  Зачепілівського  району,  Полтавського
округу, ф.Р-3749, 16 од. зб., 1930 р.
Колгосп “Червоний прапор”, с. Волвенкове, Петрівського району, ф.Р-5293,                      
11 од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп  “Червоний  прапор”,  с.  Корбині  Івани,  Богодухівського  району,  ф.Р-5496,
6 од. зб., 1945–1950 рр.
Колгосп “Червоний прапор”, с. Липці, Липецького району, ф.Р-5156, 12 од. зб., 1948–
1949 рр.
Колгосп  “Червоний прапор”,  с.  Огірцеве,  Вовчанського  району,  ф.Р-5599,  33 од.  зб.,
1943–1958 рр.
Колгосп  “Червоний  прапор”,  хут.  Федорівка  Петрівського  району,  ф.Р-5284,
15 од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп  “Червоний  прапор”,  с.  Черняково,  Вільхуватського  району,  ф.Р-5343,
15 од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп “Червоний прогрес”, с. Нова Водолага, Нововодолазького району, ф.Р-5863, 19
од. зб., 1944–1950 рр.
Колгосп “Червоние село”, с. Червоне Петрівського району, ф.Р-5181, 14 од. зб., 1943–
1950 рр.
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Колгосп “Червоний сівач”, с. Червоний Донець, Ізюмського району, ф.Р-5579,         14
од. зб.,   1947–1958 рр.
Колгосп “Червоний сівач”,  с. Пильне, Липецького району, ф.Р-5155, од. зб. 12, 1944–
1949 рр.
Колгосп “Червоний степ”, с. Велика Камишуваха, Петрівського району, ф.Р-5277,   22
од. зб., 1943–1950 рр.
Колгосп  “Червоний  схід”,  с.  Землянки,  Вільхуватського  району,  ф.Р-5595,  6  од.  зб.,
1947–1950 рр.
Колгосп “Червоний хлібороб”, с. Велика Камишуваха, Петрівського району,         ф.Р-
5279, 16 од. зб., 1944–1950 рр.
Колгосп ім. Шевченко, хут. Барабашівка, Петрівського району, ф.Р-5280, 9 од. зб., 1945–
1950 рр.
Колгосп ім. Шевченко, с. Гракове, Чугуївського району, ф.Р-5216, 1 од. зб., 1950 р.
Колгосп ім. Шевченко, с. Лихове, Нововодолазького району, ф.Р-5563, 20 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. Шевченко, хут. Мар’ївка, Петрівського району, ф.Р-5235, 25 од. зб., 1943–
1956 рр.
Колгосп  ім.  Шевченко,  с.  Нове  Бунакове,  Петрівського  району,  ф.Р-5297,  26  од.  зб.,
1943–1955 рр.
Колгосп ім. Шевченко, хут. Паньківка, Валківського району, ф.Р-1912, 3 од. зб., 1931р.
Колгосп ім. Шевченко, с. Токарівка, Липецького району, ф.Р-5160, 10 од. зб., 1943–1950
рр.
Колгосп  ім.  Шевченко,  с.  Черкаська.  Лозова,  Дергачівського  району,  ф.Р-5524,
9 од. зб., 1951–1957 рр.
Колгосп “Шлях до комунізму”, с.Нижня Краснопавлівка, Лозівського району, 
ф.Р-5333, 11 од. зб., 1951–1956 рр.
Колгосп  “Шлях  до  комунізму”,  с.  Тимофіївка,  Лозівського  району,  ф.Р-5617,
27 од. зб., 1944–1950 рр.
Колгосп “Шлях до комуни”,  с.  Добропілля,  Валківського району, ф.Р-1913, 7 од.  зб.,
1929–1931 рр.
Колгосп “Шлях до комуни”,  с.  Черемушне,  Валківського району, ф.Р-1914, 4 од.  зб.,
1930–1931 рр.
Колгосп “Шлях Леніна”, с. Гонтів Яр, Валківського району, ф.Р-1915, 14 од. зб., 1930р.
Колгосп “Шлях Леніна”, с. Іванівка, Вовчанського району, ф.Р-5689, 18 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп “Шлях Леніна”, с. Петропавлівка, Куп’янського району, ф.Р-5572, 10 од. зб., 
1950–1961 рр.
Колгосп “Шлях до Леніна”, сел. Сахновщина, Сахновщинського району, ф.Р-5504,    6
од. зб., 1951–1956 рр.
Колгосп ім. Шмідта, с. Знам'янка, Нововодолазького району, ф.Р-5554, 20 од. зб., 1943–
1950 рр.
Колгосп ім. Щорса, с. Нова Іванівка, Лозівського району, ф.Р-5622, 25 од. зб., 1943–1955
рр.
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Радянські господарства (радгоспи)

23 фонди, 357 од. зб., 1930–1970 рр. Описи.

Утворені на підставі положення Народного комісаріату земельних справ УСРР від 1
квітня  1920  р.  з  метою  сприяння  перебудові  сільського  господарства  і  збільшення
виробництва сільськогосподарської товарної продукції.

Накази та розпорядження по радгоспах (ф.Р-3565, ф.Р-4163, ф.Р-4503). Річні виробничо-
фінансові плани (ф.Р-1916, ф.Р-5497, ф.Р-5502, ф.Р-5508, ф.Р-5542, ф.Р-5543, ф.Р-5544).
Річні бухгалтерські звіти радгоспів про діяльність (ф.Р-1916, ф.Р-3565,          ф.Р-5497, ф.Р-
5502,  ф.Р-5503,  ф.Р-5508,  ф.Р-5542,  ф.Р-5543,  ф.Р-5544,  ф.Р-5591).  Протоколи  нарад
директорів  радгоспів  (ф.Р-4503,  1933–1934),  протоколи  загальних  зборів,  виробничих
нарад  робітників  радгоспів.  Матеріали  про  відвід  землі  під  будівництво  працівникам
радгоспів (ф.Р-5502, 1951–1954). Акти перевірки діяльності млинів Валківського району
(ф.Р-1916, 1932), акти обстеження діяльності радгоспів (ф.Р-4503, 1936), акти про збитки,
заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками  радгоспам       (ф.Р-5508,  ф.Р-5542).
Відомості про стан кролівництва (ф.Р-4443, 1933), про участь у соціалістичному змаганні
працівників радгоспів (ф.Р-4146). Матеріали з особового складу (ф.Р-1916, ф.Р-4443, ф.Р-
4493, ф.Р-4503). 

Івашківський  відгодівельний  радгосп  Харківської  обласної  контори  по  заготівлі  та
відкорму худоби “Заготскотооткорм”, с. Івашки, Золочівського району, ф.Р-5937,   44 од.
зб., 1943–1961 рр.
Куп’янське птахівниче радянське господарство ім. Паризької комуни Харківської 
автономної обласної секції радянських господарств, м. Куп’янськ, ф.Р-3565, 5 од. зб., 
1932–1939 рр.
Лиманське рибне радянське господарство Харківської  контори сільськогосподарських
підприємств, с. Лиман, Зміївського району, ф.Р-6437,             4 од. зб., 1944–1947 рр.
Молочно-м’ясне  радянське  господарство  ім.  8  Березня  управління  молочно-м’ясних
радянських господарств України, с. Огульці, Валківського району, ф.Р-1916,             60
од. зб., 1930–1937 рр.
Молочно-м’ясне  радянське  господарство  ім.  К.  Лібкнехта  Харківського  тресту
радгоспів, с. Дегтярі, Богодухівського району, ф.Р-5497, 5 од. зб., 1943–1945 рр.
Об’єднаний культрадгосп № 1 Харківського губернського управління культрадгоспами,
м. Люботин, ф.Р-4744, 1 од. зб., 1921 р.
Олександрівське бурякове радянське господарство Харківського цукрового бурякового
тресту, с. Новоолександрівка, Вовчанського району, ф.Р-5591, 19 од. зб., 1943–1951 рр.
Племінне  радянське  господарство  ім.  15  років  Жовтня  Харківського  тресту  овоче-
молочних радгоспів, с. Жовтневе, Золочівського району, ф.Р-6080, 12 од. зб., 1943–1956
рр.
Радянське  господарство  “Олексіївський”  Первомайського  спеціалізованого  тресту
м’ясо-молочних  радгоспів  Харківської  області,  с.  Жовтневе,  Первомайського  району,
ф.Р-5852, 24 од. зб.  1949–1964 рр.
Радянське  господарство  ім.  12  партз’їзду  Харківського  тресту  овоче-молочних
радгоспів, с. Сороківка, Харківського району, ф.Р-5542, од. зб. 21, 1943–1950 рр.
Радянське господарство “Комунар” Харківського тресту овоче-картопляних радгоспів,
с. Коротич, Харківського району, ф.Р-5543, 13 од. зб., 1943–1945 рр.
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Радянське  господарство  “Комуніст”  Харківського  обласного  тресту  приміських
сільських господарств, сел. Рогань, Харківського району, ф.Р-4503, 10 од. зб., 1932–1937
рр.
Радянське  господарство  ім.  1  Травня  відділу  робітничого  постачання  Харківського
велосипедного заводу, ф.Р-1551, 4 од. зб., 1933–1935 рр.
Радянське господарство № 3 ім. Фрунзе Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР,
м. Харків, ф.Р-4493, 68 од. зб., 1931–1937 рр.
Радянське господарство ім.  Червоної  Армії  Харківського електро-механічного заводу
(ХЕМЗу), сел. Кулиничі, Харківського району, ф.Р-5544, 7 од. зб., 1943–1945рр.
Радянське  господарство  1-го  полку  частин  особливого  призначення  Харківської
губернії, с.Новий Мерчик, Богодухівського повіту, ф.Р-2311, 13 од. зб., 1924р.
Радянське господарство “Ударник”  Харківської  кондитерської  фабрики “Жовтень”,  с.
Рогань, Харківського району, ф.Р-3871, 2 од. зб., 1935–1936 рр.
Радянське  тваринницьке  господарство  ім.  20  років  Жовтня,  Харківського  обласного
управління  радгоспами,  с.  Жовтневе,  Сахновщинського  району,  ф.Р-5503,  9  од.  зб.,
1943–1945 рр.
Радянське тваринницьке господарство ім. 17 партконференції Харківського обласного
управління радгоспами, с. Шевченкове, Сахновщинського району,        ф.Р-5502, 10 од.
зб., 1943–1954 рр.
Радянське  тваринницьке  господарство  “Червоний  степ”  Харківського  обласного
управління радгоспами, хут. Бондарівка, Сахновщинського району, ф.Р-5508,           10
од. зб., 1943–1945 рр.
Радянське  господарство  свинарства  ім.  Чапаєва  Головного  управління  кормової
промисловості та кормової справи УРСР, с. Введенське, Чугуївського району,      ф.Р-
4163, 4 од. зб., 1936–1938 рр.
Таверівське  бурякове  радянське  господарство  Харківського  цукрового  бурякотресту
“Укрголовцукор”, с. Максимівка, Богодухівського району, ф.Р-4972, 2 од. зб., 1944–1945
рр.
Харківське кролівницько-звіринницьке радянське господарство Українського відділення
Всесоюзного  галузевого  об’єднання  “Союзхутро”,  м.  Люботин,  ф.Р-4443,  10  од.  зб.,
1932 р.

Машинно-тракторні та ремонтно-технічні станції (МТС та РТС)

22 фонди, 522 од. зб., 1931, 1934–1941, 1943–1961 рр. Описи.

Утворені  на підставі  Постанови Ради Праці  та Оборони від 5 липня 1929 р.  “Про
створення  машинно-тракторних  станцій”  з  метою  господарсько-організаційного
укріплення колгоспів  та підвищення їх технічного рівня. Згідно Постанови ЦК КП
України і Ради Міністрів УРСР від         23 травня 1958 р. реорганізовані в ремонтно-
технічні  станції.  У 1961 р.  РТС були ліквідовані,  функції  їх  передані  об’єднанням
“Сільгосптехніки”.

Накази з основної діяльності (ф.Р-5162, ф.Р-5353, ф.Р-6015). Виробничо-фінансові плани.
Річні  звіти  про  фінансово-господарську  діяльність.  Протоколи  загальних  зборів  членів
колгоспів  (ф.Р-4971),  засідань  рад МТС (ф.Р-5437,  ф.Р-5539).  Акти збитків,  заподіяних
німецько-фашистськими  загарбниками  (ф.Р-4729,  1943).  Технічна  документація  на
будівництво об’єктів МТС (ф.Р-5353, 1954–1956). Штатні розклади МТС (ф.Р-6015, 1958–
1960). Соціалістичні зобов’язання робітників РТС (ф.Р-6015, 1958–1961). Матеріали про
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облік,  передачу основних засобів  та  матеріально-технічних  цінностей   (ф.Р-5353,  ф.Р-
5457, ф.Р-6015).

Берестовеньківська МТС, ф.Р-4783, 11 од. зб., 1946-1953 рр.
Білоколодязька МТС, ф.Р-5436, 8 од. зб., 1943–1945 рр.
Богодухівська МТС, ф.Р-5324, 4 од. зб., 1943-1958 рр.
Вовчанська МТС, ф.Р-4971, 11 од. зб., 1943–1945, 1958 рр.
Дергачівська МТС, ф.Р-4463, 3 од. зб., 1936 р.
Друга Жовтнева МТС, ф.Р-5437, 12 од. зб., 1943–1945 рр.
Друга Петропавлівська МТС, ф.Р-4729, 97 од. зб., 1943–1952 рр.
Комарівська МТС, ф.Р-5539, 10 од. зб., 1945–1957 рр.
Коробочкінська МТС, ф.Р-5353, 45 од. зб., 1950–1958 рр.
Красноградська МТС, ф.Р-4731, 16 од. зб., 1946-1953 рр.
Краснопавлівська РТС, ф.Р-6015, 31 од. зб., 1958–1961 рр.
Куп’янська МТС, ф.Р-3560, 3 од. зб., 1934–1935 рр.
Лозовеньківська МТС, ф. Р- 5162, 17 од. зб., 1935–1944 рр.
Нововодолазька МТС, ф.Р-4665, 8 од. зб., 1946-1954 рр.
Одноробівка МТС, ф.Р-4730, 10 од. зб., 1947-1950 рр.
Перша Петропавлівська МТС, ф.Р-5323, 37 од. зб., 1943–1958 рр.
Рубіжненська МТС, ф.Р-5438, 6 од. зб., 1943–1945 рр.
Сахновщинська МТС, ф.Р-5457, 121 од. зб., 1943–1957 рр.
Сеньківська МТС, ф.Р-3578, 4 од. зб., 1935–1936 рр.
Старовірівська МТС, ф.Р-4737, 11 од .зб., 1946-1953 рр.
Староводолазька МТС, ф.Р-5657, 54 од. зб., 1950–1958 рр.
Харківська машинно-автомобильно-тракторна станція Харківського городницько-
молочного товариства “Харго”, ф.Р-3829, 3 од. зб., 1931 р.

Харківський обласний відділ „Облтрактор” акціонерного товариства 
Всеукраїнського центру машинно-тракторних станцій

Ф. Р- 4678, 4 од. зб., 1932 р. Описи.

Відомостей про дату створення і ліквідації відділу немає.

Накази по відділу (1932). Листування з установами і підприємствами з питань діяльності 
(1932).

Харківський обласний центр бурякових машинно-тракторних станцій 
„Облбуряктрактор”

Ф. Р-4676, 2 од. зб., 1932–1933 рр. Опис.

Відомостей про дату створення і ліквідації центру немає.

Накази по центру “Облбуряктрактор” (1932–1933).
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Харківський обласний зерно-тракторний центр „Облзернотрактороцентр” 
Харківського обласного земельного управління

Ф. Р-4680, 1 од. зб., 1932–1933 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації центру відсутні.

Накази по центру (1932–1933).

Харківський обласний овочевий тракторний центр „Обловочтрактороцентр” 
Харківського обласного земельного управління

Ф. Р-4679, 1 од. зб., 1933 р. Опис.

Відомостей про дату створення і ліквідації центру немає.

Накази по центру (1933).

Харківське обласне виробниче об’єднання з виробничо-технічного забезпечення
сільського  господарства  “Сільгосптехніка”  Державного  комітету  УРСР  з
виробничо-технічного забезпечення сільського господарства

Ф. Р-5746, 2247 од. зб., 1943–1986 рр. Описи.

Харківська  обласна  контора  сільськогосподарського  постачання  була  створена  у
жовтні 1931 р. Постановою ради Народних Комісарів УСРР № 1293 від 5 вересня
1931  р.  Підпорядковувалась  Українській  республіканській  конторі
сільськогосподарського  постачання  Народного  комісаріату  землеробства  УСРР.
Основні  завдання:  постачання  для  сільського  господарства  області  обладнання,
механізмів,  сільгоспмашин.  Наказом  №  2  Головного  Управління  матеріально-
технічного забезпечення Міністерства сільського господарства УРСР від 19 травня
1953 р.  контора була  реорганізована в  обласне управління  матеріально-технічного
постачання “Облсільгосппостач”,  яка 26 березня 1959 р.  об’єднана з  Харківським
обласним управлінням ремонтно-технічних станцій під назвою Харківське обласне
управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-технічних станцій. Згідно
Постанови № 257 Ради Міністрів УРСР від        28 лютого 1961 р. про реорганізацію
республіканських  та  місцевих  об’єднань  були  об’єднані  Харківське  обласне
управління  матеріально-технічного  постачання  і  РТС,  Управління  будівництва  в
колгоспах  Харківської  області,  Управління  нової  техніки  і  Управління
“Головавтотракторозбут”, в єдине Харківське обласне об’єднання “Сільгосптехніка”
Українського  об’єднання  “Укрсільгосптехніка”.  Згідно  наказу  №  1  Держкомітету
сільгосптехніки УРСР від 21 червня     1978 р. об’єднання “Сільгосптехніка” було
перейменовано  в  Харківське  обласне  виробниче  об’єднання  по  виробничо-
технічному забезпеченню сільського господарства, яке припинило свою діяльність 6
січня 1986 р.

Директиви, накази, розпорядження Наркому землеробства УСРР, Міністерства сільського
господарства УРСР, Української контори “Сільгосптехніка”, Державного комітету УРСР по
виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, Харківського облвиконкому
(1943–1985).  Накази,  розпорядження  по  конторі,  управлінню,  об’єднанню  (1951–1968).
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Положення  про  контору  (1946).  Протоколи  виробничих  нарад  контори  (1953–1956),
засідань колегії Українського республіканського об’єднання “Укрсільгосптехніка” (1961–
1965),  техніко-економічної  ради  об’єднання  (1977–1985).  Виробничо-фінансові  плани
контори, управління, об’єднання, РТС, міжрайонних баз забезпечення (1958–1985). Річні
плани матеріально-технічного  забезпечення  РТС,  районних  об’єднань,  відділень  (1959–
1970). Річні звіти з питань основної діяльності контори, управління, міжрайбаз, відділень
(1943–1970). Звіти про проведення раціоналізаторських та винахідницьких робіт (1961–
1970),  впровадження нової  техніки (1961–1985),  наукової  організації  праці  (1962–1985).
Акти про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками господарству контори
(1943–1944). Штатні  розклади контори,  управління,  об’єднання,  міжрайбаз (1943–1986).
Колективні  договори  РТС,  райвідділень,  об’єднання  (1959–1970).  Матеріали  про
діяльність  профспілкового  комітету  (1959–1985).  Відомості  про  підвищення  рівня
механізації  тваринництва,  проведення  Всесоюзного  семінару  по  організації,  ремонту  і
технічному обслуговуванню тракторів    Т-150, Т-150К (1974), про участь у соцзмаганнях
колективів,  про діяльність  групи  народного   контролю  (1983–1985),  про  впровадження
прогресивних технологічних прийомів (1975), перехід на нові умови оплати праці (1975),
про передачу в користування приміщень та будівель (1961–1963).

Ізюмське районне об’єднання “Сільгосптехніка”

Ф. Р-5934, 46 од. зб., 1961–1965 рр. Опис.

Створене 18 березня 1961 р. згідно Указу Президії Верховної Ради СРСР від 20 лютого
1961 р. Підпорядковувалось Харківському обласному об’єднанню “Сільгосптехніка”.
Основні  функції:  забезпечення  радгоспів  і  колгоспів  Ізюмського  району
сільськогосподарською технікою, матеріально-технічними засобами.

Накази  по Харківському обласному об’єднанню “Сільгосптехніка”,  надіслані  до відома
(1961–1964). Річні виробничо-фінансові плани об’єднання (1961–1964). Штатні розклади,
кошториси витрат об’єднання (1961–1964). Річні баланси, бухгалтерські звіти (1961–1964).
Протоколи  загальних  зборів  робітників  і  службовців  об’єднання  (1964).  Матеріали  по
соціалістичному змаганню (1962–1964), діяльності профспілкового комітету (1963–1965).
Листування з установами і підприємствами, органами місцевої влади з питань діяльності
(1962–1964).

Харківське виробничо-аграрне об’єднання по садівництву і виноробній 
промисловості “Харківрадгоспвинпром” Головного управління по садівництву, 
виноградарству і виноробній промисловості УРСР

Ф. Р-6240, 464 од. зб., 1974–1986 рр. Описи.

Харківський  трест  плодово-ягідних  радгоспів  був  створений  згідно  наказу  №  156
Головного  управління  Ради  Міністрів  УРСР  по  садівництву,  виноградарству  і
виноробної промисловості від   12 липня 1974 р. Завданнями тресту було: керівництво
спецрадгоспами  по  підвищенню  виробництва  і  заготівель  плодів  та  ягід,  розвиток
садівництва і виноробної промисловості в області та інше.         4 лютого 1983 р. трест
був  реорганізований  в  Харківське  виробничо-аграрне  об'єднання  по  садівництву  і
виноробній  промисловості  “Харківрадгоспвинпром”,  яке  було  ліквідовано  27  січня
1986 р.
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Накази, директиви Головного управління по садівництву Ради Міністрів УРСР з питань
основної  діяльності.  Накази  по  тресту,  об’єднанню.  Статут  тресту  (1974,  1975).
Виробничо-фінансові плани тресту, об’єднання та радгоспів і звіти про діяльність. Річні
плани  та  звіти  про  розвиток  нової  техніки,  по  раціоналізації  та  винахідництву.
Ветеринарні звіти підвідомчих установ. Статистичні звіти тресту, об'єднання, підвідомчих
установ по всіх напрямках діяльності. Штатні розклади тресту, об’єднання. Матеріали про
діяльність профспілкового комітету.

Харківське обласне управління радгоспів Міністерства радгоспів УРСР

Ф. Р-5534, 1825 од. зб., 1940, 1947–1962 рр. Описи.

Харківський обласний трест радгоспів Міністерства радгоспів УРСР був створений 24
лютого     1947 р. згідно Постанови Ради Міністрів УРСР № 197 від 18 лютого 1947 р.
на базі Харківського тресту тваринницьких радгоспів та Харківського тресту зернових
і  насінницьких  радгоспів.  Основні  завдання  тресту:  піднесення  радянського
господарства,  розвиток  тваринництва,  впровадження  нових  сівозмін,  збільшення
врожайності  та  збору  зерна,  керівництво  діяльністю  зернових,  насіннєвих  та
тваринницьких радгоспів. З 16 червня 1953 р. трест був перетворений в Управління
зернових  та  тваринницьких  радгоспів  Управління  сільського  господарства
Міністерства сільського господарства та заготівель УРСР. Згідно Постанови № 2264
Ради  Міністрів  УРСР  від  26  жовтня  1953  р.  управління  було  перетворено  в
Харківський трест радгоспів Міністерства радгоспів УРСР. В 1955 р. Постановою №
838 Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1955 р. трест був перетворений в Харківське
обласне  управління  радгоспів  Міністерства  радгоспів  УРСР,  6  лютого  1957  р.  –  в
Харківське обласне управління овоче-молочних радгоспів  УРСР. В цьому ж році,  у
зв’язку з ліквідацією Міністерства радгоспів, управління отримало назву Харківське
обласне  управління  радгоспів  Міністерства  сільського  господарства  УРСР,  а  з  28
лютого 1961 р. – Головного управління радгоспів Ради Міністрів УРСР. 13 квітня 1962
р. було ліквідовано.

Постанови,  накази,  вказівки  Ради  Міністрів  УРСР,  Міністерства  радгоспів  УРСР,
Міністерства  сільського  господарства  УРСР.  Накази  та  розпорядження  по  тресту,
управлінню. Плани роботи тресту, управління, радгоспів і матеріали до них (1948–1962),
річні звіти. Штатні розклади. Списки передовиків виробництва, нагороджених медалями
та орденами (1947–1961). Матеріали інвентаризації водогосподарських систем радгоспів
(1948-1954), обстеження роботи радгоспів по продажу і закупівлі тварин, внесення добрив,
збору врожаю та інше (1948–1961), проведення 3-річних агротехнічних курсів підвищення
кваліфікації  (1951,  1952),  переселення  робітників  на  цілинні  землі  (1955),  проведення
соцзмагань  колективів  радгоспів  (1955–1962).  Протоколи  нарад  при  директорі  тресту
(1953, 1955),  загальних зборів робітників  тресту (1953).  Статут тресту (1955). Технічна
документація  на  будівництво  об'єктів  у  радгоспах  (1955–1960).  Відомості  про  участь
робітників радгоспів у Всесоюзній сільськогосподарській виставці (1956).
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Харківське обласне міжколгоспне управління птахівництва Управління 
сільського господарства виконкому Харківської обласної Ради депутатів 
трудящих

Ф. Р-6217, 325 од. зб., 1943–1974 рр. Опис.

Харківська обласна контора інкубаційно-птахівницьких станцій була утворена згідно
Постанови Раднаркому УРСР у грудні 1940 р. і підпорядковувалась Наркомзему УРСР.
Завданнями  контори  було  управління  птахівницькими  станціями  та  інше.  Згідно
рішення № 372 Харківського облвиконкому від 21 вересня 1963 р. державна обласна
контора  інкубаційно-птахівницьких  станцій  Харківського  обласного  управління
сільського  господарства  була  реорганізована  в  обласну  контору  міжколгоспних
інкубаційно-птахівницьких  станцій.  Наказом  Міністерства  виробництва  і  заготівель
сільськогосподарських продуктів УРСР від 4 жовтня 1963 р. перетворена в Харківське
обласне міжколгоспне управління птахівництва Управління  сільського господарства
виконкому Харківської обласної Ради депутатів трудящих. 

Накази,  директиви Міністерства  сільського господарства  УРСР, Харківського  обласного
управління сільського господарства (1963–1971).  Накази по конторі,  управлінню (1945–
1963).  Акти  збитків,  заподіяних  німецько-фашистськими  загарбниками  господарствам
контори  (1943).  Протоколи  засідань  Харківської  міжколгоспної  ради  управління
птахівництвом  (1972).  Штатні  розклади  контори,  управління  (1943–1974).  Фінансово-
промислові плани контори та районних станцій (1944–1974). Плани розвитку птахівництва
області (1945). Зоозвіти контори, станцій (1946–1963). Річні звіти про діяльність контори,
управління, районних станцій (1943–1974).

Харківська обласна контора птахівництва та інкубації Українського державного 
колгоспного птахо-кролячого центру

Ф. Р-4691, 1 од. зб., 1932–1933 рр. Опис.

Створена згідно наказу № 43, від 26 березня 1932 р. по Управлінню 
“Укрінкубаторптахоцентр”. Перебувала в системі Наркомату земельних справ УСРР. 
Дата ліквідації відсутня.

Накази по конторі (1932–1933).

Харківське обласне об’єднання інкубаційних станцій “Облінкубатор”

Ф. Р-4879, 24 од. зб., 1932–1934 рр. Опис.

Дата створення – орієнтовно 1932 р., дата ліквідації відсутня.

Плани організації товарної продукції (1932). Плани роботи об’єднання (1932–1933). Плани
капіталовкладень (1932). Баланси інкубаційних станцій об’єднання (1934). Відомості про
забезпечення  птахами  інкубаційних  станцій,  про  участь  у  виконанні  соціалістичних
зобов’язань робітниками і службовцями об’єднання (1933). Акти обстеження і проведення
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фінансово-господарської ревізії  інкубаційних станцій (1933). Листування з установами і
підприємствами з питань діяльності (1932–1933).

Богодухівська інкубаторна птахівнича станція Харківської обласної контори 
інкубаційно-птахівничої станції

Ф. Р-5328, 87 од. зб., 1943–1959 рр. Опис.

Дата створення невідома.
Відновила  свою  діяльність  21  вересня  1943  р.  Ліквідована  згідно  рішення
Богодухівського виконавчого комітету районної ради депутатів трудящих № 479 від 25
грудня 1959 р.

Накази  по  Харківському  обласному  управлінню  сільського  господарства  (1954–1959),
Харківській  обласній  конторі  інкубаційно-птахівничої  станції  (1946–1953),  надіслані  до
відома  (1946–1953).  Накази  по  Богодухівській  станції  (1943–1959).  Річний  звіт  про
діяльність станції  (1943–1959). Виробничо-фінансові плани станції  (1949–1959). Штатні
розклади станції (1947–1959). Соціалістичні зобов’язання робітників станції (1954–1959).
Акти  ревізії  фінансово-господарської  діяльності  станції  (1954–1958).  Матеріали  до
особового складу станції (1949–1959).

Харківське районне управління трестованими радгоспами (райрадгосптрест)

  Ф. Р-4478, 245 од. зб. 1921–1925 рр. Опис.

Утворене на підставі Постанови Української економічної ради від 24 березня 1922 р. з
метою трестування  радгоспів,  збереження  і  збільшення  продуктивності  радянських
господарств.  Ліквідоване  на  підставі  Постанови  колегії  Народного  комісаріату
земельних справ в квітні 1930 р.

Постанови,  інструкції  Народного комісаріату землеробства УСРР, Головного управління
державних  земель  та  майна,  Харківського  губернського  управління  радгоспами,
Харківського  губернського  земельного  відділу  (1922–1924).  Розпорядження  по  тресту
(1923,  1924).  Господарчі  баланси  тресту  і  радгоспів  (1922–1924).  Річні  фінансово-
господарчі плани радгоспів (1922). Річні фінансові звіти тресту (1923, 1924). Доповіді про
стан господарства тресту (1923, 1924). Штатні розклади радгоспів (1922–1923). Акти про
стихійні лиха в радгоспах (1922). Договори про передачу земель в оренду (1922–1923), про
купівлю матеріалів, насіння господарствами (1922–1924). Відомості про посіви, збирання
врожаю, про фінансово-господарську діяльність радгоспів (1922–1925). Списки робітників
тресту і радгоспів (1922–1924). Документи з особового складу: відомості про нарахування
зарплати, особисті картки робітників тресту (1922–1923).

Першотравневий  спеціалізований  трест  м’ясо-молочних  радгоспів  Головного
управління овоче-молочних радгоспів Міністерства радгоспів УРСР

Ф. Р-6195, 730 од. зб., 1965–1983 рр. Описи.

Утворений  згідно  наказу  №  84  Міністерства  виробництва  і  заготівель
сільськогосподарських  продуктів  УРСР  від  28  січня  1965  р.  з  метою  керівництва
діяльністю  радгоспів  і  підвідомчих  установ,  контролювання  виробництва  м’ясо-
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молочних  продуктів,  забезпечення  виконання  планів  здачі  продукції  та  інше.
Ліквідований у 1983 р.

Накази по тресту. Виробничо-фінансові плани тресту радгоспів та їх річні звіти.
Виробничо-технічні паспорти радгоспів (1967). Агрозвіти та ветеринарні звіти радгоспів.
Статистичні  звіти  тресту,  радгоспів  по  всіх  напрямках  діяльності.  Звіт  про  діяльність
лісорозсадників (1965). Штатні розклади тресту. Матеріали про розвиток раціоналізації і
винахідництва,  впровадження нової  техніки,  проведення соцзмагань  колективів  установ
тресту,  діяльність профспілкового комітету тресту.  Відомості  про Героїв  Соціалістичної
праці,  які працювали у радгоспах тресту (1965–1970).

Харківський  спеціалізований  трест  (об’єднання)  радгоспів  по  виробництву
продуктів тваринництва на промисловій основі Міністерства радгоспів УРСР.

Ф. Р-6209, 441 од. зб., 1977–1983 рр. Опис.

Згідно  наказу  №  1  від  5  січня  1977  р.   Міністерства  радгоспів  УРСР  утворений
Харківський спеціалізований трест радгоспів по виробництву продуктів тваринництва
на промисловій основі.  Основні напрямки діяльності:  переведення тваринництва на
промислову  основу,  більш  ефективне  використання  виробничих  потужностей  для
збільшення  виробництва  м’яса,  удосконалення  управління  радгоспами.  В  зв’язку  з
наказом № 6 від 10 січня 1983 р. Міністерства радгоспів УРСР 17 січня 1983 р. трест
було ліквідовано і створено Харківське обласне виробниче об’єднання радгоспів по
виробництву м’яса на промисловій основі.

Накази  по  тресту  (об’єднанню).  Виробничо-фінансові  плани  тресту  та  радгоспів.
Ветеринарні звіти. Звіти про діяльність тресту (об’єднання) та радгоспів. Матеріали про
збільшення  виробництва  м’яса,  механізацію  приміщень,  впровадження  наукової
організації  праці,  про  стан  тваринництва,  проведення  соцзмагань  радгоспів  тресту
(об’єднання).

Харківський обласний трест зернових і тваринницьких радгоспів Міністерства
радгоспів УРСР

Ф. Р-5535, 26 од. зб., 1943–1946 рр. Опис.

Створений у березні 1943 р. згідно з наказом Народного комісаріату радгоспів УРСР
№ 2 від            5 лютого 1943 р. в м. Куп’янськ. З 4 вересня 1943 р. діє в м. Харкові. 
Ліквідований згідно Постанови Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1946 р.

Накази,  циркуляри  Народних  Комісаріатів  зернових  і  тваринницьких  радгоспів  СРСР,
УРСР,  Міністерства  радгоспів  УРСР  (1943–1945).  Розпорядження  по  тресту  (1944).
Вступні баланси радгоспів тресту. Статистичні звіти про діяльність тресту і підвідомчих
радгоспів  (1944).  Річні  звіти  про  фінансово-господарську  діяльність  радгоспів  і  тресту
(1943–1945).  Плани  проведення  сівозміни  радгоспів  (1945–1946).  Відомості  про  хід
виконання  умов  Всесоюзного  соцзмагання  радгоспами  тресту  (1945–1946).  Акти
обстеження  стану  тваринництва  в  радгоспах  (1944–1946).  Ветеринарні  місячні  звіти
радгоспів тресту (1946–1948).
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Харківський  обласний  трест  зернових  і  насінницьких  радгоспів  Міністерства
землеробства УРСР

Ф. Р-5536, 4 од. зб., 1946–1947 рр. Опис.

Створений у липні 1946 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР № 1099 від 22
червня  1946  р.  Керував  роботою  зернових  і  насінницьких  радгоспів  Харківської
області. В березні 1947 р. ліквідований на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР №
197 від 18 лютого 1947 р.

Виробничий  план  тресту  (1947).  Зведений  річний  звіт  про  фінансово-господарську
діяльність  тресту  (1946).  Річний  звіт  про  роботу  з  кадрами  (1946).  Матеріали  участі
робітників тресту у соціалістичному змаганні (довідки, акти, договори).

Харківський  обласний  трест  тваринницьких  радгоспів  Міністерства
тваринництва УРСР

Ф. Р-5537, 6 од. зб., 1946–1947 рр. Опис.

Створений у липні 1946 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР № 1099 від 22
червня  1946  р.  для  керівництва  тваринницькими  радгоспами  Харківської  області.
Ліквідований у березні 1947 р. Постановою Ради Міністрів УРСР № 197 від 18 лютого
1947 р.

Річний  план  тресту  по  розвитку  тваринництва  (1947).  Зведені  річні  звіти  тресту  про
фінансово-господарську діяльність (1946), про роботу з кадрами (1946), ветеринарні звіти
(1946). Договір на соціалістичне змагання  трестів тваринницьких радгоспів Харківської і
Полтавської  областей (1946).

Харківсько-Роганський  спеціалізований  трест  овоче-молочних  радгоспів
Головного управління овоче-молочних радгоспів Міністерства радгоспів УРСР

Ф. Р-6110, 373 од. зб., 1964–1970 рр. Опис.

Утворений 1 вересня 1965 р. з метою керівництва і контролю за діяльністю радгоспів
та  інших  підвідомчих  установ,  підвищення  виробництва  високоякісної  продукції  у
радгоспах, забезпечення своєчасного виконання радгоспами планів здачі продукції та
інше. Відомості про ліквідацію відсутні.

Накази  по  тресту.  Положення  про  трест  (1965).  Статути  підвідомчих  установ  тресту
(1970). Плани з праці,  підготовки кадрів тресту.  Промислово-фінансові плани тресту та
радгоспів.  Статистичні  звіти  тресту  та  радгоспів  з  питань  основної  діяльності.
Ветеринарні  звіти,  агрозвіти,  звіти  про діяльність  тресту  і  радгоспів.  Штатні  розклади
тресту. Матеріали про діяльність профспілкового комітету тресту.

456



Харківський  трест  овоче-молочних  радгоспів  Харківського  обласного
виробничого агропромислового об’єднання плодоовочевої продукції Міністерства
плодоовочевого господарства УРСР

Ф. Р-5533, 1875 од. зб., 1937–1983 рр. Опис.

Харківський  трест  овоче-молочних  радгоспів  Харківського  Управління  радгоспами
був створений в 1937 р. До 1949 р. підпорядковувався Харківському облвиконкому,
після 1949 р. перейшов у відання Міністерства радгоспів УРСР. В 1957 р. трест був
ліквідований. В зв’язку з постановою     № 252 ЦК КП України, Ради Міністрів УРСР
від 26 лютого 1959 р., рішенням № 141 Харківського облвиконкому від 7 березня 1959
р.,  був  створений  Харківський  трест  овоче-картопляних  радгоспів  Харківського
обласного  управління  радгоспів  Міністерства  сільського  господарства  УРСР.
Основними  завданнями  тресту  були  забезпечення  трудящих  міста  картоплею  та
овочами. 22 квітня 1962 р. постановою № 362 ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР
від  27 березня  1962 р.,  рішенням № 172 бюро Харківського  обкому КП України  і
облвиконкому від 6 квітня 1962 р., наказом № 86 від 13 квітня 1962 р. Харківського
обласного  управління  радгоспами  трест  був  перейменований  у  Харківський  трест
овоче-молочних  радгоспів  Харківського  облуправління  по виробництву  та  заготівлі
сільгосппродуктів  Харківського  облвиконкому.  З  13  березня  1980  р.  трест
підпорядковувався  Харківському  обласному  виробничому  агропромисловому
об’єднанню  плодоовочевої  продукції  Міністерства  плодоовочевого  господарства
УРСР. 5 січня 1983 р. згідно наказу № 2 Міністерства плодоовочевого господарства
УРСР трест було ліквідовано.

Розпорядження, вказівки, інструкції Народного комісаріату радгоспів УРСР, Міністерства
радгоспів СРСР і УРСР (1943, 1947–1956).  Накази директора тресту з питань основної
діяльності   (1959–1982).  Річні  виробничо-фінансові  плани  тресту  і  радгоспів,  плани
розвитку садівництва, овочівництва, городництва радгоспів тресту (1951–1956). Річні звіти
про діяльність тресту і  радгоспів.  Ветеринарні  та агротехнічні  звіти тресту і радгоспів.
Протоколи  засідань  технічної  Ради  тресту  (1960–1966),  бюро  економічного  аналізу
радгоспів (1980). Матеріали про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками
радгоспам тресту (1943–1944). Матеріали про паспортизацію водогосподарських систем та
споруд у радгоспах тресту (1951). Державні книги обліку земель радгоспів тресту (1950,
1951).  Технічні  карти,  картограми  земель,  плани  ґрунту,  плани  землевпорядкування
радгоспів  тресту  (1964–1972).  Положення  про  трест  (1959).  Штатні  розклади  тресту  і
радгоспів. Списки колгоспів, підсобних господарств тресту (1957). Відомості про боротьбу
з шкідниками сільського господарства, розвиток тваринництва, розміщення полезахисних
насаджень  (1951,  1956),  проведення  зрошення  земель  в  радгоспах,  про  заходи  по
підвищенню  культури  землеробства,  здачі  продукції  тваринництва,  вирощуванню
овочевих культур, стан риболовного господарства (1967), розвиток парниково-тепличного
господарства в радгоспах, діяльність молоко-товарних комплексів тресту (1981). Списки
передовиків сільського господарства (1963–1974).

457



Харківський  обласний  гужово-грабарський  колгоспний  комбінат
“Облгужграбколгоспкомбінат”  Харківської  обласної  колгоспної  каси
взаємодопомоги

 
Ф. Р-1363, 163 од. зб., 1929–1933 рр. Описи.

Перші відомості про існування при Вільшанському районному товаристві селянської
взаємодопомоги  (ТСВ)  сезонної  артілі  масових  робіт  (гужової  контори),  в  якій
працювали грабарі і візники, відносяться до 1929 р. 1 листопада 1931 р. артіль була
реорганізована  в  Харківську  контору  Вільшанської  міжколгоспної  гужової  артілі
“Вільшанський промколгосп”,  а  в  січні  1933 р.  –  в  Харківський обласний гужово-
грабарський колгоспний комбінат “Облгужграбколгоспкомбінат” Харківської обласної
каси взаємодопомоги. Відомості про дату закриття відсутні.

Протоколи  засідань  президії  Вільшанського  ТСВ  (1929–1931),  технічних  нарад  (1932–
1933), загальних зборів (1933), засідань правління артілі (1932), виробничих нарад артілі
(1933).  Списки  візників  (1931–1933).  Алфавіт  роботодавців  (1932).  Матеріали  про
діяльність  профспілки  та  культмасову  роботу  в  артілі  (1931–1933),  про  фінансово-
господарську  діяльність  (1931–1932),  про  створення  добровільних  гуртків  (1933),
проведення соцзмагань (1933), з особового складу (1929–1933). Штатні розклади (1933).

Харківська міжобласна контора “Головхудобовідгодівля”

Ф. Р-4958, 409 од. зб., 1943–1956 рр. Описи.

Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління  по  відгодівлі  худоби  була
створена згідно рішення економічної Ради Раднаркому СРСР № 30-271-68 від 2 серпня
1940 р. з метою збільшення м’ясних ресурсів шляхом відгодівлі великої рогатої худоби
і  свиней  на  відходах  харчової  промисловості.  10  жовтня  1949  р.  контора  була
перейменована  в  Харківську  обласну  контору  по  відгодівлі  худоби
“Головхудобовідгодівля”  Міністерства  м’ясної  і  молочної  промисловості  СРСР,  яка
була  ліквідована  як  самостійна  організація  21  жовтня  1953  р.,  а  її  функції  були
передані  Харківській  обласній  конторі  “Головзаготхудоба”.  Згідно  наказу  №  222
Міністерства промисловості м’ясних і молочних продуктів СРСР від 26 червня 1954 р.
була  створена Харківська  контора  “Головхудобовідгодівля”,  яка  існувала  до лютого
1956 р.

Накази  по  конторі.  Річні  виробничо-фінансові  плани  та  звіти.  Річні  звіти  господарств
контори  з  питань  основної  діяльності  (1944–1955).  Ветеринарні  звіти  господарств.
Соціалістичні договори колективів контори та господарств та матеріали до них. Матеріали
з  особового  складу  контори.  Матеріали  про  нагородження  орденами  та  медалями
робітників контори (1948–1955), про підготовку до участі у виставці досягнень народного
господарства УРСР (1949–1952).
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Харківська  обласна  контора  з  відгодівлі  худоби  Міністерства  харчової
промисловості СРСР

Ф. Р-4959, 71 од. зб., 1943–1949 рр. Опис.

Розпочала  діяльність  з  27  вересня  1943  р.  Ліквідована  згідно  Постанови  Ради
Міністрів СРСР від        13 жовтня 1949 р.

Циркуляри,  вказівки,  інструкції  Наркомату  харчової  промисловості  СРСР,  Міністерства
харчової  промисловості  СРСР,  Всесоюзної  контори  “Головтваринвідгодівля”,  органів
місцевої  влади,  надіслані  для  виконання  і  до  відому.  Накази  по  конторі.  Виробничо-
фінансові плани контори (1944–1948). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність
обласної контори і підвідомчих районних пунктів (1944–1948). Баланси обласної контори
(1945–1946).  Протоколи  виробничих  нарад  працівників  контори  (1946).  Договори  про
соцзмагання і відомості про їх виконання робітниками контори (1947–1948). Акти ревізій
фінансово-господарської  діяльності  контори  (1947–1948).  Матеріали  про  нагородження
працівників системи (списки, характеристики, показники роботи (1948). Інвентаризаційні
описи контори (1944). Матеріали з особового складу (1944–1949).

Артемівський  відгодівельний  пункт  Українського  відділення  тресту
“Худобовідгодівля”, с. Артемівка, Печенізького району

Ф. Р-4572, 2 од. зб., 1936 р. Опис.

Відомостей про дату створення і ліквідації пункту немає.

Промислово-фінансовий план відгодівельного пункту (1936).

Харківська обласна станція захисту рослин Обласного управління виробництва і
заготівель сільського господарства

Ф. Р-6144, 119 од. зб., 1962–1972 рр. Опис.

Станція  була  створена  згідно  наказу  №  708а  Харківського  обласного  управління
виробництва і  заготівель сільськогосподарських продуктів  від 26 листопада 1962 р.
Основними  функціями  були:  керівництво  роботою  по  боротьбі  з  шкідниками  і
хворобами сільгоспкультур на території області. З 1965 р. станція підпорядковувалась
Харківському облуправлінню сільського господарства.  В січні  1973 р.  станція  була
ліквідована.

Накази  Міністерства  виробництва  і  заготівель  сільгосппродуктів,  Харківського
облуправління  виробництва  і  заготівель  сільгосппродуктів  (1962).  Накази  по  станції.
Положення про станцію (1963, 1970).  Штатні  розклади.  Річні  бухгалтерські  звіти,  звіти
про  фінансово-господарську  діяльність  станції,  районних  сільгоспуправлінь,  пунктів
(1962–1972).  Статистичні  звіти  станції  з  питань  основної  діяльності.  Відомості  про
боротьбу з шкідниками і хворобами сільгоспкультур в області. Інформаційні повідомлення
станції про появу шкідників та хвороб сільгоспкультур в області (1971, 1972).
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Харківська державна селекційна станція Управління науково-дослідних установ
Головного  управління  сільськогосподарської  пропаганди  Міністерства
сільського господарства УРСР

Ф. Р-6069, 243 од. зб., 1936–1956 рр. Опис.

Створена на підставі наказу Народного комісаріату землеробства СРСР від 2 серпня
1937 р.  на базі  селекційного відділу обласної  станції  буряківничого рільництва під
назвою:  Харківська  державна  селекційна  станція  Головного  сортового  управління
Народного  комісаріату  землеробства  СРСР.  Згідно  наказу  №  87  Міністерства
сільського господарства  СРСР від 8 березня 1956 р.  на базі  Харківської  державної
селекційної станції і інституту генетики і селекції Академії наук УРСР був створений
Український науково-дослідний інститут рослинництва,  селекції  і  генетики;  станція
припинила своє існування.

Накази та розпорядження по станції. Виробничо-фінансові плани станції. Плани науково-
дослідних робіт, тематичні плани науково-технічних робіт, звіти про їх виконання. Річні
звіти  про  фінансово-господарську  діяльність  станції.  Наукові  звіти  робітників  станції
(1949, 1955). Тематичні звіти лабораторій про наукові дослідження (1950–1955). Штатні
розклади (1940–1956). Акти про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками
станції (1945). Матеріали про реконструкцію станції (1937–1939). Протоколи виробничих
нарад, засідань наукової ради (1943–1956). Відомості про діяльність станції по наданню
допомоги  колгоспам  області  в  підвищенні  врожайності  (1947–1956),  про  поліпшення
селекційної,  насінницької  роботи,  про  боротьбу  з  шкідниками  рослин(1949–1952),  про
нагородження робітників станції орденами та медалями (1950–1952), про участь станції в
обласній сільгоспвиставці (1952–1953), у Всесоюзній сільгоспвиставці в м. Москва (1955).

Державна інспекція по карантину сільськогосподарських рослин по Харківській
області Міністерства сільського господарства СРСР

Ф. Р-5800, 213 од. зб., 1939–1940, 1944–1978 рр. Опис.

У  1934  р.  з  метою  контролю  за  експертизою  сільськогосподарської  продукції,
проведення  карантинних  заходів  була  утворена  державна  інспекція  по  карантину
сільськогосподарських  рослин  по  Харківській  області  Народного  комісаріату
землеробства СРСР. Згідно наказу Народного комісаріату землеробства СРСР від 11
жовтня 1944 р. інспекція була об’єднана з контрольно-насінницькою лабораторією та
отримала  назву  –  Державна  інспекція  насінницького  контролю  та  карантину
сільськогосподарських  рослин  по  Харківській  області  Народного  комісаріату
землеробства  СРСР.  В  1947  р.  були  організовані  обласні  інспекції  по  карантину
сільськогосподарських рослин. Відомості про ліквідацію відсутні.

Директиви,  накази,  розпорядження  Наркомату  землеробства  СРСР,  Міністерства
сільського господарства УРСР, Харківського обласного земельного відділу, Харківського
обласного  управління  сільського  господарства.  Накази  по  держінспекції.  Протоколи
виробничих нарад (1966–1978). Виробничі плани. Річні звіти про діяльність держінспекції.
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Харківська  обласна  інспектура  державної  комісії  по  сортовипробуванню
сільськогосподарських культур Міністерства сільського господарства СРСР

Ф. Р-5748, 2010 од. зб., 1959–1984 рр. Описи.

Харківська  обласна  інспектура  державної  комісії  по  сортовипробуванню  зернових
культур була створена 13 травня 1937 р. згідно наказу № 532К Народного комісаріату
землеробства СРСР від     10 травня 1937 р. Завданнями її було: виявлення найбільш
врожайних  та  цінних  для  районування  сортів  сільгоспкультур,  впровадження  їх  у
сільське господарство. Постановою № 934 Ради Міністрів СРСР від 7 березня 1950 р.,
наказом № 471 Міністерства  сільського господарства  СРСР від 17 березня 1950 р.
перейменована  в  Інспектуру  по  Харківській  області  державної  комісії  по
сортовипробуванню  зернових,  олійних  культур  і  трав  Міністерства  сільського
господарства  УРСР,  а  з  27  березня  1953  р.  отримала  назву  –  Харківська  обласна
інспектура державної комісії  по сортовипробуванню сільськогосподарських культур.
Ліквідована  згідно  наказу  №  319-15  ліквідаційної  комісії  Міністерства  сільського
господарства СРСР від 10 січня 1986 р.

Накази,  директиви,  розпорядження  Міністерства  сільського  господарства  СРСР,  УРСР.
Накази по інспектурі. Річні плани роботи і річні звіти інспектури та сортоділянок з питань
виробничої  діяльності.  Агрометеорологічні  звіти  інспектури  і  сортоділянок.  Протоколи
Республіканської комісії державної інспектури, виробничих нарад робітників інспектури,
наукової  та технічної  рад інспектури.  Матеріали про проведення агротехнічних заходів,
виведення нових сортів сільгоспкультур, обстеження діяльності сортодільниць. Відомості
про площі сортових посівів сільгоспкультур під врожай, створення і діяльність районних
сортодільниць,  про  врожайність  сільгоспкультур,  проведення  пропаганди  кращих
районованих сортів, нових агрозаходів, про участь у ВДНГ СРСР. Газетні статті та тексти
виступів по радіо робітників інспектури сортоділянок (1959–1977).

Харківська  обласна  ветеринарна  науково-виробнича  лабораторія  управління
сільського господарства Харківського облвиконкому

Ф. Р-5963, 360 од. зб., 1944–1968 рр. Опис.

Харківська  обласна  ветеринарно-бактеріологічна  лабораторія  земельного  відділу
виконавчого комітету Харківської обласної Ради депутатів трудящих була утворена в
1944  р.  Основні  завдання:  проведення  досліджень,  вивчення,  впровадження  у
виробництво нових методів з метою встановлення діагнозу хвороби тварин, причин їх
загибелі, виготовлення лікувально-профілактичних препаратів , керівництво роботою
міжрайонних  лабораторій..  Згідно  наказу  № 17 Харківського  обласного  управління
виробництва  і  заготівель  сільськогосподарських  продуктів  від  21  січня  1965  р.
лабораторія  була  перейменована  в  Харківську  обласну  ветеринарну  науково-
виробничу лабораторію. Відомості про дату закриття відсутні.

Накази, розпорядження Народного комісаріату землеробства УРСР, Управління сільського
господарства Харківського облвиконкому , земельного відділу Харківського облвиконкому.
Плани  роботи  лабораторії  і  міжрайонних  ветеринарних  лабораторій.  Річні  звіти
лабораторії  і  підвідомчих  установ  з  питань  основної  діяльності.  Епізоотичні  журнали,
карти  Харківської  області  (1944–1966).  Протоколи  виробничих  нарад  (1947–1952).
Відомості  про  діяльність  міжрайонних  лабораторій,  про  хворобу  худоби  та  тварин  по
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районам області (1948–1966), оздоровлення їх в господарствах (1950–1952), про діяльність
дезінфекційних  загонів  обласної  та  міжрайонних  ветеринарних  лабораторій  (1958).
Документи про діяльність профспілкового комітету лабораторії (1944–1968).

Харківське  губернське  лісове  управління  Народного  комісаріату  землеробства
УСРР, його лісництва і інспектори лісів Харківської губернії

Ф. Р-186, 728 од. зб., 1918–1925 рр. Описи.

Губернське  лісове  управління  утворено  на  підставі  розпорядження  Лісового
управління  Народного  комісаріату  земельних  справ  УСРР  від  26  січня  1922  р.
Лісництва виникли на підставі декрету Раднаркому України від 3 квітня 1920 р. Лісове
управління ліквідоване наказом Всеукраїнського управління лісів від 27 червня 1925
р., а лісництва підпорядковані безпосередньо цьому управлінню.

Накази, розпорядження, циркуляри, інструкції Всеукраїнського Центрального управління
лісами, відділів Народних Комісаріатів землеробства СРСР та УСРР, лісового підвідділу
Харківського губернського земельного відділу з питань основної діяльності (1920–1925).
Накази,  розпорядження  гублісоуправління  (1922–1925).  Протоколи    1-го  Харківського
земельного губернського з’їзду (1919), засідань технічної колегії гублісоуправління (1922),
засідань  лісної  Ради  гублісоуправління  (1922–1925),       2-го  Харківського
лісогосподарського з’їзду (1923),  Харківської  губернської  міжвідомчої  лісосічної  комісії
(1922–1925).  Річні  виробничі  плани  проведення  лісозаготівель  лісгоспами  (1923–1925),
господарські  плани лісництв  (1924–1925),  господарські  плани гублісоуправління (1922–
1923).  Річні  звіти  про  роботу  гублісоуправління  ,  його  відділів  (1922–1925),  звіти  про
фінансово-господарську  діяльність  лісництв  (1922–1923).  Матеріали  про  діяльність
Зміївського лісництва (1918), про експлуатацію колишніх приватних лісів повітів (1919),
обстеження лісосічного фонду заготівлі лісоматеріалів в повітах (1920–1922), проведення
перепису лісів в Харківській губернії (1920), про лісоуправління і лісоохорону в повітах
(1922), про участь у 1-й Харківській губернській сільгоспвиставці (1922), про створення та
діяльність лісних курсів робітників Донецької,  Полтавської та Харківської губерній при
Старо-Мерчанській  агрошколі  Валківського  району  (1923–1925),  про  відвід  лісосік,
відпуск  лісу  підприємствам  (1923–1924),  про  діяльність  лісничих  у  Ізюмському  повіті
(1920–1923).  Анкети-відомості  про  лісництва  губернії  (1923–1924).  Листування  з
підприємствами,  установами про використання лісів,  їх діяльність,  про облік лісів,  про
боротьбу  з  порушниками  та  викрадачами  лісів,  про  прийом-передачу  господарств
лісництв, листування з особового складу лісництв.

Харківське окружне управління лісами Народного комісаріату земельних справ
УСРР

Ф. Р-851, 5 од. зб., 1927–1929 рр. Опис.

Почало функціонувати 7 березня 1923 р. Ліквідовано в 1930 р. в зв’язку з ліквідацією
округів.

Вказівки,  інструкції,  циркуляри  Вищої  Ради  Народного  господарства  СРСР,  Народного
комісаріату  земельних  справ  УСРР,  Харківського  окружного  виконавчого  комітету  рад
робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів  (1927).  Відомості  про
індивідуальне  користування  ділянками  лісів  і  землі  у  Валківському,  Нововодолазькому,

462



Люботинському,  Мереф’янському,  Зміївському,  Харківському,  Охтирському,
Кирилівському районах. Службові записки лісничих. Матеріали розслідування скарги на
лісничого  Гутянського  лісового  господарства  (ухвала  окружного  суду,  статті  в  газетах,
постанова народного слідчого, інше). Листування з установами, підприємствами, органами
влади про  наділення  і  використання  земельних  наділів,  про  покарання  лісокрадів,  про
свавільну  рубку  лісу,  про  вилучення  лісів  із  земельних  товариств,  кількість  лісових
ділянок,  які  передано  в  користування  індивідуальним  господарям,  про  забезпечення
авіапромисловості  деревиною  та  інше  (1927–1928).  Відомості  про  робітників
Люботинського,  Чугуївського,  Охтирського,  Вовчанського,  Зміївського,  Харківського,
Гутянського лісництв (1929), списки робітників окружного управління лісами, державних
лісництв, районних лісників (1928).

Харківський  обласний  лісогосподарський  та  агромеліоративний  трест
(Харобллісгосптрест) Українського управління лісового господарства

Ф. Р-1657, 766 од. зб., 1932–1936 рр. Описи.

Утворений  26  вересня  1932  р.  на  підставі  наказу  Всеукраїнського  державного
лісогосподарського  тресту  (Укрдержліс)  від  25  вересня  1932  р.  Завдання  тресту
полягали  в  тому,  щоб  проводити  по  лісгоспах  лісорозробки,  лісоексплуатацію,
лісокультурні  роботи та  лісозаготівлю,  як  для внутрішнього  споживання,  так  і  для
експорту, насадження полезахисних смуг, закріплення та заліснення пісків, утворення
розсадників, заготівлю насіння і т. п. Ліквідований і 1 листопада     1936 р. на підставі
наказів  Українського  управління  лісового  господарства  від  26  жовтня  1936  р.  та
Харобллісгосптресту від 1 листопада 1936 р.

Накази,  розпорядження  Українського  управління  державних  лісів,  Українського
Управління лісового господарства, тресту та лісгоспів.  Плани агролісомеліорації (1933),
виробничі  плани,  плани посівної  кампанії  тресту,  лісгоспів  (1932–1936).  Промфінплани
тресту, лісгоспів і звіти про їх виконання. Протоколи нарад директорів лісгоспів (1933).
Протоколи  загальних  зборів  робітників  лісгоспів  (1934).  Звітність  лісгоспів  по
будівництву, заготівлі та вивозу лісоматеріалів. Штатні розклади лісгоспів, тресту (1932–
1935).  Акти  по загибель  посівів  лісів  (1933,  1934).  Відомості  про стан  і  використання
лісних фондів, лісонасадження, заготівлю, вивезення лісу на експорт, про лісокультурні та
лісні  роботи,  наявність  озер  та  ставків  по  лісгоспах,  виконання  планів  лісозаготівель,
механізацію робіт на лісорозробках, про стаханівський рух серед робітників лісгоспів, про
підготовку кадрів на курсах бригадирів лісокультур та курсах кваліфікованих робітників
по збору  лісного  насіння  (1933–1936),  про діяльність  бюро робітничого  винахідництва
лісгоспів  (1933).  Паспорти-карти  лісгоспів  (1935).  Списки  робітників  тресту,  лісгоспів
(1933–1935).

Харківське обласне відділення Українського тресту “Укрплодолісорозсадник” та
його виробнича насінницька дільниця

Ф. Р-4908, 440 од. зб., 1944–1958 рр. Опис.

Точна  дата  утворення  невідома,  але  відомо,  що  Харківське  відділення
“Агролісомеліоративних розсадників” відновило свою діяльність у 1949 р.  Основні
функції:  керівництво  підвідомчими  лісгоспами,  розташованими  в  Харківській,
Полтавській, Сумській областях.  Ліквідоване у 1958 р.

463



Накази,  розпорядження  Народного  комісаріату  землеробства  СРСР,  Міністерства
сільського господарства УРСР, Харківського облвиконкому. Накази по конторі, відділенню
(1945–1959). Протоколи виробничих,  технічних нарад робітників лісорозсадників (1947,
1958),  директорів  лісорозсадників  (1949).  Виробничо-фінансові  плани  контори,
лісорозсадників,  відділення  (1945–1958).  Звіти  про  фінансово-господарську  діяльність
контори,  лісорозсадників,  відділення  (1946–1958).  Агрозвіти  розсадників  (1958),
агрометеорологічні,  гідрометеорологічні  огляди  (1949–1959).  Списки  робітників
відділення  (1950),  лісорозсадників,  відділення  (1955).  Баланси  розсадників  (1944).
Матеріали  про  участь  у  соцзмаганнях  робітників  контори,  відділення  (1945–1954),  у
Всесоюзній  сільськогосподарській  виставці  (1951),  про  діяльність  профспілкової
організації  відділення  (1955–1957).  Карти  площ,  зайнятих  садами  та  ягідниками  у
розсадниках відділення (1954). Ґрунтові карти розсадників відділення.

Обласне управління лісів місцевого значення Харківського обласного земельного
управління

Ф. Р-1744, 494 од. зб., 1933–1938 рр. Описи.

Утворене на  підставі  Постанови  президії  Харківського облвиконкому від 28 квітня
1933  р.  з  метою  господарського  управління  та  охорони  лісів  колгоспного
користування. Ліквідоване постановою Раднаркому УРСР від 27 жовтня 1939 р.

Накази,  розпорядження,  директиви  тресту  “Київліс”,  Харківського  обласного
лісоуправління  про  лісовпорядження,  організацію  райлісгоспів,  райлісництв,  агро-  та
лісокультурні роботи, упорядження лісорозсадників, передачу лісів, хід лісозаготівель. Плани
по  лісоексплуатації  та  агролісомеліорації  (1932–1943),  виробничо-фінансові  плани
управління,  лісгоспів.  Протоколи  виробничих  нарад  райлісгоспів  (1935–1938),  загальних
зборів колективу управління (1934–1935). Матеріали обстеження стану лісгоспів, про участь
у соцзмаганні робітників лісгоспів, по розміщуванню позик 2 п’ятирічки (1935–1936), про
впровадження  нових  методів  проведення  лісокультурних  робіт,  по  заочному  навчанню  на
курсах (1935), проведення місячних курсів по агролісомеліорації у Чугуївсько-Бабчанському
лісотехнікумі  (1935–1936),  курсів  бригадирів  (1935–1938)  та  лісотехніків  (1938).  Картки-
паспорти лісових угідь райлісгоспів (1934).

Управління  лісами  зеленої  зони  м.  Харкова  Головного  управління  лісового
господарства  і  полезахисного  лісорозведення  Міністерства  сільського
господарства УРСР

Ф.Р-5230, 389 од. зб., 1953-1959 рр. Опис.

Організоване  17  червня  1953  р.  на  базі  Харківського  міжобласного  управління
лісового  господарства  Міністерства  лісового  господарства  УРСР,  на  підставі
постанови  Ради  Міністрів  УРСР  від  30  травня  1953  р.   №  1096.  Було  в
підпорядкуванні Головного управління лісового господарства Міністерства сільського
господарства  УРСР,  яке  з  16  квітня  1954  р.  отримало  назву:  Головне  управління
лісового  господарства  і  полезахисного  лісорозведення  Міністерства  сільського
господарства УРСР. Установа розроблена і здійснювала заходи з ведення господарства
у  державних  лісах  ,  а  також  контролювала  роботи  в  колгоспних  лісах.  Їй
підпорядковувались  механізовані  лісгоспи,  одна  лісна  механізована  станція,  та
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виробнича дільниця. Постановою Ради Міністрів УРСР від 24 грудня 1958 р. №1802
Управління ліквідоване з 1 лютого 1959 р.

Рішення,  накази,  директивні  документи керівних організацій.  Плани,  звіти,  довідки
про  роботу  управління  та  про  стан  лісів  (1953-1959).  Матеріали  про  діяльність  мережі
лісових  установ  (1953-1959).  Документи  про  діяльність  відділів  управління:  капітального
будівництва,  охорони лісів,  використання лісів,  лісових культур  і  меліорації  та   інших за
1953-1955рр. Фінансові звіти (1953-1959). Ліквідаційний баланс (1959).   

Харківське  лісове  промислове  господарство  “Харліспромгосп”  Міністерства
лісової промисловості УРСР

Ф. Р-3740, 366 од. зб., 1936, 1943–1948 рр. Опис.

Створено згідно наказу № 36 Народного комісаріату лісової промисловості УРСР від
24 серпня   1943 р. Основні функції: управління лісами та їх охорона. Ліквідовано 1
лютого 1949 р. на підставі наказу № 301 по тресту “Київліс”.

Накази, розпорядження, вказівки Наркомлісу СРСР, УРСР, “Київлісу”,  Харліспромгоспу.
Накази  по  ліспромгоспу  та  автоколоні  (1945–1946).  Виробничі  плани  (1945–1948),
промфінплани  ліспромгоспу  (1945,  1947),  звіти  про  діяльність.  Відомості  про  облік
лісового фонду (1943–1946). Листування з підприємствами з питань основної діяльності
(1943–1947). Матеріали з особового складу ліспромгоспу, лісопункту.

Харківське міжрайонне лісове господарство Харківського обласного управління
лісового господарства і лісозаготівель

Ф. Р-6188, 285 од. зб., 1943–1980 рр. Опис.

Точної дати створення лісгоспу немає. Відновив діяльність 1 вересня 1943 р. В різні
роки лісгосп  підпорядковувався:  Харківському територіальному управлінню лісової
охорони і лісозаготівель (1943–1959), Харківському обласному управлінню сільського
господарства (1959–1960), Харківському обласному управлінню лісового господарства
і  лісозаготівель  (1960–1982).  Основні  функції  лісгоспу:  проведення  лісозаготівель,
охорона лісів, виробництво товарів народного споживання з відходів лісної продукції. 

Річні техпромфінплани лісгоспу, плани розвитку сільгоспвиробництва, використання лісів.
Звіти  про  захист  лісів  від  шкідників,  про  боротьбу  з  пожежами  в  лісах.  Текстові  та
статистичні  звіти  лісгоспу  з  питань  діяльності.  Плани  і  звіти  лісгоспу  по  науковій
організації  праці  (1968–1975).  Звіти  про  обстеження  лісів.  Матеріали  про  діяльність
винахідників та раціоналізаторів лісгоспу, про виконання робітниками умов соцзмагання,
діяльність профспілкового комітету лісгоспу.

Харківське обласне управління лісового господарства та заготівлі Міністерства 
лісового господарства та лісозаготівлі УРСР

Ф.Р-5229, 2288 од. зб., 1945-1970 рр. Опис

Створено  у  1937  р.  як  Харківське  територіальне  управління  лісоохорони  та
лісонасадження.  1947  р.  перейменоване  на  Харківське  управління  Міністерства
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лісового  господарства  УРСР.  З  липня  1953  р.  до  лютого   1954  р.  мало  назву:
управління  лісового  господарства.  Перебувало  у  віданні  управління  сільського
господарства  і  заготівлі  Харківського  облвиконкому.  1954  р.  перетворено  на
управління лісового господарства і полезахисного лісорозведення. Постановою Ради
Міністрів  УРСР  від  30  листопада  1959  р.  об’єднано  з  таким  самим  управлінням
Полтавського  облвиконкому  у  Харківське  міжобласне  управління  лісового
господарства і  лісозаготівлі.  З 1 січня 1962 р. реорганізоване у Харківське обласне
управління лісового господарства і лісозаготівлі. В травні 1966 р. передане у відання
Міністерства лісового господарства і лісозаготівлі УРСР.

Накази по управлінню (1943-1953). Генеральні плани розвитку лісового господарства на
1956-1970рр.,  перспективні  плани  створення  лісонасаджень  (1958-1965),  відновлення
цінних  лісових  масивів  (1951-1955).  Плани,  звіти,  доповіді  про  діяльність  управління
(1943-1951, 1959) та лісгоспів  (1956),   про протипожежну охорону лісів  та боротьбу зі
шкідниками, про випуск та реалізацію продукції з деревини. Протоколи нарад працівників
лісового господарства. Відомості про наявність, стан та облік лісового фонду (1945-1950).
Документи про відвід лісових дільниць для державних та суспільних потреб (1947-1949).
Угоди про соцзмагання між лісгоспами та відомості про їх виконання (1946-1953).

Харківське  хімічне  лісове  господарство  “Харківхімлісгосп”  Українського
республіканського тресту “Укрлісхім”

Ф. Р-5058, 9 од. зб., 1946–1948 рр. Опис.

Відомості про дати створення і ліквідації господарства відсутні.

Матеріали до особового складу Пісківської, Петрівської, Слов’янської, Червонооскільської
лісових ділянок, Харківського хімічного лісгоспу, його підсобного господарства (накази,
відомості  по  нарахуванню  зарплати).  Інвентаризаційний  баланс  споруд  господарства
(1946–1947).

Лісове  господарство  Балаклійської  районної  спілки  сільськогосподарських
колективів

Ф. Р-3867, 9 од. зб., 1929–1931 рр. Опис.

Створене 21 грудня 1927 р. Ліквідоване в 1932 р.

Вказівки,  циркуляри  Українського  меліоративного  тресту,  органів  влади  з  питань
діяльності.  Фінансові  плани  лісового  господарства  Харківського  округу  (1930–1931).
Протоколи нарад фахівців лісових господарств району (1931). Звіти про заготівлю насіння
лісовими господарствами (1931). Відомості про проведення інвентаризації лісоматеріалів
у  лісових  господарствах  району  (1931).  Ціни  на  будівельні  лісові  матеріали  (1931).
Матеріали до особового складу (1931).
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Ізюмське  лісове  промислове  господарство  Українського  державного  союзно-
республіканського  промислового  сировинного  лісозаготівельного  тресту
“Київліс”

Ф. Р-5059, 26 од. зб., 1943–1946 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації господарства відсутні.

Накази  та  циркуляри Народного комісаріату  лісової  промисловості  УРСР, Українського
державного  республіканського  промислового  лісозаготівельного  тресту  “Київліс”
надіслані для виконання і до відому. Накази по Ізюмському господарству    (1943-1946).
Річні  баланси господарства  звіти з основної  діяльності  (1944–1945).  Списки робітників
підвідомчих лісових ділянок (1943–1946).
Матеріали з особового складу Ізюмського лісового господарства, Гончарівської, 
Пісківської, Червонооскільської, Слов’янської, Петрівської лісових ділянок (1943–1946).

Ізюмське лісове господарство лісозаготівлі  Харківського обласного управління
лісового господарства і лісозаготівель

Ф. Р-5933, 137 од. зб., 1943–1966 рр. Опис.

Точна дата створення установи невідома. В лютому 1943 р. відновила діяльність під
назвою  Ізюмське  лісове  господарство  (лісгосп).  З  1953  р.  підпорядковувалось
Харківському обласному управлінню лісового господарства.  З 1 січня 1955 р. мало
назву: Ізюмське механізоване господарство. Постановою Ради Міністрів УРСР від 30
листопада  1959  р.  №  1834  перейменоване  в  Ізюмське  лісове  господарство
Харківського територіального управління лісоохорони і лісонасаджень, з 11 січня 1960
р. – в Ізюмське лісове господарство лісозаготівлі Харківського обласного управління
лісового господарства і лісозаготівель.

Накази,  розпорядження,  вказівки  Харківського  обласного  управління  лісового
господарства  і  лісозаготівель,  міжобласного управління  лісового господарства  з  питань
основної діяльності (1943–1962). Накази по станції, господарству. Техпромфінплани і звіти
про  фінансово-господарську  діяльність  господарства.  Схема-карта  Ізюмського  лісгоспу
(1963). Плани, описи, огляди лісонасаджень (1963). Матеріали обстеження лісних культур
(1965–1966). Штатні розклади господарства (1943–1971).

Жовтневе лісогосподарське і лісозаготівельне підприємство (лісгосп) 
Харківського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель

Ф. Р-6366, 671 од. зб., 1943–1973 рр. Описи.

Точної  дати  створення  лісгоспу  немає,  але  відомо,  що  лісгосп  відновив  свою
діяльність  26  серпня  1943  р.  В  різні  роки  підпорядковувався:  Харківському
територіальному  управлінню  лісової  охорони  і  лісонасаджень  (1943–1947),
Харківському  управлінню  лісового  господарства  (1948–1953),  Управлінню  лісами
зеленої  зони  м.  Харкова  (1953),  Управлінню  лісового  господарства  (1959),
Харківському обласному управлінню лісового господарства і лісозаготівель (1962).
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Накази,  розпорядження,  циркуляри  Харківських  управлінь  лісоохорони,  лісового
господарства . Накази по лісгоспу (1943–1965). Протоколи технічних нарад (1943–1955).
Річні плани лісокультурних робіт (1944–1949), техпромфінплани (1946–1973). Річні звіти з
питань  діяльності,  бухгалтерські  та  статистичні  звіти  лісгоспу  по  всіх  напрямках
діяльності. Штатні розклади лісгоспу. Договори на соцзмагання лісгоспів і матеріали до
них. Огляди санітарного стану лісів (1956). Матеріали про участь лісгоспу у Всесоюзному
соцзмаганні  (1956),  про  боротьбу  з  шкідниками  лісів  (1959–1964),  про  боротьбу  з
пожежами (1965), про відвід земель держлісфонду для організацій і установ (1970–1973),
про роботу первинної організації науково-технічного товариства (1968–1973), про роботу
раціоналізаторів  та  винахідників  (1971–1972),  про  розвиток  мисливського  господарства
(1971-1972).

Харківська агролісомеліоративна експедиція Всесоюзного  проектно-дослідного
об’єднання “Агролісопроект" 

Ф. Р-4354, 693 од. зб., 1949–1953 рр. Описи.

Проектна  організація, утворена на підставі наказу Міністерства лісового господарства
СРСР від     10  лютого  1949 р.  з  метою здійснення  плану  перетворення  природи.
Займалась  складанням  проектів  створення  захисних  лісових  насаджень.
Обслуговувала  Сумську,  Полтавську,  Харківську,  Дніпропетровську  та  інші  області
Лівобережної частини УРСР. Ліквідована наказом № 3 Головного управління лісного
господарства СРСР від 5 травня 1953 р.

Накази,  розпорядження,  інструкції  Міністерства  лісового  господарства  УРСР,
Республіканського тресту “Агролістрест”, об’єднання “Агролісопроект” з питань основної
діяльності  (1949–1953).  Накази  по  станції.  Положення  про  станцію  (1953).  Виробничі
плани.  Протоколи  технічних  нарад  працівників.  Фінансові  звіти,  звіти  про  діяльність
експедиції.  Штатні  розклади.  Списки робітників  експедиції  (1949–1951).  Матеріали про
участь  працівників  станції  у  соцзмаганні,  по  організації  роботи  лісозахисних  станцій,
створення  лісонасаджень,  про  виконання  проектних  завдань  будівельних  об’єктів,  про
діяльність Всесоюзного науково-технічного товариства (1951). Акти, схеми, відомості про
заліснення ярів, балок. Лабораторні аналізи ґрунту.

Харківська зональна лісонасінницька станція

Ф. Р-6054, 150 од. зб., 1949–1968 рр. Опис.

Створена  згідно  Постанови  № 1183  Ради  Міністрів  СРСР від  24  березня  1949  р.,
наказу № 239 Міністерства лісового господарства СРСР від 8 квітня 1949 р., наказу №
1 по станції від 18 жовтня 1949 р. з метою контролю за виконанням правил заготівлі,
обробки, обліку лісного насіння, надання методичної допомоги лісгоспам, проведення
експертизи лісного насіння.

Накази,  розпорядження,  вказівки  Міністерства  лісового  господарства  СРСР,  УРСР,
Всесоюзної лісонасінницької станції з питань діяльності. Накази по станції. Виробничо-
фінансові  плани,  протоколи  виробничих  нарад.  Річні  звіти  про  діяльність  станції.
Матеріали про участь  робітників  станції  у  соцзмаганні.  Положення про станцію (1957,
1967) та штатні розписи.
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Чугуївська лісозахисна станція Міністерства лісового господарства УРСР 

Ф. Р-4763, 323 од. зб., 1948–1953 рр. Опис.

Утворена у 1948 р. Ліквідована рішенням Харківського облвиконкому від 22 червня
1953  р.  про  об’єднання  Чугуївської  лісозахисної  станції  з  Чугуївською  машинно-
тракторною станцією.

Накази,  розпорядження  Міністерства  лісового  господарства  УРСР,  накази  по  станції,
положення  про  станцію  (1949).  Річні  промфінплани  станції,  річні  звіти  з  основної
діяльності. Штатні розклади. Колективний договір, укладений між адміністрацією станції
та профспілковим комітетом (1951, 1953). Технічна документація на будівництво об’єктів
станції (1949, 1953). Матеріали до особового складу.

Харківський  обласний  державний  трест  по  шовківництву  Української
республіканської контори шовківництва

Ф. Р-5950, 618 од. зб., 1938–1969 рр. Описи.

7  травня  1934  р.  згідно  наказу  Наркомату  землеробства  СРСР  була  створена
Харківська контора по шовківництву. Наказом № 461 Міністерства технічних культур
УРСР від 26 вересня 1946 р. та наказом № 66 Управління шовківництва УРСР від 26
жовтня 1946 р. контора реорганізована в Харківський обласний трест по шовківництву
(Облшовк).  Завданнями  тресту  були:  розвиток  шовківництва,  виробництво
шовкопрядів,  заготівля  та  первинна  обробка  коконів,  вирощування  посадкового
матеріалу, розширення кормової бази шовківництва на території області. У різні роки
трест безпосередньо підпорядковувався: Управлінню шовківництва “Укршовк” (1947–
1958),  Харківському  обласному  управлінню  сільського  господарства  (1959–1961),
Українській республіканській конторі шовківництва “Укршовк” (березень 1961–1969).

Накази, інструкції Комісаріату текстильної промисловості УРСР; Міністерства сільського
господарства УРСР, Головного управління шовкозаготівель, Української республіканської
контори шовківництва  (1943–1969).  Накази по тресту (1949–1969).  Статути,  положення
про трест, контору, міжрайонні пункти, контори по шовківництву (1946–1962). Акти про
збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками  господарствам  контори  (1943,
1944). Протоколи зборів робітників тресту (1952,          1955–1961), витяги з протоколів
засідань правлінь колгоспів Білопільського району Сумської  області (1939). Річні плани
колгоспів  по експлуатації  кормової  бази шовкопряда (1941,  1945),  виробничо-фінансові
плани роботи тресту та міжрайконтор (1946–1969). Річні звіти контори, тресту з питань
діяльності  (1945–1969).  Списки  передовиків  шовківництва  по  Харківській  та  Сумській
областях  (1945–1947,  1952–1968).  Відомості  про  обстеження  фінансово-господарської
діяльності  тресту  та  райконтор  (1951–1969).  Соціалістичні  зобов’язання  колективів
Харківського та Сумського трестів (1947–1948). Відомості, картки, плани-схеми кормової
бази шовкопряда по районах Сумської  та Харківської  областей (1938–1940, 1946–1947).
Паспорти тутових розсадників Харківської області (1952–1953). Матеріали про відвід лісів
для створення Богодухівського племінного пункту тутового шовкопряду (1938), про участь
в  обласній  сільськогосподарській  виставці,  про  будівництво  Ізюмської  коконосушарки
(1960), про діяльність профспілкового комітету тресту (1949–1969).
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Богодухівська  міжрайонна  шовківницька  контора  Харківського  обласного
державного тресту шовківництва

Ф. Р-5330, 46 од. зб., 1949–1955 рр. Опис.

Була створена 7 травня 1949 р. згідно наказу № 50 Харківського обласного державного
тресту шовківництва з метою здійснення контролю в колгоспах Харківської і Сумської
областей по вирощуванню дубового шовкопряду. Ліквідована 15 березня 1956 р.

Накази Харківського обласного шовкотресту (1949–1955). Накази по конторі (1951–1955).
Річні плани заготівлі коконів (1953–1955). Річні звіти про діяльність контори. Генеральні
плани  (схеми)  земельних  ділянок  (1955).  Відомості  про  нарахування  заробітної  плати
робітникам контори (1949–1955). Штатні розклади контори (1951–1955).

Харківська  обласна  контора  бджільництва  Республіканської  контори
бджільництва Міністерства сільського господарства УРСР

Ф. Р-5964, 245 од. зб., 1944–1965 рр. Опис.

Відомостей  про  дату  створення  контори  немає,  але  відомо,  що  згідно  з
розпорядженням № 458 Ради народних комісарів УРСР від 30 травня 1944 р. контора
відновила  діяльність  з  1  серпня  1944  р.  з  підпорядкованістю  Українській
Республіканській конторі бджільництва Наркомзему УРСР, а з 21 березня 1947 р. –
Міністерству  сільського  господарства  УРСР.  Основні  функції  контори:  розвиток
бджільництва  в  радгоспах  і  колгоспах  області,  керівництво  діяльністю  в  області
бджільництва та надання допомоги господарствам у придбанні необхідних матеріалів,
інвентарю тощо.

Накази  Народного  комісаріату  землеробства  УРСР,  Міністерства  землеробства  УРСР,
Української Республіканської контори бджільництва.  Накази по конторі.  Положення про
контору  (1944,  1947).  Річні  фінансово-господарські  плани  контори,  плани  розвитку
бджільництва в господарствах області (1946–1964), агрозооплани (1956–1964). Звіти про
розвиток  бджільництва,  виробничо-технічні  звіти.  Протоколи  міжобласних  нарад
керівників  обласних  контор  (1946),  обласних  нарад  районних  агрономів  (1948–1953),
обласних нарад зоотехніків по бджільництву (1960–1965). Статті з питань бджільництва,
надруковані у пресі (1949). Відомості про розвиток бджільництва в господарствах області
(1947–1965), про діяльність районних бджілоприймальників (1947), про участь робітників
у соцзмаганні (1948–1964), про участь контори в обласній сільгоспвиставці (1949, 1956).

Харківська обласна контора Всеукраїнського колгоспного центру бджільницьких
товарних пасік

Ф. Р-4450, 5 од. зб., 1932 р. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Обіжники  (1932).  Відомості  про  використання  кредитів,  отриманих  на  будівництво
приміщень контори (1932). Листування з установами і підприємствами з питань діяльності
(1932).
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Управління меліорації і водного господарства виконавчого комітету Харківської
обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-6105, 242 од. зб., 1954–1969 рр. Опис.

Створене згідно рішення Харківського облвиконкому  від 19 липня 1954 р. З 1 січня
1963  р.  по        16  грудня  1964  р.  знаходилось  під  порядкуванням  Харківського
(сільського) облвиконкому. Рішенням сесії обласної Ради депутатів трудящих від 28
грудня  1965  р.  управління  було  реорганізоване  в  управління  меліорації  і  водного
господарства Харківського облвиконкому. Відомості про дату закриття відсутні.

Розпорядження,  накази  Державного  комітету  водного  господарства  УРСР,  Харківського
облвиконкому  з  питань  діяльності  (1965–1968).  Накази  по  управлінню.  Плани  робіт
управління по розвитку водогосподарських робіт в області, фінансові плани управління.
Звіти управління (1954–1958).  Положення про Управління (1966).  Протоколи технічних
нарад (1964–1967). Матеріали про діяльність та стан зрошення в колгоспах, будівництво та
використання зрошених об’єктів, проведення робіт по осушенню боліт у колгоспах. Акти
приймання в експлуатацію водогосподарських споруд у колгоспах області. Матеріали про
діяльність профспілкової організації управління (1964–1969).

Управління  в  справах  мисливського  господарства  виконавчого  комітету
Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-5865, 105 од. зб., 1944–1953 рр. Опис.

Постановою  №  120  Ради  Народних  Комісарів  УРСР  від  10  січня  1941  р.  для
здійснення  догляду  за  веденням  мисливського  господарства  та  мисливського
промислу, при Харківському обласному виконкомі була створена державна інспекція
по мисливському промислу яка розпочала діяльність   1 жовтня 1944 р. Постановою №
572 Ради Міністрів  УРСР від 8 квітня 1946 р.  та постановою № 836 Харківського
облвиконкому  від  10  червня  1946  р.  інспекція  була  реорганізована  в  Харківське
обласне управління в справах мисливського господарства при виконкомі Харківської
обласної  Ради  депутатів  трудящих.  Згідно  рішення  №  863  виконкому  Харківської
обласної Ради депутатів трудящих від 8 червня 1953 р. Обласне управління в справах
мисливського господарства було ліквідовано.

Накази  начальника  по  управлінню  (1946–1953).  Протоколи  ради  представників
мисливських  установ  (1946–1952).  Плани  роботи  управління,  розвитку  мисливського
господарства області (1948–1953). Карти мисливських господарств та заказників (1952).
Штатні розклади (1946–1953). Відомості про проведення обласних та районних виставок
мисливських  собак  (1947–1952),  про  догляд  за  природою  громадських  мисливських
інспекторів  (1948–1953),  про  знищення  вовків,  про  заготовку  хутра  (1945–1951).
Матеріали про діяльність підвідомчих мисливських заказників (1944–1953), про створення
обласних добровільних товариств мисливців та рибалок (1946), про проведення обласних
стрілецько-стендових  змагань  (1947),  про діяльність  обласної  кінологічної  ради (1947),
обласного  добровільного  товариства  охорони  природи  (1950).  Річні  звіти  інспекції
(управління) з питань основної діяльності (1945–1953).

471



Управління  колгоспних  тваринницько-товарних  ферм  “Облколгоспферма”
Харківського обласного земельного управління

Ф. Р-4674, 1 од. зб., 1932–1934 рр. Опис.

Почало функціонувати з 16 грудня 1932 р. Ліквідовано 8 травня 1934 р. згідно наказу
Харківського обласного земельного управління від 5 травня 1934 р.

Накази по управлінню “Облколгоспферма”.

Кінне управління Харківського обласного земельного управління 

Ф. Р-4675, 1 од. зб., 1934 р. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Накази по управлінню (1934).

Харківська обласна контора Українського державного колгоспного тютюнового
центру “Укртютюнколгоспцентр”

Ф. Р-4692, 1 од. зб., 1932 р. Опис.

Відомості про дати створення і ліквідації відсутні.

Накази по конторі (1932).

472



Розділ 11. УСТАНОВИ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 Управління  окружного  інженера  Харківського  окружного  виконавчого  комітету  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 Головне управління архітектури та містобудування виконкому Харківської обласної ради
народних депутатів

 Управління  головного  архітектора  м.  Харкова  виконкому  Харківської  міської  ради
депутатів трудящих

 Управління  капітального  будівництва  (УКБ)  виконкомів  Харківської  обласної  та
Харківської міської рад депутатів трудящих

 Харківські обласні виробничі організації сільського будівництва

 Будівельне  управління  Харківського  міськвиконкому  рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів

 Управління шкільного будівництва Харківського міського відділу народної освіти

 Головне управління з будівництва у Харківському економічному районі (Головхарківбуд)
Міністерства будівництва УРСР

 Районні відділи з будівництва в колгоспах

 Районні міжколгоспні будівельні організації

 Обласне міжколгоспне об’єднання з будівництва “Облміжколгоспбудоб’єднання” та його
спеціалізована  пересувна  механізована  колона  №  5  Українського  міжколгоспного
об’єднання з будівництва “Укрміжколгоспбуд” (ОАФ)

 Територіально-будівельне  об’єднання  з  будівництва  промислових  підприємств  у
Харківській області (“Харківбуд”)  

 Харківські  будівельно-монтажні  управління  всесоюзних  і  республіканських  трестів  з
відбудови та реконструкції промислових підприємств (ОАФ)

 Будівельно-монтажний трест “Харківстальконструкція” Головного управління з монтажу
металоконструкцій  та  збірного  залізобетону  “Укрголовстальконструкція”  Міністерства
монтажних та спеціальних будівельних робіт УРСР.

 Трест “Електромонтаж конструкція” Міністерства монтажних і спеціальних будівельних
робіт УРСР

 Державний ордена Леніна трест “Південелектромонтаж” ім. 50-річчя Радянської України
Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

 Державний  будівельно-монтажний  трест  №  91  Ради  народного  господарства
(Раднаргоспу) Харківського економічного адміністративного району

 Державний союзний трест з монтажу електрообладнання електростанцій та підстанцій
(Електропівденмонтаж)  Головного  управління  з  монтажу  електрообладнання
електростанцій та підстанцій (Головелектромонтаж) Державного виробничого комітету з
енергетики та електрифікації СРСР

 Державний  союзний  ордена  Трудового  Червоного  Прапора  монтажний  трест
“Теплоенергомонтаж” Міністерства енергетики та електрифікації СРСР

 Житлово-будівельний трест № 2 “Житлобуд-2” спеціалізованого будівельного комбінату
“Харківжитлобуд” Міністерства будівництва УРСР



 Міжобласний  проектно-технологічний  трест  з  організації  та  технічної  допомоги
будівництву  (“Харківторгтехбуд”)  Головного  технічного  управління  Міністерства
промислового будівництва УРСР

 Міжобласний трест з виробництва монтажних конструкцій, механізмів, пристосувань та
санітарно-технічного  обладнання  (“Проммонтажконструкція”)  Головного  управління
промислових  підприємств  і  механізації  „Укрголовмехпром”  Міністерства  монтажних  і
спеціальних будівельних робіт УРСР

 Міський  ремонтно-будівельний  трест  “Міськрембудтрест”  відділу  комунального
господарства виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів

 Ордена Леніна будівельно-монтажний трест № 86 Головного управління з будівництва в
Харківському економічному районі Міністерства будівництва УРСР

 1-й  Харківський  державний  трест  сільськогосподарського  будівництва
(Держсільбудтрест)  Українського  державного  об’єднання  сільськогосподарського
будівництва 

 Спеціалізований  будівельно-монтажний  трест  “Укрзв’язокбуд  №  1”  Республіканського
спеціалізованого управління будівництва “Укрзв’язокбуд” Міністерства зв’язку УРСР

 Спеціалізований  трест  “Південспецбуд”  Міністерства  монтажних  і  спеціальних
будівельних робіт УРСР

 Спеціалізований  трест  санітарно-технічних  робіт  “Південтранстехмонтаж”  Головного
управління  залізничного  будівництва  Поволжя  і  Півдня  Міністерства  транспортного
будівництва СРСР

 Трест з виробництва термоізоляційних робіт та виготовлення термоізоляційних матеріалів
(“Укртермоізоляція”)  Головного  управління  з  монтажу  технологічного  обладнання  на
промислових підприємствах і санітарно-технічним роботам (“Головцентропроммонтаж”)
Міністерства будівництва УРСР

 Трест  з  механізації  будівництва  та  спеціальних  робіт  “Харківсільбудмеханізація”
обласного виробничого управління “Харківсільбуд” Міністерства сільського будівництва
УРСР

 Трест промислового будівництва № 3 (Промбуд-3) Харківського комбінату промислового
будівництва (Харківпромбуд)

 Трест  санітарно-технічних  робіт  №  60  (Сантехмонтаж-60)  Головного  управління  з
монтажу  технологічного  обладнання  на  промислових  підприємствах  та  сантехробіт
Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

 Трести із санітарно-технічного будівництва в Україні

 Трест “Харківпромбудмеханізація” Міністерства промислового будівництва УРСР

 Харківський  будівельно-монтажний  трест  №  2  (Промбуд-2)  Головного  управління  з
будівництва в Харківському економічному районі Міністерства будівництва УРСР

 Харківський  обласний  міжколгоспний  дорожньо-будівельний  трест
“Облміжколгоспдорбуд”  Українського  міжколгоспного  об’єднання  з  будівництва
(Укрміжколгоспбуд)

 Харківський  трест  транспортного  будівництва  “Південтрансбуд”  Головного  управління
залізничного  будівництва  Поволжя та  Півдня  Міністерства  транспортного  будівництва
СРСР
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 Трест  №  92  спеціалізованих  і  дорожніх  робіт  “Трансспецбуд”  комбінату
“Укрпромспецбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР

 Харківське  відділення  Черкаської  дирекції  будування  газопроводу  “Оренбург-Західний
кордон СРСР” Всесоюзного об’єднання з будівництва газопроводу “Оренбург – Західний
кордон  СРСР”  та  експлуатації  газових  об’єктів  за  кордоном  (Союззакордонгазпром)
Міністерства газової промисловості СРСР

 Комбінат “Харківпромбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР

 Відкрите акціонерне товариство “Південенергомонтажізоляція”

 Товариство з обмеженою відповідальністю “Харківагропромшляхбуд”

 Харківське  відділення  Всеукраїнської  державної  будівельної  контори  „Укрдержбуд”
Вищої ради народного господарства УСРР

 Харківські  контори  та  Ізюмська  база  Українського  державного  тресту  цивільного
будівництва Народного комісаріату комунального господарства УСРР

 Третя  районна будівельна контора Українського будівельного об’єднання , м. Харків

 Окрема будівельна дільниця 19-го будівельного тресту НКОП СРСР, м. Харків

 Контора  об’єднаної  будівельної  дільниці  № 4 Українського  будівельного  тресту  легкої
промисловості

 Харківська  будівельна  контора  Всесоюзного  державного  тресту  з  будівництва
понадлімітних  медико-санітарних  установ  та  медичних  вищих  учбових  закладів
(“Медсанбуд”)

 Харківська  обласна  будівельно-монтажна  контора  з  електрифікації  сільського
господарства  “Сільелектробуд”  Українського  республіканського  будівельно-монтажного
тресту “Укрсільелектро” Міністерства землеробства УРСР

 Харківська  обласна  будівельно-монтажна  контора  тресту  з  будівництва  промислових  і
сільських будов України

 Будівельно-монтажна  контора  №  2  Державного  будівельно-монтажного  тресту  №  3
Міністерства внутрішніх справ СРСР

 Харківська  контора  Державного  тресту  механізації  будівельних  робіт
“Південбудмеханізація” Наркомважпрому СРСР

 Харківська  контора  з  будівництва  260-тонного  кільцевого  хлібозаводу  Українського
державного  будівельного  тресту  ”Укрбудлегпром”  Наркомату  місцевої  промисловості
УРСР

 Харківська  міжрайонна  будівельна  контора  Державного  Українського  тресту
комунального водного будівництва (Укркомунводбуд)

 Харківське  відділення  та  контора уповноваженого  правління Державного акціонерного
товариства з проведення будівельних робіт на Україні “Стандартбуд”

 Харківська обласна  будівельна контора Українського житлокооперативного будівельного
товариства “Укржитлокоопбуд”

 Харківське обласне відділення Української державної меліоративно-будівельної контори

 Уповноважений по Харківському району від правління будівельних та ремонтних робіт
Управління Північно-Кавказьких залізниць (“Будшлях”)

 Управління  начальника  Харківських  робіт  тресту  житлового  будівництва  Півдня
(Донбасжитлобуд) 
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 Монтажно-механічні  майстерні  Харківського  відділення  Українського  управління
державного будівництва (Укрдержбуд)

 Харківська  об’єднана  дирекція  підприємств  будіндустрії,  що  будуються,  Управління
промислових підприємств Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР

 Дирекція  з  будівництва  комбінату  Всесоюзного  будівельно-монтажного  тресту  “2-й
Укрзаготбуд”, м. Харків

 2-й банно-будівельний загін ім. К.Маркса, м. Лівни, Курської губернії

 Закрите акціонерне товариство “Харківреконструкція”
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Розділ 11. УСТАНОВИ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Управління окружного інженера Харківського окружного виконавчого комітету
рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-898, 12 од. зб., 1926–1929 рр. Опис.

Утворене  на  підставі  Постанови  Раднаркому  УСРР  від  14  листопада  1924  р.  для
адміністративного  та  технічного  регулювання  громадянського  будівництва  на
території округа. Ліквідована в серпні 1930 р. як окружна установа.

Проекти,  креслення,  матеріали  технічного  нагляду,  акти  та  відомості  про  обстеження
будов  Богодухівського,  Вовчанського,  Колонтаївського  та  Чугуївського  районів
Харківського  округу.  Креслення,  розрахунки  та  пояснювальні  записки  до  проекту
будівництва електростанції Харкова (Есхар) (1926–1927). Матеріали до п’ятирічного плану
розвитку комунального господарства  Харкова та інших міст Харківського округу (1927–
1929).

Головне  управління  архітектури  та  містобудування  виконкому  Харківської
обласної ради народних депутатів

Ф. Р-5696, 2976 од. зб., 1944–1989 рр. Описи.

Створений  в  лютому  1944  р.  як  відділ  у  справах  архітектури  при  виконкомі
Харківської обласної ради депутатів трудящих відповідно до Постанов РНК СРСР від
29 вересня 1943 р. та виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих від 15
лютого 1944 р.
З  24  жовтня  1955  р.  отримав  назву  Обласний  відділ  у  справах  будівництва  та
архітектури того ж підпорядкування. З 15 лютого 1963 р. до  1 грудня 1964 р. діяв при
виконкомі  Харківської  обласної  (промислової)  ради  депутатів  трудящих  (з  жовтня
1977 р. – рада народних депутатів).
З 29 листопада 1988 р. установа отримала назву Головне управління архітектури та
містобудування.
Здійснює  керівництво  роботою  головного  архітектора  м.  Харкова  та  архітекторів
районів  області,  відповідає  за  планування,  забудівлю  та  архітектуру  міст,  селищ
області, здійснення та контроль з охорони та реставрації пам’ятників архітектури, за
виконання геодезичних та дослідницьких робіт на території області.

Положення про Комітет у справах архітектури при РНК СРСР, про Харківський обласний
відділ у справах архітектури, про технічну раду при відділі, бюро експертизи проектів і
кошторисів, про відділ у справах будівництва і архітектури. Постанови та розпорядження
РНК УРСР та  ЦК КП(б)У,  РМ УРСР з  питань  будівництва  та  архітектури.  Постанови,
розпорядження та  рішення Харківського облвиконкому щодо діяльності  відділу. Накази
начальника відділу з основної діяльності. Протоколи засідань колегії Управління у справах
архітектури  при  РМ  УРСР,  Держбуду  УРСР,  правління  Харківського  відділення  союзу
архітекторів, архітектурної комісії, технічних нарад. Плани проектно-планувальних робіт
у Харківській  області,  роботи техбюро.  План заходів  і  методичні  вказівки з  підготовки
траси  проходження  Олімпійського  вогню по  Харківській  області  (1980).  Архітектурно-
планувальні  завдання  та  матеріали  до  них.  Акти  обстеження  діяльності  Управління
головного архітектора м. Харкова, “Міськпроекту”, об’єктів будівництва; акти державного
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приймання об’єктів будівництва; акти обстежень та висновки про аварійність і технічний
стан будівель у місті та області.  Креслення земельних ділянок проходження автодоріг і
трас, ліній електропостачання, газопроводів, водонапірної мережі, залізниць і матеріали до
них.  Листування  з  Радою  Міністрів  та  Держбудом  УРСР,  ЦК  КПУ,  Харківським
облвиконкомом,  райвиконкомами,  проектними та  іншими організаціями з питань  якості
будівництва,  проектування  та  планування  капітального  будівництва.  Документи  про
відбудову,  загальне  будівництво  та  архітектурне  оформлення  залізничних  вокзалів,
навчальних закладів, промислових підприємств, проектування генпланів і схем населених
пунктів , районне планування, забудівлю кварталів, приміських і зелених зон, відведення
земельних ділянок під будівництво,  про організацію техбюро. Документи про наявність
пам’ятників  архітектури  в  Харкові  та  області,  їх  стан,  охорону,  консервацію  та
реставрацію.  Документи  щодо  діяльності  місцевого  комітету  профспілки  (статзвіти,
протоколи, кошториси).

Управління  головного  архітектора  м.  Харкова  виконкому Харківської  міської
ради депутатів трудящих

Ф. Р-4658, 4792 од. зб., 1943–1971 рр. Описи.

Утворено   1935  р.  Мало  назву  “Архітектурно-планувальне  управління  (АПУ)”.  29
серпня 1943 р. відновило діяльність на підставі Постанови Харківської міської ради
під  назвою:  Управління  головного  архітектора  м.  Харкова  виконкому  Харківської
міської ради депутатів трудящих. Управління займалося розподілом ділянок для всіх
видів використання, здійснювало регулювання будівництва у місті.

Проект  постанови  РНК  СРСР  (1944)  та  постанови  РМ  СРСР  (1955,  1971)  з  питань
планування  та  будівництва  в   Харкові.  Накази  та  директиви  комітету  та  управління  у
справах  архітектури  при  РМ  СРСР  Держкомітету  РМ  УРСР  з  питань  будівництва;
Держбуду УРСР, про завдання та якість житлогосподарського будівництва в м. Харкові
(1946–1950,  1959–1971).  Постанови  та  рішення  Харківського  обласного  і  міського
виконкомів (1948–1971). Накази головного архітектора Харкова (1949, 1952, 1954–1971).
Протоколи  виробничо-технічних  нарад,  засідань  архітектурної  комісії  та  комісії  по
узгодженню  проектів  інженерних  споруд.  План  заходів  щодо  поліпшення
монументального та архітектурно-художнього оформлення міст,  сіл і селищ Харківської
області  на  1969–1970  рр.,  благоустрою  вулиць   Харкова  (1971).  Акти  державного
приймання  об’єктів  до  експлуатації.  Листування  з  РМ  УРСР,  Держбудом  УРСР,
Держпланом УРСР з обласними та міськими партійними і радянськими організаціями з
питань будівництва, генплану та реконструкції м. Харків (1955–1971). Проектно-технічна
документація.  Відомості  про  хід  житлокомунального,  промислового  і  культурно-
побутового  будівництва  в  Харкові.  Титульні  списки  об’єктів  житлового  будівництва
республіканської  та  місцевої  промисловості  та  відомості  про  хід  будівництва  (1950).
Матеріали  про  пам’ятники  архітектури  та  меморіальні  дошки   Харкова,  заходи  щодо
поліпшення  їх  охорони.  Документи  на  проведення  археологічних  розкопів  у  районі
Саржина Яра в червні – серпні   1948 року. Документи з раціоналізації  (1948), технічні
звіти  щодо  результатів  інженерно-геологічних  досліджень  (1950),   участі  управління  в
роботі з’їздів, в оглядах, нарадах та виставках з вивчення досвіду планування, забудови та
благоустрою  житлових  районів  (1968–1971).  Документи  діяльності  профспілкового
комітету (1965–1971).
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Управління капітального будівництва (УКБ) виконкомів Харківської обласної та
Харківської міської рад депутатів трудящих

2 фонди, 268 од. зб., 1958–1972 рр. Описи.

У  березні  1958  р.  відповідно  до  Постанови  бюро  Харківського  обкому  КПУ  та
облвиконкому  від    28  вересня  1957  р.  було  створене  Управління  капітального
будівництва (УКБ) Харківського міськвиконкому.
У січні 1964 р. відповідно до Постанови РМ УРСР від 11 грудня 1963 р. та згідно з
рішенням Харківської обласної (промислової) ради депутатів трудящих від 12 грудня
1963 р. був створений Відділ капітального будівництва Харківського (промислового)
облвиконкому  (з  1  січня  1965  р.  -  відділ  капітального  будівництва  Харківського
облвиконкому), який з 19 квітня 1967 р. перейменований  в Управління капітального
будівництва облвиконкому на підставі  рішення облвиконкому від 10 квітня  1967 р.
Були  замовниками  з  капітального  будівництва  житлових  будинків,  комунальних
споруд і мереж, культурно-побутових установ, що будувалися підрядним способом на
території м. Харкова та міст і селищ Харківської області. . 

Постанови,  накази  РМ  СРСР  і  УРСР  (ф.Р-6385),  Міністерства  комунального
господарства  УРСР  щодо  діяльності  управлінь.  Розпорядження  та  рішення  харківських
облвиконкому  (ф.Р-6073,  1963–1964)  та  міськвиконкому,  міського  комітету  народного
контролю (ф.Р-6385),  начальників  УКБ (ф.Р-6073,  1964–1970,  ф.Р-6385,  1970).  Положення
про відділ капітального будівництва Харківського (промислового) облвиконкому         (ф.Р-
6073, 1963). Протоколи технічних нарад, засідань міського штабу з капітального будівництва,
нарад  при  заступнику  голови  міськвиконкому  (ф.Р-6385).  Річні  плани  з  капітального
будівництва та його фінансування, плани з праці.  Річні звіти з виробничої діяльності,  про
застосування типових проектів у будівництві; незавершене капбудівництво. Статистичні звіти
та вступні баланси з капітального будівництва, переданого замовниками на баланс УКБ (ф.Р-
6385); звіти про працю, чисельність адміністративно-управлінського персоналу, спеціалістів,
які  мають вищу та середню спеціальну освіту,  приймання на роботу молоді.  Відомості  та
довідки про роботу УКБ (1968), хід капітального, житлового та комунального будівництва в
Харкові  (ф.Р-6385).  Листування  з  Міністерством  культури  СРСР, Союздержцирком  про
будівництво  цирку  в  м. Харків  (ф.Р-6385,  1968–1972).  Титульні  списки  з  капітального
будівництва. Документи про хід соціалістичного змагання колективів управлінь на честь 100-
річчя з дня народження В. І. Леніна та довідки про їх виконання (1970). 

Управління капітального будівництва виконкому Харківської обласної ради депутатів
трудящих, ф.Р-6073, 70 од. зб., 1963–1970 рр. 
Управління  капітального  будівництва виконкому Харківської  міської  ради депутатів
трудящих, ф.Р-6385, 198 од. зб., 1958–1972 рр.

Харківські обласні виробничі організації сільського будівництва

2 фонди, 613 од. зб., 1966–2000 рр. Описи.

У  січні  1966  р.  на  базі  тресту  “Харківсільгоспбуд”  Харківського  раднаргоспу  був
утворений  трест  “Харківсільбуд”  з  підпорядкуванням  Міністерству  сільського
будівництва .
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У  березні  1972  р.  на  базі  ліквідованих  будівельних  трестів  “Харківсільбуд”,
“Балаклеябуд”  і  “Лозовсільбуд”  було  створене  Обласне  виробниче  управління
“Харківсільбуд” (ОВУ “Харківсільбуд”) відповідно до спільної Постанови ЦК КПУ і
РМ УРСР від 2 грудня 1971 р.
Виконувало функції керівництва сільським будівництвом.
До його складу увійшли трести “Харківсільбудмеханізація”, “Харківсільбудіндустрія”,
“Харківсільбудтранс”  та  підвідомчі  їм  організації.  У  1972  р.  в  його  складі  було
створене  Управління  виробничо-технологічної  комплектації,  у  квітні  1974  р.  трест
“Лозовспецсільбуд”  з  місцезнаходженням  у  м.  Лозова;  в  лютому  1975  р.  –  трести
“Чугуївсільбуд” та “Харківсільбуд”.
Управління припинило діяльність  1 січня 1986 р. згідно з наказом Мінсільбуду УРСР
від 18 грудня 1985 р.
У січні  1986 р.  на  його  базі  створений трест  “Харківагробуд”  з  підпорядкуванням
Харківському  обласному  об’єднанню  з  агропромислового  будівництва
“Харківоблагробуд”.
Ліквідований 1 січня 1993 р. згідно з Законом України “Про підприємства”.
Рішенням  Київського  райвиконкому  м.  Харкова  від  12  травня  1992  р.  створена
Харківська  господарська  асоціація  агробудівельних  організацій  “Харківагробуд”,  на
баланс якої було передано майно та документи ліквідованого тресту “Харківагробуд”.
Сфера  діяльності:  будівельно-монтажні  та  ремонтні  роботи,  переважно,  в
агропромисловому  комплексі  Харківської  області,  виробництво  будівельних
матеріалів та виробів, маркетинг та посередницькі послуги.
Ліквідована  1 січня 2000 р. згідно з наказом голови асоціації від 8 грудня 1999 р.

Накази Мінсільбуду УРСР з питань діяльності управління та підвідомчих йому організацій
(ф.Р-6359, 1972, 1974–1975). Розпорядження Харківського міськвиконкому про реєстрацію
асоціації  “Харківагробуд” та договір про її  створення від 12 травня 1992 р.  (ф.Р-6498).
Накази  начальника  управління  (1982–1983),  управляючого  трестом  “Харківагробуд”
(1987–1989,  1991–1992)  та  голови  асоціації  “Харківагробуд”  (1993–1999)  з  виробничої
діяльності  (ф.Р-6498).  Протоколи  технічних  нарад  (1978–1983).  Плани  з  праці  та
підрядних  робіт,  прибутку  і  зниження  собівартості  будівельно-монтажних  робіт
управління та підвідомчих організацій (1972–1983),  звіти про їх виконання. Будфінплани
підвідомчих  організацій  (ф.Р-6359,  1972–1983).  Зведені  основні  техніко-економічні
показники роботи управління (1970–1975). Статистичні звіти про чисельність робітників
апарату управління і підвідомчих організацій (1972–1983). Документи щодо раціоналізації
та  винахідництва,  розвитку  і  впровадження  нової  техніки  (ф.Р-6359,  1978–1983).
Документи  про  роботу  з  кадрами,  молодими  спеціалістами;  про  економічне  навчання;
укріплення  трудової  дисципліни;  впровадження  бригадного  підряду,  роботу  бригад  по
методу Злобіна, про акордну та акордно-преміальну оплату праці (плани, звіти, відомості,
довідки) (ф.Р-6359, 1970–1983). Відомості про хід соціалістичного змагання в підвідомчих
організаціях управління, рух за комуністичну працю та нагородження робітників медаллю
“Ветеран  праці”,  виконання  колективних  договорів,  діяльність  об’єднаного  комітету
профспілки  (1972–1983)  (звіти,  довідки,  зобов’язання,  інформації  та  ін.).  Зведені
бухгалтерські  звіти  з  господарської  діяльності  асоціації  “Харківагробуд”  (ф.Р-6498,
1993–1999). Ліквідаційний баланс асоціації “Харківагробуд” (ф.Р-6498, 2000). Документи з
особового складу підвідомчих організацій. 

Харківське обласне виробниче управління сільського будівництва та підвідомчі  йому
організації, ф.Р-6359, 596 од. зб., 1966–1994 рр.  
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Харківська господарська асоціація агробудівельних організацій “Харківагробуд”, 
ф.Р-6498, 17 од. зб., 1992–2000 рр.

Будівельне управління Харківського міськвиконкому рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-3979, 155 од. зб., 1931–1938 рр. Опис.

Дати існування не виявлені.

Постанови,  протоколи  засідань  облвиконкому,  міськвиконкому  та  листування  з  питань
житлового, шкільного та комунального будівництва в  Харкові та області (1934–1937), про
хід індивідуального будівництва в районах міста,  стан будівництва Будинку спеціалістів
(1934–1936),  створення  будконтролю  в   Харкові  (1936),  капіталовкладень  колгоспів
приміської зони (1936). Накази по управлінню (1935–1938). План дорожнього будівництва
в приміський зоні Харкова (1934), квартальні плани капітально-відбудовчого ремонту по
районах Харкова (1936), плани житлового будівництва (1934). Положення про будівельне
управління  при  Харківському  міськвиконкомі  (1937).  Протоколи  засідань  міської
санітарно-технічної ради (1936), технічної ради управління (1936). Річний звіт за 1937 р.
Характеристика головних об’єктів будівництва в  Харкові (1933). Виробнича програма та
акти обстеження житлового будівництва (1934), акти пускової комісії (1934). Статистичні
відомості  про  промислове,  відомче  та  транспортне  житлове  будівництво,  стан  нового
шкільного будівництва (1935), витрати робочої сили (1934–1936). Кон’юнктурні огляди та
довідки про стан шкільного та житлового будівництва в  Харкові і в Україні (1935, 1936).
Листування з промисловими підприємствами міста  про будівництво житлових будинків
(1933–1936). Списки заводів та їх адреси. Титульні списки та плани капіталовкладень у
житлове  та  адміністративне  будівництво  (1934–1937).  Позовні  справи  (1936–1938).
Документи  з  кредитування  робітничого  житлового  будівництва,  про  загальний  облік
соціально-побутового  будівництва  в   Харкові  та  області  (1934–1935),  розвиток
стаханівського руху (1936).  Доповідна записка про дитячу колонію                    ім.
Петровського  (1935).  Списки  та  характеристики  спеціалістів  управління  (1934,  1935).
Особові рахунки-картки службовців управління (1935) та відомості на виплату зарплати
(1938). Ліквідаційні баланси Управління житлового будівництва Харківської міськради та
матеріали до них (1932, 1933). 

Управління шкільного будівництва Харківського міського відділу народної 
освіти

Ф. Р-1154, 21 од. зб., 1935–1937 рр. Опис.

Утворене 3 листопада 1935 р. на підставі Постанови президії Харківської міської ради
робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів  від  11  жовтня  1935  р.  для
керівництва  будівництвом  нових  шкіл  на  території  міста  та  приміської  смуги.
Припинило діяльність у 1941 р. у зв'язку з тимчасовою окупацією Харкова німецько-
фашистськими загарбниками.

Постанови  президії  Харківського  облвиконкому  і  міської  ради  про  організацію  при
Харківському  міському  відділі  народної  освіти  Управління  шкільного  будівництва  та
положення  про  нього;  про  утворення  при  міськраді  групи  та  тресту  шкільного
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будівництва.  Постанови  і  протоколи засідань  президії  та  пленуму міськради,  технічної
ради  при  управлінні  щодо  проектів  і  кошторисів  на  шкільне  будівництво  та  стану
шкільного  будівництва.  Кон'юнктурні  огляди,  доповідні  записки  і  відомості  про  стан
будівництва  шкіл.  Титульні  списки  та  кошториси  будівництва  1937  р.  Листування  з
архітектурно-плановим управлінням щодо проектування будівництва шкіл. 

Головне управління з будівництва у Харківському економічному районі 
(Головхарківбуд) Міністерства будівництва УРСР

Ф. Р-5807, 826 од. зб., 1963–1967 рр. Опис.

Створене на підставі Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 3 січня 1963 р. на
базі ліквідованого Управління з будівництва Харківського Раднаргоспу.
Керувало  будівельними  організаціями  і  підпорядкованими  йому  підприємствами
будівельних матеріалів.
Ліквідоване на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 10 березня 1967 р.

Розпорядження Ради Міністрів  УРСР та накази Міністра  будівництва УРСР. Матеріали
засідань  Колегії  Головхарківбуду.  Листування  з  місцевими  органами  державного
контролю.

Районні відділи з будівництва в колгоспах

19 фондів, 949 од. зб., 1945–1961 рр. Описи.

Створені  1945 р. як відділи сільського та колгоспного будівництва.
У 1953 р.  перейменовані  у  відділи з  будівництва  в  колгоспах.  Підпорядковувались
Управлінню у справах сільського та колгоспного будівництва облвиконкому.
Ліквідовані  1959 р. згідно з наказом Ради Міністрів УРСР і рішенням Харківського
облвиконкому від 24 грудня 1959 р.
Займалися будівництвом об'єктів сільськогосподарського призначення.

Накази, постанови та розпорядження облвиконкому, обласного управління сільського та
колгоспного  будівництва.  Плани  сільського  та  колгоспного  будівництва.  Річні  звіти,
кошториси видатків та штатні розписи, відомості нарахування заробітної плати.

Балаклійський, ф.Р-4999, 14 од. зб., 1945–1948 рр.
Валківський, ф.Р-5109, 22 од. зб., 1945–1948 рр.
Вільхуватківський, ф.Р-5310, 56 од. зб., 1945–1957 рр.
Вовчанський, ф.Р-5583, 43 од. зб., 1945–1958 рр.
Дворічанський, ф.Р-5245, 120 од. зб., 1945–1959 рр.
Золочівський, ф.Р-6222, 79 од. зб., 1958–1961 рр.
Ізюмський, ф.Р-5049, 64 од. зб., 1945–1953 рр.
Кегичівський, ф.Р-5199, 21 од. зб., 1946–1954 рр.
Коломацький, ф.Р-5009, 61 од. зб., 1945–1953 рр.
Красноградський, ф.Р-5303, 35 од. зб., 1945–1959 рр.
Краснокутський, ф.Р-5267, 80 од. зб., 1945–1959 рр.
Липецький, ф.Р-4705, 22 од. зб., 1945–1948 рр.
Нововодолазький, ф.Р-4950, 86 од. зб., 1945–1958 рр.
Олексіївський, ф.Р-4982, 55 од. зб., 1945–1950 рр.
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Петрівський, ф.Р-5194, 25 од. зб., 1945–1958 рр.
Печенізький, ф.Р-5351, 36 од. зб., 1945–1948 рр.
Сахновщинський, ф.Р-5472, 50 од. зб., 1946–1958 рр.
Старосалтівський, Ф. Р-5084, 52 од. зб., 1945–1958 рр.
Харківський, ф.Р-4962, 28 од. зб., 1945–1948 рр.

Районні міжколгоспні будівельні організації

5 фондів, 485 од. зб., 1956–1969 рр. Описи.

Створені  1956 р.
Підпорядковувались  обласному  міжколгоспному  об’єднанню  з  будівництва.
Ліквідовані в 1965–1969 рр. Займалися будівництвом об'єктів сільськогосподарського
призначення.

Постанови,  накази та розпорядження Міністерства  сільського господарства  УРСР. (ф.Р-
5779). Рішення, розпорядження, вказівки Харківського облвиконкому та його Управління з
будівництва  в  колгоспах.  Річні  будівельно-промислові  та  фінансові  плани.  Звіти  про
зведення будівель та споруд і уведення їх до експлуатації.

Ізюмська, ф.Р-5735, 79 од. зб., 1956–1966 рр.
Золочівська, ф.Р-5869, 114 од. зб., 1957–1969 рр.
Лозівська, ф.Р-5779, 95 од. зб., 1956–1965 рр.
Піски-Радьківська, ф.Р-5948, 121 од. зб., 1956–1965 рр.
Шевченківська, ф.Р-5960, 76 од. зб., 1956–1969 рр.

Обласне міжколгоспне об’єднання з будівництва „Облміжколгоспбудоб’єднання”
та  його  спеціалізована  пересувна  механізована  колона  №  5  Українського
міжколгоспного об’єднання з будівництва “Укрміжколгоспбуд” (ОАФ)

Ф. Р-6116, 1293 од. зб., 1963–1985 рр. Описи.

Харківська  обласна  міжколгоспна  будівельна  організація  “Облміжколгоспбуд”
Міністерства виробництва і заготівель сільгосппродуктів УРСР створена на підставі
рішення Харківського обласного виконавчого комітету № 141 від 26 квітня 1963 р. До
її  складу  увійшли  27  районних  міжколгоспних  будівельних  організацій  області,  а
також  база  матеріально-технічного  постачання  (1963),  кар’єр  для  добування
черепашнику в Кримській області (1963), обласна міжколгоспна проектна організація
“Облміжколгосппроект” (1954), спеціалізоване управління у колгоспах області (1966),
Суботський гранітний кар’єр (1966).  Об’єднання неодноразово  реорганізовувалось,
до  його  складу  було  включено  багато  профільних  організацій.  З  1  січня  1966  р.
підпорядковане Головному управлінню по керівництву міжколгоспними будівельними
організаціями  “Головміжколгоспбуд”  Міністерства  сільськогосподарського
будівництва УРСР, а з жовтня 1967 р. – Українському міжколгоспному об’єднанню з
будівництва “Укрміжколгоспбуд”.
З  6  березня  1968  р.  на  її  базі   створене  Обласне  міжколгоспне  об’єднання  з
будівництва “Облміжколгоспбудоб’єднання” того ж самого підпорядкування.

Розпорядження, накази Міністерства сільського будівництва УРСР “Укрміжколгоспбуду”,
Головного  управління  по  керівництву  міжколгоспними  будівельними  організаціями,
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рішення  Харківського  облвиконкому.  Розпорядження  голови  облміжколгоспбуду.
Положення  про  міжколгоспну  будівельну  організацію.  Протоколи  засідань  Ради
Харківського  „Облміжколгоспбуду”,  нарад  уповноважених  міжколгоспних  будівельних
організацій.  Плани  будівельно-монтажних  робіт,  зведені  відомості  про  хід  виконання
плану  будівельно-монтажних  робіт,  плану  розвитку  та  впровадження  нової  техніки  в
будівництві;  про  надходження  та  впровадження  винаходів  і  раціоналізаторських
пропозицій. Акти приймання заводів, будівельних виробництв та об’єктів, які побудовані
районними міжколгоспними будівельними організаціями.  Бухгалтерські  звіти обласного
об’єднання.  Матеріали з техніки безпеки та охорони праці.  Документи щодо діяльності
профспілкової організації.

Територіально-будівельне об’єднання з будівництва промислових підприємств в
Харківській області (“Харківбуд”)  

Ф. Р-6471, 105 од. зб., 1989–1996 рр. Опис.

Створене в червні 1989 р. на базі ліквідованого комбінату “Харківпромбуд” згідно з
наказом Міністерства будівництва УРСР від 1989 р. з підпорядкуванням Міністерству
будівництва УРСР.
З 1 липня 1991 р. підпорядковувалось Українській державній будівельній корпорації.
До його складу входили будівельно-монтажні трести в м. Харків, смт. Первомайськ, м.
Куп’янськ, які в 1991 р. були реорганізовані в орендно-будівельні підприємства, трест
“Харківспецбудмеханізація”  з  ремонтно-механічним  заводом  №  3,  інститут
“Харківський будпроект” та об’єднане підприємство малої механізації.
Як  виробничо-господарський  комплекс,  здійснював  забезпечення  уведення  в  дію
виробничих потужностей, житлових будинків та об’єктів соціального призначення на
території Харківської області.
Ліквідоване 1 вересня 1997 р.

Статут об’єднання. Накази генерального директора. Зведені плани підрядних будівельно-
монтажних робіт та зведені основні показники їх виконання по об’єднанню та підвідомчих
підприємствах. Зведені звіти та пояснювальні записки до них об’єднання та підвідомчих
підприємств з підрядної, промислової та проектної діяльності. Фінансові звіти. Документи
про діяльність профкому об’єднання:  протоколи засідань,  кошториси та фінансові  звіти
про їх виконання.

Харківські будівельно-монтажні управління всесоюзних і республіканських 
трестів з відбудови та реконструкції промислових підприємств (ОАФ)

Ф. Р-4241, 1035 од. зб., 1943–1955 рр. Описи.

5  вересня  1943  р.  на  підставі  наказу  Всесоюзного  державного  тресту  Головного
управління  “Стальконструкція”  для  відбудови  підприємств  важкої  промисловості
Харкова та для монтажу сталевих конструкцій на харківських заводах було утворене
Особове  будівельно-монтажне  управління,  яке   підпорядковувалось
Головстальконструкції. На підставі наказу Головстальконструкції від 20 березня 1947
р.  управління  було  перейменоване  в  Харківське  монтажне  управління
“Стальконструкція”,  а  на  підставі  наказу  від  18  лютого  1950  р.  –  у  Харківське
монтажне управління “Стальмонтаж”. Ліквідоване 1 липня 1952 р. на підставі наказом
Міністерства будівництва підприємств важкої промисловості від 10 травня 1952 р..
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Архівний  фонд  –  об'єднаний.  До  його  складу  увійшли:  Харківське  монтажне
управління  “Стальмонтаж”  Міністерства  будівництва  підприємств  важкої  індустрії
СРСР; Сьоме будівельно-монтажне управління Міністерства охорони здоров’я СРСР;
Харківське  будівельно-монтажне  управління  тресту  “Артемжитлобуд”;  Харківське
будівельне  управління  Союзного  тресту  з  будівництва  і  монтажу  підприємств
масложирової і парфумерної промисловості “Масложирбуд”; Харківське будівельно-
монтажне управління Всесоюзного тресту з  проектування і  монтажу маргаринових
заводів “Маргаринбуд”.

Накази і розпорядження.  Положення і статут Артемівського житлобудтресту. Протоколи
технічних  нарад  та  кваліфікаційної  комісії  (1946–1955  рр.)  тресту  “Артемжитлобуд”.
Плани, річні звіти з основної діяльності, з капіталовкладень. Штатний розпис та кошторис
адміністративно-господарських витрат БМУ тресту “Маргаринбуд”. Акти на уведення до
експлуатації закінчених будівельних споруд за 1948 р. Документи з особового складу.

Будівельно-монтажний трест “Харківстальконструкція” Головного управління з
монтажу  металоконструкцій  та  збірного  залізобетону
“Укрголовстальконструкція”  Міністерства  монтажних  та  спеціальних
будівельних робіт УРСР

Ф. Р-6419, 714 од. зб., 1961–1975 рр. Описи.

Створений відповідно до розпорядження РМ УРСР від 6 жовтня 1966 р. та згідно з
наказом  Міністерства  монтажних  та  спеціальних  будівельних  робіт  УРСР  від  22
жовтня 1966 р. з безпосереднім підпорядкуванням Головному управлінню з монтажу
металоконструкцій та збірного залізобетону “Укрголовстальконструкція”.
Здійснює виробництво будівельних і монтажних робіт на засадах госпрозрахунку.

Накази  Міністерства  монтажних  і  спеціальних  будівельних  робіт  УРСР  та  Головного
управління  з  монтажу  металоконструкцій  та  збірного  залізобетону
“Укрголовстальконструкція”.  Накази  та  розпорядження  з  основної  діяльності.  Статути
тресту  і  підвідомчих  організацій.  Протоколи  технічних  нарад.  Плани  підрядних  робіт,
власного капбудівництва, з праці та фонду заробітної плати, собівартості будівельних робіт
тресту  та  підвідомчих  організацій.  Технічні  звіти  про  виробничу  діяльність  тресту  та
підвідомчих  організацій.  Статистичні  звіти  про  виконання  планів  уведення  в  дію
потужностей  та  програм  підрядних  робіт,  про  роботу  вантажного  автомобільного
транспорту  та  собівартості  вантажних  автоперевезень,  про  механізацію  будівництва  та
використання  будівельних  машин,  про  чисельність  адміністративно-управлінського
персоналу.  Довідки  та  аналізи  виконаних  будівельно-монтажних  робіт  і  листування  з
питань їх виробництва. Плани, заходи, інформації,  звіти про наукову організацію праці,
розвиток та впровадження нової техніки, раціоналізації та винахідництва, кадрову роботу.
Документи про техніку безпеки та охорону праці (постанови, накази, протоколи, довідки,
кошториси). Вступний баланс тресту. Фінансові плани тресту та підвідомчих організацій.
Документи  про  соцзмагання  колективів  тресту  та  діяльність  профспілкового  комітету
(протоколи,  рішення,  статзвіти,  кошториси).  Інформації  про  перевірку  виконання  умов
колективних договорів.

  У фонді є документи окремих управлінь за 1953–1955 рр.
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Трест “Електромонтажконструкція” Міністерства монтажних та спеціальних 
будівельних робіт УРСР

Ф. Р-6147, 2302 од. зб., 1958–1984 рр. Описи.

Створений 3 травня 1958 р. згідно з наказом Міністерства будівництва УРСР від 28
квітня 1958 р.
З січня 1963 р. підпорядковувався  Міністерству монтажних і спеціальних будівельних
робіт УРСР.
У  своєму  складі  мав  7  заводів  електромонтажних  виробів,  підприємство
“Променергоремонт” і проектно-конструкторське бюро.
Здійснював  виробництво  та  конструювання  монтажних  механізмів,  пристосувань,
електромонтажних  конструкцій  та  виробів,  а  також  ремонт  енергетичного  та
електромонтажного устаткування.
У  січні  1970  р.  до  складу  тресту  увійшло  Харківське  промислове  підприємство
“Променергоремонт”.
Ліквідований  1988 р.

Накази Міністерств монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР та УРСР, з питань
діяльності  тресту  (1966–1970).  Накази  та  розпорядження  управляючого  трестом  з
виробничої  діяльності.  Перспективні  плани  промислового  виробництва  тресту  та  його
підприємств, виробництва та собівартості товарної продукції, з праці, техпромфінплани та
звіти про їх виконання. Документи про стан нормування праці, виконання норм виробітку,
виробничу  діяльність  тресту  та  підвідомчих  організацій,  чисельність  робітників  і
службовців  тресту (інформації,  довідки,  статзвіт,  відомості).  Матеріали  з  підготовки  та
проведення  святкування  50-річчя  Жовтневої  революції,  100-річчя  з  дня  народження
В.І.  Леніна  (1967–1970).  Документи  про  наукову  організацію  праці,  впровадження
передового досвіду, раціоналізації та винахідництва, розвиток бригадної форми організації
праці (плани, звіти, протоколи, відомості). Баланси з виробничої діяльності тресту та його
підприємств. Відомості про розвиток соціалістичного змагання колективів тресту.

Державний ордена Леніна трест “Південелектромонтаж” ім. 50-річчя Радянської 
України Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

Ф. Р-6177, 320 од. зб., 1943–1970 рр. Описи.

У  вересні  1943  р.  відновила  діяльність  окрема  будівельно-монтажна  частина
“Південелектромонтаж”  Головного  управління  електромонтажних  робіт
(Головелектромонтаж) Народного комісаріату з будівництва СРСР.
Перейменована:
з  21  лютого  1946  р.  -  у  Державний  союзний  будівельно-монтажний  трест
“Південелектромонтаж”  Головелектромонтажу  Наркомату  (з  березня  1946  р.  –
Міністерства) з будівництва СРСР;
з  21  березня  1946 р.  –  у Державний союзний трест  з  електрифікації  промислових
підприємств “Південелектромонтаж” того ж підпорядкування.
З  1947  р.  підпорядкований  Міністерству  будівництва  підприємств  важкої
промисловості СРСР.
(У грудні 1947 р. нагороджений орденом Леніна).
З травня 1954 р. – ордена Леніна трест “Південелектромонтаж” Головелектромонтажу
Міністерства будівництва підприємств металургійної та хімічної промисловості СРСР.
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З 7 серпня 1956 р. підпорядкований Головному управлінню спеціальних і монтажних
робіт  (Головспецмонтаж)  Міністерства  будівництва  підприємств   металургійної  та
хімічної промисловості УРСР.
З  1  червня  1957  р.  –  Управлінню  з  монтажу  технологічного  устаткування  на
підприємствах  металургійної  промисловості  (Укрметалургмонтаж)  Міністерства
будівництва УРСР.
З січня 1963 р. діє в складі Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт
УРСР.
У червні 1968 р. тресту надано ім’я 50-річчя Радянської України.
Здійснював виробництво електромонтажних робіт промислових та житлових об’єктів.

Накази галузевих міністерств та відомств з питань діяльності тресту. Плани організаційно-
технічних заходів (1960–1970), підрядних робіт (1966–1968), капбудівництва та уведення в
дію виробничих потужностей (1967–1970), роботи економічної лабораторії тресту (1968–
1970) та відомості про їх виконання. Плани, програми будівельно-монтажних робіт, плани
з  праці  управлінь  тресту  та  статистичні  звіти  про  їх  виконання  (1964–1970).  Огляд
діяльності тресту (1962) та відомості з основних показників роботи тресту (1962–1970).
Звіти про чисельність персоналу, фонд заробітної плати управлінь тресту (1962), роботу з
кадрами (1960–1970). Рішення балансової комісії про підсумки виробничо-господарської
діяльності  тресту  (1961,  1963–1970).  Документи  реорганізації  трестів  (1954)
(розпорядження, протоколи, відомості). Довідка про результати перевірки електрифікації
колгоспів Валківського району (1967). Статистичні звіти про виконання плану уведення в
дію потужностей, виробництво продукції (1966–1969), залишки, надходження та витрати
палива  та  матеріалів  у  капбудівництві  (1964–1970),  розподіл  ІТП  та  службовців  по
посадах; чисельність всіх працюючих у тресті та управліннях (1964–1970). Бухгалтерські
звіти  з  основної  діяльності  тресту  та  управлінь  (1960–1970).  Доповідь  управляючого
трестом, присвячена 50-річчю діяльності організацій Укрголовелектромонтажу та довідка
про створення і розвиток тресту (1970). Документи з поліпшення якості монтажних робіт
та  підвищення  технічного  рівня монтажного  виробництва  в  управліннях  тресту  (1965–
1967),  техніки  безпеки  та  охорони  праці  (1963–1970);  раціоналізації  та  винахідництва
(1966–1970),  про  механізацію  транспортних  і  вантажно-розвантажувальних  робіт  в
управліннях  тресту  (1967–1969),  впровадження  нової  техніки  та  передової  технології
(1967–1970)  (накази,  плани,  протоколи,  статзвіти,  довідки).  Матеріали  про  організацію
соціалістичного змагання (1957, 1961, 1967–1970) та діяльність місцевого комітету (1957,
1966–1968). Списки працівників тресту та управлінь, нагороджених орденами та медалями
1947, 1953–1954, 1959, 1967–1970 рр.

Державний  будівельно-монтажний  трест  №  91  Ради  народного  господарства
(Раднаргоспу) Харківського економічного адміністративного району

Ф. Р-5069, 2827 од. зб., 1945–1958 рр. Описи.

 У липні 1945 р. відповідно до Постанови РНК СРСР від 26 грудня 1944 р., згідно з
наказом Наркому середнього машинобудування СРСР від 31 травня 1945 р. в  Харкові
був  створений  Державний  союзний  будівельно-монтажний  трест
“Південсередмашбуд” Наркомату середнього машинобудування СРСР.
 15  травня  1946  р.  перейменований  у  Державний  союзний  будівельно-монтажний
трест  “Південавтопромбуд”  Міністерства  автомобільної  промисловості  СРСР.
Неодноразово змінював підпорядкування.
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З квітня 1956 р. відповідно до Постанови РМ СРСР від 20 грудня 1955 р. та згідно з
наказом Міністерства будівництва СРСР від 10 березня 1956 р., у зв’язку зі зміною
профілю, перейменований в Державний союзний трест з виконання спеціальних та
обробних  робіт  “Оброббуд-2”  з  безпосереднім  підпорядкуванням  Головпівденбуду
Міністерства будівництва СРСР, а з 1 січня 1957 р. – Міністерства будівництва УРСР.
11 липня 1957 р. був прийнятий до складу управління будівництва і промисловості
будматеріалів Харківського раднаргоспу. 
1 жовтня 1957 р. відповідно до Постанови Раднаргоспу на базі тресту був утворений
будівельно-монтажний  трест  “Промбуд”,  зі  зміною  профілю  на  будівництво  з
реконструкції та розширення промислових підприємств.
1  січня  1958  р.  перейменований  у  Державний  будівельно-монтажний  трест  №  91
Раднаргоспу Харківського економічного адміністративного району.
У  своєму  складі  мав  мережу  підпорядкованих  будівельно-монтажних  управлінь,
ділянок,  інших  постійних  та  тимчасових  підприємств  у  містах  Київ,  Харків,
Ворошиловград і на  Півдні СРСР.
Здійснював залежно від профілю відбудовчі, будівельно-монтажні, оброблювальні та
спеціальні  роботи  переважно  в   Харкові  та  південних  районах  СРСР  на  правах
самостійної госпрозрахункової організації.
Ліквідований  1 травня 1958 р. відповідно до Постанови Раднаргоспу Харківського
адміністративного  економічного  району  від  28  квітня  1958  р.  Його  функції  були
передані будтрестам № 86, 87, 88, 89 та їх управлінням.

Накази  та  розпорядження  керівництва  тресту  та  підвідомчих  організацій.  Статут  та
положення  тресту  та  підвідомчих  організацій.  Документи  про  перепідпорядкування  та
ліквідацію управлінь тресту. Протоколи виробничо-технічних нарад тресту та управлінь
(1950–1957).  Плани  підрядної  діяльності  з  праці,  звіти,  акти  документальних  ревізій.
Ліміти  з  праці,  титульні  списки  капіталовкладень,  кон’юнктурні  огляди  по  тресту.
Листування  з  питань  раціоналізаторських  пропозицій  та  їх  реалізації.  Відомості
нарахування  заробітної  плати  робітникам  та  службовцям  тресту  та  його  управлінь.
Документи  про  функціонування  табору  військовополонених  при  ДПЗ-8  (постанови,
накази,  розпорядження,  акти),  а також про організований набір робочої  сили в районах
Харківської області для відбудовчих та будівельних робіт. Колективні  договори та акти
про їх виконання. Ліквідаційний звіт з додатками. 
У фонді зберігається 2567 справ з особового складу.

Державний  союзний  трест  з  монтажу  електрообладнання  електростанцій  та
підстанцій  (Електропівденмонтаж)  Головного  управління  з  монтажу
електрообладнання  електростанцій  та  підстанцій  (Головелектромонтаж)
Державного виробничого комітету з енергетики та електрифікації СРСР

Ф. Р-6192, 347 од. зб., 1964–1969 рр. Опис.

Дата створення тресту не встановлена. Відомо тільки, що у 1943 р він вже існував.
Підпорядковувався:  з  13  березня  1963  р.  –  Головелектромонтажу  Державного
виробничого  комітету  з  енергетики  та  електрифікації  СРСР (з  2  жовтня  1965  р.  –
Міністерства енергетики та електрифікації СРСР).
У  своєму  складі  мав  налагоджувально-монтажне  і  монтажне  управління,  мережу
монтажних дільниць та інших підвідомчих організацій.
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Накази, рішення, директиви Міністерства енергетики та електрифікації СРСР, Державного
виробничого  комітету  з  енергетики  та  електрифікації  СРСР,  Головелектромонтажу.
Рішення спільного засідання Колегії Міністерства енергетики та електрифікації СРСР та
Президії ЦК профспілок робітників електростанцій та електротехнічної промисловості від
19  лютого  1967  р.  “Про  встановлення  на  Придніпровській  ДРЕС  пам’ятної  дошки  та
занесення  до  неї  організацій  та  працівників,  особливо  відзначених  у  проектуванні  та
будівництві електростанцій”. Накази з основної діяльності. Плани підрядних будівельно-
монтажних  робіт,  уведення  в  дію  потужностей,  фінансування  капіталовкладень,
комплексної механізації та зниження собівартості будівельно-монтажних робіт. Звіти про
виконання  основних  економічних  показників,  плану капіталовкладень;  про підрядну та
промислову діяльність, уведення в дію потужностей, роботу вантажного автотранспорту та
собівартість автоперевезень; про виробничу та фінансово-господарську діяльність тресту
та  його  підрозділів.  Акти  прийняття  електромонтажних  робіт,  завершених  об’єктів
будівництва.  Плани,  звіти;  пропозиції  щодо  раціоналізації  ,  винахідництва  та
впровадження  передових  засобів  ,  нової  технології  виконання  будівельно-монтажних
робіт, наукової організації праці тресту та його підрозділів. Затверджені фонди будівельно-
монтажних організацій тресту. Баланси прибутків і видатків, нормативи зворотних засобів,
акти  документальних  ревізій.  Плани,  звіти,  статзвіти,  доповіді,  довідки  про  роботу  з
кадрами.  Документи  про  соцзмагання  колективів  тресту,  нагородження  передовиків
виробництва та їх характеристики; колективні  договори підрозділів тресту та матеріали
про їх виконання.

Державний  союзний  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  монтажний  трест
“Теплоенергомонтаж” Міністерства енергетики та електрифікації СРСР

Ф. Р-6109, 1499 од. зб., 1939–1970 рр. Описи.

У 1925 р. створене Харківське відділення акціонерного товариства “Тепло і сила”.
У  вересні  1928  р.  відділення  увійшло  до  складу  Всесоюзного  державного
промислового тресту “Тепло і сила”,  створеного на базі ліквідованого акціонерного
товариства “Тепло і сила”.
З квітня 1930 р. діяло у складі Всесоюзного об’єднання котлотурбінної промисловості
“Котлотурбіна”.
31  серпня  1933  р.  перейменоване  в  Харківську  монтажно-технічну  контору
“Теплоенергомонтаж” у складі Союзного монтажно-технічного тресту теплосилового
устаткування.
У  березні  1939  р.  передана  в  підпорядкування  Державного  союзного  будівельно-
монтажного тресту “Південенергобуд” Головного управління з будівництва теплових
станцій та мереж “Головенергобуд” Наркомату електростанцій СРСР.
У серпні 1942 р. згідно з наказом Наркомату електростанцій СРСР від 17 серпня 1942
р. на базі підприємств “Теплоенергомонтаж” і “Південенергомонтаж” було створене
проектно-монтажне підприємство з монтажу устаткування теплових електростанцій
“Теплоенергомонтаж”.
16  листопада  1942  р.  перетворене  в  Державний  Союзний  монтажний  трест
“Волгоенергомонтаж”  з  місцезнаходженням  у  м.  Чкалов  та  підпорядкуванням
Головенергомонтаж.
У січні 1944 р. для забезпечення робіт з відбудови електростанцій у Донбасі, трест
переведений до Харкова й перейменований у Державний Союзний монтажний трест
“Донбасенергомонтаж”.
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З  квітня  1951р.  підпорядковувався  Головному  управлінню  з  будівництва  теплових
електростанцій   Головенергобуд”  Міністерства електростанцій СРСР;              
 З листопада 1954 р. переданий до складу Міністерства будівництва електростанцій
СРСР.
22  липня  1958  р.  перейменований  у  Державний  союзний  монтажний  трест
“Теплоенергомонтаж”.
З  жовтня  1962  р.  підпорядковувався  Головтеплоенергомонтажу  Міністерства
енергетики та електрифікації СРСР.
У вересні 1966 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.
До його складу входили монтажні управління, дільниці, проектна контора, котельно-
механічні майстерні та інші підвідомчі підприємства в  Харкові та містах Центру і
Півдня СРСР.
Забезпечував виконання будівельно-монтажних робіт, випуск та реалізацію продукції
промисловими підприємствами,  діючими на госпрозрахунку,  проведення ремонтних
робіт на електростанціях і виготовлення нестандартного устаткування.

Накази  галузевих  міністерств  і  відомств  з  питань  діяльності  тресту.  Накази  та
розпорядження  по  тресту.  Статути  тресту  (1942,  1944).  Протоколи  технічних  нарад  та
партійно-господарського активу (1948–1970). Плани підрядних робіт. Основні показники
діяльності  тресту  та  підвідомчих  організацій,  огляди  та  доповідні  записки  про  стан
монтажних  робіт  тресту.  Плани  науково-дослідних  робіт,  розвитку  і  впровадження
передових  технологій  з  раціоналізації  та  винахідництва;   звіти  про  їх  виконання.
Документи про охорону праці та техніку безпеки (1943–1970), роботу з кадрами (1947–
1970). Листування з питань монтажно-відбудовчих робіт (1942–1945) та реалізації фондів
(1945–1970).  Статистичні  звіти  тресту  та  підвідомчих  організацій  про  чисельність
робітників  та  службовців,  плани  з  праці.  Відомості  про  хід  соцзмагання  працівників
тресту,  нагородження  робітників  і  службовців  медаллю “За доблесну  працю у Великій
Вітчизняній війні  1941–1945 рр.” та знаком “Відмінник соціалістичного змагання”,  про
діяльність місцевого комітету профспілки (1947–1964, 1970).

Житлово-будівельний  трест  №  2  “Житлобуд-2”  спеціалізованого  будівельного
комбінату “Харківжитлобуд” Міністерства будівництва УРСР

Ф. Р-6365, 991 од. зб., 1943–1965 рр. Описи.

 5  жовтня  1943  р.  згідно  з  наказом  Головного  управління  військово-промислового
будівництва при    РНК СРСР відновило діяльність Харківське управління  військово-
промислового будівництва (ХУВПБ). 
Перейменоване:
 22 березня 1944 р. – у Харківське окружне військово-будівельне управління (ХОВБУ);
15  березня  1946  р.  –  у  міжобласне  військово-будівельне  управління  №  22
Головвійськцентробуду  Міністерства  будівництва  військових  та  військово-морських
підприємств   СРСР,  а  з  10  березня  1949  р.  –  Головпівденбуду   Міністерства
будівництва підприємств СРСР; з 25 березня 1949 р. перейменований  у міжобласний
будівельний трест № 22 цього ж підпорядкування.
Далі підпорядковувався:
З 8 квітня 1953 р. – Головпівденпромбуду Міністерства будівництва СРСР; з 16 червня
1954 р. – Головпівденбуду Мінбуду СРСР; з 26 липня 1956 р. – Мінбуду УРСР; з 12
липня  1957  р.  –  Управлінню  будівництва  та  промисловості  будівельних  матеріалів
ради  народного  господарства  Харківського  економічного  адміністративного  району,
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тоді  ж перейменований в обласний будівельний трест  № 22,  з  1  січня 1958 р.  –  в
обласний будівельно-монтажний трест № 87.
З  6  травня  1961  р.  підпорядковувався  Управлінню  будівництва  Харківського
раднаргоспу;
З 1 квітня  1963 р.  –   міський будівельно-  монтажний трест  № 87 Головхарківбуду
Мінбуду УРСР.
З  13  лютого  1964  р.  перейменований  у   міський  житлово-будівельний  трест  №  2
(“Житлобуд-2”)  спеціалізованого  будівельного  комбінату  “Харківжитлобуд”
Міністерства будівництва УРСР.
Спочатку  здійснював  організацію  та  виконання  робіт  з  будівництва  промислових
об’єктів та житлове будівництво для заводів оборонних і промислових Наркоматів на
території СРСР.
Останнім часом – житлове та соціально-культурне будівництво в  Харкові.

Положення  про  Управління  та  підвідомчі  організації  (1943).  Постанови,  накази
Міністерства  будівництва  військових  та  військово-морських  підприємств  СРСР,
Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР. Накази та розпорядження
з основної діяльності.  Протоколи засідань технічних нарад, комісії  з проведення огляду
технавчання,  нарад  господарського  активу  тресту.  Зведені  плани  з  випуску  продукції
виробничих підприємств тресту, капітальних і будівельно-монтажних робіт, з праці. Плани
уведення в  експлуатацію житлової  площі по організаціях  тресту власного капітального
будівництва  та  відомості  про  їх  виконання,  будівельні  плани,  техпромфінплани
підвідомчих  організацій.  Статистичні  звіти  про  роботу  підсобних  виробництв  тресту.
Відомості  про  реквізити  тресту,  дислокацію  його  організацій.  Акти  прийняття  в
експлуатацію об’єктів будівництва, приймання організацій до складу тресту і матеріали до
них (звіти,  баланси,  відомості).  Огляди,  довідки про виробничу діяльність  підвідомчих
підприємств. Порівняльні таблиці виконання плану з випуску основних видів продукції
підвідомчими підприємствами, кон’юнктурні огляди. Титульні списки капітальних робіт
тресту  та  його  організацій.  Документи  про  встановлення  збитків,  спричинених
німецькими окупантами управлінню та його організаціям (накази, звіти, акти, відомості).
Стенограма лекції проф. Гвоздьова від 3 травня 1944 р. про обмін досвідом з відбудови
будинків  і  промислових  підприємств,  зруйнованих  німецькими  окупантами.  Зведений
вступний баланс управління, його підприємств та організацій. Документи з раціоналізації
та винахідництва, про розвиток і впровадження передової техніки. Плани, статзвіти, інші
документи про роботу з кадрами. Документи про соцзмагання, нагородження робітників
тресту та його організацій, діяльність профспілкового комітету (положення, зобов’язання,
звіти, протоколи, списки, довідки, вказівки, звернення).

Міжобласний проектно-технологічний трест з організації та технічної допомоги
будівництву (“Харківоргтехбуд”) Головного технічного управління Міністерства
промислового будівництва УРСР

Ф. Р-6053, 477 од. зб., 1962–1977 рр. Опис.

Утворений на підставі  розпорядження Ради Міністрів  УРСР № 839-Р від 6 червня
1962  р.  та  Постанови  Харківського  раднаргоспу  №  239  від  31  серпня  1962  р.
Постановою ради Міністрів УРСР № 239 від 8 березня 1963 року та згідно з наказом
Головного  управління  з  будівництва  в  Харківському  економічному  районі
Міністерства будівництва УРСР № 96 від 1 квітня 1963 р. було передано до системи
Головхарківбуду  Міністерства  будівництва  УРСР;  згідно  з  наказом  Міністерства
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будівництва  УРСР  №  277  від  20  грудня  1963  р.  було  перейменовано  в  трест
“Харківторгтехбуд”. У зв’язку з ліквідацією Головного територіального управління по
будівництву  “Головхарківбуд”  трест  “Харківторгтехбуд”  став  підпорядковуватися
Головному управлінню по будівництву у східних районах Міністерства промислового
будівництва УРСР. На підставі наказу цього Міністерства від 18 липня 1967 р. № 123
трест було перейменовано в Міжобласний проектно-технологічний трест з організації
та технічної допомоги будівництву “Харківторгтехбуд” з тим же підпорядкуванням.
Згідно з наказом Міністерства промислового будівництва УРСР від 6 січня 1969 р.
трест  було  підпорядковано  Головному  технічному  управлінню  Міністерства
промислового будівництва УРСР.
Наказом № 180-б по Міністерству промислового будівництва СРСР від 30 квітня 1977
р. трест “Харківторгтехбуд” з 10 травня 1977 р. був ліквідований, а на його базі стала
функціонувати  Харківська  філія  Республіканського  проектно-технологічного
інституту  з  організації  та  технічної  допомоги  будівництву  (Укроргтехбуд)
Міністерства промислового будівництва УРСР.

Накази,  постанови  Міністерства  будівництва  УРСР,  Головхарківбуду.  Постанова,
розпорядження,  листування  щодо  організації  тресту,  статут  тресту  (1962).  Накази,
розпорядження  по  тресту.  Плани  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських  робіт;
роботи технічної ради; розвитку та впровадження нової техніки. Звіти, довідки, інформації
про  їх  виконання.  Звіт  про  участь  тресту  в  ВДНГ  СРСР  (1965).  Протоколи  засідань
технічних  нарад,  технічної  ради  тресту.  Рекомендації,  розрахунки  техніко-економічних
показників  впровадження  нової  техніки.  Довідки,  листування  тресту  щодо  технічної
інформації, пропаганди та обміну досвідом. 

Міжобласний  трест  з  виробництва  монтажних  конструкцій,  механізмів,
пристосувань та санітарно-технічного обладнання (“Проммонтажконструкція”)
Головного  управління  промислових  підприємств  і  механізації
„Укрголовмехпром”  Міністерства  монтажних  і  спеціальних  будівельних  робіт
УРСР

Ф. Р-6058, 616 од. зб., 1960–1970 рр. Описи.

Створений 1 червня 1960 р. на підставі наказу Міністерства будівництва УРСР № 202
від                 26  травня  1960  р.  До  складу  увійшли:  Дніпродзержинський
чавуноливарний завод, Криворізький завод санітарно-технічних виробів, Полтавський
ливарно-механічний  завод,  Харківський  завод  санітарно-технічних  виробів  №  5.
Наказом  Міністерства  будівництва  УРСР  №  250  від  28  червня  1960  р.  до  тресту
передане  Одеське  проектно-конструкторське  бюро.  Наказом  цього  ж  Міністерства
№2176  від  8  липня  1960  р.  до  складу  тресту  увійшов   Полтавський  монтажно-
заготівельний завод,  а з 20 грудня 1960 р. – Харківський завод металоконструкцій,
який був у підпорядкуванні тресту до 29 квітня 1962 р.
У  січні  1963  р.  Міністерство  будівництва  УРСР   перейменоване  в  Міністерство
монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР.  19 жовтня 1966 р. у його складі
створене  Головне  управління  промислових  підприємств  і  механізації
“Укрголовмехпром”, якому і став підпорядковуватись трест.
На підставі наказу Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР №
373 від          29 листопада 1966 р. до складу тресту були передані: Слов’янський,
Єнакіївський та Лисичанський котельно-механічні заводи.
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Постанови, розпорядження, накази, інструкції Міністерства будівництва УРСР, Головного
управління, керівника тресту. Статут тресту (1960). Протоколи технічних нарад. Плани,
статистичні  звіти  тресту  з  основної  діяльності,  про  впровадження  нової  техніки  та
механізації  виробництва,  раціоналізаторських  пропозицій,  приросту  виробничих
потужностей.  Інформації  щодо  діяльності  тресту.  Фінансові  плани  та  відомості  про
результати їх виконання. Плани, звіти, протоколи місцевого комітету профспілки.

Міський ремонтно-будівельний трест “Міськрембудтрест” відділу комунального
господарства виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів

Ф. Р-6357, 1297 од. зб., 1945–1980 рр. Описи.

Створений  у  липні  1945  р.  при  Міськвиконкомі,  як  трест  “Міськкомунжитлобуд”,
відповідно  до  Постанови  РНК  УРСР  та  ЦК  КП(б)У  від  21  березня  1945  р.  та
постанови Міськвиконкому від            2 червня 1945 р.
Постановою Міськвиконкому від 31 березня 1947 р. був підпорядкований житловому
управлінню Міськвиконкому.
 1  грудня  1956  р.  перейменований  у  Міський  ремонтно-будівельний  трест
“Міськрембудтрест”  житлового  управління  виконкому  Харківської  міської  ради
депутатів трудящих.
З лютого 1973 р. підпорядкований знов утвореному міському відділу комунального
господарства (Міськкомгоспу).
У   складі  тресту  мережа  ремонтно-будівельних  управлінь  та  дільниць,  управління
механізації робіт (УМР), комбінат залізобетонних та бетонних виробів і конструкцій.
Здійснював  ремонтно-будівельні  роботи  в  житлово-комунальному  господарстві,  на
об’єктах системи народної освіти та охорони здоров’я.

Постанови  та  рішення  міністерства,  виконкомів  обласної,  міської  та  районних  рад
депутатів трудящих щодо роботи тресту. Накази та розпорядження з основної діяльності
та особового складу тресту. Протоколи та стенограми оперативних і диспетчерських нарад
з питань роботи підвідомчих організацій. Виробничі плани та основні показники тресту та
підвідомчих  управлінь  з  праці;  плани  потреби  в  електроенергії  та  її  розподілу  між
організаціями тресту. Промислово-фінансові плани. Річні звіти та довідковий матеріал про
виконання  плану  з  основних  показників  і  будівельно-ремонтних  робіт  тресту  та
підвідомчих  організацій.  Статистичні  звіти  (зведені  та  підвідомчих  організацій)  про
виконання плану робіт, про витрати палива, тепло- та електроенергії, з праці. Виробничо-
технічна  документація  на  будівельні  роботи  тресту  (плани,  завдання,  розрахунки,
креслення).  Акти  прийняття  об’єктів  після  капремонту.  Титульні  списки  з  капітальних
робіт  і  технічного  оснащення  тресту.  Матеріали  про  раціоналізацію  та  винахідництво,
розвиток  і  впровадження  нової  техніки,  зниження  собівартості  будівництва,  про
механізацію транспортно-монтажних робіт, трудомістких процесів та впровадження нових
видів будівельних матеріалів по тресту та підвідомчих організаціях (постанови,  накази,
протоколи, плани, звіти, статзвіти, листування, журнали обліку, кошториси). Плани, звіти,
акти, довідки про охорону праці та техніку безпеки в тресті та підвідомчих організаціях.
Накази, протоколи, плани, звіти, статзвіти, акти, списки про роботу з кадрами. Матеріали
про  соцзмагання  у  тресті,  діяльність  профспілкового  комітету.  Колективні  договори  та
документи про їх виконання.
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Ордена  Леніна  будівельно-монтажний  трест  №  86  Головного  управління  з
будівництва  в  Харківському  економічному  районі  Міністерства  будівництва
УРСР

Ф. Р-5929, 729 од. зб., 1943–1966 рр. Опис.

7 вересня 1943 р. у м. Харків була організована окрема будівельно-монтажна частина
№ 26 “Південна” Головного управління будівництва Півдня Наркомату будівництва
СРСР.
У квітні 1946 р. реорганізована в будівельний трест “Південважбуд”. 3 квітня 1951 р.
до  листопада  1957  р.  діяв  під  назвою  Будівельний  трест  №  86  “Південважбуд”.
Постановою Харківського раднаргоспу від 15 листопада 1957 р.  перейменований у
будівельно-монтажний трест № 86. 1958 р. нагороджений орденом Леніна .З 1963 р.
діяв у системі Міністерства будівництва УРСР.

Накази  та  розпорядження.  Промислові  будівельно-фінансові  та  будівельно-монтажні
плани. Річні звіти, довідки та зведення про роботу треста, його управління та підприємств.
Звіти про працю. Титульні  списки капітальних робіт.  Протоколи технічних виробничих
нарад  і  нарад  господарчого  активу.  Плани,  доповіді,  довідки  про  впровадження  нової
техніки, раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Плани науково-дослідних робіт та
зведення про їх виконання. Плани та звіти про діяльність профспілкової організації тресту.

1-й  Харківський  державний  трест  сільськогосподарського  будівництва
(Держсільбудтрест) Українського державного об’єднання сільськогосподарського
будівництва 

Ф. Р-4042, 313 од. зб., 1930–1933 рр. Опис.

Утворений згідно з наказом  Українського державного тресту сільськогосподарського
будівництва  (Укрсільгоспбуд)  1  квітня  1930  р.  під  назвою  Харківська  районна
будівельна контора Укрсільгоспбуд з  метою капітального будівництва в радгоспах і
колгоспах.  На  підставі  наказу  Українського  державного  об’єднання
сільськогосподарського будівництва від 26 лютого 1932 р. контору перейменовано в 1-
й Харківський державний трест сільськогосподарського будівництва. Ліквідований 22
липня 1933 р. на підставі Постанови колегії Народного комісаріату радгоспів від     5
січня 1933 р.

Постанови, накази, циркуляри, розпорядження та інструкції тресту (контори). Протоколи
засідань і технічних нарад тресту та загальних зборів працівників. Плани робіт, річні звіти
про діяльність.  Відомості  про хід будівництва,  соціалістичне змагання,  діяльність бюро
раціоналізації  та  винахідництва,  механізацію будівельних  робіт.  Документи  ліквідкому
(протоколи, статут, листування та ліквідаційний баланс).
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Спеціалізований  будівельно-монтажний  трест  “Укрзв’язокбуд  №  1”  
Республіканського  спеціалізованого  управління  будівництва  “Укрзв’язокбуд”  
Міністерства зв’язку УРСР

Ф. Р-5982, 211 од. зб., 1970–1975 рр. Опис.

На підставі наказу Міністерства зв’язку УРСР від 28 грудня 1970 р. у м. Харкові був
організований  Спеціалізований  будівельно-монтажний  трест  “Укрзв’язокбуд  №  1”,
який підпорядковувався Республіканському спеціалізованому управлінню будівництва
“Укрзв’язокбуд”.
До  складу  треста  входили  спеціалізовані  будівельно-монтажні  управління  зв’язку.
Наказом Міністерства зв’язку УРСР від 20 березня 1975 р. трест ліквідовано.

Накази  та  розпорядження  Міністерства  зв’язку  УРСР  і  начальника  Республіканського
спеціалізованого  управління  будівництва  “Укрзв’язокбуд”.  Накази  та  розпорядження
керуючого трестом. Штатний розклад. Плани з виробництва. Протоколи засідань техніко-
економічної ради. Накази з особового складу. Плани та звіти по кадрах.

Спеціалізований трест “Південспецбуд” Міністерства монтажних і  спеціальних
будівельних робіт УРСР

Ф. Р-6154, 299 од. зб., 1961–1970 рр. Описи.

Створений у червні 1961 р. відповідно до Постанови РМ УРСР від 20 травня 1961 р. і
згідно  з  наказом  Міністерства  будівництва  УРСР  від  1  червня  1961  р.  у  складі
Головного  управління  із  спеціальних  робіт  (Укрголовспецбуд)  Міністерства
будівництва УРСР.
Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 3 січня 1963 р. трест перейшов у
підпорядкування  до  „Укрголовспецбуду”  Міністерства  монтажних  і  спеціальних
будівельних робіт УРСР (Мінспецбуд УРСР).
В його складі мережа будівельно-монтажних та спеціалізованих управлінь у містах
Харків,  Кременчук,  Суми,  Кочеток,   Первомайськ  Харківської  області,  управління
виробничо-технологічній  комплектації  та  механізації,  автобаза,  Чугуївський  завод
“Гідрозалізобетон” та інші підвідомчі організації.
Здійснює  на  договірних  умовах  виробництво  робіт  зі  спорудження  гідротехнічних
об’єктів,  водопостачання,  укладання  магістральних  водопроводів,  гідромеханізації,
будівництва  автомобільних  та  залізних  доріг,  а  також  робіт  з  виготовлення
залізобетонних виробів.

Накази Мінбуду УРСР, Мінспецбуду УРСР, Укрголовспецбуду (1961–1967, 1970). Статут
тресту,  затверджений 31 червня 1961 р.  Накази і  розпорядження з  основної  діяльності.
Протоколи технічних нарад і нарад при керуючому трестом. Плани з праці, капітального
будівництва,  організаційно-технічних  заходів  тресту.  Постанови,  акти,  записки,  довідки
про  перевірку  діяльності  тресту  ревізійною  групою  Мінспецбуду  УРСР,
Укрголовспецбудом,  комісією  облвиконкому,  органами  партійно-державного  контролю.
Звіти, в тому числі статистичні, тресту та підвідомчих організацій, довідки про пускові
об’єкти. Документи щодо механізації будівництва та використання будівельних машин у
тресті та його організаціях (1964–1970); Паливно-енергетичні баланси та звіти про роботу
електростанцій  тресту  та  його  організацій  (1970).  Ліміти  і  зведені  плани  з  основних
показників, таблиці техніко-економічних показників, контрольні цифри плану з основних
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виробничо-економічних  показників  діяльності  тресту  та  його  організацій.  Документи
щодо раціоналізації та винахідництва,  переходу на нові умови праці, впровадження нової
техніки, участі в оглядах-конкурсах на краще будівництво і культуру виробництва (накази,
плани, розрахунки, відомості, списки, протоколи, статзвіти, огляди, таблиці, пропозиції).
Документи  щодо  участі  тресту  в  будівництві  греблі  гідровузлу  Орільського  цукрового
заводу  (накази,  протоколи,  записки)  (1963).  Плани,  звіти,  кошториси,  характеристики,
довідки з техніки безпеки та охорони праці тресту та підвідомчих організацій. Фінансові
плани та ліміти фінансування тресту та його організацій.  Бухгалтерські звіти тресту та
підвідомчих  організацій.  Плани,  звіти,  кошториси,  документи  про  роботу  з  кадрами  в
тресті  та  його  організаціях.  Документи  про  соціалістичне  змагання,  нагородження
передовиків  виробництва,  відомості  про  бригади  та  ударників  комуністичної  праці,
діяльність  місцевого  комітету  та  профкому  тресту.  Статистичні  звіти  про  роботу
добровільного спортивного товариства “Авангард” (1964). Протоколи засідань первинної
організації науково-технічного товариства (1969) та добровільної народної дружини тресту
(1970).

Спеціалізований  трест  санітарно-технічних  робіт  “Південтранстехмонтаж”
Головного управління залізничного будівництва Поволжя і Півдня Міністерства
транспортного будівництва СРСР

Ф. Р-6206, 355 од. зб., 1953–1971 рр. Опис.

Відповідно  до  Постанови  РМ  СРСР  від  21  травня  1953  р.  та  згідно  з  наказом
Міністерства шляхів сполучення СРСР 30 липня 1953 р. був створений Всесоюзний
монтажно-технічний  трест  “Транстехмонтаж”  з  підпорядкуванням  Головному
управлінню промислового будівництва Міністерства шляхів сполучення СРСР.
З серпня 1954 р. підпорядковувався Головному управлінню залізничного будівництва
Поволжя та Середньої Азії Мінтрансбуду СРСР.
Відповідно  до  Постанови  РМ  СРСР  від  7  січня  1955  р.  та  згідно  з  наказом
Мінтрансбуду  СРСР від  10  січня  1955 р.  перейменований  у  спеціалізований трест
санітарно-технічних робіт “Транстехмонтаж” з  передислокацією з Москви до міста
Куйбишев.
Підпорядковувався:
З  липня  1956  р.  –  Головному  управлінню  залізничного  будівництва  Поволжя  та
Кавказу
З  серпня  1957  р.  –  Головному  управлінню  залізничного  будівництва  Поволжя  та
Півдня.
Згідно  з  наказом  Мінтрансбуду  СРСР  від  16  лютого  1961  р.  перейменований  у
Спеціалізований трест санітарно-технічних робіт “Південтранстехмонтаж”. У червні
1962 р. передислокований у місто Харків.
З 13 березня 1963 р. знаходився в підпорядкуванні Головного управління залізничного
будівництва Поволжя та Півдня Державного виробничого комітету з транспортного
будівництва  СРСР,  з  2  жовтня  1965  р.  –   Міністерства  транспортного  будівництва
СРСР.
У його складі були спеціалізовані управління в містах Харків, Київ, Дніпропетровськ,
промислові  підприємства  в  містах  Краснодар,  Саратов,  Харків,  ст.  Синельникове
Дніпропетровської  області  та  будівельно-монтажні  потяги,  в  тому  числі  з
водопостачання, з дислокацією в  різних містах СРСР.
Здійснював  будівельно-монтажні,  санітарно-технічні  та  електромонтажні  роботи  на
об’єктах Міністерства шляхів сполучення СРСР.
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Статути  і  Положення тресту  та  підвідомчих  організацій.  Накази  з  основної  діяльності.
Річні плани та звіти з основної і промислової діяльності, про виконання плану підрядних
робіт,  капіталовкладень,  фінансування  капітальних  робіт;  з  праці  та  зарплати  в
будівництві,  будівельно-монтажних  робіт,  випуску  валової  продукції,  промфінпланів,
будфінпланів  тресту  та  підвідомчих  організацій.  Зведені  річні  звіти  про  роботу
автомобільного,  вантажного  транспорту  та  собівартості  вантажних  автоперевезень,
квартальні звіти про механізацію будівництва та використання будівельних машин тресту
та  підвідомчих  організацій.  Доповіді  керівника  тресту,  листування  з  організаціями  з
питань  діяльності  тресту  та  підвідомчих  організацій.  Акти  прийняття-передавання
господарських  одиниць  тресту,  переоцінки  основних  ресурсів.  Титульні  списки
капітальних  робіт  та  ліміти  їх  фінансування.  Списки  лінійних  та  спеціалізованих
організацій  тресту  із  зазначенням  їх  місце  розташування  та  розрядності.  Документи  з
техніки  безпеки  та  поліпшення  умов  праці  в  тресті  та  підвідомчих  організаціях.  Річні
баланси прибутків та видатків тресту і підвідомчих організацій. Річні та квартальні звіти,
звітні доповіді, статистичні звіти, кошториси видатків про роботу з кадрами. Колективні
договори та матеріали про їх виконання.

Трест з виробництва термоізоляційних робіт та виготовлення термоізоляційних
матеріалів (“Укртермоізоляція”) Головного управління з монтажу технологічного
обладнання  на  промислових  підприємствах  і  санітарно-технічних  робіт
(“Головцентропроммонтаж”) Міністерства будівництва УРСР

Ф. Р-6026, 530 од. зб., 1956–1965 рр. Опис.

Створений у вересні 1956 р. згідно з наказом Міністерства будівництва підприємств
металургійної  та  хімічної  промисловості  УРСР  від  10  вересня  1956  р.  з
підпорядкуванням  Головному  управлінню  спеціалізованих  і  монтажних  робіт
(Головспецмонтаж).
Підпорядковувався: 
З  10  червня  1957  р.  –  Управлінню  з  монтажу  технологічного  обладнання  на
підприємствах металургійної промисловості (Укрпроммонтаж).
З  24  березня  1958  р.  –  Управлінню  з  монтажу  технологічного  обладнання  та
спеціальних робіт (“Укрпромспецмонтаж”).
З 10 вересня 1958 р. – Головному управлінню з монтажу технологічного обладнання та
спеціальних робіт (Укрголовпроммонтаж)
З 3 травня 1960 р. – Головному управлінню з монтажу технологічного обладнання на
промислових  підприємствах  і  санітарно-технічних  робіт  (Головцентропроммонтаж)
Міністерства будівництва УРСР.

Статути  тресту.  Накази  Мінметалургхімбуду  СРСР  та  УРСР,  Мінбуду  УРСР,
Укрпромспецмонтажу та тресту з питань діяльності тресту. Протоколи технічних нарад і
партійно-господарського  активу.  П’ятирічні  плани  тресту,  плани  тресту  та  підвідомчих
організацій з виробничої та промислової діяльності, власного капітального будівництва і
капіталовкладень,  підрядних робіт та зниження їх собівартості,  капітальних робіт та їх
фінансування, плани житлового будівництва. Річні звіти тресту та підвідомчих організацій
з  основної  діяльності,  статистичні  звіти  про  виконання  плану  будівельно-монтажних  і
підрядних робіт; про промислову діяльність, капіталовкладення, наявність автомобілів та
вантажного  автотранспорту,  його  роботу  та  собівартість  вантажних  автоперевезень,  з
праці. Матеріали щодо реконструкції промислових підприємств (протоколи, акти, проекти,
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висновки,  листування).  Листування  з  Держбудом,  Мінбудом  УРСР з  питань  діяльності
тресту.  Акти  прийняття  організацій  у  відання  тресту  та  документальних  ревізій  їх
фінансово-господарської діяльності. Ліміти з плану будівельно-монтажних робіт, з праці в
будівництві, фінансування капіталовкладень тресту та підвідомчих організацій. Титульні
списки власного капітального будівництва тресту.  Технічні  звіти тресту та  підвідомчих
організацій.  Документи про раціоналізацію та  винахідництво,  розвиток і  впровадження
нової  техніки,  механізацію  будівництва,  автоматизацію  виробництва  та  використання
нових технологічних процесів, економію палива та електроенергії, організаційно-технічні
заходи (плани, звіти,  статзвіти, акти, протоколи, довідки, характеристики).  Документи з
техніки безпеки та охорони праці. Фінансові плани. Баланси з основної діяльності тресту
та підвідомчих організацій. Плани, звіти, статзвіти, листування та відомості щодо кадрової
роботи.  Документи  про соцзмагання  колективів  тресту  (протоколи,  звіти,  зобов’язання,
зведення, картки) та діяльність місцевого комітету (1956–1965).

Трест з механізації будівництва та спеціальних робіт “Харківсільбудмеханізація”
Обласного  виробничого  управління  “Харківсільбуд”  Міністерства  сільського
будівництва УРСР

Ф. Р-6094, 163 од. зб., 1972–1977 рр. Опис.

Створений у лютому 1972 р. відповідно до Постанови ЦК КПУ та РМ УРСР від 2
грудня 1971 р. та згідно з наказом Міністерства сільського будівництва УРСР від 15
лютого 1972 р. “Про удосконалення структури управління сільським будівництвом у
Харківській  області”.  До  його  складу  увійшли  управління  механізації  в  Харкові,
Лозовій,  Балаклії,  спеціалізовані  пересувні  механізовані  колони  “СПМК-521”,
“СПМК-532”, “СПМК-536”.
Здійснював будівельно-монтажні роботи в сільському будівництві, поліпшення рівня
комплексної  механізації  та  автоматизації  будівництва,  удосконалення  управління
парком машин, технічне обслуговування та ремонт засобів механізації.
Ліквідований  1 лютого 1977 р. згідно з наказом Міністерства сільського будівництва
УРСР від        7 січня 1977 р.
Його функції передані обласному виробничому управлінню “Харківсільбуд”.

Накази  Міністерства  сільського  будівництва  УРСР,  обласного  виробничого  управління
“Харківсільбуд” та тресту. Положення про трест (1974). Протоколи засідань економічної
ради (1976), плани роботи та протоколи засідань технічної ради тресту. Плани будівельно-
монтажних  робіт,  з  праці  та  собівартості,  організаційно-технічних  заходів  тресту  та
підвідомчих організацій,  комплексної інженерної підготовки виробництва тресту (1976).
Плани, розрахунки, звіти, інформації, кошториси про наукову організацію праці, розвиток
та впровадження нової техніки, раціоналізацію та винахідництво, роботу щодо технічної
інформації,  пропаганди  та  впровадження  передового  досвіду.  Постанова,  положення,
плани, звіти з проведення обласних оглядів використання резервів економії та збереження
матеріальних  і  енергетичних  витрат.  Документи  з  техніки  безпеки  (плани,  звіти,
показники, відомості,  довідки). Плани, протоколи, звіти, статистичні звіти,  інформації  з
підготовки та  підвищення кваліфікації  кадрів  і  поліпшення  кадрової  роботи.  Фінансові
плани  тресту.  Документи  про  соцзмагання  в  тресті  та  підвідомчих  організаціях
(постанови, протоколи, зобов’язання, умови, показники, інформації), в тому числі на честь
50-річчя  утворення  СРСР.  Протоколи,  доповіді,  рішення,  звіти,  статистичні  звіти  про
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діяльність  місцевого комітету.  Відомості  нарахування заробітної  плати та  преміювання.
Ліквідаційний баланс тресту на 1 березня 1976 р.

Трест  промислового  будівництва  №  3  (Промбуд-3)  Харківського  комбінату
промислового будівництва (Харківпромбуд)

Ф. Р-5923, 209 од. зб., 1959–1965 рр. Опис.

Створений у м. Балаклія в березні 1959 р. відповідно до Постанови РМ УРСР від 2
березня  1959  р.  “Про  створення  будівельних  організацій  у  нових  районах
промислового будівництва УРСР” як будівельно-монтажний трест № 91 Управління
будівництва  та  промбудматеріалів  Раднаргоспу  Харківського  економічного
адміністративного району.
Підпорядковувався:
З 16 травня 1961 р. – Управлінню будівництва Харківського Раднаргоспу.
З  1  квітня  1963  р.  –  Головному  управлінню  з  будівництва  (Головхарківбуд)  в
Харківському економічному адміністративному районі.
Згідно  з  наказом  Головхарківбуд  від  12  травня  1964  р.  перейменований  у  трест
промислового будівництва № 3 (Промбуд-3).
Згідно з наказом Головхарківбуду від 2 лютого 1967 р. був перебазований з м. Балаклія
до м. Куп’янськ Харківської області.
З  квітня  1967  р.  знаходився  в  підпорядкуванні  комбінату  “Харківпромбуд”
Головсхідпромбуду Міністерства промислового будівництва УРСР.
У його складі була мережа будівельно-монтажних управлінь на самостійному балансі
в містах Куп’янськ та Ізюм, контори та завод залізобетонних конструкцій № 11.
Здійснював організацію та керівництво будівництвом і реконструкцією промислових
підприємств, будівництво житлових цивільних та культурно-побутових об’єктів.

Постанови,  накази,  розпорядження  РМ  УРСР,  Міністерства  будівництва  УРСР,
Харківського Раднаргоспу, Головхарківбуду, тресту. Протоколи виробничих та технічних
нарад,  засідань  комісії  з  розгляду  виробничої  та  фінансово-господарської  діяльності
тресту. Плани з будівництва, підрядних будівельно-монтажних робіт, фінансові плани та
ліміти короткострокового кредитування. Статистичні звіти з праці в будівництві, з питань
механізації  будівництва  та  використання  будівельних  машин.  Документи  з  будівництва
Балаклійського цементного заводу (розпорядження,  накази,  заходи,  графіки,  листування
тощо).  Листування  з  Головхарківбудом  щодо  будівництва  Шебелинського  хімкомбінату.
Документи з питань впровадження нової техніки, раціоналізації та винахідництва (плани,
протоколи, звіти, списки, показники ). Документи про стан охорони праці, техніки безпеки
і заходи щодо їх поліпшення (постанови, розпорядження, протоколи, плани, статистичні
звіти,  акти).  Бухгалтерські  звіти  з  додатками  та  акти  комплексної  ревізії  фінансово-
господарської  діяльності  тресту.  Постанови,  накази,  розпорядження,  звіти про роботу з
кадрами.  Соціалістичні  зобов’язання колективів  тресту та документи про їх виконання,
довідки  про  рух  за  комуністичну  працю,  списки  та  характеристики  передовиків
виробництва  і  постанови  про  їх  нагородження,  списки  бригад  комуністичної  праці  та
новаторів виробництва.

Трест санітарно-технічних робіт № 60 (Сантехмонтаж-60) Головного управління з
монтажу  технологічного  обладнання  на  промислових  підприємствах  та
сантехробіт Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
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Ф. Р-5946, 1599 од. зб., 1944–1984 рр. Описи.

На  підставі  наказу  начальника  Головного  управління  військово-промислового
будівництва при Раді  Народних Комісарів  СРСР від 7 жовтня 1943 р.  організовано
Південний військово-монтажний трест № 1.
Наказом  Головвоєнпромбуду  від  11  березня  1944  р.  трест  було  перейменовано  у
Військово-монтажний  трест  окремої  будівельно-монтажної  частини  №1,  з  кінця
жовтня 1944 р. – у Військово-монтажний трест № 1. На підставі наказу від 30 березня
1946 р. трест перейменовано в Управління “Військморсантехмонтаж-60”; а з 1949 р.
Управління перейменоване у трест “Сантехмонтаж-60”.
6 червня 1953 р. трест “Сантехмонтаж-60” припинив діяльність і був відтворений на
підставі наказу Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР від 21
червня 1954 р. на базі тресту “Південсантехмонтаж”.

Накази  Міністерства  будівництва  військових  та  військово-морських  підприємств  СРСР,
Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР, Міністерства будівництва
та  його  Головного  управління  будівельно-монтажних  робіт.  Постанови  виконавчого
комітету Харківської міської ради депутатів трудящих, накази та розпорядження по тресту.
Штатний  розклад.  Бухгалтерський  звіт  про  основну  діяльність  тресту  та  його
спеціалізованих  управлінь.  Матеріали  передачі  будівельно-монтажних  управлінь  та
ділянок у відання тресту.

Трести із санітарно-технічного будівництва в Україні

3 фонди, 665 од. зб., 1929–1934 рр. Описи.

У вересні 1928 р. в  Харкові створена Спеціалізована санітарно-будівельна контора на
базі  технічної  секції  Всеукраїнського акціонерного товариства  будівельної  індустрії
“Індубуд” відповідно до Постанови ВРНГ УРСР від 29 вересня 1928 р. З 1930 р. – в
підпорядкуванні  Всесоюзного  та  Республіканського  трестів  із  санітарно-технічного
будівництва “Промсантехбуд” та “Укрсантехбуд”.
У липні 1931 р. на базі трестів “Промсантехбуд” та “Укрсантехбуд” був створений 3-й
Всесоюзний державний трест із санітарно-технічного будівництва (3-й Сантехбуд). У
його підпорядкування  перейшла  контора  і  отримала  назву  Харківська  контора  3-го
Сантехбуду.
У лютому 1932 р. 3-й Сантехбуд був об’єднаний з Всеукраїнським державним трестом
санітарно-технічного будівництва (Укрсантехбуд) у Південний Всесоюзний державний
будівельний трест із санітарно-технічних робіт “Південсантехбуд”.
На підставі наказу по тресту “Південсантехбуд” від 21 лютого 1932 р. була утворена
Харківська контора “Південсантехбуд” на базі Харківської контори 3-го Сантехбуду,
яка з 5 січня 1933 р. була перейменована в контору начальника робіт Харківського
району Південсантехбуду. У серпні 1933 р. контора була ліквідована, а її будівельні
дільниці: об’єднана дільниця ХПЗ – Турбінобуд, ХТЗ – Верстатобуд і міська дільниця
- були підпорядковані безпосередньо тресту “Південсантехбуд”.
Трест  підпорядковувався  Всесоюзному  об’єднанню  Південного  Союзбуду  і  крім
Харківської  обласної  контори  мав  проектні  та  будівельні  контори  в  інших  містах
СРСР.  1 січня 1937 р. перейменований у “Південсантехмонтаж” ; ліквідований 1938 р.
.
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Постанови РНК, Наркомату  важкої  промисловості  СРСР та  Держплану УСРР з  питань
діяльності  трестів (1933). Циркуляри та інструкції  Українського державного об’єднання
будівельної  промисловості  (1932).  Накази,  розпорядження,  інструкції  Всесоюзного
об’єднання будіндустрії, його Південного відділення, по управліннях трестів, їх конторах
та відділеннях (1931–1932). Стенограма 1-ї загальнотрестівської виробничої конференції
(ф.Р-5977, 1932). Протоколи та резолюція 1-ї розширеної наради виробників робіт тресту
“Укрсантехбуд”  (ф.Р-5978,  1931).  Протоколи загальних  зборів  будівельників  (ф.Р-5977),
адміністративно-технічних  та  виробничих  нарад управлінь,  контор  та  відділень  трестів
(1931–1934), партійної та комсомольської організацій управління тресту (ф.Р-5977, 1931),
місцевих комітетів управлінь трестів (1932). Постанова НКВС СРСР від 1 липня 1932 р.
про затвердження статуту тресту “Південсантехбуд”, текст статуту (ф.Р-5976). Періодичні
виробничі програми і плани та відомості про їх виконання, кон'юнктурні огляди роботи
трестів (ф.Р-5976, ф.Р-5978, 1929–1932), промфінплан тресту (ф.Р-5978, 1931). Доповідні
та службові записки начальників відділів управління 3-го Сантехбуду та список робіт, які
виконуються  трестом (ф.Р-5977, 1931). Відомості про забезпечення трестів необхідними
матеріалами  (1931–1932)  та  генеральні  угоди  з  постачальниками,  додаткові  угоди  та
договори         (ф.Р-5977, ф.Р-5978, 1932); нормативні матеріали з питань матеріально-
технічного  постачання,  періодичні  зведення  контор  з  реалізації  матеріальних  фондів
(1930–1931).  Документи  про  освоювання  коштів  на  капітальне  будівництво  (ф.Р-5976,
1932),  поліпшення  якості  будівництва  та  культурно-побутових  умов  робітників  (1932–
1934),  з  проведення  масових  перевірок  виконання  зобов’язань  по  колдоговорах  та
генеральних  угодах;  про  винахідництво  та  раціоналізацію,  технічне  нормування  в
будівництві (1930–1931) та будівельне проектування; листування з будівельними трестами,
конторами та виробниками робіт, організацію соцзмагання в тресті „3-й Сантехбуд” (ф.Р-
5977,  1929–1930).  Документи  щодо  реорганізації  трестів  та  їх  контор  (1931–1932).
Відомості  з  особового  складу  службовців  управлінь  та  з  обліку  військовозобов’язаних
(ф.Р-5977,   ф.Р.-5978, 1930–1931). 

Український державний трест із санітарно-технічного будівництва (Укрсантехбуд), 
ф.Р-5978, 41 од. зб., 1929–1932. 
3-й Всесоюзний державний трест із санітарно-технічного будівництва (3-й Сантехбуд),
ф.Р-5977, 56 од. зб., 1929–1932 рр. 
Південний  Всесоюзний державний будівельний трест  з санітарно-технічних  робіт та
його контори (Південсантехбуд та його контори), ф.Р-5976, 568 од. зб., 1929–1934 рр.

Трест  “Харківпромбудмеханізація”  Міністерства  промислового  будівництва
УРСР

Ф. Р-6182, 261 од. зб., 1967–1975 рр. Опис.

Створений у травні 1967 р. згідно з наказом Міністерства промислового будівництва
УРСР від       29 квітня 1967 р. і наказом начальника Головсхідпромбуду від 18 травня
1967  р.  з  підпорядкуванням  Головсхідпромбуду  Міністерства  промислового
будівництва УРСР.
З  1  січня  1968  р.  підпорядковувався  безпосередньо  Міністерству  промислового
будівництва УРСР.
До його складу увійшли управління механізації робіт у містах Харків та Первомайськ,
спеціалізовані  управління:  Екскавації  №  2  і  “Харківзалізобетонбуд”,  ремонтно-
механічний завод    № 3 у  Первомайську, універсальна ремонтна база в  Харкові. У
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травні 1971 р. у складі тресту організоване Управління механізації будівництва в м.
Лозова.  В  лютому  1973  р.  організоване  Управління  механізації  земляних  робіт
“Харківпромбудекскавація”,  а  в  липні  1973  р.  –  експериментальна  дільниця  малої
механізації на повному госпрозрахунку.
Здійснював керівництво і контроль за діяльністю підвідомчих організацій, виконання
робіт  механізованим  засобом,  забезпечення  підприємств  і  організацій  комбінату
“Харківпромбуд” будівельною технікою та її ремонт.
Згідно з наказом міністра промислового будівництва УРСР від 13 січня 1975 р. був
об’єднаний  з  трестом  №  92  “Трансспецбуд”  у  спеціалізований  трест
“Харківспецбудмеханізація”  комбінату  “Харківпромбуд”  і  припинив  самостійну
діяльність.

Накази  та  розпорядження  Міністерства  промислового  будівництва  УРСР,
Головсхідпромбуду,  Харківпромбуду та керуючого трестом. Статут тресту,  затверджений
20  червня  1971  р.  Протоколи  нарад,  засідань  техреди,  ради  НОП,  балансових  комісій.
Плани  з  виробництва,  з  праці  та  собівартості  будівельно-монтажних  робіт  тресту,
техбудфінплани підвідомчих організацій.  Зведені  звіти з  організації  праці  та  заробітної
плати,  звіти  з  основної  діяльності,  статистичні  звіти,  основні  техніко-економічні
показники,  відомості  про  роботу  тресту  та  підвідомчих  організацій.  Інформації  про
контрольно-ревізійну роботу тресту. Накази, довідки, відомості про перепідпорядкування
організацій тресту. Вступний баланс тресту за станом на 1 січня 1967 р. Документи щодо
впровадження  нової  техніки,  раціоналізації  та  винахідництва,  механізації,  наукової
організації праці (плани, звіти, кошториси, інформації). Статистичні звіти тресту та його
організацій про нещасні випадки на виробництві та освоювання коштів на охорону праці
за  1974  р.  Протоколи  нарад,  плани,  звіти,  довідки  про  кадрову  роботу.  Постанови,
зобов’язання,  довідки,  інформації  щодо  соцзмагання  колективів  тресту  та  його
підприємств. Документи місцевого комітету: протоколи, статзвіти, кошториси та фінзвіти,
списки  робітників  тресту  та  підвідомчих  підприємств,  нагороджених  орденами  та
медалями (1967–1974).

Харківський  будівельно-монтажний  трест  №  2  (Промбуд-2)  Головного
управління  з  будівництва  в  Харківському  економічному  районі  Міністерства
будівництва УРСР

Ф. Р-5886, 595 од. зб., 1943–1964 рр. Опис.

11 вересня 1943 р. почав свою діяльність Державний союзний трест з відновлення та
будівництва  підприємств  промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР
“Цементбудтрест”. У складі тресту були організовані будівельно-монтажні управління
та дільниці.
На  підставі  Постанови  Ради  Народних  Комісарів  СРСР  від  11  березня  1945  р.
управління “Цементбудтрест” було перейменовано в Харківську окрему будівельно-
монтажну  частину  №  4,  яка  у  1948  р.  була  перейменована  на  Харківський
загальносоюзний  будівельно-монтажний  трест  з  відновлення  та  будівництва
підприємств промисловості будівельних матеріалів “Донбаспромбуд”.
Наказом  Міністерства  промисловості  будівельних  матеріалів  СРСР  від  25  березня
1957 р., трест “Донбаспромбуд” перейменовано у Харківський будівельно-монтажний
трест “Укрцембудреконструкція”.
 1958 р. цей трест було перейменовано у Харківський будівельно-монтажний трест №
89.
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12 травня 1964 р. наказом Головхарківбуду Харківський будівельно-монтажний трест
№ 89 було перейменовано у Харківський будівельний трест “Промбуд № 2”.

Накази  Народного  комісаріату  промисловості  будівельних  матеріалів  СРСР,  Головного
управління  капітального  будівництва  Народного  комісаріату  промисловості  будівельних
матеріалів та керуючого трестом. Розпорядження керівника тресту. Річний звіт з загальної
діяльності будівельних дільниць тресту. Штатний розклад.

Харківський  обласний  міжколгоспний  дорожньо-будівельний  трест
“Облміжколгоспдорбуд” Українського міжколгоспного об’єднання з будівництва
(Укрміжколгоспбуд)

Ф. Р-6287, 1073 од. зб., 1967–1986 рр. Описи.

У січні 1967 р. згідно з рішеннями обласних зборів уповноважених міжколгоспних
дорожніх будівельних організацій від 12 січня 1967 р. та Харківського облвиконкому
від 23 січня 1967 р. була створена госпрозрахункова Харківська обласна міжколгоспна
дорожня будівельна організація “Облміжколгоспдорбуд” на самостійному балансі. У
своїй  діяльності  вона  керувалась  розпорядженнями  Харківського  облвиконкому,
рішеннями зборів уповноважених міжколгоспних шляхових будівельних організацій,
Головміжколгоспдорбуду Міністерства сільського господарства УРСР.
Здійснювала керівництво всією діяльністю райміжколгоспдорбудів області, створення
підприємств з добутку та виробництва дорожніх будматеріалів на території області та
за  її  межами,  підвищення  рівню  механізації  та  зниження  вартості  дорожнього
будівництва.
Відповідно  до  Постанови  правління  Укрміжколгоспбуду  від  10  лютого  1972  р.  та
правління обласного міжколгоспного об'єднання з будівництва від 5 серпня 1972 р.
перетворена  в  обласний  міжколгоспний  дорожньо-будівельний  трест
“Облміжколгоспдорбуд” з підпорядкуванням обласному міжколгоспному об’єднанню
з  будівництва  Укрміжколгоспдорбуду.  Виконував  роботи  з  будівництва
внутрішньогосподарських  шляхів,  благоустрою  сіл  та  виробничих  і  культурно-
побутових  об’єктів  у  колгоспах,  а  також  в  інших  державних  і  кооперативних
організаціях, які були членами-пайовиками колгоспних об’єднань з будівництва.
У  своєму  складі  об’єднував  районні  міжколгоспні  шляхобудівельні  управління  та
дільниці  (МШБУ),  підприємства  і  організації  обласного  підпорядкування
(асфальтобетонні  заводи,  кар’єри,  щебеневі  заводи,  полігони  для  виготовлення
залізобетонних конструкцій, майстерні, пересувні механізовані колони тощо).
Ліквідований в січні 1986 р. згідно з розпорядженням Укрміжколгоспдорбуду від 20
грудня 1985 р.

Положення  про  Облміжколгоспдорбуд  та  підвідомчі  організації.  Постанови  і
розпорядження Харківського облвиконкому, правління “Укрміжколгоспдорбуду” і тресту з
основної  діяльності.  Протоколи  засідань  ради  Облміжколгоспдорбуду,  техради  та
балансової  комісії  тресту.  Плани  будівельно-монтажних  робіт,  з  праці,  будфінплани,
власного  будівництва,  випуску  продукції,  підрядної  та  промислової  діяльності,
виробництва  будматеріалів,  комплексні  плани  економічного  соціального  і  технічного
розвитку.  Звіти  про  виробничо-господарську  та  фінансову  діяльність  тресту  та
підвідомчих організацій, звіти з праці. Статистичні звіти про виконання плану підрядних
робіт та капіталовкладень, уведення в дію потужностей, товарної будівельної продукції;
про  чисельність  апарату  управління  та  робітників  тресту;  витрат  палива,  тепло-  та
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електроенергії,  автотранспорту,  шляхобудівельної  техніки.  Документи  щодо  виконання
планів 10-ї та11-ї п’ятирічок, уведення до експлуатації об’єктів будівництва та власного
будівництва (плани, звіти, довідки); підсумкові документи щодо роботи організацій тресту
(звіти,  показники,  довідки,  кошториси).  Акти  приймання  до  експлуатації  завершених
об’єктів  капітального  будівництва,  акти  прийняття-передавання  при  зміні  керівників
підвідомчих  організацій  і  документи  до  них.  Документи  щодо  створення,  передачі  та
об’єднання  підприємств  і  організацій  тресту  (постанови,  розпорядження,  накази,
протоколи,  рішення,  положення,  акти,  баланси,  списки).  Документи  про  наукову
організацію праці, впровадження нової техніки, раціоналізацію та винахідництво, перехід
на  нову  систему  планування  та  економічного  стимулювання,  бригадний  підряд,
комплексну механізацію трудомістких і важких робіт. Плани, звіти, довідки про охорону
праці,  техніку  безпеки,  охорону  повітряного  басейну  та  раціональне  використання
природних ресурсів. Фінансові плани, баланс виробничої потужності  тресту. Кошториси
асигнувань  на  утримування  апарату  тресту.  Плани  та  звіти  про  роботу  з  кадрами.
Документи  про  соціалістичне  змагання  колективів  тресту,  проведення  комуністичних
суботників,  діяльність об’єднаного та місцевого комітетів  профспілок,  групи народного
контролю.

Харківський  трест  транспортного  будівництва  “Південтрансбуд”  Головного
управління  залізничного  будівництва  Поволжя  та  Півдня  Міністерства
транспортного будівництва СРСР

Ф. Р-6074, 758 од. зб., 1943–1971 рр. Описи.

У червні 1943 р. відновило діяльність Харківське управління будівельно-відбудовчих
робіт  Центрального  управління  будівельно-відновлювальних  робіт  (Цубвідновбуд)
Народного комісаріату (з 25 березня 1946 р. - Міністерства) шляхів сполучення СРСР.
На  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  СРСР  №  22  від  7  січня  1955  р.  було
організовано Міністерство транспортного будівництва СРСР та Головне управління
залізничного  будівництва  Центру  та  Заходу,  а  Харківське  управління  будівельно-
відбудовчих  робіт  реорганізоване  в  Харківський  будівельно-монтажний  трест
“Південтрансбуд”.  27 січня 1963 р.  трест  було перейменовано у Харківський трест
транспортного  будівництва  “Південтрансбуд”  Головного  управління  залізничного
будівництва Центру і  Заходу Міністерства транспортного будівництва СРСР, а з 14
березня 1963  --- Головного управління залізничного будівництва Поволжя та Півдня
Державного виробничого комітету з транспортного будівництва СРСР (з 19 жовтня
1965 р. Міністерство транспортного будівництва СРСР).

Накази та розпорядження по тресту. Семирічний план на 1959–1965 рр., плани будівельно-
монтажних та дослідних робіт тресту та його підприємств. Доповіді та довідки про роботу
тресту.  Звіти  про  виконання  норм  виробітку  про  впровадження  нових  технологічних
процесів, передової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Протоколи та
стенограми  кущових  нарад з  питань  підвищення  продуктивності  праці,  нарад  молодих
спеціалістів будівельних проектних організацій Харківського залізничного вузла, наради
новаторів  та  передовиків  виробництва,  виробничо-господарських  активів.  Постанови,
доповіді, звіти та інші документи про соціалістичні змагання. Книга обліку передовиків
виробництва,  занесених на Дошку Пошани та  тих,  хто отримав нагороди.  Довідки про
роботу бригад та колективів комуністичної праці, їх списки, доповідні записки про роботу
шкіл передового досвіду.  Довідки,  звіти,  інформації  про підсумки громадських оглядів,
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виконання умов Всесоюзного конкурсу на кращу організацію економічної роботи. Плани,
звіти про роботу місцевого комітету профспілки.

Трест  №  92  спеціалізованих  і  дорожніх  робіт  “Трансспецбуд”  комбінату
“Укрпромспецбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР

Ф. Р-6181, 649 од. зб., 1951–1974 рр. Опис.

Створений  у  жовтні  1951  р.  в  Харкові  відповідно  до  Постанови  РМ СРСР від  20
жовтня 1951 р. як Трест спеціалізованих і дорожніх робіт Півдня “Південтранспецбуд”
з  підпорядкуванням  Головпівденбуду  Міністерства  будівництва  підприємств
машинобудування СРСР; з квітня 1953 р.  знаходився в підпорядкуванні Міністерства
будівництва СРСР.
Здійснював будівництво зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, під’їзних доріг та
залізниць нормальної та вузької колії,  автогужових доріг та штучних споруд на всій
території СРСР.
У жовтні 1956 р. переданий у підпорядкування Міністерству будівництва УРСР. Сфера
дії  тресту була обмежена районами Української РСР.
У липні 1957 р. переведений у безпосереднє підпорядкування Управління будівництва
та  промисловості  будівельних  матеріалів  Раднаргоспу  Харківського  економічного
адміністративного  району.  Відповідно  до Постанови  Раднаргоспу  від  15  листопада
1957 р. перейменований у трест     № 92 “Трансспецбуд”.
У  січні  1963  р.  переданий  у  відання  Головного  управління  з  будівництва
“Головхарківбуд” Міністерства будівництва УРСР.
З  квітня  1967  р.  трест  знаходився  в  підпорядкуванні  створеного  5  квітня  1967  р.
комбінату “Харківпромбуд”.
З  липня  1973  р.  трест  перейшов  у  безпосереднє  підпорядкування  комбінату
“Укрпромспецбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР.

Директивні  документи  галузевих  міністерств  і  відомств,  начальника  комбінату
“Харківпромбуд” з питань діяльності тресту. Накази та розпорядження Головхарківбуду та
керівника  тресту  (1952–1974).  Статути  тресту  “Південтранспецбуд”  (1951,  1957).
Протоколи  нарад  при  керівникові  та  головному  інженері  тресту  (1961–1973),  засідань
технарад і балансових комісій (1957–1960). Плани будівельно-монтажних робіт, з праці  ,
оргтехзаходів,  капремонту  устаткування;  техбудфінплани.  Звіти  з  організації  праці  та
зарплати (1957–1961), про виконання норм виробітку, з виробничої діяльності. Довідки та
відомості  про  роботу  тресту  та  його  підвідомчих  організацій.  Статзвіти  тресту  про
виконання  планів  з  праці  в  будівництві,  уведення  у  дію  потужностей,  чисельність  та
розподіл робітників по посадах, виконання норм та витрачання палива та електроенергії.
Документи  про  перепідпорядкування  управлінь  тресту  (накази,  розпорядження,  акти,
довідки, баланси); (1952, 1953, 1962, 1964). Документи щодо капітальних робіт з власного
будівництва:  титульні  списки,  ліміти,  довідки  (1958).  Листування  з  Мінбудом  СРСР  і
трестами  з  питань  виробничого  навчання  та  практики  китайських  спеціалістів  (1955).
Документи  щодо  техніки  безпеки  та  охорони  праці  (1956–1972),   раціоналізації  та
винахідництва,  впровадження  високовиробничих  технологій,  комплексної  механізації
будівельних  робіт,  контрольно-ревізійної  роботи,  роботи  з  кадрами  тресту  та  його
управлінь (плани, звіти,  протоколи, довідки).  Відомості про хід соцзмагання колективів
тресту (1958–1962) та діяльність місцевого комітету (протоколи, статзвіти, зобов’язання,
підсумки, кошториси, відомості) (1952–1961).
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Харківське  відділення  Черкаської  дирекції  будування  газопроводу  “Оренбург-
Західний  кордон  СРСР”  Всесоюзного  об’єднання  з  будівництва  газопроводу
“Оренбург  –  Західний  кордон  СРСР”  та  експлуатації  газових  об’єктів  за
кордоном (Союззакордонгазпром) Міністерства газової промисловості СРСР

Ф. Р-6172, 179 од. зб., 1974–1980 рр. Опис.

Створене в липні 1974 р. як Харківська дирекція будування газопроводу “Оренбург-
Західний кордон СРСР” у складі Всесоюзного об’єднання з будівництва газопроводу
“Оренбург-Західний кордон СРСР” (Союзінтергазпром) відповідно до Постанови РМ
СРСР від 19 квітня 1974 р. та згідно з наказом Міністерства газової промисловості
СРСР від 16 травня 1974 р.
В  її  складі  та  на  її  балансі  були  створені  відділення  в  смт.  Новопсков
Ворошиловградської області та в смт. Первомайськ Харківської області
З  квітня  1977  р.  була  підпорядкована  Всесоюзному  об’єднанню
“Союззакордонгазпром”.
Згідно  з  наказом  Міністерства  газової  промисловості  СРСР  від  9  квітня  1980  р.
реорганізована у відділення та  передана до складу і  на баланс Черкаської  дирекції
газопроводу “Оренбург-Західний кордон СРСР”.
Відділення  виступало  замовником  будівництва  ділянки  Сохранівка-Кременчук
газопроводу  “Оренбург-Західний  кордон  СРСР”,  яке  здійснювалося  силами  країн  -
членів РЕВ. Здійснювала контроль і технагляд за будівництвом, розробкою планів і
титульних  списків  будівництва,  укладанням з підрядником генерального та  річного
договорів  підряду  на  будівництво  та  інших  угод,  приймання  завершених  об’єктів
газопроводу.
Припинила  діяльність  з  травня 1980 р.  згідно  з  наказами Всесоюзного  об’єднання
“Союззакордонгазпром” від 16 квітня 1980 р. та Харківської  дирекції  від 29 квітня
1980 р.

Накази  Міністерства  газової  промисловості  СРСР  та  дирекції  з  основної  діяльності.
Положення про Харківську дирекцію, її виробничий відділ. Протоколи технічних нарад.
Плани  з  основної  діяльності,  фінансування  капіталовкладень,  інтеграційні  звіти  про
виробничо-фінансову  діяльність,  виконання  плану  капіталовкладень,  діяльність
виробничого  відділу,  кон’юнктурні  огляди.  Інформації,  огляди,  акти,  відомості  про
виробничі  потужності;  довідки про хід будівництва,   уведення до експлуатації  об’єктів
газопроводу,  про будівництво  об’єктів  зовнішнього  енергозабезпечення  та  забезпечення
компресорних  станцій  імпортним  обладнанням,  застосування  елементів  Щекінського
методу праці. Інтеграційні плани та звіти про виконання будівельних робіт на газопроводі
Польською  народною  республікою  та  СРСР.  Листування  з  Міністерством  газової
промисловості,  „Союзінтергазпромом”,  Харківським  облвиконкомом  та  іншими
організаціями з основної діяльності. Акти прийняття-передавання справ при реорганізації
Харківської  дирекції  у  відділення  Черкаської  дирекції  (1980).  Титульні  списки  на
будівництво магістрального газопроводу. Баланси прибутків і видатків. 

Комбінат “Харківпромбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР

Ф. Р-6186, 770 од. зб., 1967–1989 рр. Описи.

Створений у квітні 1967 р. відповідно до Постанов РМ УРСР від 15 та 20 березня
1967 р. та наказу Міністерства промислового будівництва УРСР від 30 березня 1967 р.
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на  базі  ліквідованого  Головхарківбуду  з  підпорядкуванням  Головсхідпромбуду
Міністерства промислового будівництва УРСР.
У  січні  1969  р.  перейшов  у  безпосереднє  підпорядкування  Міністерства
промислового будівництва УРСР у зв’язку з ліквідацією Головсхідпромбуду.
До його складу увійшли будівельно-монтажні трести в містах Харків,  Куп’янськ, смт.
Первомайськ  Харківської  області,  проектно-дослідний  та  конструкторсько-
технологічний інститут “Харківський будпроект”,  експериментальна дільниця малої
механізації  та  Харківський  будівельно-монтажний  потяг  з  розташуванням   у  м.
Кіровокан Вірменської РСР.
Здійснював керівництво промисловим будівництвом у м. Харків та області; контроль
за  житловим,  культурно-побутовим  будівництвом,  об’єктами
сільгоспмашинобудування, легкої, харчової та інших галузей промисловості.
Ліквідований  в  червні  1989  р.  згідно  з  наказом  Міністерства  промислового
будівництва  УРСР від      7  червня  1989  р.  На  його  базі  створене  територіально-
будівельне об’єднання з будівництва промислових підприємств у Харківській області
“Харківбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР.

Накази та розпорядження по комбінату. Протоколи технічних нарад при комбінаті  та за
його  участю.  Зведені  плани  будівельно-монтажних  робіт,  розвитку  науки  і  техніки,
уведення  в  дію  потужностей  та  об’єктів  будівництва,  плани  з  праці,  фінансування
капіталовкладень,  реалізації  платних  послуг  населенню.  Звіти з  основної  діяльності  та
капіталовкладень, статистичні звіти з праці про витрати енергоресурсів, використання не
установленого  обладнання,  документи  щодо нової  техніки,  автоматизації  та  механізації
виробничих  процесів  комбінату  та  підвідомчих  організацій.  Відомості,  листування  про
структурний склад трестів комбінату. Титульні списки власного капітального будівництва
та  фінансування  капіталовкладень  об’єктів  комбінату.  Документи  щодо   підвищення
продуктивності  праці,  наукової  організації  праці,  раціоналізації  та  винахідництва
комбінату та підвідомчих організацій. Зведені баланси з основної діяльності та нормативи
підрахунків  у  фонди  економічного  стимулювання.  Документи  про  стан  охорони  праці,
техніки безпеки та заходи щодо їх поліпшення. Фінансові плани підвідомчих організацій
комбінату. Документи про роботу з кадрами (плани, статистичні звіти, інформації);  про
соціалістичне  змагання  організацій  комбінату  (постанови,  накази,  зобов’язання,
колективні договори, показники, відомості, довідки, звіти);  про новаторів і передовиків
виробництва  та  їх  нагородження;  про  діяльність  профспілкової  організації  та  груп
народного контролю.

Відкрите акціонерне товариство “Південенергомонтажізоляція”

Ф. Р-6506, 595 од. зб., 1966–2000 рр. Описи.

У червні 1966 р. згідно з наказом Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від
30 травня 1966 р.  з  метою поліпшення керівництва підприємствами та  будівельно-
монтажними  організаціями  в  складі  тресту  “Центрмонтажізоляція”   створене
Харківське  спеціалізоване  управління  з  монтажу  теплової  ізоляції  та  хімзахисту
обладнання  на  теплових  електростанціях  “Південенергомонтажізоляція”  на  засадах
госпрозрахунку.                                                         З  1973 р., у зв'язку з ліквідацією
тресту  “Центрмонтажізоляція”,  управління  включено  до  складу  об’єднання
“Союзенергозахист”,  яке  підпорядковувалось  Міністерству  енергетики  та
електрифікації СРСР.
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З  25  серпня  1991  р.  управління  знаходилося  в  безпосередньому  підпорядкуванні
Міністерству енергетики та електрифікації УРСР.
Відповідно до рішення цього Міністерства від 13 травня 1994 р. та розпорядження
Московського  райвиконкому  м.  Харків  від  6  липня  1994  р.  на  підставі  рішення
трудового  колективу  управління  було  створене  Відкрите  акціонерне  товариство
“Південенергомонтажізоляція”.
Здійснювало протикорозійні,  теплотехнічні  та теплоізоляційні  роботи на теплових і
атомних  електростанціях  і  підприємствах  теплових  мереж  різних  відомств  і
організацій України.
Відповідно до Постанови Арбітражного суду Харківської області від 20 серпня 1999 р.
було визнано банкрутом. Ліквідаційна комісія діяла до кінця 2000 р.

Накази з особового складу. Акти про нещасні випадки на виробництві (1974–1991, 1995).
Журнали реєстрації актів травматизму та нещасних випадків на виробництві, побутових
нещасних  випадків,  пов’язаних  з  виробництвом  (1966,  1977).  Відомості  нарахування
заробітної  плати  робітникам  і  службовцям  управління  та  підвідомчих  організацій.
Алфавітні книги робітників та службовців  управління (1966–1978, 1986).

Товариство з обмеженою відповідальністю “Харківагропромшляхбуд”

Ф. Р-6514, 407 од. зб., 1986–2004 рр. Описи.

Створене  1986 р.  як Кооперативно-державний дорожній трест з агропромислового
будівництва  “Харківагрошляхбуд”  у  складі  “Харківоблагробуду”  згідно  з  рішенням
облвиконкому від 30 грудня 1985 р.
5  липня  1991  р.  перейменований  в  Об’єднання  орендних  підприємств
“Харківагропромшляхбуд”  Української  республіканської  господарської  асоціації
“Украгробуд”.
З  16  серпня  1994  р.  об’єднання  підпорядковане  Республіканській  господарській
асоціації “Украгрошляхбуд”.
Здійснювало організаційну та консультативну діяльність з будівництва автомобільних
доріг та благоустрою об’єктів.
У квітні 1997 р. перереєстроване в асоціацію “Харківагропромшляхбуд”, яке вийшло з
підпорядкування “Украгрошляхбуду”.
У  листопаді  2001р.  асоціація  перереєстрована  в  товариство  з  обмеженою
відповідальністю  “Харківагропромшляхбуд”  згідно  з  рішенням  загальних  зборів
засновників асоціації від                   20 листопада 2001 р. Основна функція товариства:
здавання в оренду  виробничих приміщень .    
Ліквідоване   15  січня  2004  р.  згідно  з  рішенням  загальних  зборів  засновників
товариства від              6 листопада 2003 р.

Накази та розпорядження керуючого трестом (1986–1990), начальника об’єднання (1991–
1995),  голови  асоціації  (1996–2002),  директора  товариства  (2002–2003)  з  виробничої
діяльності.  Протоколи  засідань  ради  орендарів  об’єднання  (1991,  1992),  конференцій
об’єднання та документи до них (1994, 1997); протоколи засідань технічної ради (1987–
1991), загальних зборів підвідомчих організацій про перехід на орендну форму підряду
(1991),  засновників  асоціації  (2001–2003).  Зведений  план  соціального  та  економічного
розвитку тресту (1986), будівельно-монтажних робіт (1986). Документи щодо уведення в
дію основних фондів і виробничих потужностей  тресту та підвідомчих організацій. Плани
та  звіти  з  праці  (1986–1995).  Звіти  про  виконання  підрядних  робіт  (1991–1993),
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контрольно-ревізійну  роботу  (1986–1990),  з  виробничої  діяльності  об’єднання  та
підвідомчих  організацій  (1994).  Будфінплани  тресту  та  підвідомчих  організацій  (1986–
1990).  Акти уведення в  дію завершених будівництвом об’єктів  підвідомчих організацій
(1986–1992).  Документи  про  раціоналізацію  та  винахідництво,  технічний  розвиток  та
підвищення ефективності будівництва, розвиток та впровадження нової техніки, роботу з
кадрами тресту та підвідомчих організацій (1986–1993), діяльність об’єднаного комітету
профспілки (1986–1994, 2000), положення про преміювання (1986–1990)

Харківське  відділення  Всеукраїнської  державної  будівельної  контори
„Укрдержбуд” Вищої ради народного господарства УСРР

Ф. Р-5656, од. 137 зб., 1921–1925 рр. Опис.

На підставі положення про державні будівельні контори, затвердженого 19 листопада
1921 р. Колегією Українського комітету державних споруд у м. Харків, організована 1
державна  будівельна  контора  Головного  управління  Комітету  державних  споруд  в
Україні.  Контора  організована  на  базі  ліквідованого  207-го  військово-будівельного
загону.
1 грудня 1922 р. на з’їзді представників державних будівельних контор України було
засновано  Бюро  об'єднаних  державних  контор  України  Вищої  ради  народного
господарства УРСР, якому і підпорядковано I-у держбудконтору м. Харків.
На підставі Постанови Президії ВРНГ УСРР від 19 вересня 1923 р. Бюро об’єднаних
держбудконтор  України  ВРНГ  УСРР  було  реорганізовано  у  Всеукраїнську
держбудконтору (трест) „Укрдержбуд”, якому була підпорядкована I-а держбудконтора
м. Харків, перейменована у Харківське відділення „Укрдержбуду”.
Постановою технічної ради Управління Всеукраїнської держбудконтори від 22 червня
1925 р. Харківське відділення було ліквідовано.

Статут,  накази  ВРНГ  УСРР  про  організацію  Укрголовбуду,  постанови  про  результати
обстеження діяльності  Харківського відділу Укрдержбуду та контори при Харківському
губдержкомунгоспі (1924–1925). Накази та циркуляри ВРНГ. Листування з представником
Бюро державних будівельних контор, будівельними конторами, майстернями з виробничих
питань.  Кошториси,  договори,  листування  з  установами   Харкова  про  проведення
будівельних,  ремонтних  робіт,  виконання  замовлень.  Приймально-здавальні  акти  про
виконання будівельних робіт. Відомості на виплату заробітної плати.

Харківські  контори  та  Ізюмська  база  Українського  державного  тресту
цивільного будівництва Народного комісаріату комунального господарства УСРР

Ф. Р-1777, 1209 од. зб., 1927–1937 рр. Описи.

На підставі  Постанови РНК УСРР від 20 червня 1927 р. та Постанови Української
економічної ради від 7 грудня 1927 р. було утворене Всеукраїнське пайове будівельне
товариство  ”Укрпайбуд”  для  здійснення  цивільного  і  соціально-культурного
будівництва.  Товариство  мало  будівельні  контори  та  тимчасові  самостійні
господарські будівельні одиниці. На підставі Постанови Української економічної ради
від 21 січня 1930 р. „Укрпайбуд” був реорганізований в Український державний трест
цивільного  будівництва  „Укрцивільбуд”,  підвідомчий  Вищій  раді  народного
господарства.
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У  лютому  1932  р.  „Укрцивільбуд”  перейшов  до  системи  Народного  комісаріату
комунального господарства УСРР.
Утворене на підставі наказу тресту „Укрцивільбуд” від 5 квітня 1934 р. Управління
уповноваженого  тресту  „Укрцивільбуд”  з  1935  р.  стало  іменуватися  Управлінням
Харківських  робіт  тресту  „Укрцивільбуд”  або  Харківською  конторою  тресту
„Укрцивільбуд”.
На підставі Постанови Харківського облвиконкому від 13 квітня 1937 р. Харківська
контора тресту „Укрцивільбуд” була об’єднана з Харківським обласним будівельним
трестом і припинила самостійне існування.

Постанови, циркуляри, розпорядження, накази Ради праці та оборони СРСР, Вищої ради
народного господарства УСРР, Української  економічної  ради, наркоматів праці,  охорони
здоров’я,  Робітничо-селянської  інспекції  УСРР,  Укрбудоб’єднання.  Листування
Харківського  обласного  будівельного  тресту  з  вищими  установами  та  різними
організаціями.  Кон’юнктурні  огляди  Запорізької  контори  „Укрцивільбуд”,  договори  з
організаціями. Листування щодо особового складу та характеристики на керівників тресту.
План  та  креслення  Артемівського  аеродрому.  Циркуляри,  накази  правління
„Укрцивільбуд”.  Протоколи  технічних  нарад,  інструкції,  зведені  баланси,  звіти.
Листування  правління  та  договори  на  проведення  будівельних  робіт  для  різних
організацій. Пояснювальні записки до проектів. Кон’юнктурні огляди про стан будівельної
промисловості в Україні та окремо у м. Харків.

Третя районна  будівельна контора Українського будівельного об’єднання,    м.
Харків

Ф. Р-1324, 1565 од. зб., 1930–1932 рр. Описи.

На підставі наказу по Харківському окружному відділу місцевої промисловості від 14
лютого       1930  р.  був  утворений  Харківський  трест  промислового  будівництва
(Хардержпромбуд), який підпорядковувався Харківському окружному відділу місцевої
промисловості. На підставі Постанови Харківської міськради від 26 листопада 1930 р.
він був переданий до складу Українського будівельного об’єднання і перейменований
у 3-ю районну будівельну контору. Райони діяльності контори – Харків та Ізюмський
район. Ліквідована на підставі Постанови Української економічної ради УСРР від 17
листопада  1932  р.  та  спільного  наказу   Наркомату  легкої  промисловості  УСРР  і
Харківського облвиконкому від 19 вересня 1932 р.

Накази по тресту, конторі та будівельних дільницях. Плани робіт контори та промислово-
фінансові  плани дільниць.  Річні  звіти  про діяльність  контори і  дільниць та  періодичні
відомості  про  хід  будівництва  на  об’єктах.  Технічні  проекти,  плани,  кошториси  і
креслення  будівельних  об’єктів.  Протоколи  технічних  нарад,  робітничих  конференцій
(1932),  зборів  робітників,  службовців  та  інженерно-технічних  працівників.  Інструкції,
відомості,  листування  щодо  техніки  безпеки  та  охорони  праці.  Справи,  відомості  та
листування  щодо  укладання  договорів  на  соціалістичне  змагання,   ходу  та  результатів
виконання  зобов’язань,   ударництва  серед  будівельних  робітників  (1931–1932).  Плани,
пояснювальні записки, робітничі пропозиції, листування щодо робітничого винахідництва
та раціоналізації.
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Окрема будівельна дільниця 19- го будівельного тресту НКОП СРСР, 
м. Харків

Ф.Р.-2216 , 116 од. зб., 1936 – 1938 рр. Опис.

Початок діяльності не встановлено. Відомо, що в 1936 – на початку 1937 р. в Харкові
діяла Будівельна дільниця з будівництва Харківського аеропорту Другого Харківського
будівельного управління Державного тресту будівельної  промисловості „ Машинобуд
“ Народного комісаріату важкої промисловості СРСР. З 1 квітня 1937 р.  будівельну
дільницю  переведено на самостійний баланс , вилучено з підпорядкування Другого
управління і підпорядковано безпосередньо тресту під назвою: „Будівельна дільниця з
будівництва Харківського аеропорту  Державного тресту будівельної  промисловості
„ Машинобуд ” Наркомату  важкої промисловості СРСР ”
Постановою РНК СРСР від 10 березня 1937 р. та наказом по тресту „ Машинобуд ” від
20 квітня      1937 р.  трест  „  Машинобуд  ”  був  переданий  до системи  Народного
комісаріату оборонної промисловості СРСР під  назвою „ 19-й будівельний трест ”.
Будівельна  дільниця з будівництва аеропорту отримала   назву: „ Окрема будівельна
дільниця 19-го будівельного тресту НКОП СРСР ”.
Дату припинення діяльності будівельної дільниці не виявлено.

Накази по 19-му будівельному тресту НКОП (квітень 1937 р. – січень 1938 р.). Накази по
Окремій будівельній дільниці 19-го будівельного тресту НКОП (квітень1937 р. – січень
1938 р.) . Інструкції  та директиви 19-го будівельного тресту НКОП з питань діяльності
(1937 – 1938). Акти та листування  2-го будівельного управління тресту „ Машинобуд” із
замовниками, постачальниками і керівними установами про хід будівельних  робіт та з
інших виробничих питань (1936). Звіти про рівень продуктивності праці на промдільниці
будівництва  Аеропорту  (1936).  Акт  передачі   незавершеного  будівництва  Харківського
аеропорту станом на 19 листопада 1935 р. від Управління цивільного повітряного флоту в
підпорядкування Уповноваженого Управління капітального будівництва Аерофлоту (1936).
Висновки  комісії  19-го  будівельного  тресту  щодо  акту  Аерофлоту  про  визначення
реального  балансу  переданого  будівництва  Аеропорту  станом  на  1  квітня  1937  р.  та
матеріали до нього (1937). Списки працівників будівництва Аеропорту, які  підписалися на
облігації  позики  „  Зміцнення  оборони  СРСР  “  (1937  –  1938)  .  Відомості  на  виплату
заробітної плати працівникам окремої будівельної дільниці, списки особового складу.

                                                                                                                      
            

Контора об’єднаної будівельної дільниці № 4 Українського будівельного тресту
легкої промисловості

Ф. Р-4426, 203 од. зб., 1936–1939 рр. Описи.

9  квітня  1937  р.  у  результаті  об’єднання  будівельних  контор  1-го  державного
металопрокатного і штампувального заводу та 1-ї державної панчішної фабрики була
утворена  4-а  будівельна  дільниця  Українського  будівельного  тресту  легкої
промисловості.
9 серпня 1937 р. до її складу увійшла будівельна контора 7-го державного шкіряного
заводу,  у  зв’язку  з  чим  дільниця  була  перейменована  в  Об’єднану 4-у  будівельну
дільницю  тресту.  Ліквідована  1  січня  1940  р.  згідно  з  наказом  Наркомату  легкої
промисловості УРСР від 3 січня    1940 р.
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Накази  і  розпорядження  по  дільниці  (1937–1939)  та  підстави  до  них.  Протоколи
виробничих і  технічних нарад (1937–1939) та нарад по мобілізації  внутрішніх ресурсів
(1938). Будівельно-фінансові плани, кошториси, доповідні записки, баланси і річні звіти
про роботу дільниць (1937–1939). Генеральний кошторис реконструкції і розширення 7-го
державного шкіряного  заводу  та  зведена  відомість  потреби  будівельних  матеріалів  для
проведення цієї реконструкції (1937). Плани, звіти і листування про стаханівський рух на
будівельних  об’єктах  (1938–1939).  Листування  з  трестом  про  нормування  робочих
процесів  і  постачання  будівельних  матеріалів,  про  складання  технічних  проектів,  про
додержання техніки безпеки на будівельних об’єктах.

Харківська  будівельна  контора  Всесоюзного  державного  тресту  з  будівництва
понадлімітних  медико-санітарних  установ  та  медичних  вищих  навчальних
закладів “Медсанбуд”

Ф. Р-1656, 102 од. зб., 1937-1939 рр. Опис.

Утворена  на  підставі  наказу  Народного  комісаріату  охорони здоров’я  СРСР від  17
квітня 1937 р. Ліквідована 15 лютого 1939 р. наказом цього ж Наркомату від 5 лютого
1939 р.

Накази  по  Харківській  конторі  „Медсанбуд”.  Протоколи  виробничо-технічних  нарад
(1937–1938);  протоколи нарад  і  загальних зборів  робітників  та  службовців  будівництва
інституту  ім.  Мечникова  (1938);  плани  будівництва   та  виробничі  звіти.  (1937–1938).
Зведення та листування про хід соціалістичного змагання на будівництві; листування про
проектування Українського інституту ендокринології (1937–1938).

Харківська  обласна  будівельно-монтажна  контора  з  електрифікації  сільського
господарства  “Сільелектробуд”  Українського  республіканського  будівельно-
монтажного тресту “Укрсільелектро” Міністерства землеробства УРСР

Ф. Р-5001, 182 од. зб., 1944–1952 рр. Опис.

Організована  згідно  з  Постановою  Ради  Народних  Комісарів  УРСР  у  1934  р.
Підпорядковувалась Українському республіканському будівельно-монтажному тресту
„Укрсільелектро” Народного комісаріату землеробства УСРР.
Припинила діяльність 18 жовтня 1941 р. у зв’язку з війною.
У листопаді 1943 р. Харківська обласна будівельно-монтажна контора відновила свою
діяльність.  На  початку  1944 р.   в  районах  області  було  засновано  10 прорабських
будівельно-монтажних дільниць, які наказом по Обласній конторі від 20 лютого 1951
р. № 37 були ліквідовані і на їх базі утворено три будівельно-монтажні ділянки.

Накази Народного комісаріату (Міністерства) землеробства СРСР, Народного комісаріату
(Міністерства)  землеробства  УРСР,  тресту  „Укрсільелектро”.  Постанови  Виконавчого
комітету  Харківської  обласної  ради  депутатів  трудящих.  Листування  з  трестом
„Укрсільелектро”.  Річний  звіт,  плани  роботи,  штатний  розклад  обласної  контори
„Сільелектробуд”.

 У фонді є документи діяльності будівельної контори 1-ї  державної панчішної фабрики, 1-го державного
металопрокатного і штампувального заводу за 1936–1937 рр. і 7-го державного шкіряного заводу за 1937 р.
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Харківська  обласна  будівельно-монтажна  контора  тресту  з  будівництва
промислових і сільських будов України

Ф. Р-4588, 928 од. зб., 1945–1954 рр. Опис.

Утворена  1945 р. при Харківському обласному земельному відділі на підставі наказу
Наркомату  земельних  справ  СРСР  від  24  січня  1945  р.;  спочатку  мала  назву
Харківська  будівельна  контора  з  проектним  бюро;   1947  р.  на  підставі  наказу
Міністерства  сільського  господарства  УРСР від            24  вересня  1947 р.  була
реорганізована  в  Харківську  обласну  будівельно-монтажну  контору  тресту  з
будівництва промислових і сільських будов України; у складі контори  1953 р. і 1954 р.
були  утворені  два  госпрозрахункові  механізовані  будівельні  загони  і  будівельна
дільниця в с. Дергачі. Ліквідована 1 грудня 1954 р. наказом Міністерства міського і
сільського будівництва УРСР від       24 листопада 1954 р.

Положення про контору (1945, 1948); промислово-фінансові плани, річні звіти про роботу
контори  та  акти  перевірки  її  фінансово-господарської  діяльності.  Генеральні  плани,
кошториси,  схеми,  проекти  і  пояснювальні  записки  до  них;  проектні  завдання  та  інші
технічні документи щодо будівництва машинно-тракторних станцій, клубів, гуртожитків,
курортів,  їдалень  та  інших  споруд  у  сільській  місцевості.  Геологічні  звіти,  паспорти,
документи  про поклади та розробку родовищ кварцового піску в Куп’янську і суглинків у
Золочеві.

Будівельно-монтажна контора № 2 Державного будівельно-монтажного тресту №
3 Міністерства внутрішніх справ СРСР

Ф. Р-4377, 96 од. зб., 1944–1953 рр. Описи.

Утворена 15 січня 1944 р. на підставі наказу по Наркомату внутрішніх справ СРСР.
Ліквідована      10  серпня  1953  р.  на  підставі  наказу  по  Державному  будівельно-
монтажному тресту № 3 від             27 червня 1953 р.

Накази по будівельно-монтажній конторі. Річні виробничі плани (1951–1952) та річні звіти
про  діяльність  контор  (1953).  Акти  прийому  будівельних  робіт  (1951).  Листування  з
будівельно-монтажним трестом № 3, замовниками та господарськими організаціями про
стан та хід будівельних робіт.

Харківська  контора  Державного  тресту  механізації  будівельних  робіт
“Південбудмеханізація” Наркомважпрому СРСР

Ф. Р-1353, 89 од. зб., 1931–1933 рр. Опис.

Створена  1  травня  1931  р.  згідно  з  наказом  по  Всеукраїнській  конторі
“Укрмеханізація” від             22 квітня 1931 р. та по Харківській конторі від 1 травня
1931  р.  як  відділення  Всеукраїнської  контори  “Укрмеханізація”.  Мала
адміністративний, виробничий, плановий сектори та бухгалтерію.
Здійснювала організацію та ведення механізації будівельних процесів на Харківщині,
постачання  будівництв  будівельними  машинами,  обробку  проектів  механізації
будівельних робіт.
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З  лютого  1932  р.  переведена  в  підпорядкування  Державного  тресту  механізації
будівельних робіт “Південбудмеханізація”.
Ліквідована з 1 червня 1933 р. згідно з  наказом  по Харківській конторі від 31 травня
1933 р.

Накази, інструкції, статути, звіти тресту та його контор (1931, 1932). Плани та кошториси
по  будівництву  (1932).  Відомості  щодо  ремонту  машин  і  технічних  матеріалів  (1931).
Бухгалтерські  документи  (звіти,  баланси,  кошториси,  касові  книги)  (1931–1933).
Кон’юнктурні огляди (1932).

Харківська  контора  з  будівництва  260-тонного  кільцевого  хлібозаводу
Українського  державного  будівельного  тресту  ”Укрбудлегпром”  Наркомату
місцевої промисловості УРСР

Ф. Р-1552, 52 од. зб., 1932–1937 рр. Опис.

Створена   1932  р.  з  підпорядкуванням  Всеукраїнському  тресту  будівельної
промисловості “Укрторгпромбуд” Наркомату легкої промисловості УСРР.
Здійснювала будівництво в м. Харкові 260-тонного кільцевого хлібозаводу.
Постановою  Наркомлегпрому  УСРР від  4  лютого  1933  р.  трест  “Укрторгпромбуд”
перейменований  у  “Укрбудлегпром”,  а  в  листопаді  1934  р.  переданий  у
підпорядкування Наркомату місцевої промисловості УСРР.
Ліквідована в січні 1937 р. у зв’язку із закінченням будівництва хлібозаводу.

Накази, інструкції НКМП УСРР з питань діяльності тресту (1936). Накази, інструкції, акти
(1932, 1934–1936) та річний звіт (1934) тресту. Декадні відомості та акти про виконання
роботи, листування з трестом, зведення про робочу силу (1935–1937). Протоколи, накази
по  тресту  та  картки  про  рух  матеріалів  (1932–1934).  Вимоги  на  видавання  матеріалів,
відомості на них, наряди на роботу та розрахункові відомості (1934–1935). Підписні листи
на Держпозики (1932, 1936). Виробничі кошториси (1936). Бухгалтерські документи.

Харківська  міжрайонна  будівельна  контора  Державного  Українського  тресту
комунального водного будівництва (Укркомунводбуд)

Ф. Р-1762, 22 од. зб., 1935–1938 рр., Опис.

Дати заснування та ліквідації не виявлені.

Директиви  Наркомату  комунального  господарства  УСРР  (1935).  Витяг  з  постанови
Наркомату  комунального  господарства  СРСР  з  приводу  витрати  коштів  (1937).  Акти
технічного  приймання  об’єктів  будівництва  (1937).  Листування  з  НКВС  УРСР,
Укрводбудом щодо характеристик на звільнених працівників (1935–1938), засекречування
робітників  (1936); з транспортним відділом обкому КП(б)У про виконання будівельних
робіт  (1935–1936),  з  міською  та  районними  радами  з  питань  транспорту.  Списки
робітників Укркомунводбуду (1937).
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Харківське  відділення  та  контора  уповноваженого  правління  Державного
акціонерного  товариства  з  проведення  будівельних  робіт  на  Україні
“Стандартбуд”

Ф. Р-422, 11 од. зб., 1925–1926 рр. Опис.

Дати створення та ліквідації не відомі.

Циркуляри,  інструкції  та  розпорядження  правління  Акціонерного  товариства
“Стандартбуд”  та  його  Харківського  відділення  (1925).  Листування  з  Всеукраїнською
конторою з виробничих питань (1925–1926). Документи з особового складу (листування,
заяви,  довідки,  списки  робітників  на  будівництві  селища  “Червоний  Жовтень”)  (1925–
1926).  Відомості,  касові  книги,  грошові  журнали,  книги  особових  рахунків  та  інші
фінансові документи (1925).

Харківська  обласна  будівельна  контора  Українського  житлокооперативного
будівельного товариства “Укржитлокоопбуд”

Ф. Р-1358, 1683 од. зб., 1929–1934 рр. Описи.

Створена  1930 р. як Харківська районна будівельна контора Українського пайового
житло кооперативного будівельного товариства “Укржитлокоопбуд” згідно зі статутом
цього  товариства.  На  підставі  положення,  прийнятого  в  листопаді  1931  р.,  була
реорганізована  в  Харківську  житло-кооперативну  будівельну  контору
“Харжитлокоопбуд”. Після утворення Харківської області перейменована в Харківську
обласну  житлокооперативну  будівельну  контору  “Хароблжитлокоопбуд”.  Мала
відділи:  загальний,  фінансовий,  планово-економічний,  постачання,  транспортний,
праці  і  кадрів,  виробничо-технічний,  житлопобутового  обслуговування,  секцію
контролю  й  перевірки.  Ліквідована  на  підставі  Постанови  Укржитлоспілки  від  5
травня 1933 р. Ліквідком припинив роботу 15 жовтня 1934 р.

Накази і  розпорядження по конторі.  Положення про контору (1930–1932).  Промислово-
фінансові  плани,  плани  житлового  будівництва  і  експлуатації  гужтранспорту.  Звіти
контори з виробничої діяльності. Протоколи технічних нарад і комісії з перегляду норм.
Картки технічного нормування і обліку робочої сили (1930). Договори з організаціями та
установами на будівельні роботи та документи до них. Відомості про виконання програм
житлового  будівництва  (1931)  та  участь  Харківської  контори  в  конкурсі  будівельних
контор  Укржитлоспілки,  присвяченому  10-річчю  системи  житлової  кооперації  (1932).
Листування щодо охорони праці, техніки безпеки та раціоналізації будівельних процесів.
Відомості  про  розгортання  соціалістичного  змагання  та  ударництва  серед  робітників
будівництва (1930–1932).

Харківське обласне відділення Української державної меліоративно-будівельної
контори

Ф. Р-4361, 80 од. зб., 1925–1926 рр. Опис.

Створене  в  лютому  1925  р.  згідно  з  наказом  Української  державної  меліоративно-
будівельної контори (Укрдержмеліобуд) від 12 лютого 1925 р.
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Керувало  уповноваженими  в  округах.  Здійснювало  виробництво  меліоративних,
торф'яних,  гідротехнічних,  санітарно-технічних  та  пов’язаних  з  ними  будівельних
робіт в м. Харків та округах, переважно в сільському господарстві.
Ліквідовано  21 грудня 1925 р. згідно з наказом Укрдержмеліобуду від 19 грудня 1925
р.

Розпорядження  та  циркуляри  управляючого  Головною  конторою  „Укрдержмеліобуд”
(1925).  Розпорядження,  циркуляри  та  накази  по  Харківському  обласному  відділенню
(1925). Книга наказів за 1925 р. Статут Української державної меліоративно-будівельної
контори  “Укрдержмеліобуд”  (1925).  План  роботи  відділення.  Звіти  та  документи  про
виробничу діяльність відділення (договори, акти, кошториси, листування, 1925). Зведені
звіти по майстернях (1925–1926). Документи про роботу уповноважених в округах (акти,
відомості,  кошториси,  листування)  (1925–1926).  Листування  з  біржею  праці  з  питань
працевлаштування робітників і службовців, з Губстатбюро – з обліку праці в установах;
щодо  меліорації  (1925).  Матеріали  досліджень  з  метою  осушування  річок  та  боліт,
проведення бурових робіт (плани, листування) (1925). Заявки на бурові роботи. Головна
книга,  книга  робіт  відділення.  Документи  з  проведення  навчання  з  української  мови
(накази, протоколи, листування) (1925). Довідки, списки, посвідчення з особового складу
(1925). Відомості про чисельність робітників і службовців відділення (1925) та діяльність
профспілки будівельних робітників. Матеріали ліквідкому відділення (накази, протоколи,
баланс, 1925–1926).

Уповноважений  по  Харківському  району  від  правління  будівельних  та
ремонтних робіт Управління Північно-Кавказьких залізниць (“Будшлях”)

Ф. Р-4360, 25 од. зб., 1922–1926 рр. Опис.

Дати існування не виявлені.

Директиви,  накази,  циркуляри  Народного  комісаріату  шляхів  сполучення  СРСР,
Управління  Північно-Кавказької  залізниці  і  правління  будівельних  та  ремонтних  робіт.
Річні звіти з виробничої діяльності. Документи з особового складу.

Управління начальника Харківських робіт тресту житлового будівництва Півдня
(Донбасжитлобуд) 

Ф. Р-3930, 14 од. зб., 1932–1934 рр. Опис.

Дати існування не виявлені.

Накази по управлінню начальника Харківських робіт Донбасжитлобуду (1934).
Звіти  з  виробництва  будівельних  робіт  Донбасжитлобуду  та   підвідомчих  організацій
(1932, 1933).  Кошториси на будівництво заводів  (1932).  Особові картки з обліку кадрів
(1934)
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Монтажно-механічні майстерні Харківського відділення Українського 
управління державного будівництва (Укрдержбуд)

Ф. Р-1375, 26 од. зб., 1923–1926 рр. Опис.

Дати існування не виявлені.

Накази  та  циркуляри  ВРНГ  УСРР  та  Укрдержбуду  (1925–1926).  Розпорядження  та
оголошення  по  майстернях  (1924).  Акти  та  відомості  про  прийняття  приміщень,
устаткування  та  іншого  майна  майстерень  (1923).  Листування  з  Всеукраїнською
Держбудконторою  з  адміністративно-господарських  та  організаційних  питань  (1924),  з
Укрнафтосиндикатом  та  іншими  замовниками  щодо  виконання  замовлень  (1923).
Договори та угоди на виконання замовлень і на робочу силу (1924–1926) та креслення до
них.  Картки  з  обліку  роботи  робітників  майстерень  (1924–1926).  Посвідчення,  довідки
робітників та службовців майстерень (1924–1925).

Харківська  об'єднана  дирекція  підприємств  будіндустрії,  що  будуються,
Управління  промислових  підприємств  Міністерства  житлово-цивільного
будівництва УРСР

Ф. Р-6046, 35 од. зб., 1948–1951 рр. Опис.

Створена в березні  1948 р. відповідно до Постанов РМ УРСР від 16 лютого та 12
березня  1948  р.  і  згідно  з  наказами  Міністерства  житлово-цивільного  будівництва
УРСР  від  18  лютого  та  13  березня  1948  р.  Була  підпорядкована  Управлінню
промислових  підприємств  Міністерства  житлово-цивільного  будівництва  УРСР.
Забезпечувала будівництво заводу азбестоцементних, покрівельних і облицювальних
плит,  заводу  мінеральної  шерсті  та  заводу  шлакобетонних  блоків  проектно-
кошторисною  документацією  і  устаткуванням;  проведення  будівельно-монтажних
робіт  і  технічного нагляду,  підготовку кваліфікованих кадрів  робітників  та ІТР для
експлуатації побудованих нею підприємств.
Ліквідована 25 вересня 1951 р.  згідно з  наказом Міністерства житлово-цивільного
будівництва УРСР від 11 липня 1951 р.

Постанови  РМ  УРСР  та  Колегії  МЖЦБ УРСР  (1948,  1949)  щодо  діяльності  дирекції.
Накази  та  розпорядження  Міністерства  житлово-цивільного  будівництва  УРСР  та
Головного  управління  промислових  підприємств  (1948–1951).  Постанови  виконкомів
Харківських  обласної  та  міської  рад  депутатів  трудящих  з  питань  будівництва  заводів
будіндустрії  в  Харкові (1948, 1951). Положення про об’єднану дирекцію від 6 березня
1948 р. Протоколи засідань технічної ради та технічно - експертного бюро МЖЦБ УРСР
(1948–1950). Плани капбудівництва та з праці (1950–1951). Звіти по кадрах (1950). Огляд
діяльності дирекції за 1948–1950 рр. Акт  прийняття – передавання дирекції при зміні її
директорів від 16 березня 1949 р. Листування з ПівденНДІ з питань поліпшення проекту
заводу  мінеральної  шерсті,  технології  виробництва  та  інших  технічних  питань  (1949).
Затверджені титульні списки капітальних робіт (1948, 1949) та позиційні титульні списки
позалімітних  централізованих  капітальних  робіт  на  1951–1955  рр.  Акт  на  приховані
будівельні  роботи  та  акт  документальних  ревізій  фінансово-господарської  діяльності
дирекції (1948–1950). Кошториси на підготовчі  роботи з будівництва заводів будіндустрії
в  Харкові (1948). Бухгалтерські звіти з капіталовкладень (1948–1950). Річний  зворотній
баланс (1950). Роз’єднувально-ліквідаційний баланс на 1 жовтня 1951 р.
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Дирекція з будівництва комбінату Всесоюзного будівельно-монтажного тресту “2-
й Укрзаготбуд”, м. Харків

Ф. Р-6355, 12 од. зб., 1946–1952 рр. Опис.

Дату організації дирекції не встановлено. Відомо, що 12 серпня 1946 р. Харківський
міськвиконком прийняв рішення про відведення тресту “2-й Укрзаготбуд” додаткової
земельної ділянки для поширення будівельного комбінату.

Накази  з  будівництва  будкомбінату.  Книга  наказів  по  будкомбінату  і  механічних
майстернях тресту “2-й Укрзаготбуд” (1948). Книга  обліку особового складу (1948–1952).
Відомості  нарахування  та  виплати  зарплати  (1946–1948),  картки  особових  рахунків
робітників і службовців тресту та  будкомбінату (1947–1948).

2-й  банно-будівельний загін ім. К. Маркса, м. Лівни Курської губернії 

Ф.Р-1998, 1 од. зб., 1919 р. Опис.

.Дати створення та ліквідації  не встановлені.

Списки особового складу.

Закрите акціонерне товариство „Харківреконструкція”

Ф. Р-6519, 488 од. зб., 1968-2005 рр. Опис.

1 серпня 1968 р. згідно з Постановою №166 Ради Міністрів УРСР від 4 квітня 1968 р. і
наказом  №338 Міністерства комунального господарства УРСР від 25 липня 1968 р.
була  створена  Харківська  філія   Республіканського  проектного   інституту
„Укржитлоремпроект”  Міністерства комунального   господарства УРСР, яку згідно з
наказом   №64   Укржитлоремпроекту  перетворене  на  Харківське  проектне
підприємство  „Укржитлоремпроект”   Міністерства  житлово-комунального
господарства УРСР. Згідно з Законом УРСР „Про підприємства в УРСР” від 4 вересня
1992  р.   Дзержинською  радою  народних  депутатів  м.  Харкова   зареєстровано
Колективне   проектно-виробниче  підприємство  „Харківреконструкція”,  основним
завданням  якого  було  виконання,  за  замовленнями  споживачів,   проектно-
розвідувальних  робіт на об'єктах  реконструкції, модернізації,  ремонту і капітального
будівництва,   проведення   технічної   політики  в  галузі    житлово-комунального
господарства.  Згідно  з   розпорядженням  №44514  Дзержинської  райради  Народних
депутатів  від       11  листопада  1994  р.   підприємство  “Харківреконструкція”
перереєстровано   на Закрите акціонерне товариство “Харківреконструкція”, яке було
ліквідовано рішенням загальних зборів акціонерів від 27 серпня 2004 р.

Накази  директора  Харківської  філії  інституту  „Укржитлоремпроект”  з  основної
діяльності  (1968,  1970  –  1978,  1983  –  1984)  і  ЗАТ „Харківреконструкція”  (1997  –  2004).
Розпорядження  директора  філії  (1971 –  1975).  Плани робіт,  штатні  розклади і  кошториси
видатків  на утримання філії  (1968 – 1991),  колективно-виробничого підприємства „Харків
реконструкція” (1992  -1993)  та ЗАТ „Харківреконструкція” (1994-2004). Бухгалтерські звіти,
технічні  звіти та звіти з основної  діяльності  філії  (1968-1991),  колективного підприємства
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(1992-1993)  і  закритого  акціонерного  товариства  (1994-2004).  Плани  робіт,  протоколи
засідань технічної ради Харківської філії (1969-1991), колективного товариства (1992-1994) і
ЗАТ  „Харківреконструкція”  (1994-2004).  Документи  про  наукову  організацію  праці
впровадження  нової  техніки  філії,  підприємства  і  ЗАТ  „Харківреконструкція”  (плани,
листування;  1969  –  2004).  Матеріали  щодо  діяльності  первинної  організації  наукової
організації праці (НОП) Харківської філії (кошториси, плани, протоколи, звіти та ін., 1971 –
1991).  Протоколи  засідань  ради  молодих  спеціалістів  філії  (1974).  Документи  про  участь
Харківської філії (інституту „Укржитлоремпроект”) у республіканському огляді-конкурсі на
кращу  організацію  роботи  з  впровадження  у  виробництво  досягнень  науки,  техніки  й
передового досвіду (положення, відомості та ін., 1975). Тематичні плани і кошториси витрат
на проектно-розвідувальні роботи Харківської філії (1970 – 1991), колективного підприємства
„Харківреконструкція” (1992 – 1993 ) і ЗАТ „Харківреконструкція” (1994 – 2004). Листування
Харківської філії з інститутом „Укржитлоремпроект” щодо основної діяльності (1970, 1980-
1981).  Акти  перевірки  якості  проектної  документації,  що  розроблена  інститутом
„Укржитлоремпроект”  (1970  –  1971  )  і  його  Харківською  філією (1975).  Довідка  про хід
виконання колективом філії рішення Харківського міськвиконкому „О мерах по улучшению и
дальнейшему  развитию  зеленого  хозяйства  города”  (1973).  Звіти  про  побутове
обслуговування  населення  (  1973  –  1974).  Положення  про  соцзмагання  між  відділами,
групами співробітників Харківської філії (1971) та відомості про його проведення (1971 –
1975). Документи про представлення працівників філії до урядових нагород (характеристики,
клопотання,  протоколи  вручення;  1976-1977).  Документи  про  діяльність  групи  народного
контролю Харківської філії (плани робіт, протоколи, звіти; 1979 – 1986 ) . Протоколи звітно-
виборчих зборів, засідань, звіти про діяльність місцевого комітету Харківської філії (1970 –
1991), колективного підприємства (1992 – 1993) і ЗАТ „Харківреконструкція” (1994 – 2004).
Колективні договори (1983, 1987, 1988, 2000). Статути колективного проектно-виробничого
підприємства  „Харківреконструкція” (1992) і  ЗАТ „Харківреконструкція” (1994).  Протокол
загальних  зборів  членів  закритого  акціонерного  товариства  “Харківконструкція”  про
ліквідацію  цього  товариства  (27  серпня  2004  р.).  Ліквідаційний  баланс  ЗАТ
„Харківреконструкція” (2005).
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Розділ 12. УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

- Відділ комунального господарства Харківського губернського виконавчого комітету рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
- Відділи комунального господарства повітових виконавчих комітетів рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів (повіткомунгоспи)
- Відділи комунального господарства окружних виконавчих комітетів рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів (окркомунгоспи) 
- Харківське обласне відділення Української інвентаризаційної контори з інвентаризації 
міського майна (Вукінвентар) 
- Відділи комунального господарства райвиконкомів та комбінати комунальних підприємств 
- Відділ комунального господарства виконавчого комітету Харківської обласної ради 
депутатів трудящих (облкомунгосп)
- Міські відділи комунального господарства (міськкомунгоспи)
- Відділи комунального господарства  виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
м. Харкова (райкомунгоспи)
- Орендне управління Харківського міського відділу комунального господарства
- Житлове управління виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих 
(міськжитлоуправління)
- Управління побутового обслуговування населення Харківської обласної ради депутатів 
трудящих (облпобутуправління)
- Управління побутового обслуговування населення виконавчого комітету Харківської міської
ради депутатів трудящих 
- Харківський міський трест водогінних підприємств („Водотрест”)
- Виробниче управління водогінного господарства “Харківводогін” виконавчого комітету 
Харківської міської ради депутатів трудящих
- Управління каналізації м. Харкова міського відділу комунального господарства
- Виробниче управління каналізаційного господарства відділу комунального господарства 
виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих
- Трест зеленого будівництва Харківського міського відділу комунального господарства
- Управління підприємств зеленого господарства виконавчого комітету Харківської міської 
ради депутатів трудящих
- Республіканський будівельно-монтажний трест з газифікації “Укргазкомунбуд”
- Харківський трест допоміжно-промислових підприємств відділу комунального 
господарства  виконкому Харківської міської ради (комунпромтрест)
- Трест   з експлуатації мостового господарства та гідротехнічних споруд “Харгідромост” 
відділу комунального господарства виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів 
трудящих
- Харківський міський трест гідротехнічних споруд відділу комунального господарства 
Харківської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 
“Міськкомунгідротехтрест”
- Харківський міський трест з демонтажу підприємств та установ „Демонтаж” при 
житловому управлінні Харківського міськвиконкому
- Харківський трест комунально – промислового забезпечення “Комунпромзаб”
- Комунальний трест “Харгаз” Харківського міського відділу комунального господарства
- Контора мережі зовнішнього освітлення м. Харкова “Харківсвітло” відділу комунального 
господарства Харківської міської ради депутатів трудящих
- Харківське районне управління Головного енергетичного управління Міністерства 
комунального господарства УРСР



- Харківське обласне бюро технічної інвентаризації Української республіканської контори 
технічної інвентаризації
- Домоуправління Харківської обласної спілки житлових кооперативів “Облжитлоспілка”
- Житлово – квартирний відділ виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів 
трудящих 
- Житлове   управління   та  домоуправління  Червонозаводського   району   м. Харкова
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Розділ 12. УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Відділ  комунального  господарства  Харківського  губернського  виконавчого
комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-1153, 37 од. зб., 1919–1922 рр. Опис.

11 січня  1919 р.  при Харківському губвиконкомі  утворений відділ  міського  господарства.
Після  губернського  з’їзду  рад  2  квітня  1919  р.  реорганізований  у  відділ  комунального
господарства Харківського губернського виконавчого комітету.
Припинив діяльність 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губвиконкому.

Положення,  циркуляри,  накази та розпорядження НКВС і  губвиконкому.  Відомості  про
діяльність  відділу.  Листування  з  губвиконкомом,  його  відділами,  підвідомчими
організаціями з адміністративно-господарських питань. Списки працівників відділу.

Відділи  комунального  господарства  повітових  виконавчих  комітетів  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (повіткомунгоспи)

3 фонди, 325 од. зб. 1919–1923 рр. Описи, каталог.

Утворені на підставі Постанови Народного комісаріату внутрішніх справ від 5 квітня 1919 р.,
як  самостійні  відділи  повітових  виконкомів.  Ліквідовані  Постановою  ВУЦВК  про
адміністративно-територіальну реформу від 7 березня 1923 р.

Протоколи  засідань  Харківського  губраднаргоспу  (1921–1922);  накази  економічного
відділу  Харківського  повітового  виконкому  (ф.Р-1157,  1921).  Звіти  про  діяльність
Зміївського та Ізюмського повітових відділів комунального господарства.  Відомості  про
організацію  Харківського  повітового  відділу  комунального  господарства   1921  р.
Протоколи засідань  колегії  Ізюмського повіткомунгоспу та  житлової  комісії  Зміївського
повіткомунгоспу.  Акти  про  здачу  в  оренду  торгівельних  підприємств.  Зведення,
інформації,  листування  щодо  роботи  Ізюмської  міської  електростанції  та  водопроводу,
будівництва  та  ремонту  будинків,  заводів,  шляхових  споруд.  Листування  з  приводу
будівництва Ізюмської  гідроелектростанції,  фарбо-фосфоритного заводу в   с. Гнидівка,
ремонт будівель та споруд на території Харківського повіту.

Зміївський, ф.Р-1158, 23  од. зб., 1921–1922 рр.
Ізюмський, ф.Р-1634,  250 од. зб. , 1919–1923 рр.
Харківський, ф.Р-1157,  52 од. зб. , 1921 р.

Відділи  комунального  господарства  окружних  виконавчих  комітетів  рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (окркомунгоспи)

2 фонди, 831 од. зб., 1922–1930 рр. Опис, каталог.

Утворені  на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  9  травня  1923  р.  як  самостійні  відділи
окрвиконкомів. Припинили діяльність  1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.
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Постанови,  циркуляри,  розпорядження,  витяги  з  протоколів  засідань  Народного
комісаріату внутрішніх справ, Харківського окружного виконкому та відділу комунального
господарства.  Накази  по  Ізюмському  окркомунгоспу;  плани  та  звіти  про  діяльність
Ізюмського  окркомунгоспу,  його  підвідділів  та  підприємств  місцевої  та  кустарної
промисловості.  Протоколи  засідань  технічних  та  виробничих  нарад,  конфліктно-
розціночної комісії. Перспективні плани розвитку комунального господарства Ізюмського
округу  і  міст  Чугуїв,  Вовчанськ,  Лозова   Харківського  округу.  Плани  поліпшення
водопостачання  Харківського  округу  та  окремих  населених  пунктів  на  його  території.
Акти обстеження підприємств комунального господарства Ізюмського округу, економічних
обстежень  населених  пунктів  Харківського  округу.  Документи  щодо  будівництва
шляхових  споруд,  підприємств  комунального  господарства  та  шкіл;   націоналізації  та
денаціоналізації  домоволодінь.  Листування  щодо  проведення  гідротехнічних  робіт  у
Харківському окрузі.

Ізюмський, ф.Р-1640, 771 од. зб. , 1922–1930 рр.
Харківський, ф.Р-1161,60 од. зб. , 1925–1930 рр.

Харківське  обласне  відділення  Української  інвентаризаційної  контори  з
інвентаризації міського майна (Вукінвентар) 

Ф. Р-1487, 80 од. зб., 1932–1936 рр. Опис.

Утворена на підставі  Постанови президії Харківського обласного виконавчого комітету від
13 вересня 1933 р.  про інвентаризацію майна місцевих  рад,  громадських,  професійних та
кооперативних організацій. Припинила діяльність 15 квітня 1936 р.

Накази,  розпорядження,  вказівки  по Харківській  конторі,  плани та  звіти  про її  роботу.
Відомості  про  інвентаризацію  об’єктів  Управління  народногосподарського  обліку  по
Харківський  конторі.  Зведені  відомості  основної  інвентаризації  об’єктів  загального
користування.  Протоколи  об'єднаної  наради  та  загальних  зборів  робітників  контори.
Документи з особового складу.

Відділи комунального господарства райвиконкомів та комбінати комунальних
підприємств 

10 фондів, 477 од. зб., 1943–1970 рр. Описи.

Утворені на підставі  Постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 20 травня 1931 р. як інспектури
місцевого господарства та дорожнього будівництва райвиконкомів. У січні 1955 р. на підставі
Постанови  Ради  Міністрів  УРСР  реорганізовані  в  комбінати  комунальних  підприємств
райвиконкомів.

Постанови,  рішення  райвиконкомів.  Накази,  розпорядження  обласного  відділу
комунального  господарства;  накази  по  райкомунгоспах  та  комбінату  комунальних
підприємств  (ф.Р-4697,  ф.Р-4981,  ф.Р-5488).  Положення  про  відділи  комунального
господарства  райвиконкомів  (ф.Р-5488,  1943)  та  комбінати  комунальних  підприємств
райвиконкомів  (ф.Р-5867,  1955).  Річні  виробничі  та  фінансові  плани райкомунгоспів  та
підвідомчих підприємств,  звіти про їх виконання.  Документи щодо благоустрою селищ
Золочів  та  Дворічна;  братських  могил  на  території  Золочівського  району;  описи
історичних пам’ятників громадянської та Великої Вітчизняної війн (ф.Р-5488, ф.Р-5867).
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Акти,  кошториси,  листування  щодо:  реєстрації  та  перереєстрації,  відновлення  та
будівництва  житлового  фонду;  будівництва  електростанції  у  сел.  Золочів  (1954)  і
високовольтної лінії Куп’янськ – Дворічна (1955); приймання до експлуатації закінчених
будівництвом споруд у Золочівському районі (1958–1965 ) (ф.Р-4981, ф.Р-5136, ф.Р-5867,
ф.Р-5488).  Акти  про  нанесення  збитків  комунальному  господарству  німецько-
фашистськими загарбниками (ф.Р-5488, ф.Р-5653).

Відділи комунального господарства:
Краснокутський, ф.Р-5270, 18 од. зб., 1943–1953 рр.
Липецький, ф.Р-4697, 15 од. зб., 1944–1948 рр.
Нововодолазький, ф.Р-5653, 47 од. зб., 1944–1953 рр.
Олексіївський, ф.Р-4981, 35 од. зб., 1944–1950 рр.
Петрівський, ф.Р-5076, 40 од. зб., 1944–1952 рр.
Печенізький, ф.Р-5136, 23 од. зб., 1947–1953 рр.
Старосалтівський, ф.Р-5090, 23 од. зб., 1944–1952 рр.
Харківський, ф.Р-5994, 30 од. зб., 1956–1962 рр.
Комбінати комунальних підприємств:
Дворічанський, ф.Р-5488, 102 од. зб., 1943–1956 рр.
Золочівський, ф.Р-5867, 144 од. зб., 1944–1970 рр.

Відділ  комунального  господарства  виконавчого  комітету  Харківської  обласної
ради депутатів трудящих (облкомунгосп)

Ф. Р-4758, 2436 од. зб., 1943–1975 рр. Описи.

Утворений у лютому 1932 р. як відділ облвиконкому. Підпорядковувався  також Народному
комісаріату  комунального  господарства  УРСР,  а  з  1946  р.  –  Міністерству  комунального
господарства УРСР.

Постанови  Колегії  міністерства  комунального  господарства  УРСР,  накази  міністерства
комунального  господарства  УРСР.  Постанови,  рішення,  розпорядження  Харківського
облвиконкому. Накази, розпорядження по облкомунгоспу. Перспективні плани роботи та
промислово-фінансові  плани  облкомунгоспу,  райкомгоспів  та  підлеглих  їм  установ  і
підприємств.  Рішення  райвиконкомів  про  відведення  земельних  ділянок  під  житлово-
комунальне  будівництво.  Звіти  про  обмір  земель  та  реєстрацію  документів  на  право
власності  земельними  ділянками,  домоволодіннями;  про  виконання  основних  видів
інвентаризаційних  робіт  у  містах  і  селищах  міського  типу  Харківської  області.  Акти,
довідки, інструкції обстежень виробничої та фінансово-господарської діяльності місцевих
бюро  технічної  інвентаризації.  Звіти,  кошториси,  титульні  списки,  відомості  про
капітальний  ремонт,  будівництво,  благоустрій  міст  і  селищ.  Протоколи,  стенограми
обласних  партійно-господарських  активів  комунального  господарства.  Матеріали  щодо
спорудження монументів Героям Радянського Союзу на території області. Акти заподіяних
збитків  комунальному  господарству  області  німецько-фашистськими  загарбниками  та
звіти  про  вартість  знищеного  ними  комунального  майна.  Матеріали  республіканського
змагання  та  всесоюзного  громадського  огляду  культури  виробництва  на  підприємствах
комунального  господарства  області.  Списки,  характеристики,  листування  про
представлення до урядових та відомчих нагород робітників комунального господарства.
Протоколи звітно-виборчих, загальних профспілкових зборів, засідань місцевого комітету
профспілки.
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Міські відділи комунального господарства (міськкомунгоспи)

4 фонди, 2889 од. зб., 1920–1933, 1943–1968, 1972–1975 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови Народного комісаріату внутрішніх справ від 5 квітня 1919 р.
про утворення відділів комунального господарства при губернських,  повітових та міських
виконкомах. На підставі Постанови ВУЦВК від 20 травня 1931 р. Харківський,  Ізюмський, а
згодом  Валківський  відділи  комунального  господарства  існували  на  правах  самостійних
установ. Керували комунальними підприємствами, експлуатували землі, володіли і керували
націоналізованими будинками, турбувалися про міське будівництво, комунальний благоустрій
та  поліпшення  житлової  справи,  завідували  міськими  шляхами  сполучення,  транспортом,
телефонним зв’язком. Краснокутський міськкомунгосп  1923 р. припинив свою діяльність.
На  підставі  наказу  Міністерства  комунального  господарства  УРСР від  24  травня  1968  р.
Харківський міськкомунгосп з 1 липня 1968 р. припинив свою діяльність, його функції було
передано  управлінню  підприємств  комунального  обслуговування  Харківського
міськвиконкому.  На підставі  наказу  Міністерства  комунального господарства  УРСР від 16
листопада  1972 р.  на  базі  цього  управління  було  знов  утворено  з  1  січня  1973  р.  відділ
комунального господарства.

Постанови,  протоколи,  резолюції  ЦК  КП(б)У,  колегії  Наркомату  робітничо-селянської
інспекції  і  Харківської  міськради  про  будівництво  Будинку  спеціалістів,  хлібозаводу,
реконструкцію та капітальний ремонт Харківського театру опери і балету, про благоустрій
та житлове будівництво у  Харкові (ф.Р-1156). Директивні вказівки, накази Міністерства
комунального господарства УРСР. Постанови, звіти і резолюції       IV з’їзду представників
відділів комунального господарства Харківської губернії           (ф.Р-517). Стенограми,
конференції робітників комунальних підприємств, протоколи засідань міськкомунгоспів та
листування про відновлення комунального господарства міст Харків та Ізюм (1943). Акти
збитків,  заподіяних  установам,  організаціям  та  окремим  громадянам  німецько-
фашистськими загарбниками. (ф.Р-1156, ф.Р-5051). Протоколи засідань колегії та різних
комісій, накази, річні та періодичні плани розвитку побутового обслуговування, розвитку
та  благоустрою  міського  господарства.  Титульні  списки  перспективного  проектування
об’єктів  будівництва  системи  міськкомунгоспу.  Статистичні  звіти,  акти,  відомості,
листування  міськкомунгоспу  та  підвідомчих  організацій  про виконання  планів,  відпуск
коштів  на  благоустрій  міст,  про  впровадження  та  розвиток  нової  техніки,  про  ремонт
шляхових  споруд,  мостів,  електростанцій;  спорудження  телеграфних  ліній;  про  огляд
домоволодінь;  протипожежну охорону,  поліпшення  водопостачання  населення;  технічне
обстеження джерел водопостачання (ф.Р-1156,  ф.Р-3771).  Циркуляри,  заяви,  листування
щодо  здавання  в  оренду  землі,  відведення  земельних  ділянок  під  забудову;  звіти  про
кількість  домоволодінь;  угоди  приватних  забудовників  з  відділом  комунального
господарства  (ф.Р-517,  Р-1156).  Протоколи  засідань  звітно-виборчих  профспілкових  та
загальних зборів робітників міськкомунгоспу (ф.Р-1156).

Валківський, ф.Р-3771, 100 од. зб., 1920–1927 рр.
Ізюмський, ф.Р-5051, 103 од. зб., 1943–1962 рр.
Краснокутський, ф.Р-517, 28 од. зб., 1920–1923 рр.
Харківський, ф.Р-1156, 2658 од. зб., 1920–1923, 1926–1933, 1936, 1943–1968, 1972–
1975 рр.
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Відділи  комунального  господарства   виконавчих  комітетів  районних  рад
депутатів трудящих м. Харкова (райкомунгоспи)

9 фондів, 866 од. зб., 1943–1968 рр. Описи

Утворені  1932 р. на підставі рішення ВУЦВК УСРР про організацію районного розподілу в
м. Харків. Підпорядковувались райвиконкому та міськкомунгоспу.  Ліквідовані   1968 р.,  за
винятком Червонобаварського,  який  припинив  діяльність   1959 р.  у  зв’язку з  ліквідацією
району.

Накази  Міністерства  комунального  господарства  УРСР  (ф.Р-6284).  Накази,  постанови,
рішення,  розпорядження  обласного,  міського  та  районних  виконкомів  і  відділів
комунального господарства. Плани робіт, річні звіти, угоди та довідки щодо будівництва,
капітального та поточного ремонту, утримання доріг і тротуарів, зливнестокових систем,
дощеприймальних колодязів; контролю за будівництвом і експлуатацією колодязів питної
води, водорозбірних колонок;  стану зелених насаджень, садів та скверів, посадки дерев,
кущів, квітів та догляду за ними (ф.Р-6280, ф.Р-6282, ф.Р-6309). Документи щодо участі
громадськості  в  благоустрою  території  району  (ф.Р-6279).  Річні  виробничі  та
бухгалтерські  звіти  (ф.Р-6279,  ф.Р-6281).  Кошториси   адміністративно-господарських
витрат  міськкомунгоспу  (ф.Р-6282).  Постанови  та  листування  з  приводу  відведення
земельних  ділянок  під  забудову  (ф.Р-6308).  Угоди  на  право  забудови  індивідуальних
житлових будинків (ф.Р-6283).

Дзержинський, ф.Р-6280, 23 од. зб., 1943–1949 рр.
Жовтневий, ф.Р-6281, 142 од. зб., 1943–1964 рр.
Київський, ф.Р-6279, 99 од. зб., 1943–1968 рр.
Комінтернівський, ф.Р-6283, 160 од. зб., 1944–1968 рр.
Ленінський, ф.Р-6309, 60 од. зб., 1943–1964 рр.
Московський, ф.Р-6308, 68 од. зб., 1943–1965 рр.
Орджонікідзевський, ф.Р-6285, 80 од. зб., 1944–1962 рр.
Червонобаварський, ф.Р-6284, 87 од. зб., 1943–1958 рр.
Червонозаводський,  ф.Р-6282, 147 од. зб., 1943–1967 рр.

Орендне управління Харківського міського відділу комунального господарства

Ф. Р-1163,  4882 од. зб., 1922–1932 рр. Описи.

Утворене в жовтні 1925 р. шляхом об’єднання підвідділів оренди торговельних приміщень та
житлобудівництва Харківського міського відділу комунального господарства для відбудови та
підтримки  житлового  та  торгівельно-промислового  фонду,  нагляду  за  його  раціональним
використанням. Ліквідоване  1932 р.

Постанови  та  протоколи  засідань  житлової  комісії,  витяги  з  протоколів  засідань  секції
комунгоспу  і  пленуму  житлобудівної  комісії  про  денаціоналізацію  будівель
(домоволодінь).  Протоколи  технічної  ради  міськкомгоспу  та  міжвідомчої  комісії  при
орендному управлінні у справах інвентаризації майна. Плани, звіти, пояснювальні записки
про роботу орендного управління та інвентаризаційного бюро за різні роки. Огляд стану
комунального господарства Лозівського району (1929), економічне обстеження населених
пунктів  міського  типу  (1930).  Доповідна  записка  про  утворення  житлового  тресту,
раціоналізацію  домового  господарства;  положення  про  житлову  кооперацію,  житловий
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ремонтно-відбудовчий фонд. Ескізні плани, дефектні  акти,  відомості,  листування  щодо
технічного  стану  будівель.  Заяви,  договори,  листування  щодо  оренди  домоволодінь,
відомості  про укладання  договорів,  плани та  кошториси  на  орендовані  домоволодіння.
Списки орендарів, денаціоналізованих домоволодінь та житлових кооперативів  Харкова.
Особові справи працівників управління.

Житлове управління виконавчого комітету Харківської міської  ради депутатів
трудящих (міськжитлоуправління)

Ф. Р-4645, 691 од. зб., 1943–1972 рр. Описи.

Утворене на підставі Постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 4 січня 1928 р. Підпорядковувалося
міськвиконкому та облкомгоспу. У віданні управління були: житлові відділи райвиконкомів
Харкова,  проектно-кошторисна  контора,  міський  ремонтно-будівельний  трест  з  його
ремонтно-будівельними управліннями, трест “Харжитлопостачзбутторг”, лісозавод, комбінат
допоміжних виробництв.

Постанови Ради Міністрів СРСР. Накази Міністерства комунального господарства УРСР.
Рішення обласного та міського виконкомів. Накази та розпорядження міського житлового
управління. Протоколи виробничих нарад, засідань центральної інвентаризаційної комісії.
Плани та звіти про капітальний ремонт, будівництво та експлуатацію житлового фонду.
Зведені  житлово-фінансові  плани  міськжитлоуправління  та  райжитлоуправлінь,
статистичні звіти, відомості про їх виконання. Річні звіти про бюджет міського житлового
управління.  Довідки  про  роботу  управління  та  підвідомчих  організацій.  Плани,  звіти,
положення, доповідні записки, інформації  про розвиток та впровадження нової техніки;
про  стан  техніки  безпеки  на  підприємствах  системи  міськжитлоуправління.  Списки
об’єктів,  що підлягають капітальному ремонту.  Дислокація  домоуправлінь  по районних
житлових управліннях Харкова. Листування з заводами та іншими організаціями міста з
питань відомчого будівництва. Протоколи профспілкових зборів працівників управління,
засідань місцевого комітету. Річні фінансові та статистичні звіти місцевого комітету.

Управління  побутового  обслуговування  населення виконкому Харківської
обласної ради депутатів трудящих (облпобутуправління)

Ф. Р-5849, 1576 од. зб., 1960–1978 рр. Описи.

Утворене  на  підставі  Постанови  Харківського  обласного  комітету  компартії  України  та
Харківського  обласного  виконавчого  комітету  від  19  жовтня  1960  р.  Об’єднало  частину
підприємств  скасованої  промислової  кооперації.  Здійснювало  керівництво  і  контроль  за
підприємствами служби побуту. На підставі рішення облвиконкому № 323 від 9 жовтня 1990
р. Облпобутуправління ліквідоване і замість нього створена Харківська господарча асоціація
побутового обслуговування населення “Харківоблсервіс”.

Накази Міністерства побутового обслуговування населення УРСР. Постанови та рішення
бюро  Харківського  обкому  компартії  України,  Харківського  обласного  та  міського
виконкомів.  Накази,  розпорядження  по  управлінню.  Семирічний  та  п’ятирічні  плани
розвитку підприємств системи облпобутуправління. Річні, зведені плани, статистичні звіти
управління  та  його  підприємств  з  основних  напрямків  діяльності.  Протоколи  засідань
технічної  та  художньої  рад  з  питань  покращення  якості  та  культури  побутового
обслуговування населення; покращення якості вироблених товарів. Показники, звітні дані
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про постачання цих товарів споживачам. Документи щодо дислокації мережі підприємств
управління та їх мережі по видах послуг,  динаміки їх виробничої  діяльності.  Доповіді,
довідки, інформації щодо стану раціоналізації та винахідництва;  впровадження наукової
організації праці, нової техніки та передових технологій;  уніфікації норм та розцінок на
окремі  види робіт  у  системі  облпобутуправління.  Звіти,  доповіді  про  хід  соцзмагання,
нагородження  передовиків.  Протоколи  звітно-виборчих  та  загальних  профспілкових
зборів, засідань місцевого комітету.

Управління  побутового  обслуговування  населення  виконавчого  комітету
Харківської міської ради депутатів трудящих 

Ф. Р-6288, 113 од. зб., 1960–1963 рр. Опис.

Утворене  в  жовтні  1960  р.  на  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  УРСР  про  скасування
промислової кооперації та передачу її підприємств державним органам. Підпорядковувалося
обласному  управлінню  побутового  обслуговування  та  міському  виконавчому  комітету.
Ліквідоване 1 березня 1963 р. на підставі наказу облпобутуправління згідно з Постановою
Ради Міністрів УРСР та рішенням міськвиконкому.

Постанови,  рішення,  розпорядження  обласного  та  міського  виконавчих  комітетів;
постанова про організацію (1960) та положення (1961) про міське управління побутового
обслуговування  населення.  Стенограми  нарад  та  засідань  господарського  активу
управління. Плани з усіх галузей діяльності управління. Зведені фінансові плани. Плани та
звіти по зниженню собівартості товарної продукції, урізноманітнення товарної продукції
та  швейного  асортименту.  Техніко-промислові  плани  підприємств  управління:  фабрик
індпошиву  та  ремонту  одягу,  взуття,  трикотажу;  хімчисток;  фабрики  ватних  виробів;
дзеркальної,  меблевої  фабрик.  Плани  та  статистичні  звіти  управління   та  підвідомчих
підприємств про впровадження технічно обгрунтованих норм виробітку на підприємствах;
норм витрат сировини та матеріалів на виготовлення виробів по підприємствах. Рішення,
довідки,  інформації  щодо  заходів  з  поліпшення  побутового  обслуговування  населення,
підсумків  діяльності  підприємств.  Статистичні  звіти  підприємств  про  виконання
виробничих планів.  Акти,  плани,  баланси передачі  артілей та підприємств промислової
кооперації у відання міського управління побутового обслуговування населення.

Харківський міський трест водогінних підприємств („Водотрест”)

Ф. Р-1671, 29 од. зб., 1925–1935 рр. Опис.

Існував  з  1919  р.  до  1931  р.  як  Управління  водозабезпечення.  1931  р.  управління
водозабезпечення та каналізації були об’єднані в одну організацію “Трест водоканалізація”. У
січні 1933 р. згідно з постановою Президії міськради від 14 грудня 1932 р. трест розділився
на 2 самостійні організації: “Водотрест” і “Каналтрест”. Перебував у віданні міськкомгоспу.

Накази  по  тресту,  листування  з  губернським  відділом  комунального  господарства  та
іншими організаціями з питань водозабезпечення. Відомості про особовий склад.
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Виробниче  управління  водогінного  господарства  “Харківводогін”  виконавчого
комітету Харківської міської ради депутатів трудящих

Ф. Р-5829, 1083 од. зб., 1943–1976 рр. Описи.

До  1931  р.  керівництво  водогінним господарством  Харкова  здійснювалось  Управлінням
водогінних підприємств  відділу  комунального  господарства  міськвиконкому.   1931  р.  був
утворений  “Водоканалтрест”,  який  у  кінці  1931  р.  розділився  на  самостійні  організації
“Водотрест”  та  “Каналтрест”.  “Водотрест”  підпорядковувався   відділу  комунального
господарства  міськвиконкому.  У лютому  1965  р.  “Водотрест”  було  перейменовано  у
Виробниче  управління  водогінного господарства  “Харківводогін”.  З  липня  1968  р.
управління підпорядковане безпосередньо міськвиконкому.

Накази,  директиви Міністерства  комунального  господарства  УРСР. Постанови,  рішення
обласного та міського виконкомів, міськкомгоспу. Накази, розпорядження по управлінню.
Промислово-фінансові  плани.  Річні  виробничі  плани   видобутку,  обробки,  постачання
питної води, звіти підвідомчих організацій про їх виконання. Плани, довідки, огляди про
відновлювальні роботи з водозабезпечення міста (1943–1946), про хід будівництва об’єктів
водозабезпечення.  Пояснювальна  записка,  показники,  розрахунки  до  проекту
перспективного плану розвитку водогінного господарства міста (1976–1990). Комплексний
план  техніко-економічного  та  соціального  розвитку  управління.  Протоколи  засідань
технічної ради управління. Плани, звіти про наукову організацію праці, впровадження та
розвиток  нової  техніки,  винаходів  та  раціоналізаторських  пропозицій  і  пояснювальні
записки  до них.  Документи  щодо  підготовки  та  підвищення  кваліфікації  робітників  та
службовців.  Протоколи  засідань  ради  науково-технічного  товариства,  звітно-виборчих
зборів  первинної  організації  НТТ управління.  Протоколи засідань  об’єднаного комітету
профспілки.  Протоколи,  звіти,  доповіді  звітно-виборчих  профконференцій,  загальних
зборів  робітників  та  службовців,  засідань  завкому.  Колективні  угоди  завкому  з
адміністрацією  управління, документи щодо перевірок їх виконання.

Управління каналізації м. Харкова міського відділу комунального господарства

Ф. Р-1805, 10 од. зб., 1924–1930 рр. Опис.

Одне з  комунальних  підприємств,  яке займалося  будівництвом,  ремонтом і  експлуатацією
міської  каналізаційної  мережі.  Підпорядковувалося відділу  комунального  господарства
міськвиконкому. Дати виникнення та припинення діяльності не встановлені.

Відомості  про  роботу  каналізаційної  мережі,  листування  з  губернським  і  міським
відділами комунального  господарства  про збитки,  заподіяні  каналізаційному  господарству
під час громадянської війни; про особовий склад.

Виробниче  управління  каналізаційного  господарства  відділу  комунального
господарства виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих

Ф. Р-6360, 1003 од. зб., 1928–1941, 1943–1971 р. Описи.

До  1931  р.  керівництво  каналізаційним  господарством   Харкова  перебувало  у  віданні
місцевих радянських органів.  У  1931 р. був утворений “Водоканалтрест”, який  наприкінці
1931 р. розділився на дві самостійні організації: “Каналтрест” та “Водотрест”. “Каналтрест”
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входив  до  складу  підприємств  комунального  господарства,  підпорядковувався  відділу
комунального господарства Харківського міськвиконкому. У травні 1965 р. перейменований у
Виробниче управління каналізаційного господарства.

Накази  Міністерства  комунального  господарства  УРСР.  Рішення,  розпорядження
обласного  та  міського  виконкомів;  накази  міського  відділу комунального  господарства.
Накази  по  управлінню.  Перспективний  семирічний  план  виробничо-експлуатаційних
потреб “Каналтресту” (1957–1965). Плани заходів з розвитку каналізаційної мережі міста
(1959–1965). Річні та поточні плани, звіти, довідки, зведені таблиці основних показників
розвитку виробничих потужностей, поліпшення побутового обслуговування, благоустрою
міста;  роботи  Головної  та  Безлюдівської  каналізаційних  станцій  біологічної  очистки;
Ново-Баварської,  Греківської,  Москалівської  та  Іванівської  насосних  станцій;
Безлюдівських  полів  фільтрації,  роботи  очисних  споруд  підприємств   Харкова.  Книги
обліку  аналізу  стічних  вод.  Протоколи  нарад,  звіти  про  хід  відновлювальних  робіт  і
капітального  ремонту  каналізаційних  споруд  (1944),  хід  будівництва  Головної  станції
біологічної очистки стічних вод. Угоди та листування про проведення проектно-дослідних
робіт. Плани та статистичні звіти про виконання норм і витрат палива та електроенергії;
надходження  та  впровадження  винаходів  та  раціоналізаторських  пропозицій;  заходи  з
охорони  праці  та  техніки  безпеки.  Відомості  про  підготовку,  підбір  та  використання
спеціалістів.  Освітні  програми технікуму для робітників  з експлуатації  очисних споруд
(1958).  Протоколи  звітно-виборчих  профспілкових  конференцій,  засідань  завкому  та
постійно  діючої  виробничої  наради.  Плани  та  статистичні  звіти  про  роботу  місцевого
комітету. Колективні угоди завкому з адміністрацією, акти перевірок їх виконання.

Трест  зеленого  будівництва  Харківського  міського  відділу  комунального
господарства

Ф. Р-6370, 108 од. зб., 1943–1952 рр. Опис.

Утворений   у  1931  р.  на  підставі  Постанови  президії  Харківського  міськвиконкому.
Підпорядковувався міському відділу комунального господарства та Народному  комісаріату
комунального  господарства  УРСР  (з  березня  1946  р.  –  Міністерству  комунального
господарства УРСР).

Постанови міськвиконкому та міськкомгоспу. Накази, інструкції міськкомгоспу. Накази по
тресту. Протоколи технічних нарад. Перспективні плани розвитку зеленого господарства
міста.  Виробничі  програми,  зведені  промфінплани,  річні  статистичні  звіти  тресту  та
підприємств  зеленого  господарства.  Доповіді,  довідки,  проекти   озеленення   Харкова;
інформації  про  вирощування  квітникової  продукції  та  посадкового  матеріалу,
декоративних  дерев  та  кущів,  необхідних  для  забезпечення  потреб  організацій,
підприємств та трудящих міста. Оціночні відомості зелених насаджень. Листування тресту
з  різними  організаціями  з  виробничих  питань.  Списки,  особові  картки  та  рахунки
працівників системи тресту.
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Управління  підприємств  зеленого  господарства  виконавчого  комітету
Харківської міської ради депутатів трудящих

Ф. Р-6379, 146 од. зб., 1968–1972 рр. Опис.

Утворене 1 липня 1968 р. при Харківському міськвиконкомі на підставі наказу Міністерства
комунального господарства УРСР.

Накази,  рішення  Міністерства  комунального  господарства  УРСР,  Харківського
міськвиконкому, обласного відділу комунального господарства. Накази, розпорядження по
управлінню.  Положення  про  підприємства  зеленого  господарства  (1970–1972).
Промислово-фінансові  плани  управління  та  підлеглих  підприємств:  міської  контори
зеленого  господарства;  лісопаркового  господарства,  розсадників  декоративних  рослин,
станцій  захисту  зелених  насаджень,  ремонтно-будівельного  управління  зеленого
господарства.  Плани  та  звіти  про  виконання  робіт  з  озеленіння  міста;   розсадництва,
квітництва та сільського господарства. Баланси прибутків та видатків. Статистичні звіти
про впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій та нової техніки. Документи
щодо  утворення  Лозовеньківського  радгоспу  “Декоративні  культури”  (1971),  радгоспу
декоративних рослин “Гвоздика”  (1972).  Плани,  звіти,  відомості  про роботу з  кадрами.
Протоколи засідань групкому профспілки. Матеріали  VIII звітно-виборчої профспілкової
конференції  (1969). Колективні угоди адміністрації  управління та групкому профспілки,
матеріали перевірок їх виконання.

Республіканський будівельно-монтажний трест з газифікації “Укргазкомунбуд”

Ф. Р-6418, 714 од. зб., 1961–1975 рр. Описи.

Згідно з  Постановою Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1961 р. та наказом Міністерства
комунального господарства УРСР від 6 березня 1961 р. на базі будівельно-монтажної контори
“Спецгазмонтаж” 1 жовтня 1961 р. утворено республіканський монтажно-налагоджувальний
трест “Укргаз”. У грудні 1968 р. перейменований у республіканський будівельно-монтажний
трест  з  газифікації  “Укргазкомунбуд”.  Підпорядковувався  Головному  управлінню  газового
господарства Міністерства комунального господарства УРСР.

Накази Міністерства комунального господарства УРСР. Накази, розпорядження по тресту.
Статути тресту та будівельно-монтажних управлінь.  План будівництва газових мереж в
Україні (1975). Протоколи виробничих нарад при управляючому трестом. Плани та річні
зведені  звіти  з  виробничої,  фінансово-господарської  діяльності  тресту  та  підвідомчих
будівельно-монтажних  управлінь,  ділянок;  побутового  обслуговування  населення;
організаційно-технічних  заходів  щодо  забезпечення  виконання  планів  будівельно-
монтажних  робіт.  Рішення,  плани,  протоколи,  титульні  списки,  довідки,  листування  з
капітального  будівництва;  проведення  підрядних  будівельно-монтажних  робіт;
капітального  ремонту;  перевірок  якості  проведення  цих  робіт.  Акти  уведення  до
експлуатації  газових  мереж.  Плани  потреб,  звіти  наявності  тракторів,  окремих  видів
машин, обладнання. Статистичні звіти про виконання норм та витрат палива, теплоенергії
та електроенергії. Зведення про результати впровадження у виробництво досягнень науки,
нової  техніки,  передового  досвіду,  наукової  організації  праці,  раціоналізаторських
пропозицій та винаходів. Плани підготовки кваліфікованих кадрів; статистичні звіти про
чисельність,  склад  та  потребу  спеціалістів.  Плани  та  звіти  про  роботу  профспілки.
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Протоколи  звітно-виборчих  та  загальних  профспілкових  зборів,  засідань  місцевого
комітету.

Харківський трест допоміжньо-промислових підприємств відділу комунального
господарства виконкому Харківської міської ради (комунпромтрест)

Ф. Р-1333, 47 од. зб., 1931–1933 рр. Опис.

Утворений  у  грудні  1931  р.  для  постачання  комунального  будівництва  дефіцитними
будівельними  матеріалами.  До  складу  комунпромтресту  входили  цегельні,  керамічний,
скляні,  гіпсомитний,  фібролітний  заводи,  деревообробна  фабрика  та  інші.  Припинив
діяльність на підставі наказу по тресту від 26 серпня 1933 р.

Накази  по  тресту,  кон'юнктурні  огляди  та  річні  звіти  про  роботу  тресту;  річні
бухгалтерські  звіти  підприємств.  Протоколи  нарад  керівників,  головних  бухгалтерів  та
робітників підприємств. Листування з різними установами та організаціями з питань економії
металу,  постачання  дефіцитних  будівельних  матеріалів;  передачі  тресту  цивільного
будівництва  деревообробної  фабрики;  фінансування  підприємств  та  виконання  ними
виробничих планів.

 Трест  з  експлуатації  мостового  господарства  та  гідротехнічних  споруд
“Харгідроміст”  відділу  комунального  господарства  виконкому  Харківської
міської ради депутатів трудящих

Ф. Р-6371, 91 од. зб. , 1943–1949 рр. Опис.

Утворений  в  1932  р.  шляхом  виділення  з  раніш  існуючого  дорожньо-монтажного
будівельного  тресту.  Був  підвідомчий  Міністерству  комунального  господарства  УРСР.
Припинив  діяльність  у  жовтні  1955  р.  на  підставі  наказу  Міністерства  комунального
господарства УРСР та рішення Харківського міськвиконкому.

Постанови  міськвиконкому;  накази,  розпорядження  міськкомгоспу;  накази  по  тресту.
Протоколи технічних нарад інженерно-технічних працівників тресту.  Плани та звіти по
експлуатаційній  діяльності;  плани робіт  з  капітального  будівництва;  кошториси  витрат,
відомості про потреби будівельних матеріалів, необхідних для відновлення та будівництва
гідротехнічних споруд і мостів. Відомості, листування щодо відновлення та будівництва
мостів, акти передачі до експлуатації Основ’янського, Усівського мостів; довідки про хід
будівництва Бурсацького та Рогатинського мостів; відомості про наявність та стан мостів у
Харкові  та області;  списки відновлених мостів.  Відомості  про їх охорону (1943, 1947).
Акти огляду водозахисних дамб, гребель. Листування, акти, протоколи технічних нарад з
приводу  укріплення  берегів  річок,  очищення  їх  русел.  Плани боротьби  з  льодоходами,
листування  з  приводу  пропуску  повеней.  Акти  збитків,  заподіяних  німецько-
фашистськими  загарбниками  гідротехнічним  спорудам  та  мостам  (1943).  Списки
працівників тресту, представлених до нагороди медаллю „За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 р.” (1946–1948). Списки працівників тресту, звіти та відомості
з обліку, складу та руху робочої сили.
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            Харківський  міський трест  гідротехнічних споруд  відділу  комунального
господарства  Харківської  міської  ради  робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів “Міськкомунгідротехтрест”

Ф. Р-1806, 3 од. зб., 1932–1933 рр. Опис.

Дати утворення та ліквідації не виявлені.

Постанови  бюро  Харківського  комітету  КП(б)У.  Листування  з  міськрадою  та
міськвійськкоматом  з  питань  роботи  автотранспорту,  військовозобов’язаних  робітників.
Характеристики відповідальних працівників тресту. 

Харківський міський трест з демонтажу підприємств та установ ”Демонтаж” при
житловому управлінні Харківського міськвиконкому

Ф. Р-6396, 66 од. зб., 1943–1945 рр. Описи.

Дати утворення та припинення діяльності не виявлені

Накази  по  тресту.  Плани  діяльності,  кошториси,  штатний  розклад.  Акти  обслідування
міськфінвідділом фінансово-господарської  діяльності  тресту.  Особові  справи робітників
тресту.

Харківський трест комунально – промислового забезпечення “Комунпромзаб”

Ф. Р-6352, 609 од. зб., 1943–1950 рр. Описи.

Організований  1937 р. при Харківському міському відділі комунального господарства.

Накази  та  розпорядження  міськкомунгоспу.  Накази  та  розпорядження  по  тресту,
лісозаготконторі.  Матеріали  про передачу  тресту  толевого  виробництва,  про діяльність
лісозаготконтори та лісоділянок. Списки робітників тресту та лісоділянок. Особові справи
робітників тресту та його допоміжних підприємств.

Комунальний  трест  “Харгаз”  Харківського  міського  відділу  комунального
господарства.

Ф. Р-6383, 212 од. зб., 1943–1957 рр. Описи.

 Заснований у 1930 р. при міськкомунгоспі. Займався будівництвом, поточним і капітальним
ремонтом газопроводів, газифікацією комунально-побутового сектору. Припинив діяльність
на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР  від 11 грудня 1957 р. та рішення Харківського
міськвиконкому від 16 січня 1958 р.

Постанови,  циркуляри,  накази  Міністерства  комунального  господарства  УРСР,
Харківського міськвиконкому, обласного та міського відділів комунального господарства.
Статут тресту (1944). Накази, розпорядження по тресту. Промислово - фінансові плани та
звіти про їх виконання.  Довідки про капітальне будівництво та  ремонт газових мереж.
Огляди, звіти про технічні заходи з прийому природного газу, про роботу міських газових
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мереж, про заходи щодо переводу газифікації м. Харкова на природний газ.  Протоколи
засідань технічних нарад. Списки робітників і службовців тресту.

           Контора мережі зовнішнього освітлення м. Харкова “Харківсвітло” відділу
комунального господарства Харківської міської ради депутатів трудящих.

Ф. Р-6390, 45 од. зб., 1943–1952 рр. Опис.

Утворена в 1935 р. шляхом виділення зі складу електростанції у самостійне управління при
Харківському  міськкомунгоспі.  З  1941  р.  по  1943  р.  припиняла  діяльність  у  зв’язку  з
тимчасовою  окупацією   Харкова.  В  1952  р.  управління  було  перейменоване  у трест
“Харківсвітло”,  а   1955  р.  на  підставі  наказу  міськкомунгоспу  –  в  Контору  зовнішнього
освітлення “Харківсвітло”.

Накази Міністерства комунального господарства УРСР. Рішення Харківської міськради та
міськкомунгоспу. Титульні списки. Плани та звіти з праці.

Харківське  районне  управління  Головного  енергетичного  управління
Міністерства комунального господарства УРСР. 

Ф. Р-4585, 331 од. зб., 1945–1955 рр. Описи.

Утворене в лютому 1945 р. на підставі постанов РНК СРСР від 22 червня 1944 р., РНК УРСР
і ЦК КП(б)У від 16 жовтня 1944 р.
До 1946 р. підпорядковувалося Головному енергетичному управлінню Народного комісаріату
комунального  господарства  УРСР,  а  з  1946  р.  –  Головному енергетичному управлінню
Міністерства комунального господарства УРСР.
Ліквідоване  20 січня 1955 р. на підставі наказу Головенерго МКГ УРСР від 11 січня 1955 р.,
виданого згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 4 січня 1955 р.

Постанови, накази Ради Міністрів УРСР , Міністерства комунального господарства УРСР,
Міністерства  електростанцій  УРСР.  Статут,  положення  райуправління  (1945).  Проект
п’ятирічного  плану  розвитку  галузі  (1946–1950).  Протоколи  засідань  технічних  нарад.
Плани  та  звіти  з  основної  діяльності,  капітального  будівництва  електростанцій.  Річні
плани  реалізації  електроенергії.  Доповіді,  огляди  про  хід  будівництва  електростанцій.
Плани,  звіти,  листування  з  питань  техніки  безпеки.  Консультації,  вказівки  з  техніко-
експлуатаційних  питань  на  електростанціях  і  в  мережах.  Штатні  розписи,  кошториси
витрат. Звіти про хід стаханівського руху, відомості про кількість стаханівців і ударників.
Особові справи робітників.

Харківське обласне бюро технічної інвентаризації Української республіканської
контори технічної інвентаризації.

Ф. Р-5034, 41 од. зб., 1944 – 1950 рр. Опис.

Відновило діяльність на території  Харківської  області  в січні  1944 р.  У грудні  1951 р.  на
підставі постанови Ради Міністрів УРСР №386 від 21 листопада 1951 р. реорганізоване в
Харківське  міжміське  бюро  технічної  інвентаризації  обласного  управління  житлово  –
комунального господарства.
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Постанови,  накази  РНК  УРСР,  Міністерства  комунального  господарства  ,  Української
республіканської  інвентаризаційної  контори,  Харківського  облвиконкому  та  обласного
бюро технічної інвентаризації. Плани роботи та річні звіти про діяльність бюро. Штати та
кошториси адміністративно - господарських витрат.

Домоуправління  Харківської  обласної  спілки  житлових  кооперативів
“Облжитлоспілка”.

Ф. Р-4157, 3 од. зб., 1934–1935 рр. Опис.

Харківська  обласна  спілка  житлових  і  житлово-будівельних  кооперативів  утворена  на
підставі постанови Всеукраїнської спілки житлових кооперативів від 23 лютого 1932 р. Через
управління  районних  житлових кооперативів  йому були  підвідомчі  домоуправління.  Вони
безпосередньо  займалися  експлуатацією  та  ремонтом  житлового  фонду,  стягненням
квартплати. Ліквідовані в кінці 1937 р. у зв’язку з ліквідацією системи житлової кооперації.

Накази по домоуправлінню та підстави до них.

Житлово  –  квартирний відділ  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради
народних депутатів 

Ф. Р-4642, 348 од. зб., 1943–1983 рр. Описи.
 
Організований   1943  р.  На  нього  покладені  функції  розподілення  житлової  площі  між
підприємствами та установами м. Харкова.

Рішення  Харківського  міськвиконкому  про  надання  та  обмін  житлової  площі  по
м. Харків. Накази по житлово- квартирному відділу та підстави до них. Річні фінансові
звіти.  Штатні  розписи,  кошториси  адміністративно  –  господарських  витрат.  Протоколи
засідань місцевого комітету, звітно - виборчих профспілкових зборів.

Житлове  управління  та  домоуправління  Червонозаводського  району
м. Харкова.

5 фондів, 320 од. зб., 1938–1941 рр. Описи. 

Житлове управління Червонозаводського райвиконкому м. Харкова утворене 25 жовтня 1932
р.  одночасно  з  Червонозаводським  райвиконкомом.  Займалось  ремонтом,  невеликим
будівництвом,  експлуатацією житлового фонду району. В його віданні перебували районні
домоуправління. Дати утворення та ліквідації домоуправлінь №№5014, 5023, 5024, 56055 не
виявлені. 

Положення  про  квартирну  плату  по  м.  Харкову  (ф.Р-4448).  Інструкція  Наркомату
комунального господарства УРСР про порядок складання річних звітів домоуправліннями
(ф.Р-4431).  Протокол  засідання  балансової  комісії  райжитлоуправління   (ф.Р-4439).
Платіжні відомості, акти, довідки, звіти про оплату комунальних послуг і квартирної плати
по домоуправліннях (ф.ф.Р-4439, Р-4431). Особові рахунки квартиронаймачів (ф.ф..Р-4431,
Р-4464, Р-4465).
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Житлове управління   виконавчого  комітету  Червонозаводської  районної  ради депутатів
трудящих  м. Харкова, ф.Р-4439, 6 од. зб., 1938–1941 рр.
Домоуправління :
№5014, ф.Р-4431, 114 од. зб., 1939–1941 рр.
№5023, ф.Р-4464, 28 од. зб., 1939–1941 рр.
№5024, ф.Р-4448, 2 од. зб., 1941 р.
№5055, ф.Р-4465, 170 од. зб., 1938–1941 рр. 
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Розділ  13. УСТАНОВИ  ПРОДОВОЛЬСТВА,  ТОРГІВЛІ,
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, ЗАГОТІВЛІ, ПОСТАЧАННЯ ТА
ЗБУТУ

- Харківський губернський продовольчий комітет (губпродком)
- Повітові продовольчі комітети
-  Веселівський  волосний  податковий  інспектор  продовольчої  комісії  4-го  району
Харківського повіту, с. Веселе
- Ізюмський окружний продовольчий комітет
- Харківська міська продовольча управа
- Продовольчий відділ Харківської міськради
- Інспектури внутрішньої торгівлі окружних виконавчих комітетів рад робітничих,     
   селянських і червоноармійських депутатів
-  Управління  торгівлі  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  народних
депутатів і торговельні об’єднання, відділення і контори (ОАФ)
- Харківське обласне управління Уповноваженого Народного комісаріату   зовнішньої
торгівлі СРСР при уряді УСРР
- Харківська митниця Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР
-  Управління  розвитку  переробної  промисловості;  торгівлі  та  побутового
обслуговування населення Харківської обласної державної адміністрації
-  Управління  торгівлі  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради  народних
депутатів 
-  Харківське  міське  управління  місцевими  торгами  Харківського  міського  відділу
торгівлі
- Торгівельні відділи виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих           м.
Харкова та області
-  Бюро  продовольчих  та  промислових  карток  і  контрольно-облікові  бюро
продовольчих та промислових карток відділів торгівлі місцевих виконавчих комітетів
рад депутатів трудящих
- Відділ цін виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
- Харківське обласне управління місцевими торгами
-  Управління  спеціалізованої  роздрібної  торгівельної  мережі  Харківської  обласної
споживчої спілки “Облспоживспілка”
-  Торгівельні  відділення  і  контори  Всесоюзних  і  республіканських  трестів  і
акціонерних товариств Харківського округу (ОАФ)
-  Харківська  контора  Українського  відділення  Російсько-Турецького  експортно-
імпортного акціонерного товариства “Рос-Тюрк”
- Харківське відділення Всесоюзного текстильного синдикату (ВТС)
-  Харківська  міжрайонна  контора  Всесоюзного  акціонерного  товариства  торгівлі
хлібом “Союзхліб”
-  Харківське  представництво  виробничого  об’єднання  військової  промисловості
Вищої ради народного господарства
-  Харківське  обласне   виробниче  об’єднання  із  заготівлі,  зберігання,  переробки  і
реалізації плодоовочевої продукції “Харківплодоовоч”
- Харківський обласний торг “Облхаторг”
- Харківське державне підприємство роздрібної торгівлі „Хаторг”
- Харківська обласна контора з оптової торгівлі м’ясом, рибою і молокопродуктами
Української  республіканської  контори  з  оптової  торгівлі  м’ясом,  рибою  і
молокопродуктами “Укрм'ясомол рибторг”
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- Харківське  обласне відділення державного підприємства торгівельного і виробничо-
побутового обслуговування робітників Міністерства торгівлі УРСР
-  Харківське  обласне  відділення  з  торгівлі  на  курортах  і  в  будинках  відпочинку
“Облкурортторг” Міністерства торгівлі УРСР
-  Харківське  міжобласне  відділення  Всесоюзної  оптово-торгівельної  контори  з
торгівлі сіллю “Сільторг”
- Бюро товарних експертиз Управління торгівлі Харківського облвиконкому
- Торгівельні бази
-   Харківська  філія  Всесоюзного  постійного  павільйону  кращих  зразків  товарів
народного вжитку Головного управління з міжреспубліканського постачання товарів
народного вжитку Держплану СРСР
- Торгівельній відділ Харківської обласної ради добровільного спортивного товариства
“Динамо”
-  Харківська  міжобласна  контора  з  торгівлі  винами,  горілкою і  лікеро-горілчаними
виробами Міністерства торгівлі СРСР
-  Об’єднання  державних  трестів  громадського  харчування  Донбасу  “Доннархарч”
Народного комісаріату постачання УСРР
- Обласна контора громадського харчування Харківського облвиконкому
-  Харківське  міське  управління  громадського  харчування  Обласного  управління
торгівлі
- Уповноважений Українського обласного управління з палива Харківської губернської
ради народного господарства
-  Харківське  бюро  із  заготівлі  палива  і  металів  Народного  комісаріату  шляхів
сполучення РРФСР
- Харківське губернське паливне об’єднання «Паливопостачання»
- Уповноважений Радянської трудової армії з палива на Донецькій залізниці,          м.
Харків
- Уповноважений Харківського губернського комітету з палива в Ізюмському повіті
- Вовчанська повітова виконавча міжвідомча паливна комісія
- Склади промислових підприємств і споживчих товариств Харкова і губернії 

(ОАФ)
- Харківське відділення акціонерного товариства для обслуговування промисловості і
транспорту “АПТО”
- Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР у Харківській області
-  Управління  уповноваженого  Міністерства  заготівель  СРСР у  районах  Харківської
області
-  Куп’янський районний уповноважений Комітету заготівель в Україні  і  Куп’янська
заготівельна контора
- Харківська обласна контора заготівлі товарів та сировини для експорту
-  Харківська  контора  Всесоюзного  об’єднання  з  експорту  та  імпорту
кам’яновугільного палива “Союзвуглеекспорт”
-  Харківський  республіканський  трест  із  заготівлі  та  переробки  плодів  і  овочів
Українського об’єднання із заготівлі плодово-овочевих продуктів “Укрплодоовоч”
-  Харківське  районне  управління  зерносховищами  (елеваторами)  Всеукраїнської
контори  “Союзхліб”  Всесоюзного  державного  акціонерного  товариства  торгівлі
хлібом і сільськогосподарськими продуктами
-  Харківська  обласна  контора  Головного  управління  елеваторно-складського
господарства “Укрголовзерно” Міністерства хлібопродуктів УРСР
-  Харківське  обласне  управління  хлібопродуктів  і  комбікормової  промисловості
Міністерства заготівель УРСР
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-  Харківська  обласна  контора  Української  республіканської  контори  Головного
управління  заготівель  сортового  насіння  зернових,  олійних  культур  і  насіння  трав
“Головзаготсортзерно” Міністерства заготівель СРСР
-  Харківське  обласне  об’єднання  із  заготівлі  та  збуту  насіння  овочевих  культур  і
картоплі  “Сортнасінняовоч”  Українського  республіканського  об’єднання
“Сортнасінняовоч”
-  Харківська  обласна  контора  із  заготівлі  тваринницької  сировини  і  хутра
“Заготтваринсировина” Міністерства заготівель СРСР
- Харківське обласне об’єднання із заготівлі  та збуту сільськогосподарських тварин
Української  республіканської  тваринницької  контори  Міністерства  сільського
господарства УРСР
-  Харківська  обласна  контора  Української  республіканської  контори  Головного
управління із заготівлі і переробки лікарської сировини, м. Лозова.
-  Харківська  обласна  контрактаційно-заготівельна  контора  Головного  управління
промисловості  рослинного  каучуку  "Головрослинкаучук“  Міністерства  хімічної
промисловості СРСР
-  Харківська  контора  Всесоюзного  об’єднання  із  заготівлі  сировини  для  основної
хімічної промисловості “Союзхімсировина”
-  Харківська  обласна  контора  Української  республіканської  контори  Всесоюзного
об’єднання “Заготсіно” Міністерства заготівель СРСР
- Харківське міжобласне виробничо-заготівельне управління із заготівлі, переробки та
збуту вторинних кольорових металів Українського Головного управління із заготівлі,
переробки та збуту вторинних чорних і кольорових металів Міністерства кольорової
металургії СРСР
- Харківське державне спеціалізоване обласне виробничо-заготівельне управління із
заготівлі, переробки і збуту лому чорних і кольорових металів „Втормет” Українського
Головного управління із заготівлі, переробки і збуту вторинних чорних і кольорових
металів „Укрголоввтормет” Держплану УРСР
- Паливний трест виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
- Харківська філія Всеросійського державного тресту пробкової та пробко-ізоляційної
промисловості (“Центропробізоль”)
- Всеукраїнське відділення державного тресту з виробництва і  збуту лабораторного
обладнання,  хімічного  посуду  і  хімічних  реактивів  Народного  комісаріату  хімічної
промисловості СРСР
- Харківська обласна контора матеріально-технічного постачання “Облдортрансзбут”
Обласного управління автомобільного транспорту і шосейних доріг
- Харківська контора Державного всесоюзного тресту продовольчого та промислового
постачання Міністерства кольорової металургії СРСР
-  Контора  технічного  постачання  державного  Союзного  тресту
“Південспецсантехмонтаж” Міністерства будівництва паливних підприємств СРСР
- Харківська контора матеріально-технічного постачання державного союзного тресту
“Південсантехмонтаж”
- Контора постачання будівельно-монтажного тресту № 91 Харківського раднаргоспу
-  Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління  постачання  будівельних
матеріалів Народного комісаріату будівництва СРСР
-  Управління  постачання  Харківського  комунального  господарства
“Комунпромпостач”
-  Харківський  обласний  трест  постачання  промислових  радіотоварів
“Радіопромпостач” Всеукраїнського товариства Друзів радіо
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-  Контора  постачання  і  збуту  відділу  місцевої  промисловості  Харківського
облвиконкому
- Орендне підприємство Харківська товарно-сировинна фірма “Харківресурси”
- Управління військово-продовольчого постачання Харківської губернії
- Повітові відділи військово-продовольчого постачання
- Продовольча база уповноваженого Харківського губернського управління військово-
продовольчого постачання у Валківському повіті
-  1-а  гарнізонна  хлібопекарня  Харківського  губернського  відділу  військово-
продовольчого постачання, м. Харків
-  3-а  гарнізонна  хлібопекарня  Харківського  губернського  відділу  військово-
продовольчого постачання, м. Харків
- Центральна хлібопекарня Харківського районного евакуаційного пункту,             м.
Харків
-  Харківська  обласна  контора  Всеукраїнського  тресту  Всесоюзного  державного
об’єднання кормових підприємств  (“Союзпромкорм”)
- Управління постачання Харківського обласного відділу охорони здоров’я
-  Харківське  обласне  відділення  Української  контори  постачання  для  курортів  і
торгівлі “Хароблкурортпостачзбут”
-  Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління  постачання  Міністерства
харчової промисловості СРСР
- Харківська обласна контора Всесоюзного тресту постачання і виробництва тари для
плодоовочевої промисловості і торгівлі
-  Харківська  міжобласна  контора  Всесоюзного  тресту  постачання  цукрової
промисловості “Союзцукорремпостач”
-  Контора  постачання  Харківського  цукробурякотресту  Міністерства  харчової
промисловості СРСР
- Відділи робочого постачання виробничих підприємств м. Харкова
-  Харківська  організаційно  відособлена  база  майна  зв’язку  особих  поставок
Міністерства зв’язку СРСР
-  Богодухівська  міжрайонна  база  сільськогосподарського  постачання  Харківської
обласної контори сільськогосподарського постачання
- Харківська міжобласна контора Головного управління із збуту продукції (Головзбут)
Народного комісаріату загального машинобудування СРСР
-  Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління  із  збуту  продукції
електротехнічної  промисловості  “Головелектрозбут”  Міністерства  електротехнічної
промисловості СРСР
-  Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління  постачання  м’ясної  та
молочної  промисловості  “Укрголовмясомолпостач”  Міністерства  м’ясної  і  молочної
промисловості УРСР
- Харківська обласна контора збуту м’ясної і молочної продукції Міністерства м’ясної
і молочної промисловості СРСР
-  Харківська  міжобласна  контора  збуту  Головного  управління  торгівлі  цукром,
кондитерськими  виробами  і  чаєм  “Головцукорторг”  Міністерства  легкої  і  харчової
промисловості СРСР
- Харківська обласна контора збуту “Головторгплодоовоч”
-  Харківська  контора  Головного  управління  із  збуту  будівельних  матеріалів
“Головбудзбут” Народного комісаріату промисловості будівельних матеріалів СРСР
- Куп’янська розподільна база Харківського обласного відділення “Союзнафтозбут”
- Харківський млин транспортного споживчого товариства Донецьких залізниць, 
м. Харків
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Розділ  13.  УСТАНОВИ  ПРОДОВОЛЬСТВА,  ТОРГІВЛІ,
ГРОМАДСЬКОГО  ХАРЧУВАННЯ,  ЗАГОТІВЛІ,  ПОСТАЧАННЯ  ТА
ЗБУТУ

Харківський губернський продовольчий комітет (губпродком)

3 фонди, 631 од. зб., 1917–1924 рр. Описи.

Вперше виникає  1917 р., у період діяльності Тимчасового уряду. На початку 1919 р.
на підставі Постанови РНК України від 8 лютого 1919 р. створений при Харківському
губвиконкомі  як  продовольчий  відділ,  який  з  1  квітня  1919  р.  перейменований  у
продовольчий комітет (губпродком). Керував повітовими продовольчими комітетами.
У червні-грудні 1919 р. не діяв, у зв'язку із зміною влади.
23 грудня 1919 р. відновив діяльність,  з 28 грудня 1919 р. отримав назву Особлива
продовольча  комісія  Харківської  губернії  (опродкомгуб).  З  квітня  1922  р.  знов
іменувався продовольчим комітетом. Припинив діяльність у червні 1924 р. Функції та
апарат були передані відділу внутрішньої торгівлі губвиконкому.

Директивні  матеріали  Наркомату  продовольства  УСРР  і  Харківського  губпродкому
про  організацію  продовольчої  справи  (ф.Р-1,  1919).  Протоколи  повітових  комісій  з
постачання продовольства  робітникам  (ф.Р-4,  1921).  Документи  про  діяльність
Богодухівського, Вовчанського, Куп’янського повітових продовольчих комітетів (ф.Р-1, 1919),
Ізюмської і Андріївської заготівельних контор (ф.Р-4, 1923–1924). Листування з Харківським
губернським  військовим  комісаріатом,  губернським  раднаргоспом,  робітничо-селянською
інспекцією  з  питань  діяльності  (ф.Р-4,  1920–1921), з  вищестоящими  установами,
кооперативними сільськогосподарськими товариствами з питань постачання сільгоспмашин,
про організацію продовольчої справи в повітах, про встановлення твердих цін на хліб (ф.Р-1,
1919). Відомості про кількість чоботарських майстерень та їх діяльність (ф.Р-4, 1920–1921),
про рух продуктів на прикоротнянському зсипному пункті Вовчанського повіту (ф.Р-4, 1921).
Справи про реквізицію і повернення товарів установам і громадянам, про розгляд скарг на
незаконну реквізицію продовольчих товарів  і  майна (ф.Р-1,  1919).  Документи з  особового
складу  (ф.Р-4,  1920–1923),  штатні  розписи  і  кошториси  витрат  Зміївського  повітового
продовольчого комітету (ф.Р-4, 1921–1922).

Харківський губпродком, ф.Р-204, 55 од. зб., 1917 р.
Харківський губпродком, ф.Р-1, 90 од. зб., 1919 р.
Харківський губпродком, ф.Р-4, 486 од. зб., 1919–1924 рр.

Повітові продовольчі комітети

5 фондів, 753 од. зб. 1918–1923 рр. Описи.

Утворені  на підставі  тимчасового положення Ради Народних Комісарів  УСРР від 8
лютого  1919  р.  як  продовольчі  відділи  повітових  рад  робітничих  і  селянських
депутатів.  Керували  продовольчою справою на місцях.  З  1  квітня  1919 р.  згідно  з
положенням  про  місцеві  органи  Народного  комісаріату  продовольства  були
перейменовані  в  повітові  продовольчі  комітеті.  З  кінця  червня  до  грудня  1919  р.
припиняли діяльність у зв’язку з окупацією Харківської губернії військами Денікіна. З
20 березня 1920 р. згідно з  положенням Наркомпрода були перейменовані в особові
продовольчі  комісії.  Згідно  з  Постановою  Ради  Народних  Комісарів  УСРР  від  19
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квітня 1922 р. знову були перейменовані в повітові продовольчі комітети. Припинили
діяльність з 7 березня 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Постанови,  циркуляри,  вказівки  Народного  комісаріату  продовольства  Харківської
губернської  особої  продовольчої  комісії  з  питань  діяльності,  надіслані  до  відому  і
виконання (1920–1922). Накази Харківської губернської особої продовольчої комісії    (ф.Р-
11, 1920–1921). Накази Харківського губернського продовольчого комітету (ф.Р-11, 1922).
Накази Зміївської повітової продовольчої комісії (ф.Р-8, 1921). Накази Ізюмської повітової
особої  продовольчої  комісії  (ф.Р-1632,  1920–1922),  Ізюмського  повітового  військового
комісаріату  (ф.Р-1632,  1920).  Протоколи засідань  Ізюмської  особої  продовольчої  комісії
(ф.Р-1632, 1920–1921), колегії  Харківської губернської особої продовольчої  комісії  (ф.Р-
1632, 1920). Витяги з протоколів загальних зборів громадян Ізюмського повіту (ф.Р-1632,
1920–1921) Протоколи засідань  комітету службовців повітового продовольчого комітету
(ф.Р-11, 1920). Протоколи засідань Харківської повітової комісії з реалізації врожаю (ф.Р-
11, 1921), протоколи ІІІ повітового з’їзду продовольчих працівників (ф.Р-11, 1922). Звіт IV
з’їзду  повітових  продовольчих  комісарів  Харківської  губернії  (ф.Р-1632,  1922).  Плани
державної продовольчої розверстки по Ізюмському повіту (ф.Р-1632, 1920–1921). Списки
громадян Ізюмського повіту, що потребують отримання зерна (ф.Р-1632, 1919). Поволосні
списки  селищ Ізюмського  повіту  (ф.Р-1632,  1921).  Списки  особового  складу  Ізюмської
особої продовольчої комісії        (ф.Р-1632, 1920). Списки платників податків Ізюмського
повіту (ф.Р-1632, 1922), Борівської волості Куп’янського повіту (ф.Р-9, 1922), Зміївського
повіту  (ф.Р-8,  1922–1923).  Особові  справи  працівників  Ізюмського  повітового
продовольчого комітету      (ф.Р-1632, 1920–1922). Річний звіт про діяльність повітового
продовольчого комітету  (ф.Р-1632, 1919), діяльність повітових споживчих товариств (ф.Р-
11,  1920–1922).  Відомості  про  заготівлю  і  відправлення  продовольства  (1921–1922),
діяльність  комітетів  незаможних  селян  (1920–1921),  про  створення  загороджувальних
загонів для боротьби з незаконним перевезенням продовольства  (1920), про стан і облік
овочесховищ,  риби,  худоби  у  повіті  (1920–1921),  про  діяльність  колишніх
приватновласницьких млинів (1920–1921) у Харківському повіті. Відомості про діяльність
Ізюмської  повітової  особої  продовольчої  комісії  (ф.Р-1632,  1920–1922),  заготівлю хліба,
продовольства  (1920–1922), стан громадського харчування (1920–1921), про отримання
єдиного  трудового  пайка  (1920),  про  чисельність  населення,  землі,  худоби  в  волостях
Ізюмського повіту (1920–1921), розташування установ, млинів (1920–1921), про діяльність
волосних  продовольчих  податкових  комісій  (1922),  будинкових  комітетів  повіту  (1920–
1921).  Штатний  розпис  Харківської  повітової  продовольчої  комісії  (ф.Р-11,  1921).
Телеграми  Харківського  губернського  продовольчого  комітету  із  заготівлі  хліба  (ф.Р-9,
1918),  вхідні  та  вихідні  телеграми Ізюмського повітового продовольчого  комітету  (ф.Р-
1632,  1920–1922).  Матеріали  обстеження  майнового  стану  неплатників  податків
Зміївського  повіту  (ф.Р-8,  1922,  1923).  Листування  з  Харківською губернською особою
продовольчою  комісією,  волосними  виконавчими  комітетами,  волосними  ревкомами,
повітовими  продовольчими  комітетами,  сільрадами  і  установами  про  заготівлю
продовольства, фуражу для Червоної Армії, постачання продуктів харчування службовцям
установ,  сім’ям  червоноармійців,  дитячим  будинкам,  про  роботу  зсипних  пунктів  та
карткових  бюро,  зниження  та  заняття  податку  з  селян,  стан  громадського  харчування
(1919–1922).  Документи  з  особового  складу  Зміївського,  Ізюмського  та  Харківського
продовольчих комітетів (ф.Р-8, 1921–1922., ф.Р-1632, 1919–1922, ф.Р-11, 1920–1922).

Вовчанський, ф.Р-7, 1 од. зб., 1919–1920 рр., 
Зміївський, ф.Р-8, 13 од. зб., 1921–1923 рр.
Ізюмський, ф.Р-1632, 515 од. зб., 1919–1923 рр.
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Куп’янський, ф.Р-9, 5 од. зб., 1918, 1922 рр.
Харківський, ф.Р-11, 219 од. зб., 1919–1922 рр.

Веселівський волосний податковий інспектор продовольчої  комісії  4-го району
Харківського повіту, с. Веселе

Ф. Р-1831, 4 од. зб., 1920-1922 рр. Опис.

Веселівський  волосний  інспектор  з  продовольчої  розверстки  Харківського  повіту
приступив  до  виконання  своїх  обов'язків  6  січня  1920  р.  З  22  травня  1922  р.
іменувався, як Веселівський волосний податковий інспектор 4-го району Харківського
повіту. Ліквідований у березні 1923 р.

Інструкції Харківського повітового продовольчого комітету з виконання продовольчої
розверстки (1920-1921). Розпорядження повітової особої продовольчої комісії з продовольчої
розверстки,  надіслані  до  виконання.  Листування  з  районним  продовольчим  комітетом  по
продовольчому податку, з питань діяльності.

Ізюмський окружний продовольчий комітет

Ф. Р-1615, 80 од. зб., 1922–1924 рр. Опис.

Створений 1923 р.  Припинив  діяльність  у червні  1924  р.,  передав  функції  відділу
внутрішньої торгівлі окружного виконкому.

Вказівки, розпорядження, циркуляри Харківського губернського продовольчого комітету,
Ізюмського  окружного  продовольчого  комітету.  Накази  окружного  і  повітового
продовольчих  комітетів.  Відомості  про  діяльність  Андріївського  податкового  осередку
(1923),  про  стан  недоїмок  (1922–1923),  прийом  зерна,  надходження  сільгоспподатків
(1923),  звільнення  від  податків  (1923),  про  діяльність  окружного  продкомітету  (1923).
Списки,  листи  платників  податків  по  сільрадах  повіту  (1923–1924).  Кошториси  витрат
окружного  і  повітового  продовольчих  комітетів  (1922–1923).  Документи  з  особового
складу комітету (1923).

Харківська міська продовольча управа

Ф. Р-4485, 6 од. зб., 1917-1919 рр. Опис.

Відомості про дати створення і ліквідації не виявлені.

Витяги із наказів з особового складу управи (1919). Договори на постачання дров, оренду
приміщень (1917–1919). Списки робітників і  службовців хлібопекарень Харкова (1919).
Списки робітників фабрик, заводів,  установ на одержання хліба (1917–1919). Відомості
про  діяльність  відділів  продовольчої  управи,  про  встановлення  цін  на  хліб  (1919).
Матеріали до особового складу (1919). Листування з установами, підприємствами з питань
діяльності

Продовольчий відділ Харківської міськради

Ф. Р-327, 12 од. зб., 1919–1920 рр. Опис.
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Утворений  на  підставі  тимчасового  положення  Раднаркому  УСРР  про  організацію
місцевих органів радянської влади від 8 лютого 1919 р. Основні функції: обстеження і
організація  роботи  хлібопекарень,  організація  громадського  харчування  і  допомога
голодуючим..
З 30 березня 1921 р. перетворений у секцію при міськраді.

Накази і протоколи тарифно-розціночої комісії продвідділу та його інформації. Відомості
про особовий склад продвідділу та хлібопекарень.

Інспектури  внутрішньої  торгівлі  окружних  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

3 фонди, 70  од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Виникли  в  жовтні  1924  р.  згідно  з  постановою  Ради  Народних  Комісарів  УСРР  і
ВУЦВК від           26 березня 1924 р. “Про губернські відділи й окружні інспектури
внутрішньої  торгівлі”.  Здійснювали керівництво  і  контроль  за  торговельною
діяльністю установ в окрузі.
7  червня  1926  р.  постановою  Ради  Народних  Комісарів  УСРР  і  ВУЦВК  “Про
ліквідацію  окружних  інспектур  внутрішньої  торгівлі  і  про  організацію  управлінь
уповноважених  Наркомату  зовнішньої  і  внутрішньої  торгівлі  УСРР”  інспектури
внутрішньої торгівлі при окрвиконкомах були ліквідовані. В окремих містах, в тому
числі в Харкові, нове управління обслуговувало спочатку 10 округів, з 1926 р. – 6, а з
1927 р. – 5. Секретаріат кожного окрвиконкому контролював внутрішню торгівлю в
округах.

Циркуляри, вказівки Народного комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР, Харківського
губернського виконавчого комітету внутрішньої торгівлі Ізюмського окружного виконавчого
комітету  (1924,  1925).  Протоколи  засідань  колегії,  хлібного  комітету,  секції  Народного
комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР, комісії із боротьби з порушеннями правил радянської
торгівлі (1925–1926), засідань міжвідомчої комісії зі зниження роздрібних цін в окрузі (1926),
засідань  хлібозаготівельників  (1924–1926),  нарад  представників  торговельних  і
хлібозаготівельних  установ  (1925–1926).  Плани  роботи  Ізюмського  окружного  внуторгу
(1925,  1926).  Плани  проведення  хлібозаготівель,  відвантаження  хліба,  продуктів  в  окрузі
(1925, 1926). Річні звіти про діяльність Ізюмської сільської кооперативної ради (1924). Річні
звіти про діяльність Ізюмського міського споживчого товариства окружного внуторгу (1925).
Річні  звіти  про  діяльність  торгів,  кооперативних,  заготівельних  установ,
сільськогосподарських кредитних товариств Ізюмського округу (1924, 1925). Відомості про
товарообіг Ізюмської ради споживчих товариств, сільських споживчих товариств (1924), про
ціни на товари (1924, 1925), про запаси сільськогосподарських продуктів (1924, 1925), про
діяльність  особої  наради  Ізюмського  окружного  внуторгу  з  торгівлі  і  постачання
сільськогосподарських  машин  (1924–1925).  Угоди  на  здачу  в  оренду  підприємствам  і
приватним громадянам землі, садів, водосховищ (1925, 1926). Штатні розписи (1925, 1926).
Анкети хлібозаготівельних установ Ізюмського округу (1924). Списки торговельних установ
Ізюмського округу (1925, 1926). Картки обліку установ, які належать приватним особам (ф.Р-
5417,  1925,  1926).  Листування  з  заготівельними  установами,  з  Ізюмським  ярмарковим
комітетом,  Харківським  губернським  продовольчим  комітетом  про  заготівлю,  відправку
продуктів,  встановлення  цін  на  хліб  і  товари.  Відомості  про  хід  продажу  і  заготівлі
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сільськогосподарських продуктів, м’яса в магазинах, рівень роздрібних цін на товари. Акти
обстеження торговельних підприємств. Документи з особового складу (1924–1926). 

Ізюмська, ф.Р-5417, 61 од. зб., 1924–1927 рр.
Куп’янська, ф.Р-4166, 7 од. зб., 1923–1929 рр.
Харківська, ф.Р-867, 2 од. зб., 1929–1930 рр.

Управління торгівлі виконавчого комітету Харківської обласної ради народних 
депутатів і торговельні об’єднання, відділення і контори  (ОАФ)

Ф. Р-4640, 2975 од. зб., 1936–1941, 1943–1992 рр. Описи.

Відділ  постачання  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  робітничих,
селянських  і  червоноармійських  депутатів  виник  у  лютому  1932  р.  у  зв’язку  зі
створенням обласних виконкомів.  Організовував  державну, кооперативну,  колгоспну
торгівлю,  громадське  харчування,  здійснював  контроль  за  діяльністю  торговельних
організацій в області, керував роботою міських і районних відділів торгівлі, місцевих
торгів,  трестів,  їдалень  та  ін.  1934  р.  був  перейменований  в  обласний  відділ
внутрішньої торгівлі Харківського облвиконкому.
На підставі положення про Народний комісаріат торгівлі СРСР від 3 квітня 1938 р. був
перейменований  у  відділ  торгівлі  Харківського  облвиконкому.  Наказом  №  252
Міністерства торгівлі УРСР від 11 червня 1955 р. і постановою № 628 Харківського
облвиконкому  від  20  червня  1955  р.  на  базі  відділу  та  ліквідованого  Харківського
обласного  управління  місцевими  торгами  було  створене  управління  торгівлі
Харківського  облвиконкому.  Управління  ліквідоване  згідно  з  рішенням  №  98
Харківського облвиконкому від 10 квітня 1992 р.
До складу об'єднаного фонду Управління торгівлі виконавчого комітету Харківської
обласної  ради  депутатів  трудящих  і  торговельних  об’єднань,  відділень  і  контор
внесені  документи  управління  торгівлі  Харківського  облвиконкому,  Харківського
обласного  об’єднання  роздрібної  торгівлі  господарськими  товарами,  Харківського
торговельного відділення Українського державного тресту поліграфії і канцелярської
промисловості,  Харківської  обласної  контори Всесоюзного  об’єднання із  торгівлі  з
іноземцями, Куп’янської міжрайонної контори Харківського обласного торговельного
відділу  Харківського  обласного  об’єднання  роздрібної  продуктової  торгівлі,
Харківського  роздрібного  торговельного  об’єднання  господарського  краму
“Держкрам”.

Вказівки,  розпорядження,  циркуляри  Народного  комісаріату  торгівлі,  Міністерства
торгівлі УРСР, Харківського облвиконкому (1943–1970). Розпорядження по відділу (1936,
1938, 1940–1941, 1943–1950). Накази по відділу, управлінню (1943–1970). Фінансові плани
Харківських торгів (1941, 1943–1970). Виробничі плани  реалізації  товарів (1945–1953).
Плани  товарообігу  (1946–1970).  Плани  розвитку  Харківської  обласної  районної
промисловості, промислової кооперації (1941, 1945). Плани розвитку торговельної мережі
громадського  харчування  (1946–1950).  Плани  заготівлі  овочів,  продуктів  (1943–1970).
Плани  капітальних  вкладень,  капітального  будівництва  об’єктів  системи  управління
(1946–1967). Плани розвитку торговельної мережі (1948–1953). Річні звіти про діяльність
відділу, управління і підвідомчих установ (1938, 1943–1970). Річні звіти про кадри (1944–
1970).  Річні  звіти  про  товарообіг  (1944–1970).  Річні  звіти  місцевих  торгів  Харківської
області  про  діяльність  (1938–1940,  1943–1952).  Річні  звіти  управління  про  виконання
планів  рослинництва  і  тваринництва  (1946–1948).  Баланси  торговельних  організацій
(1944–1970).  Протоколи засідань  відділу,  управління,  директорів  торгів  і  трестів  (1939,

545



1940,  1946–1961).  Протоколи  засідань  обласної  комісії  з  якості  товарів  (1945–1951).
Протоколи обласних нарад працівників заготівельних установ, торговельних підприємств з
питань  заготівлі,  переробки  і  зберігання  овочів  та  продуктів  (1951-1956).  Протоколи
технічних  нарад  управління  (1959–1966).  Протоколи  балансової,  кваліфікаційної,
атестаційної  комісій  відділу,  управління  (1947–1964).  Мережа  підприємств  торгівлі  і
громадського  харчування  області  (1943–1949).  Акти  збитків,  заподіяних  німецько-
фашистськими  загарбниками  господарствам  підвідомчим  відділу  (1944).  Списки
робітників відділу і системи (1944, 1945, 1948). Технічні умови  зразків товарів широкого
вжитку, які виготовляли підприємства області (1949). Штатні розписи відділу, управління і
підвідомчих  підприємств  (1944–1970).  Ціни  на  ринках  міста  (1948–1964).  Паспорти
плодоовочевих переробних пунктів і підприємств області (1948). Матеріали про діяльність
учбового  комбінату  (1947),  учбово-курсового  комбінату  (1962,  1963),  технікуму
громадського харчування (1963, 1964), технічної ради управління (1960–1970) і діяльність
профспілкового  комітету  управління  (1947–1968);  про  діяльність  колгоспних  ринків.
Відомості  про  участь  колективів  у  соцзмаганнях  (1943–1970),  впровадження
винахідницьких пропозицій (1946–1969), проведення колгоспних ярмарок в області (1945,
1948–1953), про діяльність Харківської школи торговельно–кулінарного учнівства (1949),
проведення атестації робітників, діяльності учбового комбінату з підготовки торговельних
кадрів  (1946–1949),  діяльності  Харківського  обласного  об’єднання  роздрібної  торгівлі
господарчими  товарами  (1932),  Харківської  торговельної  філії  “Укрполіграфтресту”
(1935–1937),  Харківської  обласної  контори  Всесоюзного  об’єднання  з  торгівлі  з
іноземцями СРСР (1931–1936), Куп’янської міжрайонної контори Харківського обласного
торгу (1936),  Харківського роздрібного торговельного об’єднання господарського краму
(1932).  Огляди  про  стан  торгівлі  в  області.  Документи  з  особового  складу  відділу,
управління (1943–1992).

Харківське обласне управління Уповноваженого Народного комісаріату  
зовнішньої торгівлі СРСР при Уряді УСРР

Ф.Р-1469, 27 од.зб., 1932-1936 рр. Опис.

Створене  у  1932  р.  при  Харківському  облвиконкомі  як  Управління  Народного
Комісаріату зовнішньої торгівлі  СРСР.  У  березні  1936  р.  реорганізоване  в  обласне
управління уповноваженого Народного Комісаріату  зовнішньої  торгівлі  СРСР  при  Уряді
УСРР.

Постанови і директиви Ради Народних Комісарів СРСР, Уповноваженого Народного
Комісаріату  зовнішньої  торгівлі,  Української  Вищої  ради  народного  господарства  (1932-
1936). 

Листування з Наркомзовнішторгом УСРР, обкомом КП(б)У про мобілізацію валютних
цінностей, виконання експортних планів, обстеження установ системи “Торгсін” в Україні
(1932-1936). Експортні плани по Харківській області.

Відомості з особового складу (1932-1936).

Харківська митниця Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР

Ф.Р- 341, 3793 од.зб., 1919-1930 рр. Описи.

1919 р. у Харкові відновила діяльність Харківська складочна митниця, що існувала до
1917р. Вона підпорядковувалась Народному комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР.
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Перевіряла імпортні вантажі, що надходили на станції залізниці, а також перебували
на складах Текстильторгу,  Південно-Російського  тресту,  Всеукраїнської  кооперативної
спілки, на приписних складах Дніпробуду, Південсталі тощо. 

Ліквідована з 1 січня 1930р. на підставі розпорядження Головного митного управління
Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР.

Накази  департаменту  митних  зборів  (1919-1920),  постанови  та  циркуляри  Ради
Народних Комісарів (1920-1923), розпорядження Головного митного управління Народного
комісаріату зовнішньої торгівлі (1925-1928).

Листування про боротьбу з контрабандою (1919-1928), про вилучення контрабандних
товарів,  про реалізацію іноземної  валюти та  товарів,  затриманих  на  митниці  (1927-1930).
Слідчі матеріали до справ громадян, затриманих з контрабандними товарами (1927-1930).

Листування з особового складу (1919-1928).

  Управління розвитку переробної промисловості, торгівлі та побутового   
обслуговування населення Харківської обласної державної адміністрації

Ф. Р-6510, 69 од. зб., 1992–2002 рр. Опис.

Структура  обласної  державної  адміністрації  вперше  виникла  1992  р.,  коли
розпорядженням  № 56 представника  Президента  України  по Харківській  області  від  1
червня 1992 р. на базі ліквідованого управління торгівлі виконкому Харківської обласної
ради  народних  депутатів  був  створений  комітет  з  торгівлі  та  громадського  харчування
Харківської обласної державної адміністрації.

Розпорядженням № 905 представника Президента України по Харківській області від
17 листопада 1993 р. і наказом № 74 начальника комітету від 18 листопада 1993 р.
комітет був реорганізований в Управління з питань торгівлі.
На  підставі  розпорядження  №  211  голови  обласної  державної  адміністрації  від  3
жовтня 1995 р. це Управління торгівлі та побутового обслуговування населення, яке
розпорядженням № 688 голови обласної державної адміністрації від 18 серпня 1998 р.
реорганізоване в Управління зовнішніх економічних зв’язків, торгівлі та побутового
обслуговування населення.
На  підставі  розпорядження  № 492 голови  обласної  державної  адміністрації  від  21
червня  1999  р.  Управління  реорганізоване  в  Управління  розвитку  переробної
промисловості,  підприємництва,  торгівлі,  зовнішніх  економічних  зв’язків  та
побутового обслуговування населення.
Наказом  №  810  голови  обласної  державної  адміністрації  від  5  жовтня  1999  р.
Управління  було  реорганізоване  в  Управління  розвитку  переробної  промисловості,
підприємництва, торгівлі та побутового обслуговування населення.
На  підставі  розпорядження  № 810 голови  обласної  державної  адміністрації  від  29
серпня  2000  р.  Управління  реорганізоване  в  Управління  розвитку  переробної
промисловості, торгівлі та побутового обслуговування Харківської обласної державної
адміністрації, яке було ліквідоване на підставі розпорядження № 255 голови обласної
державної адміністрації від 10 червня 2002 р.

Розпорядження  представників  Президента  України  по  Харківській  області  (1992).
Положення  про  управління  (1996,  1998-2000).  Кошториси  видатків  та  штатні  розписи
управління  (1992–2002).  Звіти  управління  про  виконання  кошторисів  видатків  (1993–
2002). Доповіді начальника управління про підведення підсумків господарської діяльності
управління (2000–2002). Документи з особового складу (1992–2002).
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Управління торгівлі виконавчого комітету Харківської міської ради народних 
депутатів 

Ф. Р-4653, 22 од. зб., 1943–1985 рр. Опис.

Точна дата створення не встановлена, але відомо, що відділ торгівлі відновив свою
роботу              25 серпня 1943 р. згідно з  наказом  № 1 від 25 серпня 1943 р. по
міському  відділу  торгівлі.  Функції:  організація  і  керівництво  торговельними
установами міста Харкова. Згідно з наказом № 252 від       2 червня 1955 р. Міністра
торгівлі  УРСР і наказом № 628 Харківського міського торговельного відділу від 20
червня  1955  р.  був  об’єднаний  з  Харківським  управлінням  місцевими  торгами  і
перейменований в Управління торгівлі виконавчого комітету Харківської міської ради
депутатів трудящих.

Вказівки,  розпорядження  Наркоматів  (Міністерств)  торгівлі,  фінансів  УРСР  з  питань
діяльності. Положення про міський відділ торгівлі (1945). Протоколи виробничих нарад
працівників  відділу  (1945–1948).  Плани  товарообігу,  звіти  про  виконання  планів
товарообігу  по  торговельних  організаціях  (1946–1949).  Річні  бухгалтерські  звіти  про
діяльність відділу і  підвідомчих установ.  Відомості  про діяльність управління ринками
(1945,  1947),  організацій  громадського  харчування,  про  торговельно-господарську
діяльність  Харківського  універмагу  (1948),  розширення  торговельної  мережі  і  розвиток
роздрібної  торгівлі,  проведення  капітальних ремонтів  для відбудови ринків,  приміщень
підвідомчих  установ.  Документи  про  участь  колективів  підвідомчих  установ  у
соціалістичному  змаганні,  про  організацію  колгоспних  ринків,  наявність,  стан  та
підготовку  кадрів  системи  міського  торговельного  відділу  (1947).  Листування  з
установами і підприємствами з питань діяльності.

Харківське міське управління місцевими торгами Харківського міського відділу 
торгівлі

Ф.Р- 6278, 353 од.зб., 1947-1955, Описи.

Створене на підставі рішення Ради Міністрів СРСР від 25 березня 1948р.
Основне завдання — керівництво діяльністю місцевих торгів м. Харкова.

Накази по управлінню. Поточні та річні звіти торгів м. Харкова.
Штатні  розписи  та  кошториси  витрат  на  утримання  міського  управління  та  районних
торгів м. Харкова. Статистичні звіти про діяльність торгів. 
Річні бухгалтерські звіти з основної діяльності торгів та управління.

Торговельні  відділи  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів  трудящих
м. Харкова та області

16 фондів 494 од. зб., 1943–1958 рр. Описи.

Районні  відділи  постачання  були  створені  при  районних  виконавчих  комітетах  рад
робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів  1931  р.,  з  часом  були
перейменовані  в  торговельні  відділи  (точна  дата  не  встановлена).  Основні  функції:
контроль і перевірка дотримання правил радянської торгівлі торговельними установами на
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території області. Частина торговельних відділів була ліквідована в жовтні 1956 р. згідно з
рішенням № 698 виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих від
17 вересня 1956 р. Вовчанський, Чугуївський, Красноградський торговельні відділи були
ліквідовані в січні 1959 р. згідно з рішенням Виконавчого комітету Харківської обласної
ради депутатів трудящих № 2 від 8 січня 1959 р.

Вказівки, розпорядження, інструкції Міністерства торгівлі УРСР Харківського обласного
відділу  торгівлі,  районних  рад  депутатів  трудящих.  Накази  по  торговельних  відділах.
Плани роботи торговельних відділів і товарообігу. Річні звіти про діяльність торговельних
відділів,  їх  фінансові  звіти,  звіти  про  виконання  планів  товарообігу  торговельними
підвідомчими  установами.  Акти  перевірки  підвідомчих  установ  (ф.Р-4954,  ф.Р-5042)
Торговельна мережа районів м. Харкова та області. Штатні розписи і кошториси витрат
торговельних  відділів  і  підвідомчих  установ.  Особові  справи  робітників  торговельних
відділів, документи з особового складу.

Райони області:
Богодухівський, ф.Р-4966, 75 од. зб., 1943–1956 рр.
Вовчанський, ф.Р-5340, 57 од. зб., 1946–1958 рр.
Дворічанській, ф.Р-5246, 25 од. зб., 1948–1956 рр.
Ізюмський район, ф.Р-5042, 11 од. зб., 1943–1947 рр.
Красноградський, ф.Р-5305, 35 од. зб., 1947–1958 рр.
Краснокутський, ф.Р-5272, 30 од. зб., 1944–1956 рр.
Липецький, ф.Р-4706, 1 од. зб., 1948–1949 рр.
Нововодолазький, ф.Р-4954, 101 од. зб., 1943–1956 рр.
Старосалтівський, ф.Р-5092, 4 од. зб., 1944–1956 рр.
Чугуївський, ф.Р-5218, 80 од. зб., 1946–1958 рр.
Райони м. Харкова:
Жовтневий, ф.Р-6327, 16 од. зб., 1945–1955 рр.
Комінтернівський, ф.Р-6392, 20 од. зб., 1943–1955 рр.
Ленінський, ф.Р-6393, 10 од. зб., 1945–1955 рр.
Орджонікідзевський, ф.Р-6395, 10 од. зб., 1943–1945 рр.
Сталінський, ф.Р-6394, 4 од. зб., 1943–1948 рр.
Червонозаводський, ф.Р-6389, 15 од. зб., 1943–1955 рр.

Бюро  продовольчих  та  промислових  карток  і  контрольно-облікові  бюро
продовольчих  та  промислових  карток  відділів  торгівлі  місцевих  виконавчих
комітетів рад депутатів трудящих

6 фондів, 74 од. зб., 1943–1948 рр. Описи.

Бюро продовольчих та промислових карток створені при відділах торгівлі місцевих 
виконкомів рад депутатів трудящих у жовтні 1943 р.

Основні  функції:  розподіл  продовольчих  і  промислових  карток  між  міськими  і
районними  картковими  бюро.  Одночасно  були  створені  з  тим  самим
підпорядкуванням контрольно-облікові  бюро продовольчих  та  промислових  карток,
які проводили кількісний облік продовольчих і промислових товарів, необхідних для
постачання населенню області, здійснювали контроль за їх розподілом.
Ліквідовані установи на підставі наказу обласного відділу торгівлі від 15 листопада
1947 р. № 137 у зв’язку з відміною карткової системи.
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Накази, вказівки Міністерства (Наркомату) торгівлі УРСР (ф.Р-5692, ф.Р-6397). Постанови
Харківського облвиконкому і міськвиконкому (ф.Р-5692, 1944–1947, ф.Р-6325, 1944–1947).
Накази і розпорядження по відділу торгівлі Харківського облвиконкому (ф.Р-5692, 1947,
ф.Р-6325, 1944–1947; ф.Р-5693, 1946) і Харківського міського відділу торгівлі (ф.Р-6397,
1944–1947).  Накази  по  міському  бюро  (ф.Р-6325,  1948)  та  Жовтневому  районному
картковому  бюро  (ф.Р-6325,  1943–1947).  Протоколи  виробничих  нарад  працівників
контрольно-облікових бюро області (ф.Р-5693, 1947, ф.Р-6397, 1944, 1947). Зведений звіт
про  діяльність  контрольно-облікового  бюро  області  (ф.Р-5693,  1947);  річні  звіти
контрольно-облікових бюро області і Харкова (ф.Р-5693, 1947, ф.Р-6397, 1945). Документи
з особового складу обласного, міського і районних карткових бюро Харкова (ф.Р- 5693,
ф.Р-6325, ф.Р-6397); штатні розписи бюро.

Харківське  обласне  бюро  продовольчих  та  промислових  карток,  ф.Р-5692,
10 од. зб., 1944–1947 рр.
Харківське міське бюро продовольчих та промислових карток,  ф.Р-6325, 25 од.  зб.,
1943–1948 рр.
Харківське обласне контрольно-облікове бюро продовольчих та промислових карток,
ф.Р-5693, 11 од. зб., 1944–1947 рр.
Харківське  міське  контрольно-облікове  бюро продовольчих  та  промислових  карток,
ф.Р-6397, 18 од. зб., 1944–1947 рр.
Балаклійське районне контрольно-облікове бюро продовольчих і промислових карток
Харківського обласного контрольно-облікового бюро, ф.Р-5000, 7 од. зб.,  1946–1947
рр.
Балаклійське  районне  карткове  бюро  продовольчих  і  промислових  карток
Харківського обласного карткового бюро, ф.Р-4998, 3 од. зб., 1945–1947 рр.

Відділ цін виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-6187, 238 од. зб., 1970–1974 рр. Описи.

Створений  згідно  з  постановою  №  227  Ради  Міністрів  УРСР  від  30  квітня  1970  р.  і
рішенням № 270 Харківського облвиконкому від 25 травня 1970 р.

Здійснював контроль підприємств і установ за встановленням цін і тарифів.

Вказівки,  рішення,  розпорядження  Державного  комітету  цін  Ради  Міністрів  УРСР,
Харківського облвиконкому (1970–1974). Положення про відділ (1972). Накази по відділу
(1970–1974).  Річні  плани  роботи  (1972–1974).  Річний  звіт  про  фінансово-господарську
діяльність (1970–1974). Матеріали про економічне обґрунтовування прейскурантів цін на
промислові  і  продовольчі  товари  (1970–1974).  Штатні  розписи  і  кошториси
адміністративно-господарських витрат відділу (1970–1974).

Харківське обласне управління місцевими торгами

Ф. Р-4772, 561 од. зб., 1945–1955 рр. Описи.

Створене згідно з постановою № 527 Ради Народних Комісарів УРСР від 7 квітня 1945 р. і 
постановою № 396 Харківської обласної ради депутатів трудящих від 28 квітня 1945 р. 
Управління  підпорядковувалось  Головному  управлінню  торгівлі  “Головторг”.  Основні
функції: керівництво роботою місцевих торгів Харківської області, організація постачання
товарів для населення області. Наказом № 252 Міністерства торгівлі УРСР від 11 червня
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1955 р., постановою  № 628 Харківського облвиконкому від 20 червня 1955 р. управління
було ліквідовано.

Інструкції,  вказівки,  розпорядження Народного комісаріату  торгівлі  УРСР, Міністерства
торгівлі  УРСР,  Головторгу  УРСР,  торговельного  відділу  Харківського  облвиконкому  з
питань діяльності (1945–1954). Положення про управління (1945). Положення про оплату
праці працівників управління (1949, 1950). Протоколи засідань балансової комісії (1945–
1953),  кваліфікаційної  комісії  управління  (1946–1947),  нарад  і  семінарів  за  участю
працівників  управління  (1953).  Фінансові  плани  управління  (1947–1954).  Річні  плани
управління (1946–1955), виробничі програми торгів (1946–1950), плани випуску продукції,
роботи  підсобних  господарств  (1946–1952).  Акти  збитків,  заподіяних  німецько-
фашистськими загарбниками господарствам управління (1946). Акти перевірки фінансово-
господарської  діяльності  управління  і  підвідомчих  установ  (1946–1955).  Річні  звіти
управління районних харчових торгів і торговельних установ про діяльність (1945–1954).
Річні звіти управління про заготівлю, товарообіг, торгівлю продукцією (1946–1954). Річні
звіти  управління  по  кадрах  (1946–1954).  Титульні  списки,  кошториси  витрат  на
будівництво  торговельних  приміщень  (1948–1955).  Ціни  на  промислові  і  продовольчі
товари (1946–1949).  Листування з установами з питань основної  діяльності,  підготовки
кадрів.  Колективні  соціалістичні  угоди  торгів  (1951–1955).  Торговельна  мережа  міста
Харкова  і  області  (1945–1955).  Паспорти  підсобних  господарств  управління  (1946).
Кошториси  витрат  і  штатні  розписи  управління  і  підвідомчих  установ  (1945–1954).
Документи з особового складу управління (1945–1955).

Управління спеціалізованої роздрібної торговельної мережі Харківської обласної
споживчої спілки “Облспоживспілка”

Ф. Р-4378, 48 од. зб., 1932–1933 рр. Опис.

1932 р. (точна дата відсутня) при Харківській обласній споживчій спілкці було створено
Управління  роздрібної  торгівлі.  Основні  функції:  поліпшення  постачання  трудящих  на
місцях товарами через мережу торговельних установ області. У листопаді-грудні 1933 р.
управління було ліквідоване.

Вказівки, розпорядження, інструкції Управління спеціалізованої роздрібної торгівлі. Річні
звіти  про  діяльність,  баланси  управління.  Протоколи  виробничих  нарад  управління.
Листування з установами і підприємствами з питань основної діяльності.

Торговельні  відділення  і  контори  Всесоюзних  і  республіканських  трестів  і
акціонерних товариств Харківського округу (ОАФ) 

Ф. Р-1381, 555 од. зб., 1922–1930 рр. Описи.

До складу об'єднаного архівного фонду увійшли документи Харківського відділення
Центрального тресту целюлозної і паперової промисловості Всесоюзного синдикату
паперової  промисловості  (1923–1929),  Харківського  торговельного  відділення
Українського  текстильного  тресту  “Укртекстильтрест”  (1924–1925),  Харківського
відділення  торговельного  відділу  Головного  управління  військової  промисловості
(1925–1926),  Харківського  відділення  державного  універсального  магазину  “ДУМ”
(1922–1933),  Харківської  контори  Білоруського  державного  пайового  торговельного
товариства  “Білпайторг”  (1923–1929),  Харківського  торговельного  відділення
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державного  Дунайвецького  текстильного  тресту  “Дунсукно”  (1926–1929).
Харківського відділення Російського торговельно-промислового рибного акціонерного
товариства  “Перврориба”(1925-1927),  Харківського  відділення  Поліського
акціонерного  торговельного  товариства  “Полісторг”  (1926–1927),  Харківського
відділення  Російсько-бухарського  експортно-імпортного  товариства  (1924  р.),
Ізюмського  закупівельного  пункту  Акціонерного  товариства  торгівлі  хлібними  і
іншими сільськогосподарськими продуктами (1923–1927), Богодухівської, Валківської,
Вовчанської,  Ізюмської  районних  контор  Акціонерного  товариства  “Село-техніка”
(1923–1924),  Торговельної  фірми  “Північна  мануфактура”  С.  А.  Любашевського  і
І.  І.  Баришева  (1923–1924),  Харківської  районної  контори  акціонерного  товариства
торгівлі хлібом і продуктами “Хлібопродукт” (1923–1927).

Інструкції,  розпорядження, вказівки, накази партійних і господарських органів з питань
діяльності.  Накази  по  установах.  Протоколи  засідань  правлінь  установ.  Доповіді  про
роботу,  відомості  про  виконання  планів  торговельного  постачання.  Річні  звіти  про
діяльність установ. Відомості про продаж, надходження, розподіл товарів. Листування з
установами  і  підприємствами  з  питань  основної  діяльності.  Первинні  бухгалтерські
документи.

Харківська контора Українського відділення Російсько-Турецького експортно-
імпортного акціонерного товариства “Рос-Тюрк”

Ф. Р-614, 15 од. зб., 1926–1927 рр. Опис.

15  січня  1926  р.  Російсько-Турецьке  експортно-імпортне  акціонерне  товариство  “Рос-
Тюрк” відкрило своє відділення на Україні і створило контору в  Харкові.

Основні  функції  експорт  з  України  вугілля,  сільськогосподарських  машин,  соди;
продуктів харчування  в  Турцію,  Єгипет,  Палестину  і  інші  південні  держави,  імпорт
продуктів і товарів.

Ліквідована контора у вересні 1927 р.

Розпорядження правління контори (1927). Експортний план контори (1927). Місячні звіти
контори про виконання експортного плану (1926). Договори. Комісійні угоди на експорт
товарів, продукції,  худоби. Рахунки, квитанції,  наряди на відправку продукції,  відомості
про рух коштів,  запити  на обладнання,  товари.  Лист-повідомлення комітету  Київського
контрактового ярмарку про створення Київського торговельного музею (1926). Листування
з установами, підприємствами, органами влади з питань діяльності. Списки працівників
контори (1926). Маклерські записки Харківської товарної біржі (1926).

Харківське відділення Всесоюзного текстильного синдикату (ВТС)

Ф. Р-1384, 878 од. зб., 1922–1930 рр. Описи.

1922 р. Всесоюзним текстильним синдикатом було відкрите в Харкові відділення, яке
займалося збутом  виробів  текстильної  промисловості.  Цього  ж  року  був  відкритий
магазин № 1, який існував до 1926 р. 

1924 р. було відкрита Харківська міська агенція, яка проіснувала до 1926 р. 
1925 р. для  об’єднання  торговельної  діяльності  на  Україні  були  відкриті:

крайова контора Акціонерного товариства  “Текстильторг”  і  крайова  контора
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Лівобережної України та Криму.          5 листопада 1925 р. крайова контора Лівобережної
України і Криму була реорганізована у Всеукраїнську крайову контору ВТС. 

Харківське відділення  ВТС ліквідоване в червні 1930 р. у зв’язку  з  утворенням
Всесоюзного  текстильного об’єднання “Текстиль”.

Вказівки,  розпорядження,  інструкції  керівних  установ,  правління  Всесоюзного
текстильного  синдикату.  Накази  по  відділенню.  Положення  про  крайові  контори  ВТС.
Протоколи  колегій  Центрального  торговельного  правління,  відповідальних  працівників
крайових контор, завідуючих відділеннями, економічних нарад. Звіти і фінансові відомості
про виконання планів. Баланси і бухгалтерські річні звіти про діяльність. Штатні розписи.
Списки робітників. Відомості про роботу ради з’їздів промисловості, торгівлі і транспорту,
про  співробітництво  з  установами  і  організаціями.  Договори  про  поставки  продукції,
оренду  приміщень.  Прейскуранти  на  текстильну  продукцію.  Патенти  на  промислову
діяльність  (1926,  1927).  Огляди торговельного  ринку текстильної  промисловості  (1929–
1930).  Матеріали  діяльності  профспілкової  організації  (1923–1925).  Листування  з
установами  і  організаціями  по  фінансових  питаннях,  кредитуванню,  постачанню,
розподілу і відправленню товарів і продукції. Документи з особового складу (посвідчення,
довідки, листування, особові справи).

Харківська міжрайонна контора Всесоюзного акціонерного товариства торгівлі
хлібом “Союзхліб”

Ф. Р-1420, 366 од. зб., 1929–1931 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації не встановлені.

Циркуляри,  розпорядження,  інструкції  Всесоюзного  акціонерного  товариства  торгівлі
хлібом з питань діяльності.  Накази по конторі і підвідомчих районних конторах (1930–
1931). Річні бухгалтерські звіти контори і підвідомчих   установ. Листування з установами
і підприємствами з питань діяльності.

Харківське  представництво  виробничого  об’єднання  військової  промисловості
Вищої ради народного господарства

Ф. Р-2618, 118 од. зб., 1924–1927 рр. Опис.

Харківське  відділення  торговельного  відділу  Головного  управління  військової
промисловості Вищої ради народного господарства було створене 1 квітня 1924 р. З 1
жовтня 1926 р. відділення реорганізоване в Харківське представництво виробничого
об'єднання військової промисловості Вищої ради народного господарства. 
Ліквідоване 31 березня 1927 р.

Накази по Харківському відділенню (1926). Річні звіти про діяльність (1924). Відомості
про утворення Артемівської районної  бази “Союздонбасейн” та її діяльність (1925–1926),
про  розширення  автотранспортної  мережі  (1925–1926).  Листування  з  установами  і
організаціями з питань придбання, реалізації, постачання техніки та товарів (1924–1927),
розширення  торговельної  мережі  (1924–1925).  Документи  з  особового  складу
представництва (1924–1927).
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Харківське обласне  виробниче об’єднання із заготівлі,  зберігання, переробки і
реалізації плодоовочевої продукції “Харківплодоовоч”

Ф. Р-6398, 481 од. зб., 1943–1993 рр. Описи.

У серпні 1943 р. відновив діяльність Харківський міський плодоовочевий торг. 
Підпорядковувався до 1955 р.  Харківському міському  відділу торгівлі.  З 1955 р. –
Харківському міському управлінню торгівлі 
З 25 квітня 1968 р. іменувався: Харківське обласне об’єднання із заготівлі,  оптово-
роздрібної  торгівлі  овочами,  картоплею і  фруктами Харківського  обласного відділу
торгівлі.  З  17  квітня  1990  р.  перейменований  у  Харківське  обласне  виробниче
об’єднання  із  заготівлі  і  реалізації  плодоовочевої  продукції  “Харківплодоовоч”
Харківського обласного відділу торгівлі.
Ліквідоване згідно з наказом № 15 генерального директора Харківського обласного
виробничого об’єднання “Харківплодоовоч” від 30 грудня 1992 р.

Накази,  вказівки,  циркуляри  Міністерства  торгівлі  УРСР з  питань  основної  діяльності
(1949–1959). Накази по торгу, об’єднанню (1943–1993). Розпорядження по торгу (1953–
1960). Протоколи виробничих нарад (1944–1955), засідань атестаційних і кваліфікаційних
комісій. Положення про заготівельні контори, плодоовочеві комбінати, об’єднання. Річні
плани  товарообігу,  збуту,  торговельні  плани,  виробничі  плани,  фінансові  плани  торгу,
об’єднання.  Річні  звіти  торгу,  об’єднання,  підвідомчих  установ  з  питань  діяльності  і
кадрів.  Штатні  розписи торгу,  об’єднання.  Матеріали по раціоналізації  і  винахідництву
(1954–1955).  Акти  ревізії  фінансово-господарської  діяльності  торгу,  об’єднання,
підвідомчих установ (1956–1960). Документи з особового складу (1944–1993).

Харківський обласний торг “Облхаторг”

Ф. Р-4773, 63 од. зб., 1943–1948 рр. Описи.

Створений згідно з наказом  № 339 Наркомторгу СРСР від 30 червня 1943 р. і наказом
Харківського Облторгвідділу від 1 вересня 1943 р.  Займався  роздрібною торгівлею
промисловими  і  продовольчими  товарами  на  території  Харківської  області.
Підпорядковувався обласному відділу торгівлі. Ліквідований 7 квітня 1948 р. наказом
№ 50 Харківського обласного відділу торгівлі від     6 квітня 1948 р.

Вказівки, розпорядження Харківського обласного відділу торгівлі (1943–1948). Річні
плани роботи торгу (1944–1946). Річні фінансові плани торгу (1945–1947). Річні звіти торгу і
підвідомчих контор про фінансово-господарську діяльність (1943–1948). Протоколи засідань
балансової комісії торгу (1946–1947). Прейскуранти цін на товари (1944–1947). Дислокація
торговельної мережі торгу (1944–1948). Акти фінансово-документальних ревізій торгу (1944–
1948).

Харківське державне підприємство роздрібної торгівлі „Хаторг”
Ф. Р-1785, 31 од. зб., 1928–1935 рр. Опис.

Створене 1928 р. Ліквідоване 1935 р.

Циркуляри,  вказівки  державних  органів,  надіслані  до  відому  і  для  виконання.  Річні
баланси  підприємства  (1928–1929).  Списки  робітників  підприємства  (1929),
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характеристики працівників (1934). Звіти про діяльність підприємства (1933). Листування
з  магазинами,  районними  конторами,  установами  з  питань  діяльності  (1928–1935).
Матеріали  діяльності  профспілки  радянських  і  торговельних  службовців  “Хаторгу"
(протоколи, плани роботи, договори на соціалістичне змагання) (1931–1932).

Харківська  обласна  контора  з  оптової  торгівлі  м’ясом,  рибою  і
молокопродуктами  Української  республіканської  контори  з  оптової  торгівлі
м’ясом, рибою і молокопродуктами “Укрм'ясомолрибторг” Міністерства торгівлі
СРСР

Ф. Р-5975, 313 од. зб., 1943–1965 рр. Описи.

Відомості про дату створення відсутні, але відомо, що 1 листопада 1943 р. згідно з
наказом  № 401 Народного комісаріату  рибної  промисловості  СРСР від 16 вересня
1943 р.,  була  відновлена  діяльність  Харківської  обласної  торгової  контори із  збуту
рибопродуктів Народного комісаріату рибної промисловості СРСР. Функції контори:
оптова торгівля м’ясом , м’ясними товарами, молочними продуктами, рибою. Контора
з  1  березня  1944  р.  підпорядковувалася  Українській  конторі  зі  збуту  риботоварів
Головного  Управління  зі  збуту  риботоварів  Народного  комісаріату  рибної
промисловості. Згідно з наказом  № 401 Міністерства рибної промисловості СРСР від
27  грудня  1946  р.  Харківська  контора  з  1  січня  1947  р.  була  перейменована  в
Харківську обласну торгівельну контору зі збуту риботоварів Головного Управління із
збуту рибної продукції  Міністерства рибної промисловості  СРСР. З 1 січня 1949 р.
контора  підпорядковувалась  Українській  республіканській  конторі  “Укррибзбут”
Міністерства рибної промисловості СРСР, з 1 травня 1953 р. – Міністерству легкої і
харчової промисловості УРСР. Згідно з накаом  № 860 Міністерства торгівлі СРСР від
27 червня 1956 р. на базі Харківської торговельної контори “Укрибторг” була створена
Харківська  обласна  контора  із  торгівлі  м'ясом,  рибою  і  молочними  продуктами
Української  республіканської  контори  “Укрм’ясомолрибторг”  Міністерства  торгівлі
СРСР. Згідно з постановою № 1337 Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1958 р. контора
була перейменована в Харківську обласну контору з оптової торгівлі м’ясом, рибою і
молокопродуктами з тією ж підпорядкованістю. Відомості про дату закриття відсутні.

Накази, вказівки Української республіканської контори з питань діяльності (1947–1965).
Накази  по  конторі  (1943–1965).  Положення  про  контору  (1943,  1948,  1950,  1959).
Торговельно-фінансові плани контори (1944–1965). Виробничі плани діяльності контори
(1946–1965). Плани підготовки кадрів (1956–1965).  Штатні  розписи і  кошториси витрат
контори (1943–1965).

Харківське   обласне  відділення  державного  підприємства  торгівельного  та
виробничо-побутового обслуговування робітників Міністерства торгівлі УРСР

Ф. Р-3682, 456 од. зб., 1941–1948 рр. Описи.

Відомості про дату створення і ліквідацію відсутні.

Циркуляри,  вказівки  Міністерства  торгівлі  УРСР  “Спецторгу”  (1943–1948).  Накази  по
відділенню  (1943–1948),  торгівельно-заготівельних  базах  (1947);  Розпорядження  по
відділенню  (1941–1947),  Положення  про  торгівельно-заготівельну  базу  (1946).
Кошторисно-фінансові  плани   капітального  будівництва  (1943–1945).  Промфінплани
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підсобного господарства відділення (1944–1947). Плани завозу продуктів,  овочів (1946–
1947).  Річні  звіти про діяльність  відділення,  його відділів,  підвідомчих  установ  (1944–
1947). Річні фінансові звіти відділення (1946–1947). Річні баланси відділення (1943–1947).
Кошториси  адміністративно-господарських  витрат  заготівельних  пунктів,  підсобних
господарств, „Спецторгу” (1947). Відомості про підготовку і проведення посівної кампанії,
збору  врожаю,  про  діяльність  виробничого  комбінату,  участь  у  соцзмаганні  колективів
системи. Торгівельна мережа системи (1945). Особові справи робітників відділення (1943–
1948).  Списки  робітників  відділення  (1942–1944).  Листування  з  установами  і
підприємствами з питань основної діяльності.

Харківське  обласне відділення з  торгівлі  на курортах  та будинках  відпочинку
“Облкурортторг” Міністерства торгівлі УРСР

Ф. Р-4774, 69 од. зб., 1946–1953 рр. Опис.

Створене згідно з Постановою № 1798 Ради Народних Комісарів УРСР і ЦК КП(б)У від
10  листопада  1945  р.  Займалося  постачанням  для  санаторіїв  і  будинків  відпочинку
продовольчих  товарів  і  створенням  на  курортах  роздрібної  торгівельної  мережі.
Ліквідоване згідно з наказом       № 331 по Міністерству торгівлі УРСР від 23 липня 1953
р. і наказом  № 46 по Укркурортторгу від 29 липня 1953 р. з 17 жовтня 1953 р.

Накази,  розпорядження,  вказівки  Міністерства  торгівлі  УРСР,  Укркурортторгу,
Облкурортторгу, міського торгівельного відділу (1947–1953). Положення про торг (1948).
Торгівельно-фінансові  плани  (1948–1949).  Річні  звіти  про  фінансово-господарську
діяльність (1946–1953). Річні звіти по кадрах (1949–1952). Кон'юнктурні огляди діяльності
торгу  (1947–1952).  Акти  перевірки  фінансово-господарської  діяльності  підвідомчих
установ  (1949–1952).  Кошториси  витрат,  проекти,  калькуляції  на  будівництво  об’єктів
торгу (1952). Документи з особового складу (1951–1953).

Харківське  міжобласне  відділення  Всесоюзної  оптово-торгівельної  контори  з
торгівлі сіллю “Сільторг”

Ф. Р-4719, 194 од. зб., 1940–1941, 1943–1953 рр. Описи.

Харківська міжобласна збутова контора Головного управління соляної промисловості була
створена  до  Великої  Вітчизняної  війни  (точна  дата  невідома)  і  підпорядковувалась
комісаріату харчової промисловості СРСР. Відновила свою діяльність згідно з наказом №
820 Народного комісаріату харчової промисловості СРСР від 12 листопада 1943 р. Основні
функції:  укладання  договорів  по  збуту  солі  установам,  керівництво  за  роботою  по
відвантаженню і  зберіганню солі  на складах,  закупка обладнання,  тари,  необхідної  для
діяльності контори. Наказом № 1100 Міністерства торгівлі СРСР від 16 листопада 1954 р.
Харківське  міжобласне  відділення  було  реорганізоване  і  перейшло  у  підпорядкування
“Головбакалії”.

Циркуляри,  вказівки,  накази  Народного  комісаріату  харчової  промисловості  СРСР,
Міністерства харчової промисловості СРСР, Головного управління соляної промисловості
СРСР (1943–1953). Накази по конторі (1944–1953). Акти про збитки, заподіяні німецько-
фашистськими загарбниками господарству контори (1944). Плани розподілу солі в області
(1951).  Плани  роботи  контори  (1949).  Протоколи  загальних  зборів  робітників  контори
(1941).  Річні  звіти  про  діяльність  контори  (1944–1953).  Баланси  контори  (1945,  1949).
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Штатні розклади і кошториси витрат контори (1943-1953). Положення про контору (1942).
Положення  і  статут  Харківського  міжобласного  відділення  “Сільторг”  і  Харківського
фасувального підприємства (1953). Зведені відомості про реалізацію солі (1940–1953), про
її  завезення  до Полтавської,  Ворошиловоградської  областей  (1948),   її  розподіл  (1950).
Прейскурант  цін  на  сіль  (1950).  Відомості  про  участь  робітників  контори  у
соціалістичному  змаганні  (1950).  Санітарні  правила  солепідприємств  (1949).  Технічні
умови  на  харчову,  поварену,  йодовану  сіль  (1950).  Документи  з  особового  складу
відділення (1942–1951).

Бюро товарних експертиз Управління торгівлі Харківського облвиконкому

Ф. Р-5691, 60 од. зб., 1950–1959 рр. Опис.

Бюро створене 15 лютого 1950 р. У функції бюро входило проведення експертизи товарів
у торгівельних установах області. Підпорядковувалося управлінню торгівлі облвиконкому.
Ліквідоване згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 3 серпня 1959 р. № 112-50 і
наказом Міністерства торгівлі УРСР від 8 серпня 1959 р. № 5/329-С.

Річні плани роботи бюро. Протоколи нарад експертів (1954). Квартальні звіти бюро
про діяльність, фінансові звіти і баланси. Штатні розклади і кошториси витрат. Статистичні
звіти бюро. Акти проведення ревізії  діяльності бюро (1952, 1953). Документи з особового
складу.

Торгівельні бази

3 фонди, 8 од. зб., 1925–1926, 1931–1932 рр. Описи.

Існували в період 20-х-30-х років ХХ ст.

Директивні  вказівки,  циркуляри  правління  Українського  акціонерного  товариства
торгу сільськогосподарськими машинами та знаряддям “Плугатар”, Куп’янського окружного
виконкому  (ф.Р-3655,  1925–1926).  Накази  по  об'єднанню  роздрібної  торгівлі  дитячими
товарами  (ф.Р-1370,  1932);  баланси  об’єднання  (ф.Р-1370,  1932).  Накази  по  торгівельно-
матеріальній  базі  “Інкубаторптахоцентр”  (ф.Р-4415,  1931).  Протоколи  загальних  зборів
працівників  бази  міського  об’єднання  роздрібної  торгівлі  дитячими  товарами  (ф.Р-1370,
1932), відомості про діяльність бази (ф.Р-1370, 1931).

Куп’янська  база  Українського  акціонерного  товариства  з  торгівлі  
сільськогосподарськими  машинами  і  знаряддям  “Плугатар”,  ф.Р-3655,  2  од.  зб.,  
1925–1926 рр.
Торгівельна  база  Українського  інкубаторно-птахівничого  центру  
“Укрінкубаторптахоцентр”, ф.Р-4415, 1 од. зб., 1931 р.
База міського об’єднання роздрібної торгівлі дитячими товарами, м. Харків,   ф.Р-

1370, 5 од. зб., 1931–1932 рр.
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Харківська філія Всесоюзного постійного павільйону кращих зразків товарів 
народного вжитку Головного управління з міжреспубліканського постачання 
товарів народного вжитку Держплану СРСР

Ф. Р-5634, 171 од. зб., 1938–1941, 1943–1953 рр. Описи.

Постійний павільйон кращих зразків товарів народного вжитку Всесоюзної торгівельної
палати був створений згідно з Постановою № 508 Економічної Ради Народних Комісарів
СРСР від 17 червня 1938 р. з метою сприяння впровадженню в промисловість нових видів
товарів широкого вжитку. Згідно з Постановою № 1337 Ради Міністрів СРСР від 8 грудня
1958 р. наказом № 3 Союзголовторгу Держплану СРСР від 3 січня 1959 р. Харківська філія
павільйону підпорядковувалася Головному управлінню міжреспубліканського постачання
товарів народного вжитку Держплану СРСР. Відомості про дату закриття відсутні.

Положення про павільйон (1938) і його секції (1953). Накази директора по павільйону
(1945, 1946). Річні плани роботи павільйону (1946, 1947). Протоколи засідань експертної ради
павільйону  (1945–1953),  виробничих  нарад  (1946–1952),  засідань  робітників  павільйону
(1950). Річні фінансові звіти (1945–1953) і звіти про основну діяльність павільйону (1946–
1953). Кошториси витрат і штатні розклади (1945–1953). Списки зразків товарів широкого
вжитку, рекомендовані до освоєння та випуску промисловими підприємствами області (1949–
1951).  Висновки  і  відгуки  промислових  підприємств  щодо  якості  продукції  (1953).
Стенограма  виступу  заступника  голови  Ради  Народних  Комісарів  СРСР  на  засіданні
економічної  ради  з  питання  створення  павільйону  від  13  вересня  1938  р.  Листування  з
установами  і  організаціями  з  питань  основної  діяльності.  Відомості  про  виконання  угод,
зобов'язань  підприємствами,  артілями,  організаціями  (1950–1951),  про  виконання  плану
освоєння, випуску товарів  широкого вжитку (1952), про обмін досвідом (1952). Матеріали
про діяльність профспілкового комітету павільйону (1946–1953).

Торговельний відділ Харківської обласної ради добровільного спортивного 
товариства “Динамо”

Ф. Р-6010, 33 од. зб., 1943–1951 рр. Опис.

Дата  початку  діяльності  відділу  не  встановлена,  але  відомо  що  відділ  відновив  свою
діяльність  у  вересні  1943 р.  як  відділ  торгівлі  і  постачання  Харківської  обласної  ради
добровільного  спортивного  товариства  (ДСТ)  “Динамо”.  З  травня  1946  р.  мало  назву:
Торгівельний  відділ  Харківської  обласної  ради  ДСТ  “Динамо”.  Відомості  про  дату
закриття відсутні.

Накази,  постанови  Української  республіканської  та  обласної  рад  “Динамо”  (1948).
Накази по відділу (1944–1948). Річний звіт про діяльність (1945–1947). Річний баланс відділу
(1944–1948). Штатні розклади (1944–1946). Протоколи нарад республіканської і Харківської
обласної рад “Динамо” (1947). Документи з особового складу відділу (1943–1951).
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Харківська міжобласна контора з торгівлі винами, горілкою та лікеро-
горілчаними виробами Міністерства торгівлі СРСР

Ф. Р-4775, 35 од. зб., 1953–1954 рр. Опис.

Харківська міжобласна контора “Головторгвино” була створена згідно з Постановою Ради
Міністрів СРСР від 1 червня 1953 р. і наказами Міністра внутрішньої і зовнішньої торгівлі
СРСР  від  5  червня  1953  р.  №  278  і  від  3  серпня  1953  р.  №  646.  Основні  функції:
планування оптового товарообігу,  реалізація  товарів,  вироблених підприємствами вино-
горілчаної, пиво-безалкогольної промисловості. Ліквідоване згідно з наказом Міністерства
торгівлі  СРСР  від  16  жовтня  1954  р.         №  1100  і  наказом  начальника  контори
“Головторгвино” від 26 листопада 1954 р. № 257.

Накази  і  розпорядження  по конторі.  Циркуляри,  інструкції,  обіжники Міністерства
торгівлі  СРСР, контори “Головторгвино”.  Положення про контору (1953).  Плани реалізації
продукції.  Річні  звіти  про  діяльність  контори.  Списки  працівників  контори.  Протоколи
засідань  комісії  по  встановленню  трудового  стажу  працівникам  контори.  Соціалістичні
зобов'язання  працівників  Харківської  і  Дніпропетровської  контор.  Штатні  розклади  і
кошториси витрат. Документи  з особового складу.

Об’єднання  державних  трестів  громадського  харчування  Донбасу  “Доннархарч”
Народного комісаріату постачання УСРР

Ф. Р-1801, 18 од. зб., 1933–1935 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації об’єднання відсутні.

Циркуляри,  вказівки,  надіслані  до відома і  виконання.  Плани постачання продуктів
харчування  підприємствам  (1933).  Листування  з  органами  влади,  установами,
підприємствами з питань діяльності.

Обласна контора громадського харчування Харківського облвиконкому

Ф. Р-6173, 1116 од. зб., 1967–1972 рр. Описи.

Створена згідно з Постановою № 223 ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 7 квітня
1967 р. і наказом № 129 Міністра торгівлі УРСР від 5 травня 1967 р. Обласна контора
організовувала  громадське  харчування  в  області,  здійснювала  керівництво,  контроль
роботи  підвідомчих  установ,  розподіляла  між  підвідомчими  установами  матеріально-
технічні фонди.

Вказівки, циркуляри Міністерства торгівлі УРСР, Головного управління громадського
харчування,  Харківського  облвиконкому  з  питань  діяльності  контори.  Накази  та
розпорядження по конторі. Положення про контору (1967). Плани товарообігу підприємств
громадського  харчування  області.  Плани  з  праці  контори  і  підвідомчих  установ.  Плани
випуску  продукції  на  підприємствах  системи.  Плани капітального  будівництва.  Фінансові
плани  контори  і  підвідомчих  установ.  Статистичні  звіти  контори  з  питань  основної
діяльності. Річні звіти контори і підвідомчих установ з основної діяльності. Відомості про
розвиток  і покращення громадського харчування в Харкові і області, розвиток кулінарних

559



рад  Харківської  області,  про  технічне  оснащення  підприємств  громадського  харчування.
Матеріали діяльності профспілкового комітету.

Харківське  міське управління громадського  харчування обласного управління
торгівлі

Ф. Р-6331, 825 од. зб., 1943–1970 рр. Описи.

Після  визволення  Харкова  від  німецько-фашистських  загарбників  у  серпні  1943  р.
відновив свою діяльність державний трест їдалень Народного комісаріату торгівлі УРСР.
1945 р. згідно з наказом Управління громадського харчування Наркомату торгівлі УРСР на
базі міського тресту їдалень було створене міське управління громадського харчування.
З  1955  р.  Харківське  міське  управління  громадського  харчування  підпорядковувалось
Харківському обласному відділу торгівлі.
Основні функції:  організація і  керівництво громадським харчуванням населення і  учнів
Харкова через мережу їдалень, ресторанів, кафе.

Накази,  постанови,  вказівки  Наркоматів  торгівлі,  фінансів  СРСР  Республіканської
контори громадського харчування, Міністерства торгівлі УРСР, Харківської обласної контори
громадського  харчування,  обласного,  міського  торговельного  відділів  з  питань  основної
діяльності  (1943–1967).  Накази  по  управлінню  (1965–1970).  Протоколи  службових  нарад
(1943–1970),  виробничих  нарад  працівників  управління  (1947,  1949),  засідань  кулінарної
ради (1966, 1968). Річні фінансові плани управління (1944–1969).  Річні  плани товарообігу
(1946–1970). Річні звіти з основної діяльності управління і підвідомчих установ (1943–1970).
Річні  звіти управління  по кадрах  (1944–1970),  з  праці  (1944–1958).  Річні  виробничі  звіти
(1956–1969)  і  річні  звіти  про  товарообіг  (1947–1969).  Штатні  розклади  (1944–1970)  і
кошториси адміністративно-господарських витрат (1949–1965). Торговельна мережа області
(1950–1970).  Стенограма  виробничої  зустрічі  стахановців  Харкова  з  передовиками
громадського харчування шести міст України (1952). Річні титульні списки капітальних робіт
(1953–1970).  Соціалістичні  зобов’язання  і  матеріали  до  них  (1949–1970).  Листування  з
установами і підприємствами з питань основної діяльності. 

Уповноважений  Українського  обласного  управління  з  палива  Харківської  
губернської ради народного господарства

Ф. Р-1379, 79 од. зб., 1919–1923 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Накази  Головного  Управління  по  паливу,  надіслані  до  відома  і  виконання  (1923).
Накази  Уповноваженого  з  питань  основної  діяльності  (1922–1923).  Списки  млинів
Кременчуцької волості (1920). Листування з республіканськими установами, підприємствами
із заготівлі та відвантаження палива. Угоди з установами про заготівлю і відправлення лісу
(1921–1922). Списки підприємств по витрачанню палива (1920–1922). Заявки підприємств на
паливо (1920–1923). Відомості про діяльність лісопильних заводів (1920). Штатний розклад
(1923) та документи з особового складу (1922–1923). Матеріали діяльності профспілкового
комітету Всеросійської ради гірничих робітників (1923–1924).
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Харківське  бюро  із  заготівлі  палива  і  металів  Народного  комісаріату  шляхів
сполучення РРФСР

Ф. Р-4942, 15 од. зб., 1919 р. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідацію бюро відсутні.

Циркуляри,  вказівки  Народного  комісаріату  шляхів  сполучення  РРФСР,  відділів
комісаріату  Північно-Західного  округу  шляхів  сполучення  РРФСР,  Управління  палива  і
лісозаготівель  Народного  комісаріату  державного  контролю  РРФСР,  надіслані  до  відома.
Відомості  про  засідання  фінансового  комітету  Народного  комісаріату  шляхів  сполучення
РРФСР. Відомості, звіти про супроводження поїздів охоронцями і нарахування їм зарплати.
Акти  відвантаження  матеріалів.  Бухгалтерські  документи  (рахунки,  фактури,  розписки,
замовлення).  Мандати  робітників  бюро.  Акти  ревізії  каси  бюро.  Статут  Московського
товариства  громадської  праці  (1919).  Положення  про  порядок  прийняття  у  члени
Московського  товариства  громадської  праці.  Тарифи  ставок  страхових  премій  робітників
Московського товариства громадської праці. Листування з установами з питань діяльності.

Харківське губернське паливне об’єднання «Паливопостачання»

Ф. Р-372, 28 од. зб., 1922–1923 рр. Опис.

Харківське пайове паливне товариство “Паливопостачання” створене 1922 р. Ліквідоване
за Постановою губвиконкому від 23 вересня 1923 р. 

Накази по товариству (1922). Статут товариства (1922). Протоколи засідань правління
товариства  (1922).  Баланси  товариства  (1922,  1923).  Акти  ревізійної  комісії  з  обстеження
діяльності  товариства  (1922).  Акти  перевірки  наявності  палива  на  ділянках  товариства,
відомості про передачу ділянок у Валківському, Золочівському, Ізюмському районах (1922).
Матеріали  ліквідаційного  комітету  (1923),  документи  з  особового  складу  (анкети,  заяви,
відомості  нарахування  зарплати  тощо),  діяльності  профспілкового  комітету  (1923).
Листування з установами і підприємствами з питань діяльності.

Уповноважений  Радянської  трудової  армії  з  палива  на  Донецькій  залізниці,
м. Харків

Ф. Р-4174, 7 од. зб., 1921–1922 рр. Опис.

Відомості про дати створення і ліквідацію відсутні.

Відомості  про  облік,  постачання,  транспортування  палива  на  залізниці.  Щоденні
відомості про кількість розвантажених і завантажених вагонів на залізничних станціях.

Уповноважений  Харківського  губернського  комітету  з  палива  в  Ізюмському
повіті

Ф. Р-4424, 1 од. зб., 1921 р. Опис.

Відомості про дати створення і ліквідації відсутні.

Кошторис витрат дров установами Ізюмського повіту (1921).
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Вовчанська повітова виконавча міжвідомча паливна комісія

Ф. Р-2889, 11 од. зб., 1920 р. Опис.

Вовчанська повітова особлива паливна комісія створена 1919 р. (точна дата відсутня). З 17 
лютого 1920 р. отримала назву Вовчанська повітова виконавча міжвідомча паливна 
комісія. Дата ліквідації відсутня.

Звіти комісії про заготівлю палива і лісового матеріалу. Відомості про хід заготівлі і
вивозу дров. Журнал засідань комісії.  Списки робітників комісії.  Відомості про одержання
зарплати робітниками комісії.

Склади промислових підприємств і споживчих товариств Харкова і губернії 
(ОАФ)

Ф. Р-4622, 28 од. зб., 1923–1926 рр. Описи.

Дати створення і ліквідації установ відсутні.

Циркуляри,  вказівки  державних  органів,  надіслані  до  відому.  Списки,  анкети
робітників  Харківського  пивного  складу  тресту  “Моссільпром”  (1925–1926),  списки
робітників Харківського оптово-базисного складу Ленінградського державного тютюнового
тресту (1927). Відомості про діяльність фабричного складу Глушківської суконної фабрики
(1923–1925),  про  виплату  зарплати  робітникам  Харківського  пивного  складу  треста
“Моссільпром”.  Головна  книга  Красноградського  яєчного  складу  споживчих  товариств
“Вукоспілки” (1924)

Харківське відділення акціонерного товариства для обслуговування 
промисловості і транспорту  “АПТО”

Ф. Р-4427, 55 од. зб., 1924–1925 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Інструкції,  вказівки  правління  акціонерного  товариства  з  обслуговування
промисловості і  транспорту “АПТО”. Накази та розпорядження по відділенню. Протоколи
засідань бюро і загальних зборів працівників. Баланси. Річні звіти про діяльність відділення.
Листування  з  установами  і  підприємствами  з  питань  діяльності.  Документи  з  особового
складу.

Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР у Харківській області

Ф. Р-5894, 120 од. зб., 1943–1956 рр. Опис.

Створене 1932 р. як обласний комітет заготівель продуктів сільського господарства Ради
Праці і  Оборони СРСР. З 1934 р.  – Управління уповноваженого Народного комісаріату
заготівель СРСР у Харківській області.  З 15 березня 1946 р. у зв’язку з реорганізацією
Народних Комісаріатів  став  підпорядковуватись  Міністерству заготівель  СРСР. Згідно з
Постановою  №  1096  Ради  Міністрів  УРСР  від  30  травня  1953  р.  було  створене
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Міністерство сільського господарства і заготівель, у зв’язку з чим функції уповноваженого
були  передані  обласному  управлінню  сільського  господарства  і  заготівель.  Наказом
Міністерства заготівель СРСР від 3 лютого 1954 р. Управління уповноваженого відновило
діяльність. 
Діяльність установи була припинена на підставі наказу № 62 Міністерства заготівель 
СРСР від       31 січня 1956 р.

Накази, постанови Ради Народних Комісарів СРСР, Народного комісаріату заготівель
СРСР, Міністерства заготівель СРСР, Харківського облвиконкому (1943–1956). Річні плани
заготівель сільськогосподарських продуктів  (1947–1956).  Річні  звіти про виконання планів
заготівлі  сільськогосподарських  і  тваринницьких  продуктів  по Харківській  області  (1943–
1956). Річні бухгалтерські звіти обласного та районних уповноважених (1952–1953). Норми
обов’язкового постачання державі сільськогосподарських продуктів (1954). Штатні розклади
і кошториси витрат (1951–1952).

Управління уповноваженого  Міністерства заготівель СРСР у  районах 
Харківської області

7 фондів, 449 од. зб.. 1943–1956 рр. Описи.

Точних дат створення установ не виявлено. З 1934 р. підпорядковувалися Уповноваженому
Народного  комісаріату  заготівель  СРСР  у  Харківській  області,  з  квітня  1946  р.  –
Уповноваженому Міністерства заготівель СРСР у Харківській області.  Основні функції:
забезпечення  виконання  планів  із  заготівлі  сільськогосподарських  продуктів.  Згідно  з
Постановою  Ради  Міністрів  СРСР  від  27  березня  1953  р.  об’єдналися  з  районними
управліннями  сільського  господарства.  У  червні  1953  р.  Уповноважений  міністерства
заготівель по Петрівському району був ліквідований, в зв’язку з ліквідацією Петрівського
району області згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від           21 листопада 1953
р. Інші районні Уповмінзаги припинили свою діяльність у березні 1956 р. згідно з наказом
№ 62 Міністерства заготівель СРСР від 31 січня 1956 р.

Накази  районних  Уповноважених  Міністерства  заготівель  УРСР  по  Харківській
області (ф.Р-5046, ф.Р-5073, ф.Р-5338). Плани заготівель сільськогосподарських продуктів по
районах області, розвитку сільських господарств, тваринництва, посівних площ господарств,
капіталовкладень (ф.Р-5305). Фінансові звіти, звіти про діяльність, розвиток тваринництва і
господарств районів області. Кошториси витрат і штатні розклади. Списки інвалідів районів,
звільнених від державних поставок сільськогосподарських продуктів (ф.Р-5046). Матеріали
представлення  до  нагород  робітників  (ф.  Р-5261).  Відомості  про  виконання  планів
товарообігу  господарствами  районів,  виконання  прийнятих  соціалістичних  зобов’язань
робітникам  сільського  господарства  районів,  про  нагородження  орденами  та  медалями
робітників сільських господарств (ф.Р-5338).

У Богодухівському районі, ф. Р-5261, 42 од. зб., 1945–1952 рр.
У Вовчанському районі, ф.Р-5584, 49 од. зб., 1945–1955 рр.
У Дергачівському районі, ф.Р-4798, 51 од. зб., 1943–1951 рр.
В Ізюмському районі, ф.Р-5046, 89од. зб., 1943–1956 рр.
У Лозівському районі, ф.Р-5338, 139 од. зб., 1945–1956 рр.
У Петрівському районі, ф.Р-5073, 56 од. зб., 1943–1956 рр.
УСахновщинському районі, ф.Р-5473, 23 од. зб., 1943–1951 рр.
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Куп`янський районний уповноважений комітету заготівель в Україні і 
Куп’янська районна заготівельна контора (ОАФ)

Ф. Р-3598, 5 од. зб., 1935–1937 рр. Опис.

Відомості про дати створення і ліквідації установ відсутні.

Інструкції,  вказівки  Уповноваженого  по  Україні  Комітету  заготівель  при  Раді
Народних  Комісарів  СРСР,  Уповноваженого  по  Харківській  області  комітету  із  заготівлі
сільськогосподарських продуктів  Ради Народних Комісарів  СРСР, Куп’янського районного
конвенційного  бюро  при  районному  уповноваженому  комітету  із  заготівлі
сільськогосподарських  продуктів,  президії  Куп’янської  міської  ради  депутатів  трудящих.
Розпорядження  голови  Українського  відділення  “Союззаготшкіра”,  Харківської  обласної
контори  “Союззаготшкіра”  (1937).  Положення  про  рахувальних  робітників  районних
заготівельних  контор  “Союззаготшкіра”  (1935).  Накази,  розпорядження  по  Харківсько-
Донецькій  конторі  “Союззаготкому”  (1935).  Акти  перевірки  роботи  Куп’янського
райконвенцбюро  (1936).  Відомості  про  діяльність  Куп’янської  районної  заготівельної
контори (1937). Прейскурант державних цін на зерно по Харківській області (1935).

Харківська обласна контора заготівлі товарів та сировини для експорту

Ф. Р-1337, 11 од. зб., 1932–1933 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Циркуляри,  вказівки  Народного  комісаріату  внутрішньої  торгівлі  УРСР,
Всеукраїнської контори “Союззаготекспорт”; Українських контор: Держбанку УСРР, контори
із  заготівлі  експортної  сировини  „Укрзагостекспорт”  головної  імпортової  контори
„Укрімпорт”  і  контори  із  заготівлі  експортної  сировини  “Укрзаготекспорт”;  Головної
імпортової  контори  “Укрімпорт”,  органів  влади,  надіслані  до  відому  і  виконання.
Квартальний плановий баланс контори (1932). Звіти контори про виконання виробничих і
фінансових планів (1932). Відомості  заготівельних пунктів контори про їх майновий стан,
рух  матеріально-товарних  коштовностей  (1932).  Протоколи  засідань  при  Уповноваженому
ліквідаційного комітету “Укрзаготекспорт” (1933). Баланси ліквідаційних комітетів агенцій і
заготівельних пунктів, переданих до обласної контори (1932).  Список заготівельних пунктів
обласної  контори  (1932).  Листування  з  установами,  місцевими  органами  влади  з  питань
діяльності.

Харківська  контора  Всесоюзного  об'єднання  з  експорту  та  імпорту  
кам'яновугільного палива “Союзвуглеекспорт”

Ф.Р- 4099, 15 од.зб., 1931-1936

Дати виникнення та ліквідації не виявлені.

Постанови  Ради  Народних  Комісарів  СРСР,  накази  Всесоюзного  об'єднання
“Союзвуглеекспорт”  про  перевірку  апарату  контори;  листування  з  приводу  об'єднання
Маріупольської та Харківської контор.
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Плани  завозу  та  вивозу  експортних  вантажів  палива,  звіти  про  роботу  гавані.
Кон’юнктурні огляди про виконання планів з експорту продукції.

Списки працівників контори.

Харківський республіканський трест із заготівлі та переробки плодів і овочів 
Українського об'єднання із заготівлі плодоовочевих продуктів “Укрплодоовоч”

Ф. Р-1422, 933 од. зб., 1932–1934 рр. Описи.

Утворений  17  жовтня  1932  р.  Ліквідований  15  листопада  1934  р.  на  підставі  наказу
Наркомату постачання від 5 червня 1934 р.

Циркуляри,  розпорядження  Наркомату  постачання,  Харківської  обласної  контори
“Союзплодоовоч”  з  питань  основної  діяльності  (1932,  1933).  Накази  по  конторі,  тресту
(1932). Річні плани  заготівлі продуктів, плодоовочів, їх переробки, збуту (1932). Виробничі
програми  (1932–1933).  Плани  фінансування  і  капіталовкладень  (1932).  Техніко-виробничі
показники  (1932).  Протоколи  технічних  нарад  робітників  тресту,  виробничих  засідань
працівників тресту та його підприємств (баз, заводів, засолювальних пунктів та інше). Річні
плани товарообігу, заготівлі, переробки і збуту плодів та овочів підприємствами тресту. Річні
звіти про фінансово-господарську діяльність тресту, контор і райконтор. Річні звіти з праці
(1932). Кошториси витрат на будівництво Зерновського приймального пункту (1932). Штатні
розклади тресту (1932–1934). Баланси районних контор, заводів, плодоовочевих комбінатів,
переробних і  приймальних пунктів,  тресту,  обласної  контори,  оптово-збутової  бази (1932–
1934). Ціни на продукцію (1932–1934). Списки робітників тресту (1932–1934). Матеріали про
підготовку  кадрів,  проходження  практики,  навчання  на  курсах,  виконання  виробничих
завдань,  про  ціноутворення,  хід  будівництва  об’єктів  тресту  (1932–1934).  Листування  з
пунктами,  заводами,  установами  про  постачання  матеріалів,  обладнання,  будівництво,
заготівлю  і  постачання  продуктів.   Колективні  угоди  підприємств  (1932).  Відомості  про
участь робітників тресту у соцзмаганні, проведення культмасової роботи, виконання планів
робітниками, забезпечення населення насінням, про участь у проведенні посівної компанії на
селі (1932–1934). Матеріали про проведення обласного з’їзду робітників баз, заводів, пунктів
і  інших  підприємств  тресту  (1933),  про  облік  та  реалізацію  пропозицій  робітників.
Характеристики стану заводів тресту. Документи з особового складу (1932–1934). 

Харківське районне управління зерносховищами (елеваторами) Всеукраїнської 
контори „Союзхліб” Всесоюзного Державного акціонерного товариства торгівлі 
хлібними і сільськогосподарськими продуктами

Ф. Р-1399, 744 од. зб., 1924–1928 рр. Описи.

Відомості про дату створення відсутні, але відомо, що згідно з наказом № 156 Народного
комісаріату продовольства СРСР від 18 квітня 1924 р. управління державних зерносховищ
СРСР з 16 квітня 1924 р. разом з районними управліннями перейшло у підпорядкованість
Державного  банку  СРСР.  З  10  липня  1927  р.  Харківське  районне  управління
підпорядковується Народному комісаріату зовнішньої та внутрішньої торгівлі СРСР. З 13
червня 1928 р. згідно з Постановою ЦВК і Ради Народних Комісарів СРСР – Харківське
районне управління елеваторів було передане в підпорядкованість Всеукраїнської контори
“Союзхліб”  Всесоюзного  державного  акціонерного  товариства  з  торгівлі  хлібними  і
сільськогосподарськими продуктами.
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Вказівки,  циркуляри  Елеваторного  управління  Народного  комісаріату  зовнішньої  і
внутрішньої  торгівлі  СРСР  по  організації  роботи  зерносховищ  (1925–1927).  Річні  звіти
управління про фінансово-господарську діяльність (1924–1927). Кошториси адміністративно-
господарських витрат управління і елеваторів (1924–1927). Протоколи засідань елеваторного
комітету  (1924–1925).  Списки  особового  складу  управління  (1924–1927).  Відомості  про
діяльність  управління  Харківського  елеватору,  Мелітопольського,  Синельниківського,
Кудашевського,  Сумського,  Красноградського  зерносховищ,  Київського,  Миколаївського,
Лозівського,  Голтівського,  Долинського,  Новобугського,  Любешевського,  Людмилівського,
Пришибського,  Ново-Полтавського,  Пологинського,  Синельниківського,  Ново-Українського
елеваторів, будівельних підвідомчих контор (1924–1928). Акти передачі механізмів в орендне
користування  (1927–1928).  Листування  з  елеваторами,  фінансовими  установами,
підприємствами із заготівлі і зберігання зерна (1924–1928).

Харківська обласна контора Головного управління елеваторно-складського 
господарства „Укрголовзерно” Міністерства хлібопродуктів УРСР

Ф. Р-6060, 220 од. зб., 1943–1957 рр. Опис.

Створена  1932  р.,  підпорядковувалась  Всесоюзному  об’єднанню  “Південзаготзерно”
Народного комісаріату заготівель СРСР. Основні функції: прийом, зберігання, постачання
населенню  і  підприємствам  зернових  культур.  Контора  підпорядковувалась  спочатку
Народному комісаріату заготівель, з березня 1946 р. – Міністерству заготівель СРСР, з 29
березня 1953 р. – Міністерству сільського господарства і заготівель СРСР, з 19 грудня 1953
р. – Міністерству заготівель СРСР, з   12 червня 1956 р. – Міністерству хлібопродуктів
УРСР. Згідно з Постановою № 124 Ради Міністрів  УРСР від 8 серпня 1957 р. контора
ліквідована.

Накази,  директиви  Народного  комісаріату  заготівель,  Міністерств  заготівель,
хлібопродуктів,  сільського  господарства  СРСР  і  УРСР,  Всесоюзного  об’єднання
“Південзаготзерно”  (1944–1956).  Накази  по  конторі  (1943–1957).  Положення  про  контору
(1954).  Фінансові  плани  контори  (1953–1956).  Плани  виробництва  продукції,  діяльності
контори, її пунктів і майстерень(1950–1956). Плани по капітальних вкладеннях (1946–1956).
Титульні  списки  будівельних  робіт  на  об'єктах  контори  (1944–1953).  Річні  бухгалтерські
звіти, звіти про діяльність контори і підвідомчих установ (1943–1956). Річні звіти по кадрах
(1944–1955).  Акти  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками
господарствам  контори  (1943,  1944).  Протоколи  нарад  бухгалтерів  і  керівників  системи
хлібоприймальних пунктів (1951). Характеристики-паспорти заготівельних пунктів контори
(1944).  Матеріали  про  виконання  колективних  угод  (1947–1952).  Відомості  про  історію
створення  системи  заготівельних  організацій  об’єднання  “Південзаготзерно”  (1950),  про
приймання господарств ліквідованих контор “Головзаготсортзерно” і “Заготсіно”(1953).

Харківське обласне управління хлібопродуктів і комбікормової промисловості 
Міністерства заготівель УРСР

Ф. Р-6059, 551 од. зб., 1957–1969 рр. Описи.

Управління було створено згідно з наказом  № 124 Міністерства хлібопродуктів УРСР від
8 серпня 1957 р. Основні функції: заготівля продуктів, тварин, хутрової сировини і пуху.
На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 3 березня 1961 р. на базі обласного
управління  хлібопродуктів  створюється  Харківське  обласне  управління  заготівель
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Міністерства заготівель УРСР. Постановою № 362 Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1962
р. управління було реорганізовано в управління хлібопродуктів  Харківського обласного
управління виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів. З 3 квітня 1965 р.
згідно  з  Постановою  №  334  Ради  Міністрів  УРСР  управління  хлібопродуктів  було
реорганізоване  в  обласне  управління  хлібопродуктів  і  комбікормової  промисловості.
Держкомітету УРСР по хлібопродуктах і комбікормовій промисловості з 7 лютого 1969 р.
– Міністерства хлібопродуктів УРСР, з 30 вересня 1969 р. – Міністерства заготівель УРСР.
Відомості про дату закриття відсутні.

Директиви,  розпорядження  Міністерства  хлібопродуктів  і  заготівель  УРСР,
Держкомітету  по  хлібопродуктах  Ради  Міністрів  УРСР,  надіслані  до  відома  і  виконання
(1957–1969).  Накази  по  управлінню  (1957–1969).  Річні  фінансові  плани  управління  і
підвідомчих  установ  (1964–1969).  Річні  плани   заготівлі  сільгосппродуктів  і  виробництва
продукції  (1965–1969),  плани  управління  з  праці  (1965–1969).  Річні  звіти  про  діяльність
(1957–1969). Річні звіти управління по кадрах і праці (1957–1969). Річні звіти управління по
капітальних вкладеннях і акти уведення в дію об’єктів будівництва (1957–1969). Протоколи
виробничих нарад працівників управління (1967–1969). Матеріали про участь управління і
підвідомчих  установ  у  республіканських  соцзмаганнях  (1966–1969),  про  впровадження
наукової  організації  праці  (1967–1969).  Списки  підвідомчих  установ  управління  (1959).
Відомості  про  стан  раціоналізаторських  робіт  (1965–1969),  про  прийом,  зберігання,
розміщення  кукурудзи  і  хлібопродуктів  (1963–1969),  про  участь  і  проведення
республіканських  нарад  господарського  активу  (1963–1964),  про  матеріально-технічне
забезпечення  господарств  управління  (1964–1969).  Матеріали  діяльності  профспілкового
комітету управління (1959–1969).

Харківська обласна контора Української республіканської контори Головного 
управління заготівель сортового насіння зернових, олійних культур і насіння 
трав „Головзаготсортзерно”

Ф. Р-6062, 26 од. зб., 1947–1952 рр. Опис.

Згідно з наказом  № 1012 Міністерства заготівель СРСР від 31 липня 1947 р. створена 
Українська республіканська контора Головного управління заготівель сортового насіння 
зернових, олійних культур і насіння трав, у зв’язку з чим були створені в областях контори 
“Головзаготсортзерно”. Основні функції: заготівля і збереження сортового насіння, видача 
його колгоспам. Ліквідована контора 30 серпня 1952 р. згідно з наказом по Харківській 
обласній конторі від 30 серпня 1952 р.

Накази  Міністерств  заготівель  СРСР і  УРСР, Української  республіканської  контори
“Головзаготсортзерно”.  Накази  по  конторі.  Виробничо-фінансові  плани  контори.  Титульні
списки капітальних вкладень контори.  Річні  бухгалтерські  звіти про діяльність.  Звіти про
роботу з кадрами. Штатні розклади і кошториси витрат контори. Відомості про виконання
планів господарсько-фінансової діяльності контори і підвідомчих установ.
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Харківське обласне об’єднання із заготівлі та збуту насіння овочевих культур і 
картоплі „Сортнасінняовоч” Українського республіканського об’єднання 
„Сортнасінняовоч”

Ф. Р-5951, 192 од. зб., 1938–1940, 1943–1971 рр. Опис.

Наказом  № 132  Народного  комісаріату  землеробства  УРСР  від  8  лютого  1938  р.  була
створена  Харківська  обласна  контора  “Сортнасінняовоч”  Української  державної
Республіканської  контори  “Сортнасінняовоч”.  Основні  функції:  керівництво
міжрайонними  конторами  і  заготівельними  пунктами  області,  вирощування  і  заготівля
сортового  насіння  овочевих  і  баштанних  культур,  реалізація  їх  колгоспам,  радгоспам,
контроль за якістю насіння. Згідно з постановою № 95 Ради Міністрів СРСР від 23 січня
1964 р. та наказом № 62 Українського Республіканського об’єднання “Сортнасінняовоч”
від 10 червня 1964 р. Харківська обласна контора “Сортнасінняовоч” була реорганізована в
Харківське обласне об’єднання “Сортнасінняовоч”.

Вказівки,  розпорядження,  накази  Народного  комісаріату  землеробства  УРСР,
Всесоюзної контори “Сортнасінняовоч”, Української державної контори “Сортнасінняовоч”,
надіслані  до відому і  виконання (1945–1971).  Накази по конторі,  об’єднанню (1939, 1940,
1943–1971).  Положення  про  обласну  і  міжрайонні  контори  (1946,  1964,  1971).  Річні
виробничо-фінансові  плани контори,  об’єднання (1946-1971).  Плани капітальних вкладень
(1949–1951). Річні плани виробництва сортового насіння по Харківській області (1959–1965).
Агрономічні  звіти  обласної  і  міжрайонної  контор  (1949–1971).  Звіти  про  апробацію
насінників  овоче-баштанних  культур  по  Харківській  області  (1957–1958).  Списки
насінницьких  господарств  овоче-баштанних  культур  по  Харківській  області  (1957–1958).
Річні бухгалтерські звіти про діяльність обласної і міжрайонних контор (1945–1971). Штатні
розклади,  кошториси  витрат  контори,  об’єднання  і  підвідомчих  установ  (1947–1971).
Матеріали діяльності місцевого профспілкового комітету контор, об’єднання (1962–1971).

Харківська обласна контора із заготівлі тваринницької сировини і хутра 
„Заготтваринсировина” Міністерства заготівель СРСР

Ф. Р-4711, 1117 од. зб., 1943–1956 рр. Описи.

Утворена  10  червня  1940  р.  Перебувала  у  віданні  Народного  комісаріату  заготівлі
СРСР,  а з 1946 р. – Міністерства заготівлі СРСР. 1951 р. Харківській обласній конторі були
передані організації по заготівлі кишкової сировини. Ліквідована в лютому 1956 р.

Накази по конторі (1943–1955). Розпорядження, циркуляри Всесоюзного об’єднання
“Заготтваринсировина”,  Української  республіканської  та  обласної  контори
“Заготтваринсировина”  (1943–1955),  Харківського  облвиконкому  (1949).  Протоколи  нарад
облконтори  (1954–1955).  Річні  плани  заготівлі  сировини  (1943–1952).  Економічні
обґрунтовування планів заготівлі сировини (1953–1954). Річні плани капремонту, будівництва
районних  контор  (1943–1954).  Річні  плани  з  праці  та  зарплати  облконтори  (1951–1954).
Матеріали  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками  господарству
районних контор (1943). Річні звіти районних контор про фінансово-господарську діяльність
(1944–1955). Акти приймання об’єктів будівництва районних контор (1950, 1954). Технічні
паспорти  Балаклійської,  Куп’янської,  Валківської,  Красноградської,  Мереф’янської,
Залютинської сировинних майстерень (1953). Відомості про показники і діяльність районних
контор  (1946–1953).  Матеріали  про  реорганізацію  заготівельних  пунктів  (1951)  і
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Кегичивської,  Коломацької,  Липецької,  Вільхуватської,  Печенізької,  Старовірівської,
Старосалтівської, Шевченківської районних контор (1951–1952). Штатні розклади обласної і
районних  контор  (1943–1953).  Річні  звіти  про  кадри  обласної  контори  (1951–1955).
Кошториси витрат обласної контори (1943–1953). Документи з особового складу обласної і
районних контор (1946–1955).

Харківське обласне об’єднання із заготівлі та збуту сільськогосподарських 
тварин Української республіканської тваринницької контори Міністерства 
сільського господарства УРСР

Ф. Р-4877, 380 од. зб., 1943–1971 рр. Описи.

Згідно з наказом № 404 Народного комісаріату землеробства СРСР від 1 жовтня 1943 р.
була створена Облтваринконтора з підпорядкуванням Народному комісаріату землеробства
СРСР. Основні функції: постачання колгоспам і радгоспам, установам племінної та іншої
худоби, тварин, контроль за вирощуванням молодняку. Згідно з наказом № 1028 Міністра
сільського  господарства  УРСР  від  30  грудня  1965  р.  контора  була  реорганізована  в
Харківське обласне об’єднання із заготівлі і збуту сільськогосподарських тварин.

Розпорядження і директиви  Народного комісаріату землеробства СРСР, Міністерств
сільського господарства СРСР і УРСР, Української республіканської тваринницької контори,
Харківського  облвиконкому  (1944–1971).  Накази  по  конторі,  об’єднанню  (1953–1971).
Положення про контору, об’єднання і підвідомчі установи (1943–1962). Річні плани заготівлі,
завозу і реалізації худоби (1944–1971). Річні показники діяльності об’єднання (1949–1963).
Виробничі  і  бухгалтерські  звіти  (1943–1971).  Річні  зоотехнічні  звіти  об’єднання  і
міжрайонних контор (1944–1962). Штатні розклади і кошториси витрат (1945–1971). Угоди на
контрактацію  сільськогосподарських  тварин  (1949–1952).  Племінні  книги  (1949–1952).
Протоколи  виробничих  нарад  (1951–1969).  Матеріали  про  участь  і  проведення  виставок
племінних сільськогосподарських тварин (1969–1970), виконання планів заготівлі молодняку
(1960–1968). Документи про діяльність профспілкового комітету, об’єднання (1953–1963), з
особового складу (1944–1952).

Харківська обласна контора Української республіканської контори Головного   
управління   із   заготівлі   і   переробки  лікарської  сировини,  м. Лозова

Ф. Р-5442, 18 од. зб., 1944–1947 рр. Опис.

Створена  14  лютого  1944  р.  у  складі  Всесоюзного  державного  тресту  із  заготівлі,
виробництва  і  збуту  лікарських  рослин.  Основні  функції:  керівництво  районними
конторами,  заготівельними пунктами і  іншими підвідомчими установами.  З  20 березня
1947 р. підпорядковується Українській республіканській конторі Головного управління із
заготівлі  і  переробки лікарської  сировини  Міністерства  медичної  промисловості  УРСР.
Ліквідована в червні 1947 р.

Накази по конторі (1944–1945). Положення про контору (1944–1947). Агровиробничі
плани і звіти про їх виконання (1944–1946). Фінансові плани заготівлі сировини (1945). Річні
звіти  про  діяльність  контори  (1944-1945).  Місячні  баланси  (1947).  Протоколи  загальних
зборів і виробничих нарад (1946). Номенклатура лікарських трав і їх розцінки (1944). Штатні
розклади і кошториси витрат контори (1944–1946). Списки робітників контори (1944–1946).
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Договори на соціалістичне змагання між конторами системи (1946). Листування з установами
і підприємствами з питань діяльності (1944–1946).

Харківська обласна контрактаційно-заготівельна контора Головного управління 
промисловості рослинного каучуку „Головрослинкаучук” Міністерства хімічної 
промисловості СРСР

Ф. Р-4026, 276 од. зб., 1943–1951 рр. Опис.

Утворена   1937  р.  З  1937  р.  по  1946  р.  підпорядковувалась  Наркомату  гумової
промисловості СРСР, з 1946 по 1948 рр. Міністерству гумової промисловості СРСР, 1948
р.  –  Головному  управлінню  промисловості  рослинного  каучуку  Міністерства  хімічної
промисловості УРСР. Ліквідована             6 червня 1951 р. згідно з наказом Міністерства
хімічної промисловості від 25 квітня 1951 р.

Накази  Головного  управління  промисловості  рослинного  каучуку,  Народного
комісаріату гумової промисловості СРСР, Міністерства хімічної промисловості УРСР (1943–
1951).  Накази  по  конторі  (1944–1951).  Статут  контори  (1944).  Фінансові  плани  контори
(1945–1946).  Річні  звіти  про діяльність  і  баланси  контори (1944–1951).  Штатні  розписи  і
кошториси  витрат  (1944–1950).  Угоди  з  колгоспами  Харківської  області  на  контрактацію
насіння  рослин  (1944–1950).  Метеорологічні  зведення  і  синоптичні  огляди  про  вплив
метеорологічних  умов  на  висів  (1948–1951).  Листування  із  заготівельними  пунктами,
фінансовими установами, колгоспами про збирання насіння, хід весняного висіву. Відомості
про діяльність контрактаційно-заготівельних пунктів. Документи з особового складу контори
(1944–1951) і списки працівників (1945–1951). 

Харківська контора Всесоюзного об’єднання із заготівлі сировини для основної 
хімічної промисловості „Союзхімсировина”

Ф. Р-1520, од. зб. 175, 1932–1934 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідацію відсутні.

Розпорядження,  циркуляри  Всеукраїнського  відділення  “Союзхімсировина”.  Накази
по конторі (1932). Протоколи міжрайонних нарад районних інструкторів (1932), правління
контори (1933). Фінансові  і виробничі плани заготівлі сировини (1933). Штатні розклади і
кошториси  адміністративно-управлінських  витрат  контори  (1933).  Звіти  контори  про
діяльність (1932, 1933). Списки працівників контори (1933). Угоди з колгоспами, машинно-
тракторними  станціями  на  поставку  сировини  (1933).  Матеріали  про  участь  у
соціалістичному змаганні робітників контори і підвідомчих установ (1932, 1933), про участь
у передплаті на позику другої п’ятирічки (1933), про ліквідацію підвідомчих приймальних
пунктів (1934). Листування з правліннями контор, районними інспекторами, приймальниками
сировини з питань діяльності (1932–1934).
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Харківська обласна контора Української республіканської контори Всесоюзного 
об’єднання „Заготсіно” Міністерства заготівель СРСР

Ф. Р-6063, 38 од. зб., 1943–1952 рр. Опис.

Дата створення не відома.  Відновила роботу контора в березні  1943 р.  у м. Куп’янськ.
Ліквідована згідно з  наказом Міністерства заготівель СРСР від 3 жовтня 1952 р. № 1592 з
1 листопада 1952 р. Основні функції: заготівля, збереження і реалізація сіна.

Накази  по  конторі.  Плани  капітальних  вкладень,  роботи  контори  і  підвідомчих
установ,  плани  заготівлі  сіна.  Фінансові  плани  контори.  Річні  бухгалтерські  звіти  про
діяльність  і  капітальні  вкладення.  Штатні  розклади  і  кошториси  витрат.  Відомості  про
виконання обов’язкових поставок сіна державі по області. 

Харківське міжобласне виробничо-заготівельне управління із заготівлі, 
переробки і збуту вторинних кольорових металів Українського Головного 
управління із заготівлі, переробки і збуту вторинних чорних і кольорових металів
Міністерства кольорової металургії СРСР

Ф. Р-5715, 162 од. зб., 1939, 1943–1959 рр. Опис.

Створена в листопаді 1936 р. як контора із заготівлі, переробки, збуту лому кольорових
металів  Всесоюзного  тресту  “Кольорметлом”.  Основні  функції  контори:  організація
заготівлі, переробки, збуту лому кольорових металів у Харківській, Полтавській і Сумській
областях.  З  березня  1946  р.  контора  у  зв’язку  з  реорганізацією  Народних  комісаріатів
підпорядковується Міністерству кольорової металургії СРСР. Згідно з Постановою № 22
Міністерства  металургійної  промисловості  УРСР  від  4  серпня  1948  р.  контора  була
приєднана  до  Харківської  міжобласної  контори  Головвторчормету,  яка  існувала  до  10
травня 1951 р. Згідно з наказом № 193 Міністерства кольорової  металургії  СРСР від 5
травня  1951  р.  міжобласна  контора  була  реорганізована  в  Харківське  міжобласне
виробничо-заготівельне управління із заготівлі, переробки і збуту вторинних кольорових
металів, яке існувало до 4 лютого 1959 р. і було ліквідоване згідно з Постановою № 79
Ради Міністрів УРСР від 24 січня 1959 р.

Розпорядження, накази Головного управління із заготівлі, переробки і збуту металів,
Міністерства кольорової металургії СРСР  і Міністерства металургійної промисловості СРСР
(1951–1953). Накази і розпорядження по конторі, управлінню (1951–1953). Картка державної
реєстрації  контори (1943).  Положення  про контору,  управління (1948,  1958).  Промислово-
фінансові  плани  (1951–1958).  Плани  з  праці  (1952–1959).  Плани  збуту  лому  установами
області (1956–1959). Річні звіти про діяльність контори, управління (1944–1958). Річні звіти
по кадрах (1953–1954). Звіти про капіталовкладення і капітальне будівництво підвідомчих
об’єктів (1944, 1952–1954). Штатні розклади і кошториси витрат контори, управління (1947–
1959).  Річні  баланси прибутків  і  витрат по управлінню (1951–1953).  Матеріали діяльності
профспілкового комітету управління (1948–1959).
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Харківське державне спеціалізоване обласне виробничо-заготівельне управління 
із заготівлі, переробки і збуту брухту чорних і кольорових металів „Втормет” 
Українського Головного управління із заготівлі, переробки і збуту вторинних 
чорних і кольорових металів „Укрголоввтормет” Держплану УРСР

Ф. Р-5714, 450 од. зб., 1943–1961 рр. Опис.

1925 р. у  Харкові була створена Південно-Західна контора “Головвтормет” акціонерного
товариства з торгівлі рудою, залізом і металевим брухтом.  Контора займалась купівлею
неліквідів металу. 3 1 жовтня 1943 р. контора відновила свою роботу. Згідно з наказом №
385  Народного  комісаріату  чорної  металургії  СРСР  від  28  жовтня  1943  р.  Харківська
обласна  контора  була  перейменована  в  Харківську  міжобласну  виробничо-заготівельну
контору із заготівлі, переробки і збуту брухту чорних металів по Харківській, Полтавській
і  Сумській областях.  З  березня 1946 р.  контора  підпорядковується  Міністерству чорної
металургії СРСР.
Згідно  з  наказом  №135  Міністерства  чорної  металургії  СРСР  від  24  березня  1951  р.
контора  реорганізована  в  управління.  Наказом   №  42  від  21  березня  1958  р.
“Укрголоввтормета”  управління отримало назву “Вторчормет”. Згідно з Постановою № 79
Ради Міністрів УРСР від 24 січня 1959 р., наказом № 22 Укрголоввтормета від 4 лютого
1959  р.  управління  отримало  назву:  Харківське  державне  спеціалізоване  обласне
виробничо-заготівельне  управління  із  заготівлі,  переробки  і  збуту  брухту  чорних  і
кольорових металів “Втормет” Українського головного управління із заготівлі, переробки і
збуту вторинних чорних і кольорових металів “Укрголоввтормет” Держплану УРСР.

Накази,  розпорядження,  вказівки  вищестоящих  установ  (1943–1959).  Накази  і
розпорядження  по  конторі.  Положення  про  контору,  управління  і  підвідомчі  відділення
(1943–1958). Положення про преміювання (1955). Річні виробничо-фінансові плани контори,
відділень,  управління.  Річні  плани  по  капітальних  вкладеннях,  капітальному  будівництву,
механізації  робіт,  автоперевезенням.  Річні  звіти  про  виконання  виробничих  планів,  про
основну фінансово-господарську діяльність контори, відділень, управління. Баланси доходів і
витрат  контори,  управління.  Штатні  розклади і  кошториси  адміністративно-господарських
витрат  контори,  управління.  Норми  виробітку  на  роботи.  Протоколи  виробничих  нарад,
оперативних  засідань.  Відомості  про впровадження  винахідницьких  робіт,  раціоналізацію,
про  проведення  суботників  для  збору  металобрухту.  Листування  з  установами  і
підприємствами  з  питань  основної  діяльності.  Титульні  списки  капітальних  вкладень
контори, управління.

Паливний трест виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів 
трудящих

Ф. Р-5710, 370 од. зб., 1943–1961 рр. Опис.

У  березні  1929  р.  була  створена  паливна  контора  Харківського  торгу  Народного
комісаріату торгівлі УСРР. Основні функції: заготівля і реалізація палива. 1936 р. контора
була реорганізована в самостійний паливний торг Народного комісаріату торгівлі УСРР. З
6 травня 1944 р. торг підпорядковувався комісаріату місцевої і  паливної  промисловості
УРСР, з  березня 1946 р.  –  Міністерству місцевої  і  паливної  промисловості  УРСР, з  30
грудня 1957 р. – Харківській обласній раді депутатів трудящих. 4 травня 1973 р. згідно з
рішенням № 230 Виконкому Харківської обласної ради на базі тресту створено Управління
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із  заготівлі  та  постачання  палива  населенню,  комунально-побутовим  підприємствам  і
установам “Облпаливо”.

Директиви,  вказівки,  постанови  Народного  комісаріату  місцевої  паливної
промисловості,  торгівлі  УРСР,  Ради  Міністрів  УРСР,  Міністерства  місцевої  і  паливної
промисловості УРСР, Харківського обласного управління місцевої і паливної промисловості,
Харківського облвиконкому з питань діяльності (1943–1961). Накази по торгу, тресту (1943–
1961).  Статут  тресту  (1944).  Виробничо-фінансові  плани  (1948–1961).  Плани  товарообігу
(1952–1953)  і  праці  (1949–1961).  Ліміти  з  праці  тресту  (1949–1950).  Протоколи  нарад
працівників тресту (1951). Протоколи виробничих нарад тресту (1952–1953). Річні звіти про
діяльність контори, тресту, шахтоуправлінь, транспортних контор, лісозаготівельних ділянок,
торф'яних підприємств (1943–1961). Річний звіт по капітальному будівництву (1944). Штатні
розклади тресту (1944–1961). Кошториси до технічних проектів реконструкції підвідомчих
тресту шахт (1944–1949). Матеріали діяльності профспілкового комітету тресту (1946–1961).

Харківська філія Всеросійського Державного тресту коркової та корко-
ізоляційної промисловості (ЦЕНТРОПРОБІЗОЛЬ)

Ф. Р-4565, 48 од. зб., 1924–1927 рр. Опис.

Утворена 20 грудня 1924 р. на підставі доручення правління тресту від 16 грудня 1924 р.
для реалізації корку та ізоляційного матеріалу на підприємствах Харкова і Харківського
округу. Ліквідована в грудні 1927 р. згідно з наказом по Харківській філії від 15 грудня
1927 р.

Накази  по  філії.  Листування  з  правлінням  тресту,  установами,  підприємствами,
замовниками з приводу постачання продукції та ізоляційного матеріалу.

Всеукраїнське відділення Державного тресту з виробництва і збуту 
лабораторного обладнання, хімічного посуду і хімічних реактивів Народного 
комісаріату хімічної промисловості СРСР

Ф. Р-1866, 90 од. зб., 1925–1939 рр. Опис.

Харківське  відділення  державної  контори  із  заготівлі  і  продажу предметів  і  матеріалів
лабораторного постачання виникло 1925 р. 
З  1932  р.  підпорядковується  Всесоюзному  об’єднанню  точної  індустрії,  з  1933  р.  –
Державному Всесоюзному тресту з ремонту і збуту предметів лабораторного обладнання і
реактивів,  з  1934  р.  –  отримало  назву  Всеукраїнське  відділення  державного  тресту  з
виробництва  і  збуту  лабораторного  обладнання,  хімічного посуду  і  хімічних  реактивів.
Ліквідоване згідно з наказом № 427 Народного комісаріату хімічної промисловості СРСР
від 14 листопада 1939 р.

Вказівки,  розпорядження,  інструкції  Народного  комісаріату  важкої  промисловості
СРСР, Всеукраїнського відділення Всесоюзного тресту з виробництва і збуту лабораторного
обладнання, хімічного посуду і хімічних реактивів (1934–1939). Протоколи технічних нарад
(1936). Фінансові плани, плани заготівлі і збуту обладнання, плани з праці. Річні звіти про
діяльність, баланси відділення і підвідомчих установ. Штатні розклади і кошториси витрат.
Списки  особового  складу.  Цінники  на  хімічні  реактиви  і  лабораторне  обладнання  (1936,
1937).  Матеріали  підготовки  кадрів,  про  підтримку  стаханівського  руху  робітниками
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відділення і підвідомчих установ (1937). Листування з установами, підприємствами з питань
діяльності.

Харківська обласна контора матеріально-технічного постачання 
„Облдортрансзбут” обласного управління автомобільного транспорту і шосейних 
доріг

Ф. Р-5226, 106 од. зб., 1943–1959 рр. Опис.

Відомості  про  дату  утворення  контори  відсутні,  але  відомо,  що  Харківська  обласна
матеріально-технічна  контора  постачання  Харківського  обласного  дорожнього  відділу
відновила  свою  діяльність  25  листопада  1943  р.  згідно  з  Положенням,  затвердженим
Шляховим  управлінням  Ради  Міністрів  УРСР  від  4  лютого  1943  р.  Основні  функції
контори  були:  постачання  матеріалів,  фуражу,  обладнання,  механізмів  для  шляхових
установ  області.  Згідно  з  наказом  №  35  Харківського  обласного  відділу  шляхового  і
транспортного господарства від 17 березня 1954 р. контора була перейменована в контору
матеріально-технічного постачання “Облдортрансзбут”. Ліквідована контора з 15 березня
1959 р.  згідно з Постановою  № 1808 Ради Міністрів  УРСР від 24 грудня     1958 р.,
наказом  № 24 Міністерства автомобільного транспорту і шляхів УРСР від 4 січня 1959 р.

Положення  про  контору  (1943,  1948,  1954).  Розпорядження,  накази  Головного
шляхового управління при раді Міністрів УРСР, Харківського обласного дорожнього відділу,
Міністерства  автомобільного  транспорту  і  шосейних  доріг  УРСР  (1948–1957).  Річні
фінансові,  касові  плани  контори  (1955–1959).  Плани товарообігу  (1949–1950).  Річні  звіти
контори  про  діяльність  (1945–1958).  Штатні  розклади  і  кошториси  витрат  (1944–1958).
Документи  з особового складу (1944–1959).

Харківська контора Державного всесоюзного тресту продовольчого та 
промислового постачання Міністерства кольорової металургії СРСР

Ф. Р-2787, 223 од. зб., 1944–1946 рр. Опис.

Створена  10 лютого  1944 р.  Основні  функції:  постачання  продовольчих  і  промислових
товарів  для  робітників  підприємств  Міністерства  кольорової  металургії  СРСР,
розташованих  на  території  області.  Ліквідована  згідно  з  наказом  №  34  Міністерства
кольорової металургії СРСР від 13 серпня 1946 р. і наказом  № 113 Всесоюзного тресту
“Союзалюмінпромпостачання” від 31 серпня 1946 р. з 1 вересня 1946 р.

Розпорядження, накази, інструкції вищестоящих організацій, надіслані для виконання.
Накази по конторі. Промфінплани, плани торгівлі, заготівлі сільськогосподарської продукції.
Річні  бухгалтерські  звіти і  баланси.  Штатні  роклади і  кошториси витрат контори.  Списки
особового складу контори. Листування з установами і підприємствами з питань діяльності.
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Контора технічного постачання Державного союзного тресту 
„Південспецсантехмонтаж” Міністерства будівництва паливних підприємств 
СРСР

Ф. Р-4595, 12 од. зб., 1946–1948 рр. Опис.

Контора  технічного  постачання  тресту  “Південспецсантехмонтаж”  створена  на  підставі
наказу по Міністерству будівництва паливних підприємств СРСР від 24 квітня 1946 р.
На  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  СРСР  від  11  червня  1948  р.  у  зв’язку  з
реорганізацією підвідомчих трестів контора була ліквідована.

Положення про контору.  Накази по конторі.  Річні  звіти контори.  Штатний розклад.
Кошторис адміністративно-господарчих витрат. Особисті рахунки робітників та службовців
контори.

Харківська контора матеріально-технічного постачання Державного союзного 
тресту „Південсантехмонтаж”

Ф. Р-5373, 110 од. зб., 1943–1956 рр. Опис.

Контора постачання окремої будівельно-монтажної частини тресту “Південсантехмонтаж”
створена  згідно  з  наказом  №  1  по  окремій  будівельно-монтажній  частині  тресту
“Південсантехмонтаж” Наркомату будівництва СРСР від 1 грудня 1943 р. Основні функції
контори:  забезпечення  матеріалами  монтажних  управлінь  системи  тресту
“Південсантехмонтаж”.  З  1944  р.  контора  перейменована  в  контору  матеріально-
технічного  постачання  окремої  будівельно-монтажної  частини  тресту
“Південсантехмонтаж”. З квітня 1946 р. трест “Південсантехмонтаж” був реорганізований
у  Державний  союзний  трест  “Південсантехмонтаж”,  Міністерства  будівництва
підприємств  важкої  індустрії  СРСР.  Ліквідована  контора  наказом  №  20  по  тресту
“Південсантехмонтаж” від 28 лютого 1956 р.

Циркуляри,  вказівки  Народного  комісаріату  щодо  будівництва  СРСР  і  УРСР
Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР з питань основної діяльності
(1945–1955).  Накази  по  конторі.  Положення  про  контору  (1944).  Річні  плани  з  праці  і
діяльності (1944–1955). Плани і титульні списки на капітальне будівництво об’єктів контори
(1951). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1947–1956). Річні звіти контори по
кадрах (1949, 1950). Штатні розклади контори (1944–1955). Баланси фінансово-господарської
діяльності і матеріали до них (1943–1956).

Контора постачання будівельно-монтажного тресту № 91 Харківського 
раднаргоспу

Ф. Р-5067, 18 од. зб., 1956–1958 рр. Опис.

Створена  в  травні  1956 р.  згідно з наказом  № 96  Міністра  будівництва  СРСР  від  10
березня  1956  р.,  як  контора  постачання  Державного  союзного  тресту  з  виробництва
спеціальних і постачальних робіт Міністерства будівництва СРСР. З 1 січня 1957 р. по 30
вересня  1957  р.  контора  підпорядковувалась  тресту  з  будівництва  промислових
підприємств “Промбуд” Харківського раднаргоспу. З 1 січня 1958 р. трест “Промбуд” був
ліквідований,  на  його  базі  створений  будівельно-монтажний  трест  №  91  Харківського
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раднаргоспу, до складу якого увійшла контора постачання. Ліквідована контора з 1 травня
1958  р.  згідно  з  наказом  №  97  від  30  квітня  1958  р.  Ради  Народного  господарства
Харківського економічного адміністративного району.

Накази по конторі. Положення про контору (1956). Штатні розписи, кошториси витрат.
Річні  звіти  про  діяльність  (1956–1957).  Акти  ревізій  фінансово-господарської  діяльності
контори (1958). Головні книги. Документи з особового складу.

Харківська міжобласна контора Головного управління постачання будівельних 
матеріалів Народного комісаріату будівництва СРСР

Ф. Р-1764, 1 од. зб., 1940–1942 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації відсутні.

Баланси контори (1940). Ліквідаційні звіти контори (1941–січень 1942).

Управління постачання Харківського комунального господарства 
„Комунпромпостач”

Ф. Р-1752, 9 од. зб., 1934–1936 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації відсутні.

Відомості про постачання будівельних матеріалів підприємствам. Списки робітників
управління  (1934,  1935).  Листування  з  установами  і  підприємствами  з  питань  діяльності
(1934–1936).

Харківський обласний трест постачання промислових радіотоварів 
„Радіопромпостач” Всеукраїнського товариства друзів радіо 

Ф. Р-1419, 20 од. зб., 1933–1934 рр. Опис.

Створений  19  жовтня  1932  р.  згідно  з  постановою  президії  Харківської  ради
Всеукраїнського товариства Друзів радіо. Ліквідований 1 серпня 1934 р.

Вказівки,  інструкції  Народного  комісаріату  праці  УСРР,  товариства  Друзів  радіо
Харківського облвиконкому. Накази по тресту (1933, 1934). Промислові плани (1934). Річні
звіти  про  діяльність  і  баланси  тресту  (1934).  Статистичні  фінансові  звіти  тресту  (1934).
Інструкція  з  використання  типової  радіостанції  (1934).  Протоколи  зборів  робітників  і
службовців тресту (1933). Документи з особового складу (1934). Листування з установами і
підприємствами з питань діяльності (1933).

Контора постачання і збуту відділу місцевої промисловості Харківського 
облвиконкому

Ф. Р-4000, 53 од. зб., 1944–1950 рр. Опис.

Утворена  в  березні  1944  р.  згідно  з  Постановою  виконавчого  комітету  Харківської
обласної  ради депутатів  трудящих від 25 березня 1944 р.  для забезпечення сировиною
підприємств  місцевої  промисловості  області  і  реалізації  готової  продукції  цих
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підприємств. Ліквідована 20 листопада 1950 р. на підставі  наказу № 308 по обласному
відділу місцевої промисловості виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів
трудящих від 19 жовтня 1950 р.

Положення  про  контору  (1944).  Накази,  інструкції,  вказівки  Міністерства  місцевої
промисловості УРСР, Харківського обласного відділу місцевої промисловості, Харківського
облвиконкому (1946–1950).  Накази  по конторі  (1946–1950).  Штатні  розклади  і  кошториси
витрат  (1944–1950).  Річні  фінансові  звіти  (1944–1949).  Документи  з  особового  складу
контори (1944–1949).

Орендне підприємство Харківська товарно-сировинна фірма „Харківресурси”

Ф. Р-6412, 1742 од. зб., 1966–1993 рр. Описи.

Згідно  з  Постановою  № 1091  Ради  Міністрів  УРСР від  18  листопада  1965  р.  на  базі
управління  матеріально-технічного  постачання,  збуту  і  комплектування  Харківського
раднаргоспу було створене Харківське територіальне управління матеріально-технічного
постачання Головного управління при Ради Міністрів  УРСР по матеріально-технічному
постачанню (Головпостач УРСР, З 1978 р. – Держпостач УРСР).
Основні функції: забезпечення матеріально-технічними ресурсами підприємств і установ
області,  організація  діяльності  підприємств  і  установ оптової  торгівлі  по забезпеченню
народного господарства матеріально-технічними ресурсами.
Згідно з наказом № 151 Держпостач УРСР від 19 березня 1980 р. Харківське територіальне
управління матеріально-технічного постачання було перейменоване в Харківське головне
територіальне управління матеріально-технічного постачання.
Згідно з наказом № 12 Міністерства економіки УРСР від 20 серпня 1991 р. управління
було  реорганізоване  в  Державну  оптово-посередницьку  компанію  “Харківголовпостач”
Міністерства економіки УРСР.
Наказом № 234 Державного комітету по матеріально-технічних ресурсах від 26 липня 1993
р. компанія була перейменована в Харківську товарно-сировинну фірму “Харківресурси”.
1993  р.  рішенням  трудового  колективу  фірми  було  створене  Орендне  підприємство
Харківська товарно-сировинна фірма “Харківресурси”.

Вказівки, розпорядження Головного управління Ради Міністрів УРСР по матеріально-
технічному постачанню, Міністерств економіки України з питань основної діяльності. Накази
по  управлінню,  компанії,  фірмі.  Річні  фінансові  плани  управління,  компанії.  Річні  плани
товарообігу управління і підвідомчих установ. Річні плани капітальних вкладень управління і
підприємств.  Штатні  розклади  і  кошториси  адміністративно-господарських  витрат.  Річні
статистичні  звіти  управління  і  підвідомчих  установ  по  кадрах.  Річні  звіти  управління,
компанії  про  виконання  планів  товарообігу,  виконання  планів  експортного  постачання,  з
основної  діяльності  управління,  компанії  і  підвідомчих  установ.  Протоколи  нарад  у
Державному комітеті Ради Міністрів СРСР по матеріально-технічному постачанню, засідань
колегії Державного комітету Ради Міністрів СРСР і Головного управління при Раді Міністрів
СРСР по матеріально-технічному постачанню, засідань Ради управління, стенограми засідань
працівників  промислових  підприємств  управління.  Матеріали  по  соцзмаганню  колективів
системи, про присвоєння звання “Ударник комуністичної праці”, про нагородження орденами
та  медалями,  про  впровадження  наукової  організації  праці,  про  винахідницьку  і
раціоналізаторську роботу, про діяльність профспілкового комітету. Листування з установами
і підприємствами з питань основної діяльності.
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Управління військово-продовольчого постачання Харківської губернії

Ф. Р-2057, 1780 од. зб., 1920–1923 рр. Опис.

Відділ військово-продовольчого постачання виник 25 серпня 1920 р. згідно з “Положенням
про Особову продовольчу комісію по Харківській губернії”, затвердженим Наркомпродом і
прийнятим  на  засіданні  колегії  Опродкомгубу.  Створений  на  базі  управління
уповноваженого  Харківської  губернської  особової  контрольної  продовольчої  комісії.  З
березня  1922  р.  відділ  став   управлінням,  з  19  квітня  1922  р.  був  перейменований  у
губернський продовольчий комітет.  Розформований 17 березня 1923 р.  згідно з наказом
№16/74 Реввійськради УСРР.

Циркуляри,  вказівки  Харківського  управління  губвійскпродпостачання  з  питань
діяльності.  Накази  по  відділу  губвійськпродпостачання  (1921,  1922),  по  9  Харківському
комуністичному полку особового призначення (1921), по штабу Харківського сектору військ
внутрішньої  охорони  (1921),  по  караульному  батальйону  Кременчуцького  повітового
військового  комісаріату  (1920),  по  робітничому  полку  штабу  Української  запасної  армії
(1920),  по  польовому  запасному  шпиталю  №  890  (1921),  по  броньованому  учбовому
дивізіону  (1921),  Реввійськтрибуналу  Збройних  сил  України  та  Криму,  по  Управлінню
коменданта  157  етапу  Управління  військових  сполучень  України,  по  броньовому  поїзду
“Червоний оборонець”, по Управлінню окремого виробника робіт XI району, по Управлінню
уповноваженого  ради  робітничо-селянської  оборони  (1921),  по  школі  Червоних  старшин,
окремій  роті  зв’язку,   польовому  шпиталю  №  888,  окремому  технічному  батальйону
Української  трудової  армії,  13  армійському  авто-санітарному  загону,  по  політуправлінню
Харківського військового округу (1922), коменданта Харкова. Звіти про діяльність повітових
військкоматів  (1921),  управління  (192,  1922).  Відомості  про  ринкові  ціни  (1922),  про
діяльність чайно-хлібного пункту № 13 станції Мерефа, Харківського губернського пункту по
евакуації  населення  (1921),  про лікарсько-харчувальний пункт  № 5 станції  Харків  (1920–
1921),  про  залізничний  військово-продовольчий  пункт  станції  Люботин  (1920–1921),
Красноградський чайний пункт станції Основа (1921), санітарно-продовольчий магазин №3
Харківського губвійськпродпостачання (1920–1921), магазин № 1 станції Харків–Південний
(1920–1921) ,  чайний пункт № 70 станції  Лозова (1920–1921), продовольчий магазин № 2
(1920–1921), чайний пункт № 70 Управління червоноармійських лавок Південно-Західного
фронту (1920), чайний пункт № 384 особової продовольчої комісії Південного фронту (1920),
чайний пункт № 8 станції Нова Баварія, чайний пункт № 7 станції Люботин, чайний пункт №
12  гуртожитку  Харківського  губвійськпродпостачання  (1920–1921).  Протоколи  засідань
начальників  продовольчих  відділів  (1921).  Кошториси  витрат  і  штатні  розклади
губпродкомітету. Списки, анкети, записки робітників комітету, службовців військових частин,
політпрацівників (1920).

Повітові відділи військово-продовольчого постачання

5 фондів, 610 од. зб., 1920–1922 рр. Описи.

Виникли у вересні 1920 р. Ліквідовані переважно 1922 р.

Циркуляри,  вказівки  Народного  комісаріату  продовольства  Реввійськради  УСРР,
Харківського  губернського  відділу  військово-продовольчого  постачання,  управління
військово-продовольчого постачання УСРР з питань діяльності. Накази по відділах. (1920–
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1922).  Протоколи  засідань  трійки  по  сприянню  допомоги  голодуючим  Поволжя  (1921).
Штатні  розписи  (1921).  Політичні  довідки  про  стан  військових  частин  на  території
Охтирського  повіту  (1921).  Акти  перевірки  якості  продовольства  (1920–1921).  Списки
робітників  відділів,  анкетні  листи.  Відомості  про  діяльність  відділів,  протоколи  засідань
повітових  особових  продовольчих  комісій,  засідання  членів  і  ради  повітових
військовопродовольчих комісій,  про рух продовольчих товарів  і  фуражу. Листування щодо
перевезення, доставки, заготівлі продовольчого фуражу, встановлення твердих заготівельних
цін  по  губернії,  облік  хлібопекарень.  Акти  обстеження  військових  частин  і  установ  з
постачання продуктів (1922).

Богодухівський, ф.Р-2059, 79 од. зб., 1920–1921 рр.
Валківський, ф.Р-2060, 19 од. зб., 1920 р.
Вовчанський, Ф, Р-2502, 26 од. зб., 1921–1922 рр.
Зміївський ф.Р-2061, 161 од. зб., 1920–1922 рр.
Костянтиноградський, ф.Р-5769, 12 од. зб., 1920–1922 рр.
Куп’янський ф.Р-2065, 112 од. зб., 1920–1922 рр.
Лозівський, ф.Р-2091, 55 од. зб., 1920–1922 рр.
Охтирський, ф.Р-2058, 99 од. зб., 1920–1922 рр.
Чугуївський ф.Р-2066, 47 од. зб., 1920–1921 рр.

Продовольча база уповноваженого Харківського губернського управління військово-
продовольчого постачання по Вовчанському повіту

Ф. Р-2503, 6 од. зб., 1922 р. Опис.

Уповноважений  Харківського  губернського  управління  військово-продовольчого
постачання по Вовчанському повіту почав діяльність в кінці грудня 1921 р. – на початку
січня 1922 р. В його підпорядкуванні перебувала продовольча база. Відомостей про дату
створення бази немає.  Ліквідоване управління в березні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією
повітів, а база перейшла у підпорядкованість місцевого військового комісаріату. Точна дата
ліквідації бази відсутня.

Циркуляри, вказівки Харківського губернського управління військово-продовольчого
постачання. Накази по продовольчій базі. Списки зарахованих на продуктове забезпечення.
Листування  з  установами  і  підприємствами  з  питань  діяльності.  Документи  з  особового
складу (списки, посвідчення, заяви).

1-а  гарнізонна  хлібопекарня  Харківського  губернського  відділу  військово-
продовольчого постачання, м. Харків

Ф.Р- 4940, 18 од. зб., 1919 — 1920 рр. 

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Накази  Першої  гарнізонної  хлібопекарні  та  витяги  з  наказів  по  Харківському
губернському відділу військово-продовольчого постачання, обіжники губвійськпродпостачу,
відомості про особовий склад хлібопекарні.
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3-а  гарнізонна  хлібопекарня  Харківського  губернського  відділу  військово-
продовольчого постачання, м. Харків

Ф.Р - 4376, 5 од. зб., 1920 р.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Накази, обіжники губвідділу військово-продовольчого постачання та листування з ним
з особового складу.

Центральна  хлібопекарня  Харківського  районного  евакуаційного  пункту,
м. Харків

Ф.Р- 4898, 7 од. зб.,1921 р.

Відомості про дату створення та ліквідації не виявлені.

Накази  та  листування  з  Харківським  відділом  військово-продовольчого  постачання
про придбання матеріалів для устаткування хлібопекарень, про зарахування на постачання
продовольством та з інших питань.

Харківська обласна контора Всеукраїнського тресту Всесоюзного державного 
об’єднання кормових підприємств (“Союзпромкорм”)

Ф. Р-1335, 54 од. зб., 1931–1932 рр. Опис.

Утворена  30  травня  1931  р.  на  підставі  розпорядження  Всеукраїнської  контори
“Союзпромкорм”  від  23  травня  1931  р.  як  міжрайонна  контора  з  метою  заготівлі  та
постачання кормів для відгодівлі худоби. Згідно з розпорядженням Всеукраїнської контори
“Союзпромкорм”  Харківська  міжрайонна  контора  7  квітня  1932  р.  була  перетворена  в
обласну контору. Ліквідована 9 жовтня 1932 р. згідно з наказом по ліквідкому обласної
контори від 9 жовтня 1932 р.

Інструкції,  розпорядження  Народних  комісаріатів  праці  СРСР  і  УСРР
“Союзпромкорму”. Накази і розпорядження по конторі та заготівельних пунктах. Протоколи
нарад при уповноваженому “Союзпромкорму” України. Річні промислово-фінансові плани,
плани  заготівлі  і  постачання  кормів  підвідомчими  заготівельними  пунктами.  Звіти  про
діяльність  контори  і  підвідомчих  заготівельних  установ.  Списки  установ,  радгоспів  та
пунктів  мережі  “Союзпромкорму”  на  Україні.  Матеріали  діяльності  місцевкому  контори,
відомості з особового складу. Накази і протоколи ліквідаційного комітету.

Управління постачання Харківського обласного відділу охорони здоров’я

Ф. Р-3680, 36 од. зб., 1938–1948 рр. Опис.

Створене 1935 р. на базі сектору постачання Обласного відділу охорони здоров’я згідно з
положенням, затвердженим обласним виконавчим комітетом. Основні функції: постачання
лікувальних  і  дитячих  установ  області.  Ліквідовано  згідно  з  рішенням  Державної
кошторисної комісії Ради Міністрів СРСР від 1 квітня 1948 р. за № 1-9614, з 20 квітня
1948 р.
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Інструкції,  розпорядження,  вказівки  Управління  постачання  Міністерства  охорони
здоров’я УРСР. Фінансові плани. Плани товарообігу продукції і постачання її. Річні звіти про
діяльність  управління.  Баланси  і  бухгалтерські  звіти  управління.  Штатні  розклади  і
кошториси витрат. Протоколи виробничих нарад. Документи з особового складу.

Харківське обласне відділення Української контори постачання для курортів і 
торгівлі „Хароблкурортпостачзбут”

Ф. Р-1459, 269 од. зб., 1933–1935 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідацію відсутні.

Циркуляри,  інструкції  Комітету  заготівель  Ради  Народних  Комісарів  СРСР  по
заготівлі,  постачанню,  ціноутворенню  (1933–1935).  Накази  по  відділенню.  Річні  плани
розвитку торговельної мережі і громадського харчування (1933–1934). Річні плани з торгівлі
(1934). Річний баланс (1933). Річні звіти відділення про фінансово-господарську діяльність
(1933–1934).  Відомості  про  кількість  відпочиваючих,  контингент  санаторіїв  і  будинків
відпочинку  (1933–1934),  про  укладання  договорів  з  установами  (1934).  Акти  обстеження
будинків відпочинку (1933). Кошториси адміністративно-управлінських витрат (1933).

Харківська міжобласна контора Головного управління постачання Міністерства 
харчової промисловості СРСР

2 фонди, 108 од. зб., 1934–1957 рр. Описи.

Точну дату утворення не встановлено, але відомо, що контора відновила свою діяльність у
вересні  1943  р.  Згідно  з  Указом  Президії  Верховної  Ради  СРСР від  15  липня  1946  р.
контора була розділена на 2 контори: Харківську контору Головпостачання Міністерства
харчової  промисловості  УРСР  і  Харківську  контору  Головпостачання  Міністерства
смакової промисловості УРСР. З 20 січня      1949 р. контори були об’єднані.  Згідно з
розпорядженням  № 139710-р Ради Міністрів  СРСР від     27 жовтня 1953 р.  разом з
Харківськими  конторами  Головрибпостачання  і  Головм’ясомолпрому  контора  була
об’єднана  в  єдину  Харківську  контору  Головпостачання.  З  травня  1954  р.  у  зв’язку  з
виділенням  контор  Головрибпостачання  і  Головм’ясомолпрому,  контора  стала  існувати
самостійно.  Основні  функції:  матеріально-технічне  забезпечення  підприємств
Міністерства  промисловості  продовольчих  товарів  СРСР.  Ліквідована  контора  згідно  з
наказом № 64 “Укрголовхарчозбутсировини” від 20 грудня 1957 р. з 1 січня 1958 р.

Накази  по  конторі  (1934–1957).  Річні  плани  контори  з  товарообігу  (1955),  з  праці
(1954), фінансові плани (1955–1957). Річні звіти про діяльність (1945–1957). Ліміти з праці
(1955–1957). Штатні розклади (1946–1957). Кошториси витрат (1946–1957). Положення про
контору  (1947).  Посадові  інструкції  про  обов’язки  працівників  контори  (1947–1957).
Документи з особового складу (1944–1956). 

Харківська міжобласна контора, ф.Р-5056, 103 од. зб., 1934-1957 рр.
Харківська міжобласна контора, ф.Р-5057, 103 од. зб., 1946-1948 рр.
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Харківська обласна контора Всесоюзного тресту постачання і виробництва тари 
для плодоовочевої промисловості і торгівлі

Ф. Р-1423, 18 од. зб., 1932–1934 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації відсутні.

Вказівки, інструкції Народного комісаріату постачання СРСР, Всеукраїнської контори
“Союзплодовоовочтара”,  Всесоюзного тресту постачання і виробництва тари для плодово-
овочевої  промисловості  і  торгівлі.  Промислово-фінансові  плани  контори  (1932–1933).
Кошториси  витрат,  баланси,  бухгалтерські  довідки  районних  пунктів,  баз  контори  (1932).
Довідки,  посвідчення  робітників  контори  (1932).  Накази  по  тарній  базі  (1933).  Списки
робітників контори (1932). Листування з установами, організаціями з питань діяльності. Акти
переобліку  будівель  та  споруд,  міжрайонних  баз  контори,  акти  перевірки  фінансово-
господарської діяльності районних баз контори (1933).

Харківська міжобласна контора Всесоюзного тресту постачання цукрової 
промисловості „Союзцукорремпостач”

Ф. Р-3945, 29 од. зб., 1944–1947 рр. Опис.

Створена згідно з розпорядженням Ради Народних Комісарів СРСР від 23 квітня 1944 р. №
6291-р.  Основні  функції:  матеріально-технічне  постачання  підприємств  тресту
“Укрцукорремпостач”.
Ліквідована згідно з наказом по тресту “Укрцукорремпостач” Міністерства харчової 
промисловості СРСР від 24 грудня 1949 р. № 182 з 1 січня 1950 р.

Накази,  інструкції,  вказівки  Народного  комісаріату  харчової  промисловості  СРСР,
Головного управління цукрової промисловості, Всесоюзного тресту “Союзцукорремпостач”.
Накази по конторі. Фінансові плани і звіти. Звіти по кадрах. Штатні розклади і кошториси
витрат. Списки особового складу контори.

Контора постачання Харківського цукробурякотресту Міністерства харчової 
промисловості СРСР

Ф. Р-4654, 53 од. зб., 1943–1949 рр. Опис.

Дата створення не встановлена. Відновила свою роботу контора 16 вересня 1943 р. після
визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників. Основні функції: постачання
обладнання,  матеріалів  підприємствам  цукрової  промисловості  Харківського
цукробурякотресту. Припинила діяльність згідно з наказом  № 1550 Міністерства харчової
промисловості СРСР від 8 грудня 1949 р.

Обіжники,  інструкції  Народного  комісаріату  харчової  промисловості  УРСР,
Міністерства харчової промисловості СРСР, УРСР, Харківського цукробурякотресту. Накази
по конторі. Річні звіти про діяльність. Положення про контору (1943). Баланси, бухгалтерські
звіти.  Кошториси  витрат  і  штатні  розклади.  Акти  обстеження  діяльності  контори  (1949).
Документи  з  особового  складу.  Акти  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими
загарбниками господарству контори (1943, 1944).
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Відділи робочого постачання виробничих підприємств м. Харкова (ОАФ)

Ф. Р-6361, 3597 од. зб., 1943–1951 рр. Описи.

Відділи робочого постачання виробничих підприємств м. Харкова були створені згідно з
постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 4 травня 1942 р. № 617-316. Почали свою
діяльність  ці  установи  після  визволення  міста  Харкова  від  німецько-фашистських
загарбників     1943 р. Основні функції: організація і постачання товарів і продуктів для
робітників підприємств і членів їх родин через мережу своїх магазинів, столових, буфетів.
Ліквідація відділів робочого постачання почалася з 1950 р. , закінчилася  1954 р.
До складу об’єднаного архівного фонду відділів робочого постачання увійшли матеріали
підприємств: Харківського заводоуправління промбудматеріалів, заводу “Червоний хімік”,
Харківського  коксохімічного  заводу,  заводу  “Комунальник”,  заводу  підйомно-
транспортного  обладнання  ім.  Леніна,  обласного  управління  лісового  господарства,
державного  миловарного  заводу,  заводу  “Світло  шахтаря”,  заводу  “Серп  і  молот”,
Турбогенераторного  (Турбінного)  заводу  ім.  Кирова,  хлібозаводу  №  3,  Українського
автогенного заводу,  Харківського обласного паливного тресту,  Харківського будівельно-
монтажного тресту № 4, тресту “Південавтопромбут”,  тресту “Південспецбуд”,  окремої
будівельної  монтажної  частини  №  26  тресту  “Південтяжбуд”,  окремої  будівельно-
монтажної  частини  №  4  тресту  “Південсантехбуд”,  обласного  управління
промбудматеріалів, Всесоюзного інституту содової промисловості, Велосипедного заводу.

Обіжники,  розпорядження,  інструкції  Народних  комісаріатів  СРСР,  обласного  і
міського відділів торгівлі. Розпорядження, накази по відділах. Виробничо-фінансові плани,
плани  товарообігу.  Положення  про  відділи.  Протоколи  засідань  кваліфікаційних  комісій.
Річні звіти про діяльність, баланси, статистичні звіти. Штатні розклади і кошториси витрат.
Матеріали  про  товарообіг  продукції  і  товарів.  Протоколи  нарад  робітників  відділів,
виробничих нарад. Документи про участь колективів у соціалістичному змаганні. Документи
з особового складу.

Харківська організаційно-відособлена база майна зв'язку особих поставок 
Міністерства зв'язку СРСР

Ф. Р-4364, 504 од. зб., 1945–1953 рр. Опис.

Створена  згідно  з  наказом  №  401  Міністерства  зв’язку  СРСР  від  14  вересня  1945  р.
Займалась  прийманням,  відправкою  вантажів,  зберіганням  на  складах  матеріальних
цінностей. Ліквідована    26 вересня 1953 р. згідно з наказом № 26 начальника Головного
управління матеріально-технічного постачання Міністерства зв’язку СРСР від 12.червня
1953 рр.

Накази,  вказівки  Народного  комісаріату  зв’язку  СРСР,  Міністерства  зв’язку  СРСР,
Республіканської  відособленої  бази  з  питань  основної  діяльності  (1945–1953).  Накази,
розпорядження по базі (1946–1953). Протоколи виробничих нарад (1948–1951). Положення
про  республіканську  відособлену  базу  (1945).  Акти  надходження  трофейного  обладнання.
Квартальні звіти про чисельність, фонд заробітної плати (1949–1953). Річні звіти бази про
фінансово-господарську  діяльність  (1946–1952).  Штатні  розклади  бази  (1945–1953).
Кошториси  адміністративно-управлінських  витрат  (1945–1947).  Документи  з  особового
складу (1946–1953).
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Богодухівська міжрайонна база сільськогосподарського постачання Харківської 
обласної контори сільськогосподарського постачання

Ф. Р-5329, 75 од. зб., 1944–1957 рр. Опис.

Створена в грудні 1939 р. згідно з  постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 31
грудня      1939 р. № 1597. Основні функції: постачання сільськогосподарських машин і
реманенту  для  колгоспів,  МТС  Богодухівського  і  Краснокутського  районів.
Підпорядковувалась  база  Харківській  обласній  конторі  сільськогосподарського
постачання, з 15 червня 1946 р. – Харківській обласній конторі “Техкультхімпостачання,”,
з  1  червня  1947  р.  –  Харківській  обласній  конторі  сільськогосподарського  постачання.
Ліквідована  7  квітня  1958  р.  наказом  №  19  по  Харківській  обласній  конторі
сільськогосподарського постачання.

Накази по базі. Торговельно-фінансові плани. Статут бази (1946). Штатні роклади і
кошториси витрат. Плани капітальних вкладень (1953–1956). Документи з особового складу.

Харківська міжобласна контора Головного управління зі збуту продукції 
(Головзбут) Народного комісаріату загального машинобудування СРСР

Ф. Р-1822, 141 од. зб., 1937–1941 рр. Опис.

Утворена  25  січня  1937  р.  на  підставі  розпорядження  Народного  комісаріату  важкої
промисловості  СРСР  від  16  січня  1937  р.  До  8  квітня  1939  р.  існувала  під  назвою
Харківська  контора  Головного  управління  із  збуту  товарів  широкого  вжитку
(Головширвжиток).  8 квітня 1939 р.  згідно з  наказом треста  із  збуту виробів широкого
вжитку  (Металозбутширвжиток)  Наркомату  загального  машинобудування  СРСР
перейменована  в  Харківську  міжобласну  контору  цього  тресту;  з  1  серпня  1940  р.  на
підставі наказу Народного комісаріату загального машинобудування СРСР від 16 травня
1940  р.  і  Головзбуту  цього  Наркомату  від  29  липня  1940  р.  була  реорганізована  в
Харківську  міжобласну  контору  Головзбуту  Народного  комісаріату  загального
машинобудування СРСР. Ліквідована 16 квітня 1941 р. наказом Головзбуту від 29 березня
1941 р.

Накази,  розпорядження,  вказівки  Наркомату  загального  машинобудування  СРСР,
управлінь  “Головзбуту”,  “Головширвжитку”  (1937–1941).  Накази  по  конторі  (1937–1941).
Плани товарообігу і завозу товарів широкого вжитку (1937–1940). Річні звіти контори про
діяльність (1936–1940). Річні звіти баз, магазинів, майстерень контори (1937, 1938). Баланси і
звіти  про діяльність  Харківської,  Сімферопольської,  Ворошиловградської,  Маріупольської,
Артемівської,  Краматорської,  Запорізької,  Криворізької,  Макіївської  контор
“Головширвжитку”  (1936–1939).  Протоколи  виробничих  і  технічних  нарад  працівників
Харківської  контори (1937–1938).  Стенограма  наради  директорів  підприємств,  завідуючих
магазинами  і  базами  “Металоширвжитку”  (1939).  Штатні  розклади  контори  (1939,  1941).
Документи  про  соціалістичне  змагання  працівників  системи  (1936–1940).  Кошториси
контори  по  капітальному будівництву  (1937–1940).  Документи  з  особового  складу  (1937–
1941).
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Харківська міжобласна контора Головного управління із збуту продукції 
електротехнічної промисловості „Головелектрозбут” Міністерства 
електротехнічної промисловості СРСР

Ф. Р-4707, 115 од. зб., 1943–1950 рр. Опис.

Створена  1932  р.  на  базі  Харківського  відділу  Всесоюзної  електротехнічної  контори
“Союзелектропромзбут”  Наркомату  важкої  промисловості  СРСР.  З  1937  р.
підпорядковується  Наркомату  електростанцій  СРСР,  з  1939  р.  –  Наркомату
електропромисловості.  До  1  жовтня  1941  р.  існувало  як  відділення  Головелектрозбуту.
Припиняло діяльність в роки війни. Відновило діяльність з 1 жовтня 1943 р. З 1947 р.
існувало  як  Міжобласна  контора  Головелектрозбуту  Міністерства  електротехнічної
промисловості СРСР.

Накази  по  конторі  (1943–1950).   Накази  по  імпортній  базі  контори  (1946)  Плани
товарообігу (1944–1949). Фінансові плани контори (1944). Штатні розклади контори (1943–
1950).  Річні  звіти  контори  про  діяльність  (1943–1949).  Кошториси  витрат  (1944–1947).
Документи з особового складу (1944–1950).

Харківська  міжобласна контора  Головного управління постачання м'ясної  та  
молочної  промисловості  “Укрголовм'ясомолпостач”  Міністерства  м'ясної  і  
молочної промисловості УРСР

Ф.Р -3994, 136 од.зб., 1943 — 1950 рр. Описи.

Створена  у  серпні-вересні  1939  р.  Забезпечувала  підприємства  м'ясомолочної
промисловості технічними засобами, устаткуванням та припасами.

Відновила діяльність після звільнення Харкова на підставі наказу Наркомату м'ясної і
молочної промисловості від 28 вересня 1943 р. № 56-а. 

За період діяльності перейменувань та реорганізацій контори не було.
На підставі  розпорядження  Ради  Міністрів  УРСР від  9  липня  1950 р.  № 752-р  та

наказу Міністерства м'ясомолочної промисловості УРСР від 28 липня 1950 р. № 576
контора ліквідована.

Накази  управління  “Укрголовм'ясомолпостач”  (1943-1950),  накази  по  Харківській  
конторі (1943-1950), штатні розписи та кошториси контори (1943-1950), накази   про

надання відстрочок від мобілізації до Червоної армії (1943), про організацію підготовки
керівного та рядового складу груп самозахисту (1946), статут контори (1945);  річні
плани (1947) та звіти про роботу (1947).

Накази Головного управління постачання УРСР про ліквідацію контори та матеріали
з ліквідації (1950). Особові справи працівників контори (1944-1950).

Харківська обласна контора збуту м’ясної і молочної продукції Міністерства 
м’ясної і молочної промисловості СРСР

Ф. Р-3878, 177 од. зб., 1943–1948 рр. Опис.

Розпочала свою діяльність 1939 р. Ліквідована 30 вересня 1949 р. згідно з наказом № 1332
Міністерства м’ясної і молочної промисловості СРСР від 29 липня 1949 р.
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Накази  Міністерства  м’ясомолочної  промисловості  УРСР,  постанови  Харківського
облвиконкому (1946–1948). Накази по конторі  (1943–1947). Плани з праці (1945–1947), по
капітальних вкладеннях (1946, 1947). Річні звіти контори про діяльність (1945–1948). Звіти
про збут продукції (1944–1948). Річні звіти з праці контори (1944–1946). Списки працівників
(1944–1947). Протоколи засідань атестаційної комісії (1947). Штатні розклади контори (1946–
1947).  Прейскуранти  роздрібних  цін  на  м’ясо,  сир  (1944).  Листування  з  Українською  і
Київською  конторами  з  питань  основної  діяльності,  про  штати,  надання  кредитів  та  ін.
Документи з особового складу контори (1946–1949).

Харківська міжобласна збутова контора Головного управління торгівлі цукром, 
кондитерськими виробами і чаєм „Головцукорторг” Міністерства легкої і 
харчової промисловості СРСР

Ф. Р-4720, 125 од. зб., 1943–1954 рр. Опис.

Згідно з наказом № 733 Народного комісаріату харчової промисловості СРСР від 8 вересня
1943  р.  відновила  діяльність  Харківська  міжобласна  контора  Головного  управління
цукрової  промисловості  „Головцукор”.  Основні  функції:  постачання  цукру  в  області  і
райони  УРСР,  визволених  від  німецької  окупації,  керівництво  і  контроль  за
відвантаженням,  збереженням  цукру  на  складах.  Згідно  з  наказом  №  40  Міністерства
внутрішньої  і  зовнішньої  торгівлі  СРСР від 28 серпня  1953 р.  контора підпорядкована
Головному  управлінню   торгівлі  цукром,  кондитерськими  виробами  і  чаєм
„Головцукорторг”  Міністерства  легкої  і  харчової  промисловості  СРСР.  Припинила
діяльність контора згідно з постановою № 2137 Ради Міністрів СРСР від 16 жовтня 1954
р.

Накази  по  конторі  (1943–1954).  Річний  план  контори  по  завезенню  цукру  (1950).
Протоколи виробничих нарад працівників  контори (1943–1952).  Річні  звіти про діяльність
контори і підвідомчих баз (1945–1954). Річні баланси контори (1945–1953). Штатні розклади і
кошториси  витрат  (1949–1953).  Атестаційні  листки  робітників  контори  (1949).  Списки
робітників  контори  і  підвідомчих  баз  (1946–1947).  Документи  з  особового  складу  (1944–
1954).

Харківська обласна збутова контора „Головторгплодоовоч”

Ф. Р-4722, 92 од. зб., 1944–1954 рр. Опис.

Дата створення контори не встановлена. Відновила свою діяльність контора в лютому 1944
р. Основні функції: реалізація консервної продукції через торговельну мережу області. З
жовтня      1953  р.  отримала  назву  –  Харківська  обласна  збутова  контора
“Головторгплодоовоч”  Міністерства  торгівлі  УРСР.  Ліквідована  згідно  з  наказом
Міністерства торгівлі СРСР від 16 жовтня 1954 р.        № 1100.

Накази і розпорядження по конторі. Фінансові плани, баланси. Річні звіти контори про
діяльність. Штатні розклади і кошториси витрат. Титульні списки капітальних робіт. Списки
робітників контори. Документи з особового складу.
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Харківська контора Головного управління із збуту будівельних матеріалів 
„Головбудзбут” Народного комісаріату промисловості будівельних матеріалів 
СРСР

Ф. Р-3948, 6 од. зб., 1938–1941 рр. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації контори відсутні.

Вказівки,  інструкції  Наркомату  промисловості  будівельних  матеріалів  СРСР (1941).
Протоколи засідань  ради по соціальному страхуванню місцевого комітету  контори (1941).
Протоколи засідань балансової комісії контори (1941). Річний звіт контори по кадрах (1941).
Звіт контори про завіз скла (1940). Розрахункові відомості по нарахуванню зарплати (1941).
Листування  з  установами,  підприємствами  з  питань  діяльності.  Акти  приймання-передачі
справ контори (1938–1941).

Куп’янська розподільча база Харківського обласного відділення 
„Союзнафтозбут”

Ф. Р-3574, 1 од. зб., 1935 р. Опис.

Відомості про дату створення і ліквідації бази відсутні.

Відомості про нарахування заробітної плати робітникам бази (1935).

Харківський млин транспортного споживчого товариства Донецьких залізниць,
м. Харків

Ф.Р-4418, 4 од.зб., 1924 — 1925 рр.

Дати організації та припинення діяльності не виявлені.

Книга реєстрації нещасних випадків. Списки робітників та службовців млина.
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Розділ 14. КООПЕРАТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Рада Харківських крайових (обласних) кооперативних з`їздів 
Харківський губернський та окружний кооперативні комітети (Губкооперком, 
Окркооперком)
Канцелярія старшого інспектора Головного управління у справах промислової та 
споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Харківській області
Харківські міська та окружна спілки житло орендних і житлобудівних 
кооперативів
Харківська обласна спілка житло-орендних і житлобудівних кооперативів 
(Облжитлоспілка) 
Спілка житло-орендних кооперативів Жовтневого району Харкова 
(райжитлоспілка)
Харківська кредитна спілка кооперативів (Союзбанк)
Харківське окружне товариство сільськогосподарського кредиту (“Окрсільбанк”)
Куп’янська окружна спілка сільськогосподарських та кредитних кооперативів 
(“Сільгоспкредитспілка”)
Харківське окружне ощадно-позичкове кооперативне товариство інвалідів 
(Кустпромкредит)
Харківська губернська спілка робітничо-селянських споживчих товариств 
(губспілка), її агентства, контори, товариства, відділення, спілки (ОАФ)
Контора та агентства спілок і товариств споживчої кооперації Куп’янського і 
Харківського округів (ОАФ)
Харківська обласна спілка споживчих товариств (Облспоживспілка), її артілі, бази, 
кооперативи та товариства  (ОАФ)
Районні споживчі спілки (райспоживспілки)
Харківська контора Всеукраїнського об`єднання торгівлі бакалійним крамом 
(Вукоопбакалія)
Харківське губернське виробничо-споживче кооперативне об`єднання інвалідів 
громадянської війни, праці та сімей червоноармійців („Праця інваліда”)
Харківське окружне і районне кооперативні об`єднання інвалідів (Окріко, 
райкоопінспілка)
Харківські обласні об`єднання кооперації інвалідів
Харківська губернська спілка промислових кооперативів її артіль та майстерня
Спілки, товариства і артілі промислової кооперації Ізюмського та Харківського 
округів (ОАФ)
Харківська міжрайонна багато-промислова спілка промислових кооперативів 
(Міжрайпромспілка), її промислово-кредитна спілка та відділення „Кустарспілка”
Харківська обласна рада промислової кооперації (Облпромрада) та її артілі (ОАФ)
Харківська обласна спеціальна спілка транспортних, грабарських і 
автотранспортних промислових кооперативів (Облтрансграбпромспілка) та її 
артіль „Транспорт”
Харківська обласна спілка гірничо-будівельних промислових кооперативів 
(Облгірничобудпромспілка)
Харківська обласна спілка торф`яних промислових кооперативів 
(Облторфпромспілка)
Харківська промислова спілка металообробної і меблевої промисловості 
(Металомеблепромспілка)
Харківська обласна текстильно-трикотажна промислова спілка 
(Облтекстильтрикотажпромспілка)
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Харківська обласна   металопромислова спілка (Облметалпромспілка)
Харківська обласна багатопромислова спілка (Облбагатопромспілка)
Харківські обласна та міська  шкіряно-взуттєві промислові спілки     
(Облшкірпромспілка, Міськшкірпромспілка)
Харківська обласна спілка хімічних промислових кооперативів 
(Облхімпромспілка)
Харківська хімічна промислова спілка (Облхімпромспілка)
Харківська обласна харчова промислова спілка (Облхарчпромспілка)
Харківська міжобласна  художньо-промислова спілка (Міжоблхудожпромспілка)
Харківська обласна швейна промислова спілка (Облшвейпромспілка)
Харківська обласна спілка промислових кооперативів з  виробництва будівельних 
матеріалів і торфу (Облбудторфпромспілка)
Харківська побутова промислова спілка (Побутпромспілка)
Харківська текстильна промислова спілка (Текстильпромспілка)
Харківська окружна спілка сільськогосподарських товариств і її контора, пункт, 
товариства, уповноважені сільськогосподарської кооперації (ОАФ)
Правління Харківської міської спілки робітничих кооперативів (міськробкооп)
Харківський центральний робітничий кооператив (Церобкооп, ХЦРК)
Харківське споживче товариство (ХСТ) Всеукраїнського з’їзду споживчої 
кооперації
Харківські обласні установи оптово-роздрібної кооперативної торгівлі
Виробничі кооперативні організації
Військова кооперація
Закрите акціонерне товариство “Харківська кондитерська фабрика”
Закрите акціонерне товариство “Харківресурси”
Відкрите акціонерне товариство “Харківмолпром”
Акціонерне товариство “Харківська фабрика “Україна”
Відкрите акціонерне товариство “Харківський завод ”Електробритва”   
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Розділ 14. КООПЕРАТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Рада Харківських крайових (обласних) кооперативних з`їздів 

Ф. Р – 4821, 186 од. зб., 1918–1920 рр. Опис.

На  I Харківському  крайовому  з`їзді,  19–21  травня  1918  р.  була  заснована  Рада
Харківських крайових кооперативних з`їздів, затверджено статут та обрано ревізійну
комісію.
Рада була виконавчим органом і в період між з`їздами виконувала його постанови та
звітувала з`їзду.
Припинила діяльність у 1920 р. у зв`язку з утворенням Південного бюро ВЦРПС.

Протоколи, бюлетені та журнали засідань крайових кооперативних з`їздів, Харківської
обласної  ради  кооперативних  з`їздів,  обласного  інструкторського  бюро.  Листування  з
кооперативними  організаціями  з  основної  діяльності  та  особового  складу.  Відомості  про
членські внески, склад та списки учасників з`їздів. Статути спілок, товариств, кооперативів,
артілей.

Харківський  губернський  та  окружний кооперативні  комітети  (Губкооперком,
Окркооперком)

2 Фонди ,728 од. зб., 1922–1930 рр. Описи.

Губернський  кооперативний  комітет  заснований  30  червня  1922  р.  на  підставі
Постанови               Раднаркому УРСР від 31 січня 1922 р. про Головний та губернські
кооперативні  комітети.  Його  завданням  було  керівництво  діяльністю  всіх
кооперативних  організацій  і  реєстрація  їх  статутів  у  губернії.  Складався  з
представників  губвиконкому,  ряду  губернських  установ,  Вукоспілки  і
губпрофспілки.
У серпні 1925 р. був ліквідований і замість нього засновано окружний кооперативний
комітет. Ліквідований наприкінці 1930 р.

Протоколи засідань  губкооперкому і  реєстраційної  комісії  при ньому;  листування  з
Головкооперкомом  з  приводу  директив  щодо  кооперації  та  утворення  кооперативних
організацій. Справи окружних і районних промислових, сільськогосподарських, споживчих
кооперативних  спілок  та  об`єднань  інвалідів  Харківського,  Сумського,  Ізюмського  та
Куп`янського округів з їхніми статутами та звітами про діяльність             (ф. Р – 1954);
статути  промислових  артілей  житлових  і  житлобудівних  кооперативів.  У  фонді
окркооперкому є справи із статутом добровільних товариств, зареєстрованих Міжвідомчою
комісією у справах товариств і спілок при Харківському окрвиконкомі (Мікосо). 

Харківський  губернський  кооперативний  комітет   ф.Р  –  1954,  467  од.  зб.,  1922–
1927 рр. 
Харківський окружний кооперативний комітет ф.Р-1953, 261 од. зб., 1923–1930 рр.
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Канцелярія старшого інспектора Головного управління у справах промислової та
споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Харківській області

Ф. Р – 3949, 337 од. зб., 1947–1950 рр. Описи.

Заснована 1 березня 1947 р. на підставі положення про Головне управління у справах
промислової та споживчої кооперації. Завданням установи було контролювати роботу
кооперативних організацій, стежити за точним дотриманням артілями своїх статутів.
Ліквідовано 5 серпня 1950 р.

Квартальні плани і річні звіти про роботу апарату канцелярії старшого інспектора по
Харківській  області;  доповідні  записки  Головному  управлінню  у  справах  кооперації  про
проведені  обслідування  артілей.  Матеріали  обслідування  ревізій  обласних  і  районних
об`єднань  та  окремих  артілей  промислової,  споживчої  та  інвалідної  кооперації,  акти,
постанови і вказівки старшого інспектора щодо ліквідації виявлених недоліків і зловживань.
Стенограма республіканської наради старших інспекторів УРСР (липень 1949); дислокаційні
списки  кооперативних  організацій  Харківської  області.  Протоколи  виробничих  нарад
працівників канцелярії старшого інспектора.

Харківські  міська  та  окружна  спілки  житлових  та  житло-орендних  і
житлобудівних кооперативів

2 фонди, 377 од. зб.  1924–1931 рр. Описи.

Харківська  міська  спілка  житлових кооперативів  організована  на  підставі  постанов
Комітету  внутрішньої  торгівлі  СРСР  і  першого  Всесоюзного  з`їзду  житлової
кооперації, який відбувся в Москві в грудні 1923 р. Наприкінці 1927 р. реорганізована
в Харківську окружну спілку житлових кооперативів. Керувала організацією житло-
орендних  і  житлобудівних  кооперативів,  наглядала  за  діяльністю  їх  правлінь,
будівництвом та використанням житлової площі. Окружна спілка припинила роботу в
жовтні  1930 р.  у  зв`язку з  ліквідацією Харківського округу і  в Харкові  знову була
організована міська спілка, яка існувала до утворення в 1932 р. Харківської області.

Протокол  першого  Всесоюзного  з`їзду  житлової  кооперації  від  14  грудня  1923  р.,
проект положення ЦВК і Раднаркому СРСР про житлову кооперацію та інші матеріали щодо
організації  її  центральних  органів.  Протоколи  загальноміських  зборів  уповноважених
житлових кооперативів  Харкова,  правлінь житлокооперативів  і  загальних зборів їх членів,
районних бюро окружної житлоспілки по  Харкову та різних нарад при окржитлоспілці. Акти
обслідувань  житлових  кооперативів.  Статути  і  протоколи  житлобудівних  кооперативів
„Науковий робітник”, „Колективізатор” тощо та матеріали щодо їх будівництва. Справи та
матеріали про капітальний ремонт будівель житло-орендних кооперативів.  Проект кодексу
правил планування населених пунктів з графічними схемами до нього, складений Народним
комісаріатом внутрішніх справ (1928).

Харківська міська спілка  житлових кооперативів (міськжитлоспілка), ф.Р -1401,  34
од. зб., 1924–1927, 1931 рр.
Харківська  окружна  спілка  житло-орендних  і  житлобудівних  кооперативів,      ф.Р -
1402, 343 од. зб., 1927–1930 рр.
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Харківська  обласна  спілка  житло-орендних  і  житлобудівних  кооперативів
(Облжитлоспілка)

Ф. Р – 1451,  1262 од. зб. , 1931–1936 рр. Описи.

Заснована на підставі Постанови Всеукраїнської спілки житлових кооперативів від 23
лютого       1932  р.  у  зв`язку  з  організацією  області.  При  облжитлоспілці  були
виробництва будівельних матеріалів, житлобудівельна та монтажна контори. Їй були
підпорядковані районні житлоспілки.
Ліквідована в серпні 1936 р.

Положення про житлову кооперацію.  Директиви та  розпорядження облжитлоспілки
районним  спілкам  і  житлокооперативам;  постанови  та  розпорядження  Харківського
обласного  та  міського  виконавчих  комітетів  з  питань  житлобудівництва  та  житлової
кооперації.  Списки  житлових  кооперативів   Харкова  (1933–1934).  Протоколи  правління
облжитлоспілки  (1935),  її  науково-технічної  ради  та  організаційного  відділу.  Протоколи
районних  конференцій  житлокооперативів,  правлінь  кооперативів  і  правлінь  районних
житлоспілок.  Плани,  контрольні  цифри  і  виробничі  кошториси  капітального  будівництва.
Бюджет облжитлоспілки на 1934 р., зведений бюджет житло-орендних кооперативів на 1935
р.,  протоколи  бюджетної  комісії  (1933,  1935);  фінансові  плани  і  кошториси  районних
житлоспілок,  промислово-фінансові  плани  підприємств  будівельних  матеріалів  і  зведений
звіт  про  їх  роботу  (1934).  Річні  звіти  житлокооперативів,  зведені  заключні  баланси
облжитлоспілки  та  облжитлобудівельної  контори.  Матеріали  (плани,  звіти,  відомості)  про
культмасову  та  побутову  роботу  правлінь  житлокооперативів.  Акти  обслідувань  роботи
районних житлоспілок, житлобудівельних кооперативів, доповідна записка уповноваженого
Радянського  контролю  про  результати  перевірки  роботи  облжитлоспілки  (1935).  Справи
житлобудівних  кооперативів  „Металіст”,  „Профробітник”,  „Здоров`я”  та  інших  з  їх
статутами, протоколами, технічною документацією та відомостями про виконання програм
будівництва й заселення нових будинків. Протоколи засідань місцевкому і загальних зборів
співробітників  обласної  спілки  житлових  кооперативів.  Списки  та  особові  картки  членів
профспілки. Матеріали ліквідаційної комісії облжитлоспілки та підлеглих їй установ.

Спілка  житло-орендних  кооперативів  Жовтневого  району  Харкова
(райжитлоспілка)

Ф. Р – 4501, 221 од. зб., 1932–1937 рр. Опис.

Заснована в березні 1932 р. Керувала роботою житлокооперативів Жовтневого району
Харкова.  Припинила  роботу  наприкінці  1937  р.  у  зв`язку  з  ліквідацією  системи
житлової кооперації.

Постанови  і  розпорядження  Харківської  обласної  спілки  житлових  кооперативів;
розпорядження  і  протоколи  Харківської  міської  житлоспілки,  протоколи  нарад  правління
райжитлоспілки та зборів колективу її працівників, протоколи районної конференції правлінь
житлокооперативів  і  загальних  зборів  членів  деяких  кооперативів.  Річні  звіти  і  баланси
райжитлоспілки, річні плани і звіти житлокооперативів Жовтневого району.
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Харківська кредитна спілка кооперативів (Союзбанк)

Ф. Р- 2777, 883 од. зб., 1918–1920 рр. Описи.

Заснована в січні 1918 р. після реєстрації її статуту окружним судом 12 грудня 1917 р.
Об`єднувала  кооперативні  організації  всіх  видів  і  обслуговувала  Харківську,
Полтавську,  Катеринославську,  Воронезьку,  Курську,  Таврійську губернії  та  область
війська  Донського.  Займалась  кредитуванням  своїх  пайовиків,  постачанням  їх
товарами та збутом товарів, вироблених кооперативними організаціями , що входили
до  спілки.  Союзбанк  також  займався  заготівлею  та  здачею  продовольчим  органам
сільськогосподарських продуктів.
На  підставі  декрету  Раднаркому  УСРР  від  10  серпня  1920  р.  і  Постанови
Головкооперкому від          6 вересня 1920 р. кредитна спілка була ліквідована шляхом
приєднання до сільськогосподарської секції Вукоопспілки.

Накази та інструкції Союзбанку про хлібні операції,  роботу кооперативів, заготівлю
фуражного зерна та інше. Циркуляри Ради Всеросійських кооперативних з`їздів про вступ
Союзбанку до членів ради. Листування з Урядом Скоропадського, артілями, товариствами та
іншими установами про постачання продуктів харчування,  сільськогосподарських машин і
обладнання, оплату товарів. Документи (акти, звіти) інструкторів про обстеження кредитних
кооперативів.  Статути,  протоколи загальних  зборів  та  їх  програми,  плани,  звіти,  баланси,
списки артілей, товариств, кооперативів, спілок , що  входили до Союзбанку.

Харківське окружне товариство сільськогосподарського кредиту (Окрсільбанк)
 
Ф. Р-932, 19 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Харківське окружне товариство було організоване 14 грудня 1922 р.
Діяло в період існування Харківського округу.

Постанови, директиви Центрального сільськогосподарського банку СРСР, 
Всеукраїнського сільбанку.  Протоколи засідань правлінь Українського банку 
сільськогосподарського кредиту. Листування з різними установами про посівну компанію, 
чистку апарату, відстрочки військовозобов’язаним. Анкети співробітників “Окрсільбанку”.

Куп’янська  окружна спілка  сільськогосподарських та кредитних кооперативів
(“Сільгоспкредитспілка”)

Ф. Р-3648, 15 од. зб., 1923 –1930 рр. Опис.

Дати існування не встановлені

Циркуляри та інструкції Всеукраїнської спілки сільськогосподарсько - кредитної та 
кустарно-промислової кооперації, окрвиконкому щодо проведення контрактації хлібу, 
обслідування роботи кооперативів, чистки апарату управління кооперативних установ, 
військової підготовки співробітників кооперативів.

593



Харківське  окружне ощадно-позичкове  кооперативне  товариство  інвалідів
(Кустпромкредит)

Ф. Р – 1446, 74 од. зб., 1925–1930 рр. Опис.

Засноване  в  жовтні  1925  р.  на  підставі  Постанови  зборів  засновників;  почало
діяльність  17 листопада 1925 р. Мало завданням зберігати внески членів товариства
та  кредитувати  артілі  інвалідів  грішми  та  крамом.  Ліквідоване  у  квітні  1930  р.
циркуляром Всеукраїнської кооперативної спілки інвалідів від 18 березня 1930 р. про
припинення  діяльності  кредитних  товариств  інвалідів  у  зв`язку  з  проведенням
кредитної  реформи.  Актив і  пасив  товариства  був переданий Харківській  районній
спілці кооперативних об`єднань інвалідів.

Протоколи  засідань  правління  товариства  і  ревізійної  комісії;  фінансово-операційні
плани, річні звіти і баланси товариства. Справи артілей інвалідів – членів Кустпромкредиту з
їх статутами, протоколами, звітами і листуванням про кредитування артілей.

Харківська  губернська  спілка  робітничо-селянських  споживчих  товариств
(губспілка), її агентства, контори, товариства, відділення, спілки  (ОАФ)

Ф. Р – 4876, 1274 од. зб., 1917–1923 рр. Описи.

Утворена  у  липні  1920  р.  у  зв`язку  з  реорганізацією  Спілки  споживчих  товариств
Півдня  Росії.  Наказом  Наркомату  продовольства  УРСР  від  22  липня  1920  р.  на
губспілку  було  покладено  заготівлю,  переробку  та  здачу  особливим  губернським
продовольчим  комісіям  майже  всіх  продуктів  і  матеріалів,  що  надходили  за
розверсткою. Губспілка входила до системи Вукоопспілки.
Ліквідована наприкінці 1922 р. на підставі Постанови ВУЦВК від 19 квітня 1922 р.
про спрощення кооперативного апарату.

Циркуляри та інструкції правління спілки, протоколи інструкторської колегії спілки.
Стенограма  з`їзду  губспілок  України;  протоколи  засідань  президії  правління  контрольної
ради Харківської губспілки та правлінь її районних філій (у повітах). Інформаційні бюлетені
губспілки. Господарські плани та кошториси сільськогосподарського відділу. Статути деяких
артілей,  що  входили  до  спілки.  Звіти,  зведені  відомості  та  доповіді  відділів  губспілки,
районних  філій  і  інструкторів  спілки  про  товарообмінні  операції,  рух  товарів,  заготівлю
продуктів.  Щомісячні  бюлетені  ринкових  цін  у  Харкові  та  повітах  (1920–1922).  Справи
повітових спілок з постановами та листуванням щодо вступу в члени спілки. Плани та звіти
про діяльність кооперативів і товариств. Місячні баланси, списки та анкети співробітників
кооперативів, контор і товариств. Відомості нарахування заробітної плати робітникам контор
і  товариств.  Листування  спілки  з  підлеглими  організаціями  щодо  заготівлі  матеріалів,
націоналізації садиб, тривалості робочого дня;  ліквідації товариств, артілей, кооперативів.

Контора  та агентства  спілок і  товариств споживчої  кооперації  Куп’янського  і
Харківського округів (ОАФ).

Ф. Р-4624, 29 од. зб., 1924 –1931 рр. Описи.

Дати існування не встановлено

Циркуляри і директиви вищих установ з основної діяльності. Протоколи засідань 
правлінь контор. Листування з різними установами про ставлення до приватних підприємств,
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про господарсько-фінансові плани контор, агентств, спілки,  заготівлю сільгосппродукції, з 
особового складу. Відомості виплат страхового збуту за пошкоджені морозами посіви по 
сільрадах Балаклійського району. Головні книги. Особові рахунки, особові справи робочих та
службовців контори.

Харківська  обласна  спілка  споживчих  товариств  (Облспоживспілка),  її  артілі,
бази, кооперативи та товариства (ОАФ)

Ф. Р - 1784, 1048 од. зб., 1932–1941, 1943–1975 рр. Описи.

Заснована на базі галузевих об`єднань оптово-роздрібної торгівлі в березні 1932 р.
Займалась заготівлею всіх видів сільгосппродуктів, сировини, торгівлею в райцентрах
через Райспоживспілки та в селах через Сільспоживспілки.

Протоколи  засідань  фракції  оргбюро  Облспоживспілки  (1933,  1943).  Постанови,
рішення, розпорядження Харківського облвиконкому, президії Облспоживспілки, місцевкому,
закупівельних контор (1932–1941) з основної діяльності, особового складу та господарським
питанням.  П`ятирічні  плани  роботи  Облспоживспілки,  місцевкому,  закупівельних  контор.
Протоколи  та  стенограми  нарад  Облспоживспілки,  правління,  загальних  зборів  робочих
кооперативів,  місцевкому.  Плани,  звіти,  відомості  про  будування  та  роботу  хлібозаводів
(1933–1934).  Звіти  виробничої,  фінансово-господарської  діяльності,  бухгалтерські  звіти
Облспоживспілки  та  артілі  „Кооптранс”  (1939).  Аналізи  господарської  діяльності
Облспоживспілки.  Штатні  розклади;  списки  співробітників  Безлюдівської  споживспілки
(1937), Куп`янського робочого кооперативу (1937), закупівельної контори (1941). Ліквідаційні
баланси  робочого  кооперативу  (1934),  Харківської  закупівельної  контори  Московської
облспоживспілки (1941).

Районні споживчі спілки (райспоживспілки)

6 фондів,1166 од. зб. ,  1933–1936, 1943–1970 рр. Описи.

Засновані в 1932 р. Підпорядковувались безпосередньо Харківській Облспоживспілці.
Займались  заготівлею  сільгосппродуктів,  сировини  та  керували  торгівлею  в  селах
районів.

Статути  райспоживспілок  (ф.Р  –  5780,  ф.Р  –  5899,  ф.Р  –  6011).  Розпорядження  та
постанови  Облспоживспілки  і  райспоживспілок  з  питань  діяльності.  Протоколи  засідань
правлінь  райспоживспілок.  Перспективні  та  річні  плани  розвитку  кооперації.  Звіти
райспоживспілок  та  підвідомчих  їм  сільпо.  Кошториси  капітального  будівництва.  Акти
прийому будівель сільської кооперації (ф.Р – 6011). Штатні розклади.

Близнюківська, ф.Р – 5899, 207 од. зб., 1943–1963 рр.
Куп`янська, ф.Р – 3592, 5 од. зб. , 1933–1936 рр.
Лозівська, ф.Р – 5780, 179 од. зб., 1943–1962 рр.
Сахновщинська, ф.Р – 6011,  330 од. зб., 1943–1965 рр.
Харківська, ф.Р – 6189, 330 од. зб. , 1943–1962 рр., 1968 – 1970 рр.
Шевченківська, ф.Р – 5962, 115 од. зб., 1943–1962 рр.
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Харківська  контора  Всеукраїнського  об`єднання  торгівлі  бакалійним  крамом
(Вукоопбакалія)

Ф. Р – 1365, 167 од. зб., 1931–1932 рр. Опис.

Харківська  контора торгівлі  бакалійним крамом була створена 12 травня 1931 р.  Її
статут  був  затверджений  постановою Вукоопспілки  від  11  червня  1931 р.  Контора
підпорядковувалась Всеукраїнському об'єднанню торгівлі бакалійним крамом.
У 1932 р. у зв`язку з утворенням області Вукоопбакалія була ліквідована, а її функції
були передані новоствореній обласній споживчій спілці.

Розпорядження, циркуляри та інструкції республіканських торгівельних об`єднань про
перехід на безпосередні кредитно-розрахункові відносини з Держбанком, поліпшення роботи
споживкооперації,  оплату  праці  та  інше.  Протоколи  виробничих  нарад,  місцевкомів,
загальних  зборів  співробітників  контори.  Листування  з  Всеукраїнською  конторою
Держбанку,  Харківським  міськвідділом  постачання,  торгівельними  відділами  контори  та
іншими установами та організаціями з основної діяльності та особового складу. Інформаційні
відомості про  хід  виконання  плану  товарообігу  та  фінансово-господарської  діяльності
підвідомчих  торговельних  підприємств.  Бухгалтерські  документи.  Листування  з
Вукоопспілкою щодо ліквідації контори (1932).

Харківське губернське виробничо-споживче кооперативне об`єднання інвалідів
громадянської війни, праці та сімей червоноармійців („Праця інваліда”)

Ф. Р – 189, 63 од. зб., 1922–1925 рр. Опис.

Засноване наприкінці 1922 р. на підставі Постанови ВУЦВК від 13 вересня 1922 р.
про організацію інвалідної  кооперації.  Спочатку  це  було міське  об`єднання,  а  з  16
липня 1923 р.  реорганізоване в  губернське.  Основною метою інвалідної  кооперації
було  повернення  інвалідів  до  праці  через  придбання  ними  певної  кваліфікації.  У
травні 1924 р. реорганізоване в окружне кооперативне об`єднання інвалідів.

Розпорядження  правління  „Праця  інваліда”;  протокол  зборів  ініціативної  групи
інвалідів  від  6  квітня  1922  р.  щодо  організації  торгівельного  кооперативу;  доповіді  про
роботу кооперативу (жовтень 1922 р.). Протоколи нарад виробничого відділу, доповіді про
стан і роботу підприємств об`єднання; план його роботи; відомості про кількість інвалідів,
списки  артілей та  підприємств  у Харкові  та  губернії  з  статистичними даними на 1923 р.
Відомості і листування про влаштування на роботу інвалідів та надання допомоги інвалідним
організаціям коштами, приміщеннями, кульпрацівниками.

Харківське  окружне  і  районне  кооперативні  об`єднання  інвалідів  (Окріко,
райкоопінспілка)

2 фонди, 354 од. зб., 1924–1932 рр. Описи.

Харківське окружне кооперативне об`єднання інвалідів утворене в травні  1924 р.  в
результаті реорганізації губернського об`єднання „Праця інваліда”. Керувало роботою
інвалідних  артілей  і  товариств  на  території  Харківського  округу.  На  підставі
постанови ЦВК і Раднаркому СРСР від     15 червня 1927 р. про порядок об`єднання та
розподіл  кооперативних  організацій  інвалідні  організації  Харківського,  Сумського,
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Куп`янського та  Ізюмського округів  були об`єднані  під назвою Харківська  районна
спілка кооперативних об`єднань інвалідів. Справи інвалідних артілей всіх цих округів
фактично перейшли до Харківського окружного об`єднання на початку 1928 р., але
формальна  організація  райкоопінспілки  (загальні  збори  уповноважених,  вибори
правління)  відбулась  у  січні  1929  р.,  і  вона  набула  цієї  назви  з  1  лютого  1929  р.
Одночасно  їй  надано  функції  постачання  артілей  сировиною  та  матеріалами.
Райкоопспілка  ліквідована наприкінці  1932 р.,  у зв`язку з  організацією Харківської
обласної спілки кооперативних об`єднань інвалідів.

Протоколи засідань правлінь окружної та районної спілок. Плани, контрольні цифри,
статистичні відомості та звіти цих правлінь, доповіді про стан артілей інвалідів. Циркуляри
артілям і листування з Всеукраїнською спілкою кооперативних об`єднань інвалідів про склад
інвалідних організацій, їх фінансовий стан і культурно-масову роботу серед інвалідів. Справи
артілей і товариств інвалідів з їх статутами, звітами про роботу, протоколами та матеріалами
ревізій. Листування з артілями з питань прийому нових членів, додержання статуту, боротьби
з псевдоінвалідами та інше.

Харківське  окружне  кооперативне  об`єднання  інвалідів  (Окріко),  його  промислові
артілі і торгівельні об`єднання, ф.Р-629, 163 од. зб., 1924–1932 рр.
Харківська районна спілка кооперативних об`єднань інвалідів (Райкоопінспілка), ф.Р-
1447, 191 од. зб., 1928–1932 рр.

Харківські обласні об`єднання кооперації інвалідів

2 фонди, 686 од. зб. , 1932–1933, 1943–1953 рр. Описи.

Засновані у 1932 р. на базі міжрайонних об`єднань у зв`язку з утворенням Харківської
області. В Харкові були організовані три спеціалізовані об`єднання артілей інвалідів:
обласна  спілка  кооперативних  промислових  об`єднань  інвалідів,  до  якої  входили
промислові  артілі;  обласна  галузева  спілка  харчової  і  сільськогосподарської
промислової  кооперації  інвалідів  та  обласна  торгівельно-кооперативна  спілка
інвалідів,  до  якої  входили  всі  торгівельні  артілі.  У  1934  р.  ці  три  обласні  спілки
злилися  у  загальну  обласну  спілку  кооперативних  промислових  об`єднань,  яка
існувала  до  1953  р.,  за  винятком  періоду  окупації  Харківщини  німецько-
фашистськими військами. Ліквідована у 1953 р.

Протоколи правління облінсільхарчу, загальних зборів його членів і правлінь артілей;
циркуляри  й  розпорядження  правління.  Виробничі  плани  облінсільхарчу  і  його  артілей,
кошториси і фінансовий план облкоопінторгу; річні та квартальні звіти і баланси обох спілок.
Списки артілей, що входили до облкоопінторгу, та статистичні відомості про них, матеріали
щодо  кооперування  інвалідів  спілки  облінсільхарчу.  Справи  й  листування  обох  спілок  з
артілями  з  організаційних  і  виробничих  питань.  Стенограми  з`їздів  уповноважених  від
артілей облкоопінспілки та пленумів правління (1946–1952); протоколи і постанови президії
правління (з 1947).  П`ятирічні  плани облкоопінспілки на 1946–1950 і  1951–1955 рр. Річні
виробничі  плани  та  кошториси  облкоопінспілки,  зведені  виробничі  та  фінансові  звіти,
баланси  спілки  та  окремих  артілей.  Річний  план  працевлаштування  інвалідів  Великої
Вітчизняної  війни на 1947 р.  і  річні  звіти.  Матеріали щодо організації  (1948) і  ліквідації
артілей (1950), анкети інвалідів першої та другої груп, що влаштувались на роботу. Технічні
умови  випуску  виробів,  рецептура  харчових  виробів  та  затверджені  калькуляції  цін  на
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продукцію  артілей.  Акт  передачі  артілей,  майна  і  справ  облкоопінспілки  Харківській
обласній раді промислової кооперації.*

Харківське  обласне  галузеве  об’єднання  харчосмакової  і  сільськогосподарської
промислової кооперації інвалідів (Облінсільхарч), ф.Р-1449, 174 од. зб.,1932–1934рр.
Харківська обласна спілка кооперації інвалідів (Облкоопінспілка), ф.Р-1448,       512
од. зб., 1932–1933, 1943–1953 рр.

Харківська губернська спілка промислових кооперативів, її артіль та майстерня
(ОАФ)

Ф. Р-4838, 161 од. зб., 1921–1923 рр. Опис.

Утворена в липні 1921 р. згідно зі статутом, затвердженим кооперативно-кустарним
відділом  Харківського  губраднаргоспу  28  липня  1921  р.  Об`єднувала  промислові
артілі Харкова і губернії. Ліквідована на підставі Постанови правління від 22 березня
1923 р.

Статути  спілки.  Протоколи  засідання  правління  разом  з  радою  спілки  та  зборів
уповноважених від артілей. Списки артілей, що входили до спілки. Листування з артілями
про забезпечення їх сировиною та про збут їх продукції.

Спілки, товариства і артілі промислової кооперації Ізюмського та Харківського
округів (ОАФ)

Ф. Р-1597, 116 од. зб., 1926 –1931 рр. Описи.

Дати існування не встановлені.

Статут  райспілки  сільськогосподарських  скотарських  виробничих  кооперативних
товариств.  Постанови,  інструкції,  циркуляри,  директиви  вищих  установ.  Протоколи  і
витяги  з  протоколів  засідань,  нарад,  загальних  зборів  спілок,  товариств,  артілей.  Річні
плани діяльності  Барвінківської  райспілки скотарсько-молочної  кооперації.  Договори на
постачання  сировини  і  збуту  продукції.  Зведення  про  товарообіг  та  акти  обслідувань
спілок  і  товариств.  Звіти  про  діяльність  Харківської  спілки  кустарів  та  Валківського
промислово-складського  сировинного  кооперативного  товариства  “Валківський
промкооп”.  Рахунки  членів  Харківського  промислово-кредитного  кооперативного
товариства „Ссудкооп” .

Харківська  міжрайонна  багато  промислова  спілка  промислових  кооперативів
(міжрайпромспілка), її промислово-кредитна спілка та відділення „Кустарспілка”

Ф. Р-5660, 235 од. зб., 1929–1931 рр. Опис.
Харківська  міжрайонна  багато  промислова  спілка  промислових  кооперативів  була
утворена в      1921 р. на підставі Постанови Раднаркому УСРР від 21 червня 1921 р.
„Про введення в дію на території України постанови РНК РРФСР від 17 травня 1921 р.
„Про кустарну та дрібну промисловість і сільськогосподарську кооперацію”.

*  Документальні матеріали Харківської обласної торгівельно-кооперативної спілки інвалідів за 1932-1933 
знаходяться у фонді Р-1448.
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Міжрайпромспілка об`єднувала 68 кооперативів.
Згідно з Постановою РНК СРСР від 28 червня 1931 р. була проведена реорганізація
промислової  кооперації.  Міжрайпромспілка  була  ліквідована  1  вересня  1931  р.,  а
підвідомчі  їй  кооперативи  реорганізовані  в  спеціальні  спілки  промислових
кооперативів:  Міжрайметспілку,  Міжрайпромспілку,  Міжрайхарчпромспілку,
Міжрайшкірпромспілку, Міжрайдеревпромспілку, Міжрайшвецьктекстильпромспілку.

Протокол  засідання  організаційної  колегії.  Накази,  циркуляри  та  інструкції  ВРНГ
УСРР та Міжрайпромспілки про розробку Лозівських кар’єрів, про планування, виконання
виробничої  програми.  Протоколи  засідань  комісій  та  відділів  спілки.  Листування  з
кооперативами та іншими установами з основної діяльності, про постачання сировиною та
матеріалами, виготовлення продукції на експорт, з особового складу та інше. Плани та звіти
кооперативних установ. Креслення Богодухівського цегельного і Бєлгородського крейдяного
заводів. Справи по позовах кооперативів та артілей.

Харківська обласна Рада промислової кооперації (Облпромрада) та її        артілі
(ОАФ)

Ф. Р- 4890, 1408 од. зб., 1930–1960 рр. Описи.

Заснована в 1933 р.
Об’єднувала  кустарні  та  інвалідні  промислові  артілі  області,  керувала  ними  через
галузеві  обласні  спілки.  У 1953 р.  до її  складу увійшли Харківська обласна спілка
кооперації  інвалідів  і  Харківська  обласна  спілка  лісопромислової  кооперації.
Ліквідована на підставі Постанови Харківського обкому КП України та облвиконкому
від  19  жовтня  1960  р.  у  зв’язку  зі  скасуванням  промислової  кооперації.  Функції
облпромради передані управлінню побутового обслуговування населення Харківської
області.

Стенограми обласних зборів і нарад працівників системи промкооперації Харківщини;
матеріали  партійно-господарського  активу  промислової  кооперації  Харківської  області.
Постанови  президії  Української  ради  промислової  кооперації,  постанови  та  протоколи
організаційного бюро, президії і правління Харківської облпромради. Постанови та рішення
Харківського облвиконкому (з 1945) і Харківського міськвиконкому (1950, 1952). Дислокація
артілей системи промкооперації  по Харкову та області  (1944),  зведений виробничий план
обласної  системи  промкооперації  на  п’ятиріччя  1946–1950  рр.;  зведені  виробничі  та
фінансові плани в цілому по облпромраді та по обласних галузевих спілках, виробничі та
бухгалтерські  звіти,  довідки  та  доповіді  облпромради про хід  і  стан  виконання  планів  за
окремі періоди; окремі річні звіти галузевих спілок про організаційно-масову та культурно-
освітню  роботу  серед  членів  артілей,  обласної  професійно-технічної  школи,  Будинку
культури  промкооперації;  річний  звіт  про  влаштування  на  роботу  інвалідів  Великої
Вітчизняної  війни.  Соціалістичні  договори  про  соцзмагання  між  Харківською  і
Ленінградською  облпромрадами.  Відомості  та  матеріали  обліку  втрат,  що  їх  завдали
промкооперації  Харківщини  німецько-фашистські  війська.  Відомості  розподілу  доходів  і
плани капіталовкладень. Кошториси відбудовчих робіт артілей і відбудови Будинку культури,
річні плани капітальних робіт і їх фінансування. Постанови і листування з приводу участі
промислових артілей у виставках (1960). Прейскуранти роздрібних цін на крам і продукцію
артілей.  Матеріали  щодо  раціоналізації,  виробництва  та  винахідництва  в  системі
облпромради.
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Харківська  обласна  спеціальна  спілка  транспортних,  грабарських  і
автотранспортних  промислових  кооперативів  (Облтрансграбпромспілка)  та  її  артіль
„Транспорт”

Ф. Р-1355, 361 од. зб., 1931–1933 рр. Опис.

5  січня  1932  р.  була  заснована  Харківська  міжрайонна  спілка  транспортно-
грабарських  промислових  артілей,  яка  об’єднувала  артілі  120  адміністративних
районів  УСРР.  Харківська  міжрайспілка  була  реорганізована  з  1  вересня  1932 р.  в
облтрансграбпромспілку, до якої увійшли артілі Харківської області.  Ліквідована 23
березня 1934 р. на підставі Постанови Української економічної наради від 1 серпня
1933 р. з метою спростити набір грабарів господарськими організаціями.

Статут облтрансграбпромспілки;  стенограма обласного з`їзду спілки (грудень 1932),
протоколи засідань її правління. Циркуляри, накази й розпорядження артілям, листування з
керівними  кооперативними  організаціями  і  з  артілями  з  організаційних  та  виробничих
питань.  Промислово-фінансовий  план  на  1932 р.,  кошториси  артілей;  звіт  про  виконання
плану  виробництва  спілкою  та  бухгалтерський  звіт  за  1932  р.,  зведення  артілей  про
виконання  грабарських  робіт  ,  культурно-масову  роботу  за  1932  р.;  відомості  про
кооперативний рух серед грабарів. Норми та розцінки робіт.  Протоколи ліквідкому спілки,
ліквідаційний баланс.

Харківська  обласна  спілка  гірничо-будівельних  промислових  кооперативів
(Облгірничобудпромспілка)

Ф. Р-4736, 147 од. зб., 1943–1949 рр. Опис.

Створена у 1933 р. із Облгірничобудтранспромспілки, яка існувала раніше, коли з неї
виділились артілі по виробу транспортних і вантажних робіт.
Відповідно до Постанови Харківської Облпромради у 1949 р. спілка була приєднана
до створеної Облгірничобудторфпромспілки.

Статут Облгірничобудпромспілки. Постанови, директивні листи, інструкції і вказівки
Укрпромради  Харківської  обласної  промислової  ради,  Облвиконкому  щодо  організації
діяльності. Річні виробничі, фінансові та технічні плани артілей. Плани з праці, капітального
будівництва,  зведені  титульні  списки  на  капітальне  будівництво.  Річні  звіти,  довідки,
пояснювальні  записки спілки та  артілей з  виробничої  діяльності,  звіти про впровадження
нової  техніки  та  технології.  Стенограми  протоколів  нарад,   засідань  правління  спілки  та
артілей. Акти ревізій артілей.  Акти збитків,  заподіяних німецько-фашистськими військами
під час тимчасової окупації області. Штатні розклади.

Харківська  обласна  спілка  торф’яних  промислових  кооперативів
(Облторфпромспілка)

Ф. Р-4846, 101 од. зб., 1943–1949 рр. Опис.

Виникла  у  1933  р.,  коли  з  Облгірничобудтранспромспілки,  що  існувала  раніше,
виділились артілі для добування торфу.
Відповідно до Постанови Харківської облпромради, у 1949 р. Облторфпромспілка та
Облгірничобудпромспілка були об’єднані під назвою Облгірничобудторфпромспілка.
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Постанови,  директивні  листи,  інструкції  і  вказівки  Укрпромради,  Харківської
Облпромради, Облвиконкому з питань діяльності. Річні виробничі, фінансові і технічні плани
артілей.  Плани  з  праці,  капітального  будівництва,  зведені  титульні  списки  на  капітальне
будівництво.  Річні  звіти,  довідки,  пояснювальні  записки  спілки  та  артілей  з  виробничої
діяльності, звіти про впровадження нової техніки та технології. Стенограми нарад і засідань
правління спілки та артілей. Акти ревізій артілей. Штатні розклади. Списки демобілізованих
та інвалідів Великої Вітчизняної війни (1945).

Харківська  промислова  спілка  металообробної  і  меблевої  промисловості
(Металомеблепромспілка)

Ф. Р-5375, 792 од. зб., 1943–1960 рр. Описи.

На  підставі  розпорядження  Укооппромспілки  від  1  серпня  1943  р.  заснована
Харківська обласна спілка лісної,  хімічної  і деревообробної промислової  кооперації
(Облліспромспілка). Відповідно до рішення Харківського облвиконкому від 7 вересня
1953  р.  реорганізована  в  обласну  промислову  спілку  меблевої  промисловості
(Облмеблепромспілка). Постановою Укрпромради від 26 жовтня 1956 р. об’єднана з
Облбудторфпромспілкою та Облметалопромспілкою в Облмеблеметалобудпромспілку,
яка у травні 1959 р. перейменована у Харківську промислову спілку металоробної і
меблевої промисловості (Металомеблеспілка). Ліквідована  відповідно  до постанови
Харківського облвиконкому та обкому КП України від 19 жовтня 1960 р. у зв’язку із
скасуванням промислової кооперації.

Постанови,  директивні  листи,  інструкції  і  вказівки  Укрпромради,  Харківської
облпромради, облвиконкому з питань діяльності. Річні виробничі, фінансові і технічні плани
артілей.  Плани  з  праці,  капітального  будівництва,  зведені  титульні  списки  на  капітальне
будівництво.  Річні  звіти,  довідки,  пояснювальні  записки  спілки  та  артілей  з  виробничої
діяльності, звіти про впровадження нової техніки та технології. Стенограми нарад і засідань
правління спілки та артілей. Акти ревізій артілей. Штатні розклади.

Харківська  обласна  текстильно-трикотажна  промислова  спілка
(Облтекстильтрикотажпромспілка)

Ф. Р-5017, 278 од. зб., 1943–1956 рр. Опис.

Харківська  обласна  текстильно-швацько-трикотажна  промислова  спілка  була
заснована  на  підставі  Постанови  Харківської  обласної  ради  депутатів  трудящих та
Обкому КП(б)У від 23 вересня 1943 р. і Постанови Оргбюро Харківської облпромради
від 6 жовтня 1943 р. У липні 1944 р. спілка була реорганізована, з неї були виділені
текстильні, трикотажні, прядильні артілі та артілі по фарбі і була організована спілка
під назвою Обласна текстильно-трикотажна промислова спілка.  Підпорядковувалась
Харківській облпромраді.
Постановою № 796 Правління Укрпромспілки від 26 жовтня 1956 р. та протоколу №
128  Правління  Харківської  облпромради  від  3  листопада  1956  р.
Облтекстильтрикотажпромспілка ліквідована.

Постанови,  директивні  листи,  інструкції  і  вказівки  Укрпромради,  Харківської
облпромради,  облвиконкому  з  питань  діяльності.  Річні  виробничі,  фінансові  та  технічні
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плани  артілей.  Плани  з  праці,  капітального  будівництва,  зведені  титульні  списки  на
капітальне  будівництво.  Річні  звіти,  довідки,  пояснювальні  записки  спілки  та  артілей  з
виробничої  діяльності,  звіти  про  впровадження  нової  техніки  та  технології.  Стенограми
нарад і засідань правління спілки та артілей. Акти ревізій артілей. Штатні розклади.

            Харківська обласна   металопромислова спілка  (Облметалпромспілка)

Ф. Р – 4792, 250 од. зб., 1943–1955 рр. Опис.

Заснована  8  жовтня 1943 р.  на  підставі  Постанови  Харківської  облпромради від  6
жовтня  1943р.  Об’єднувала  артілі  області  з  виробництва  посуду,  ремонту
господарського реманенту і т. ін.
Ліквідована наприкінці 1956 р. на підставі Постанови Харківської облпромради від 16
листопада  1956  р.  про  об`єднання  спеціальних  промислових  спілок  меблевої,
будівельної і металевої кооперації.

Статут облметалпромспілки (1943). Стенограми та матеріали нарад і пленумів спілки;
постанови та протоколи засідань її організаційного бюро, президії та правління; накази по
спілці.  Зведений виробничий план спілки на п’ятиріччя 1946–1950 рр.; річні виробничі та
фінансові  плани  спілки  та  її  артілей,  зведені  щорічні  виробничі  та  бухгалтерські  звіти.
Паспорти  артілей;  технічно-нормувальні  карти  виготовлення  продукції  артілей  і
прейскуранти  цін  на  їх  вироби.  Норми  та  розцінки  робіт  по  артілях  і  матеріали  щодо
раціоналізації виробництва та винахідництва. Титульні списки та плани капітальних робіт по
будівництву артілей (1947–1948).

Харківська обласна багатопромислова спілка (Облбагатопромспілка)

Ф. Р – 4943, 282 од. зб., 1943–1954 рр. Опис.

Заснована  19  жовтня  1943  р.  на  підставі  Постанови  Харківської  обласної  ради
промислової  кооперації  від  6  жовтня  1943  р.  Об’єднувала  артілі  побутового
обслуговування населення – харчові, дрібної галантереї та інші.  Наприкінці 1954 р.
увійшла  до  Обласної  спілки  кооперативів  побутового  обслуговування  населення
(Облпобутпромспілка).

Стенограми та матеріали обласних зборів уповноважених, пленумів спілки; протоколи
засідань організаційного бюро президії та правління спілки. Протокол виробничо-технічної
конференції спілки. Виробничі плани спілки та її артілей, річні звіти про діяльність артілей
та  бухгалтерські  звіти  спілки.  Паспорти  артілей.  Проекти  і  кошториси  будівництва
майстерень та цехів  артілей,  плани капіталовкладень,  титульні  списки.  Норми виробітку і
розцінки на фото, металовироби, трикотаж тощо. Калькуляції та прейскуранти цін на готову
продукцію артілей.

Харківські  обласна  та  міська   шкіряно-взуттєві  промислові  спілки
(Облшкірпромспілка, Міськшкірпромспілка)

2 фонди, 421 од. зб., 1943–1954 рр. Описи.

Обласна  шкірпромспілка  заснована  у  жовтні  1943  р.  на  підставі  рішень  бюро
Харківського обкому КП(б)У і Харківського облвиконкому та Постанови Харківської
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обласної  ради промислової  кооперації  від  6  жовтня  1943 р.  про організацію п’яти
спеціальних спілок промкооперації.                У листопаді 1944 р. з облшкірпромспілки
були  виділені  артілі  Харкова,  для  керівництва  якими  утворена  міська  спілка
(Міськшкірпромспілка).  Наприкінці  1947 р.  міська  спілка  була  ліквідована  і  міські
артілі знов передані Облшкірпромспілці. Остання була ліквідована у квітні 1954 р., а її
артілі передані до Харківської обласної спілки промислових кооперативів побутового
обслуговування.

Статут  облшкірпромспілки  (1950).  Стенограми  і  матеріали  обласних  нарад  членів
спілки,  пленумів  та  партійно-технічної  конференції  (1952);  протоколи  засідань
організаційних  бюро  і  президій  обласної  та  міської  шкірпромспілок;  протоколи  засідань
правлінь артілей. Річні виробничі плани (з 1946) і зведені річні виробничі та бухгалтерські
звіти спілок; статистичні звіти артілей обласної (1945) і міської (1947) спілок, кошториси та
креслення капітального будівництва по обласній спілці. Зведений паспорт обласної спілки, та
паспорти  окремих  артілей.  Затверджені  норми  виробітку,  розцінки  та  прейскуранти
відпускних цін на готову продукцію артілей. Тарифно-кваліфікаційний довідник швацького
виробництва (ф.Р – 4776). Технічна документація пресів для гарячої вулканізації взуття.

Харківська обласна шкіряно-взуттєва  промислова спілка (Облшкірпромспілка), ф.Р-
4777, 316 од. зб., 1943–1954 рр.
Харківська міська шкіряно-взуттєва промислова спілка (Міськшкірпромспілка),  ф.Р-
4776, 105 од. зб., 1944–1947 рр.

Харківська  обласна  спілка  хімічних  промислових  кооперативів
(Облхімпромспілка)

Ф. Р – 5013, 189 од. зб., 1944–1960 рр. Описи.

На підставі Постанови Харківської облпромради від 6 березня 1944 р. за № 24 „Про
розподіл  діяльності  облпромспілок”  на  базі  виділених  з  „Облбагатопромспілки”
артілей  була  організована  Обласна  культурно-побутова  спілка.  У  лютому  1947  р.
спілці  були  передані  артілі  з  виробництва  хімічних  товарів  і  спілка,  на  підставі
Постанови  Облпромради  від  28  січня  1947  р.  за  №  8,  отримала  назву  Обласна
галантерейно-культурно-хімічна  промислова  спілка.  Постановою  Харківської
облпромради  від  21  вересня  1953  р.  „Про  злиття  Облхарчпромспілки  з
Облгалкультхімпромспілкою” – з 1 жовтня 1953 р. спілки були об’єднані і нова спілка
отримала  назву  Обласна  галантерейно-харчова  промислова  спілка.  У  зв’язку  з
реорганізацією системи промспілок, на підставі Постанови Харківської облпромради
за № 128 від 3 листопада 1956 р. спілка була перейменована у Харківську обласну
галантерейно-хімічну промислову спілку, яка на підставі Постанови Облпромради від
29 травня 1959 р. № 82 та рішення Харківського облвиконкому від 8 червня 1959 р.
отримала назву „Харківська обласна спілка хімічних промислових кооперативів”.
На підставі Постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів УРСР за № 784 від 20 липня 1960
р., Постанови бюро Обкому КП України і Харківського облвиконкому за № 624 від 19
жовтня 1960 р., Постанови Обпромради за № 1096 від 28 жовтня 1960 р. Харківська
хімпромспілка  була  ліквідована  з                10  листопада  1960  р.  Ліквідком
Хімпромспілки закінчив свою діяльність 30 листопада 1960 р.

Постанови, директивні листи, інструкції і вказівки Укрпромради, Харківської обласної
промислової ради, облвиконкому з питань діяльності. Річні виробничі, фінансові та технічні
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плани  артілей.  Плани  з  праці,  капітального  будівництва,  зведені  титульні  списки  на
капітальне  будівництво.  Річні  звіти,  довідки,  пояснювальні  записки  спілки  та  артілей  з
виробничої  діяльності,  звіти  про  впровадження  нової  техніки  та  технології.  Стенограми
нарад і засідань правління спілки та артілей. Акти ревізій артілей. Штатні розклади.

Харківська хімічна промислова спілка (Облхімпромспілка)

Ф. Р – 5405, 313 од. зб., 1954–1960 рр. Опис.

Постановою  Харківської  облпромради  від  21  вересня  1953  р.  були  об’єднані
Облхарчпромспілка  і  Облгалкультхімпромспілка  і  з  1  жовтня  1953  р.  заснована
Харківська  галантерейно-харчова  промислова  спілка  (Облгалхарчпромспілка).  На
підставі  Постанови  Харківської  облпромради  від      3  листопада  1956  р.
перейменована в Облгалхімпромспілку, а в 1959 р. – в Облхімпромспілку, котра була
ліквідована на підставі Постанови Харківської облпромради від 28 жовтня 1960 р. у
зв’язку зі скасуванням промислової кооперації.

Постанови,  директивні  листи,  інструкції  і  вказівки  Укрпромради,  Харківської
облпромради,  облвиконкому  з  питань  діяльності.  Річні  виробничі,  фінансові  та  технічні
плани  артілей.  Плани  з  праці,  капітального  будівництва,  зведені  титульні  списки  на
капітальне  будівництво.  Річні  звіти,  довідки,  пояснювальні  записки  спілки  та  артілей  з
виробничої  діяльності,  звіти  про  впровадження  нової  техніки  та  технології.  Стенограми
нарад і засідань правління спілки та артілей. Акти ревізій артілей. Штатні розклади.

Харківська обласна харчова промислова спілка (Облхарчпромспілка)

Ф. Р-5012, 119 од. зб., 1944–1953 рр. Опис.

Згідно з Постановою Харківської облпромради від 6 березня 1944 р. була заснована
Харківська обласна хімічно-харчова промислова спілка.
Вона об’єднувала промислово-кооперативні артілі з виробництва хімічних і харчових
товарів.
У квітні  1946 р.  спілка  була  реорганізована;  з  її  підпорядкування  вийшли артілі  з
хімічним  виробництвом  і  спілка  стала  іменуватися   „  Харківська  обласна  харчова
промислова спілка”.
Спілка об’єднувала промартілі та керувала їх роботою.
У  жовтні  1953  р.  Облхарчпромспілка,  згідно  з  Постановою  Облпромради  від  21
вересня 1953 р., була ліквідована.

Постанови,  директивні  листи,  інструкції  і  вказівки  Укрпромради,  Харківської
облпромради,  облвиконкому  з  питань  діяльності.  Річні  виробничі,  фінансові  та  технічні
плани  артілей.  Плани  з  праці,  капітального  будівництва,  зведені  титульні  списки  на
капітальне  будівництво.  Річні  звіти,  довідки,  пояснювальні  записки  спілки  та  артілей  з
виробничої  діяльності,  звіти  про  впровадження  нової  техніки  і  технології.  Стенограми
протоколів  нарад  і  засідань  правління  спілки  та  артілей.  Акти  ревізій  артілей.  Штатні
розклади.
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Харківська  міжобласна  художньо-промислова  спілка
(Міжоблхудожпромспілка)

Ф. Р – 3944, 158 од. зб., 1944–1949 рр. Опис.

Заснована  1  квітня  1944  р.  Сприяла  розвитку  художніх  промислів  у  Харківській,
Ворошиловоградській,  Сталінській,  Дніпропетровській  і  Запорізькій  областях.
Об’єднувала  існуючі  в  цих  областях  артілі  і  керувала  їх  роботою.  Ліквідована  1
лютого 1950 р. Постановою Української ради промислової кооперації від 14 жовтня
1949 р.

Статут  Харківської  міжоблхудожпромспілки;  матеріали  її  пленуму  і  з`їзду
уповноважених її артілей, протоколи загальних зборів членів артілей організаційного бюро і
президії  міжоблхудожпромспілки;  постанови  і  директиви  Укрхудожпромспілки.  Річні
промислово-фінансові  плани  і  кошториси  спілки  та  її  артілей;  виробничі  і  бухгалтерські
звіти, баланси, окремі річні звіти та відомості про організаційно-масову роботу спілки та її
артілей.  Протоколи  балансової  комісії  спілки  по  розгляду  річних  звітів  артілей.  План
Харківської міжоблхудожпромспілки четвертої п’ятирічки та матеріали про його виконання.
Протоколи  комісії  по  ціноутворенню  і  калькуляції;  прейскуранти  цін  на  художні  вироби
артілей і норми та розцінки робіт; технічні умови прийому виробів вишивання на експорт.
Положення про працю надомників в артілях промислової кооперації.

Харківська обласна швейна промислова спілка (Облшвейпромспілка)

Ф. Р – 5018, 217 од. зб., 1944–1956 рр. Опис.

Згідно  з  Постановою  оргбюро Харківської  облпромради  від  5  липня  1944  р.  була
заснована Обласна швейна промислова спілка.
Вона  об’єднувала  18  артілей  та  підпорядковувалась  Харківській  обласній  раді
промислової кооперації.
Постановою № 796 Правління Укрпромспілки від 26 жовтня 1956р. і протоколу № 128
Правління Харківської облпромради від 3 листопада 1956 р. Облшвейпромспілка була
ліквідована.

Статут  Облшвейпромспілки.  Постанови,  директивні  листи,  інструкції  і  вказівки
Укрпромради, Харківської обласної промислової ради, облвиконкому з основної діяльності.
Річні  виробничі,  фінансові  та  технічні  плани  артілей.  Плани  з  праці,  капітального
будівництва,  зведені  титульні  списки  на  капітальне  будівництво.  Річні  звіти,  довідки,
пояснювальні  записки спілки та  артілей з  виробничої  діяльності,  звіти про впровадження
нової техніки та технології. Стенограми нарад і засідань правління спілки та артілей. Акти
ревізій артілей. Штатні розклади.

Харківська  обласна  спілка  промислових  кооперативів  з  виробництва
будівельних матеріалів і торфу (Облбудторфпромспілка)

Ф. Р – 4779, 315 од. зб., 1949–1956 рр. Опис.

Утворена  Постановою  Харківської  обласної  ради  промислової  кооперації  від  18
жовтня  1949  р.  в  результаті  об`єднання  облгірничобудпромспілки  та
облторфпромспілки, які існували окремо з   1933 р. До 1953 р. мала назву Харківська
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обласна  спілка  промислових  кооперативів  з  виробництва  гірничобудівельних
матеріалів  і  торфу.  Постановою  Облпромради  від  21  вересня  1953  р.  була
перейменована в облбудторфпромспілку.
Ліквідована Постановою Облпромради від 13 листопада 1956 р. Її артілі передані до
Облмеблеметалобудпромспілки.

Статут  спілки  з  його  змінами.  Постанови,  директивні  листи,  інструкції  і  вказівки
Укрпромради,  Харківської  облпромради,  облвиконкому.  Річні  виробничі,  фінансові  та
технічні плани артілей. Плани з праці, капітального будівництва, зведені титульні списки на
капітальне  будівництво.  Річні  звіти,  довідки,  пояснювальні  записки  спілки  та  артілей  з
виробничої  діяльності,  звіти  про  впровадження  нової  техніки  та  технології.  Стенограми
нарад  і  засідань  правління  спілки  та  артілей.  Паспорти  спілки  та  артілей.  Акти  ревізій
артілей. Звіти про влаштування на роботу інвалідів Великої Вітчизняної війни (1950). Штатні
розклади.

Харківська побутова промислова спілка (Побутпромспілка)

Ф. Р – 5372, 1081 од. зб., 1955–1960 рр.  Описи.

На підставі Постанови Центрпромради від 26 жовтня 1954 р. внаслідок об`єднання
обласних  шкіряно-взуттєвої  й  різноспеціальної  промислової  спілки  в  січні  1955 р.
заснована  Харківська  обласна  шкіряна  різноспеціальна  промислова  спілка
(Облшкіррізнопромспілка).  3 травня 1959 р.  перейменована в побутову промислову
спілку  (Побутпромспілка).  Ліквідована  на  підставі  Постанови  Харківського
облвиконкому і обкому КП України у зв’язку зі скасуванням промислової кооперації і
утворенням обласного та міського управлінь побутового обслуговування населення.

Постанови, директивні листи, інструкції і вказівки Укрпромради, Харківської обласної
промислової ради, Облвиконкому. Річні виробничі, фінансові і технічні плани артілей. Плани
з праці, капітального будівництва, зведені титульні списки на капітальне будівництво. Річні
звіти, довідки, пояснювальні  записки спілки та артілей з виробничої діяльності,  звіти про
впровадження нової техніки та технології.  Протоколи нарад і засідань правління спілки та
артілей. Акти ревізій артілей. Штатні розклади.

Харківська текстильна промислова спілка (Текстильпромспілка)

Ф. Р – 5374, 369 од. зб., 1956–1960 рр. Опис.

Заснована  на  підставі  Постанови  правління  Укрпромради  від  26  жовтня  1956  р.
внаслідок об`єднання Облтекстильтрикотажспілки з Облшвейпромспілкою у єдину –
Облтекстильшвейпромспілку.  Постановою  Харківської  облпромради  від  29  травня
1959 р. перейменована в Текстильну промислову спілку (Текстильпромспілка).
Ліквідована на підставі Постанови Харківського облвиконкому та обкому КП України
від 19 жовтня 1960 р. у зв’язку з ліквідацією промислової кооперації.

Постанови,  директивні  листи,  інструкції  і  вказівки  Укрпромради,  Харківської
облпромради,  облвиконкому.  Річні  виробничі,  фінансові  і  технічні  плани артілей.  Плани з
праці,  капітального будівництва,  зведені  титульні  списки на капітальне будівництво.  Річні
звіти, довідки, пояснювальні  записки спілки та артілей з виробничої діяльності,  звіти про
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впровадження нової техніки та технології.  Протоколи нарад і засідань правління спілки та
артілей. Акти ревізій артілей. Штатні розклади.

Харківська окружна спілка сільськогосподарських товариств і її контора, пункт,
товариства, уповноважені сільськогосподарської кооперації (ОАФ)

Ф. Р-4531, 67 од. зб., 1924–1932 рр. Описи.

Існувала в період окружної системи адміністративного поділу України

Циркуляри  і  розпорядження  ВУЦВК,  РНК  УСРР,  Укрсількоопцентру.  Накази  та
протоколи засідань правлінь контор. Фінансові плани, плани контрактації технічних культур.
Відомості про хід посівної компанії по сільськогосподарських товариствах.  Списки робочих
та службовців контор.

Правління Харківської міської спілки робітничих кооперативів (Міськробкооп)

            Ф. Р-1802, 118 од. зб., 1931–1935 рр. Описи.

Дати існування не встановлені

Директиви,  накази  вищих  установ  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань
Центральної комісії з перевірки складу працівників міськспоживспілки та штабу з боротьби з
хлібними чергами. Листування з Харківським оперативним сектором ДПУ УСРР, районними
робітничими кооперативами щодо створення військово-облікового сектору, ведення таємного
діловодства,  пожежної  охорони,  про  особовий  склад,  облік  зброї.  Відомості  на  виплату
зарплати співробітникам правління та підприємств спілки.

Харківський центральний робітничий кооператив (Церобкооп, ХЦРК)

Ф. Р-387, 2066 од. зб., 1924–1931 рр. Описи.

Заснований  16  лютого  1924  р.  на  підставі  Постанови  четвертої  сесії  зборів
уповноважених Харківського споживчого товариства (ХСТ) про його реорганізацію в
ХЦРК і  статуту,  затвердженого  Головним  кооперативним  комітетом.  Мав  завдання
постачати  членам  кооперативу  продукти  харчування  і  речі  широкого  вжитку  та
кредитувати їх. Обслуговував населення Харкова; мав широку мережу торговельних
установ, громадського харчування і побутового обслуговування трудящих, а також ряд
підприємств харчової промисловості. Керівними органами ХЦРК були виборні збори
уповноважених  від  пайовиків  і  правління.  Ліквідований  на  підставі  Постанови
грудневого пленуму ЦК КП(б)У 1930 р. про розукрупнення кооперації.

Статут Харківського Церобкоопу, положення про його відділи. Протоколи правління
ХЦРК, колегій відділів, районних бюро по місту та загальноміських зборів уповноважених з
обговорення  звітних  доповідей  правління  ХЦРК.  Циркуляри  та  розпорядження  правління
ХЦРК  і  його  відділів.  Циркуляри,  інструкції,  протоколи  Центроспілки,  Вукоопспілки  та
інших керівних  органів  кооперації.  Річні  плани і  звіти,  статистичні  відомості  про роботу
ХЦРК, контрольні цифри на 1929–1930 рр.; квартальні плани і звіти організаційного відділу
та  районних  бюро,  плани промислового  відділу  його  звіт  за  1926–1927 рр.;  промислово-
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фінансові  плани підприємств ХЦРК на 1926–1927 рр.,  плани і  звіти відділу громадського
харчування.  Листування  з  редакціями  харківських  газет  з  приводу дописів  і  скарг  членів
кооперативу.  Огляд  проведеної  роботи  ХЦРК  щодо   зниження  цін  (1927):  калькуляції
собівартості печеного хліба, норми виробітку для робітників хлібозаводу ХЦРК та відомості
про  їх  середній  заробіток.  Протоколи  губернського  відділу  внутрішньої  торгівлі  і
губернського  кооперативного  комітету.  Матеріали  про  будівництво  підприємств  ХЦРК.
Плани та кошториси будівництва на 1928–1930 рр., листування про замовлення устаткування
за кордоном. Матеріали проведення Міжнародного дня кооперації в 1925–1927 рр. Справи
про відкриття кооперативних курсів і районних кооперативних шкіл, звіти про роботу шкіл,
дитячих  майданчиків  та  бібліотеки  ХЦРК.  Інструкції  Вукоопспілки  щодо  реорганізації
кооперації, протоколи та інші матеріали щодо ліквідації кооперативу і організації районних і
заводських робітничих кооперативів.

Харківське  споживче  товариство  (ХСТ)  Всеукраїнського  з’їзду  споживчої
кооперації

            Ф. Р-44, 19 од. зб., 1920–1924 рр. Опис.

Організоване  23  квітня  1920  р.,  підпорядковувалося  Харківській  обласній  спілці
споживчих товариств Півдня Росії.
Займалося заготівлею та розподілом продуктів споживання
З  17  червня  1920  р.  перепідпорядковане  Всеукраїнському   з’їзду   споживчої
кооперації.
Ліквідоване 16 лютого 1924 р. постановою IV  сесії наради уповноважених ХСТ про
його реорганізацію в Харківський Центральний робітничий кооператив (ХЦРК)

Циркуляри  та  інструкції  Всеросійської  Центроспілки  споживчих  товариств  щодо
утворення кооперації, боротьби з хабарництвом, перевірки особового складу в кооперативних
установах.  Протоколи  сесій  уповноважених  та  правлінь.  Статут  Єдиного  селянського
товариства  споживачів  (1923).  Доповіді  заввідділами  постачання  і  хлібопечення
Московського споживчого товариства. Особисті картки, табелі, списки працівників ХСТ.

Харківські обласні установи оптово - роздрібної кооперативної торгівлі 

           6 фондів, 155 од. зб., 1931–1932 рр. Описи.

12 травня 1931 р. в системі Вукоопспілки було створено низку самостійних об’єднань
і секцій, статути яких були затверджені постановою Вукоопспілки від 11 червня 1931
р.
Тоді ж були створені Всеукраїнські галузеві об’єднання оптово – роздрібної торгівлі,
які мали на території  України обласні та міжрайонні контори.  Ці контори керували
справою постачання товарами на місцях.
У  1932  р.  всі  галузеві  об’єднання  оптово  –  роздрібної  торгівлі  та  їх  підвідомчі
установи були ліквідовані.

Накази, циркуляри, розпорядження вищих установ. Плани робіт торгівельних 
кооперативних організацій. Листування з різними підприємствами про децентралізовану 
заготівлю та роздрібні ціни на товари. Особові рахунки співробітників контори (ф.Р–1369).
Списки працівників (ф.Р-1366, ф.Р-1367) та відомості видачі зарплати (ф.Р–1366).
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Харківська обласна контора Всеукраїнського галантерейно - трикотажного об'єднання
оптово - роздрібної торгівлі (Вукоопгалантерея), ф.Р-1367, 6 од. зб., 1931–1932 рр. 
Харківська обласна контора Всеукраїнського об’єднання оптово - роздрібної торгівлі
готовим одягом (Вукооподяг), ф.Р-1369, 47 од. зб., 1932 р.
Харківська обласна контора Всеукраїнського об'єднання оптово - роздрібної торгівлі
залізом (Вукоопзалізо), ф.Р-1371, 27 од. зб., 1931–1932 рр. 
Харківська обласна контора Всеукраїнського об'єднання торгівлі шкірою та взуттям
(Вукоопшкірвзуття), ф.Р-1373, 23 од. зб., 1932 р.
Харківське  обласне  об'єднання  роздрібної  продуктової  торгівлі  обласної  споживчої
спілки  (Облспоживспілка), ф.Р-1366, 43 од. зб., 1932 р.
Харківське  об’єднання  роздрібної  торгівлі  промисловими  товарами
„Промтовари” обласної споживчої спілки (Облспоживспілка),ф.Р.-1372, 9 од.зб., 1932р.

Виробничі кооперативні організації 

3 фонди, 68 од. зб., 1923–1928, 1931–1934 рр. Описи.

Дати існування не встановлені

Накази та розпорядження вищих установ (ф.Р–2757, ф.Р–4495). Протоколи зборів членів 
правління (ф.Р–4495) та членів комуни (ф.Р–639). Річний баланс за 1928 р. (ф.Р–4495). 
Річні звіти з основної діяльності кооперативних установ. Особові рахунки робітників 
робочого кооперативу (ф.Р–2757), особові справи членів комуни (ф.Р–639), списки членів 
товариства “Міньйон” (ф.Р–4495), відомості на видачу зарплати (ф.Р–2757).

Закритий робочий кооператив Харківського трамвайного тресту, ф.Р-2757,             24
од. зб., 1931–1934 рр.
Кондитерське виробничо – кооперативне товариство “Міньйон” м. Харків,           ф.Р-
4495, 9 од. зб., 1927–1928 рр.
Харківська виробнича комуна сліпих (з виготовлення щіток) ф.Р-639, 35 од. зб., 1923–
1926 рр.
    
Військова кооперація 

2 фонди, 409 од. зб., 1921–1928 рр. Описи.

Дати існування не встановлені.

Накази, циркуляри, розпорядження вищих установ. Інструкції з організації військових
кооперативів. Протоколи засідань бюро, президій правлінь, загальних зборів та місцевкому.
Плани роботи товариств, кооперативів,  відділень. Листування з різними організаціями про
обслідування установ кооперації,  постачання і реалізацію продукції,  особовий склад. Звіти
про роботу місцевкому (ф.Р–2645). Списки співробітників товариств, кооперативів, відділень,
артілей. Особові справи працівників.

Харківське управління військової кооперації при Українській спілці кооперативів,
ф.Р-2645, 390 од. зб., 1921–1925 рр.
Харківське губернське військово-споживче товариство “Червоний боєць” Управління
військової кооперації України і Криму, ф.Р–2629, 19 од. зб.,1922–1928рр.
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Закрите акціонерне товариство "Харківська кондитерська фабрика"

Ф. Р-6508, 60 од. зб., 1993–2002 рр. Опис.
  

З  1  січня  1994 р.  на  базі  Харківської  кондитерської  фабрики почало  діяти закрите
акціонерне товариство "Харківська кондитерська фабрика", яке 15 листопада 2000 р.
припинило діяльність. Процедура ліквідації закінчилась 15 грудня 2002 р.

Накази  голови  ЗАТ  з  основної  діяльності.  Протоколи  затвердження  оптово
-відпускних  цін  на  кондитерські  вироби.  Плани  інженерного  забезпечення  ефективності
виробництва.  Звіти ЗАТ з основної  діяльності.  Протоколи засідань місцевкому,  кошториси
промбюджету  і  фінзвіти  про  їх  виконання.  Постанови  господарського  суду  Харківської
області  про  визнання  ЗАТ  банкрутом,  накази  ліквідатора  ЗАТ  з  основної  діяльності,
ліквідаційний баланс, зведення про продаж основних фондів ЗАТ.

Закрите акціонерне товариство "Харківресурси"

Ф. Р-6500, 74 од. зб., 1994–2000 рр. Описи.

Засноване у 1994 р. як Харківська товарно–сировинна компанія "Харківголовпостач".
21  лютого  1994  р.  на  базі  компанії  утворена  Харківська  товарно-сировинна  фірма
"Харківресурси",  а                12 вересня  1994 – закрите акціонерне товариство
"Харківресурси".
Ліквідоване 6 грудня 2000 р.

Статут  товариства,  установчий  договір.  Накази  директора  товариства  з  основної
діяльності  та  особового  складу.  Протоколи  загальних  зборів  акціонерів  та  правління
товариства. Звіти з основної діяльності. Штатні розклади, картки особових рахунків.

Відкрите акціонерне товариство "Харківмолпром" 

Ф. Р-6477, 66 од. зб., 1992–1998 рр. Опис.

Утворено 3 березня 1992 року на базі Харківського виробничого об’єднання  молочної
промисловості  як Харківське орендне підприємство "Молпром". 22 серпня 1994 р.
підприємство реорганізоване у Відкрите акціонерне товариство "Харківмолпром".
Ліквідоване 31 серпня 1998 р.

Установчі  документи  акціонерного  товариства.  Накази  генерального  директора  з
основної діяльності та особового складу. Зведені плани випуску молочної продукції, плани та
ліміти  по  праці.  Штатні  розклади,  річні  бухгалтерські  звіти  підвідомчих  підприємств,
відомості нарахування зарплати.

  
Акціонерне товариство "Харківська фабрика "Україна"

Ф. Р-6487, 207 од. зб., 1992–1999 рр. Описи.

Засноване 12 жовтня 1992 р. як Орендне виробничо – торгове підприємство "Україна".
З  11  березня  1994  р.  перетворене  у  Акціонерне  товариство  "Харківська  фабрика
"Україна".
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З  15  листопада  1996  р.  товариство  було  визнане  банкрутом.  Ліквідаційна  комісія
працювала до       20 квітня 1999 р.

Накази  гендиректора  з  основної  діяльності  та  особового  складу.  Протоколи
конференцій  орендарів,  їх  уповноважених  та  місцевкому.  Виробничі  програми,  основні
техніко-економічні показники роботи підприємств. Звіти підприємства з основної діяльності.
Штатні розклади, розцінки оплати праці, особові картки, відомості нарахування зарплати.

Відкрите акціонерне товариство "Харківський завод "Електробритва"

Ф. Р-6499, 149 од. зб., 1994–2004 рр. Описи.

Утворене 18 квітня 1994 р. шляхом перетворення з державного підприємства.
19 травня 1999 р.  товариство було ліквідоване.

Накази голови товариства з основної діяльності та особового складу. Звіти з основної
діяльності. Штатні розклади, картки особових рахунків, відомості нарахування зарплати.
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Розділ 15. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, 
ЗАКЛАДИ З ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ, 
ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Інспектура народної освіти Харківського губернського виконавчого комітету рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Відділи народної освіти повітових виконавчих комітетів рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів

Інспектури народної освіти окружних виконавчих комітетів рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів

Відділ народної освіти виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів 
трудящих (облвно)

Відділ народної освіти виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів 
трудящих (міськвно)

Відділ народної освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради депутатів 
трудящих (міськвно)

Відділи народної освіти виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих 
Харківської області (райвно)

Відділи народної освіти районних виконавчих комітетів Рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів м. Харків (райвно)

Відділи народної освіти виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих м.
Харкова (райвно)

Управління професійно-технічної освіти виконавчого комітету Харківської 
обласної ради народних депутатів

Комітет освітніх установ (КОУ) Спілки залізничників Південно-Донецької 
залізниці

Харківський ордена Трудового Червоного Прапору Державний університет ім. О. 
М. Горького

Харківські вищі жіночі курси сільського господарства та лісівництва Народного 
комісаріату землеробства УСРР

Харківський авіаційний інститут
Харківський автомобільно-шляховий інститут
Харківський ветеринарний інститут
Харківський інститут громадського харчування (ХІГХ) Міністерства торгівлі 

УРСР
Харківський електротехнічний інститут
Харківський зооветеринарний інститут
Харківський зоотехнічний інститут
Український заочний індустріальний інститут Народного комісаріату 

електропромисловості УРСР
Харківський інженерно-будівельний інститут
Харківський інженерно-економічний інститут
Харківський інженерно-економічний інститут зернового виробництва Народного 

комісаріату земельних справ УСРР
Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім.. С. М. Кірова
Харківський інститут інженерів комунального будівництва
Харківський інститут інженерів цементної промисловості
Харківська державна консерваторія
Харківський театральний інститут
Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського



Харківський державний інститут культури
Харківський медичний інститут
Другий Харківський державний медичний інститут Народного комісаріату 

охорони здоров’я УРСР
Харківський державний медичний стоматологічний інститут
Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства
Харківський механіко-машинобудівний інститут
Харківський вечірній робітничий механіко-машинобудівний інститут ім. 

Профінтерна
Харківський інститут організації території Народного комісаріату землеробства 

УСРР і його робітничий факультет
Харківський інститут народної освіти (ХІНО)
Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С. Сковороди
Харківський державний педагогічний інститут іноземних мов ім.                  Н. К. 

Крупської
Харківський плановий інститут ім. А.М. Дудника
Харківський політехнічний інститут ім. В. І. Леніна
Харківський інститут радіоелектроніки
Харківський ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарський 

інститут ім. В. В. Докучаєва
Харківський силікатний інститут Народного комісаріату важкої промисловості 

СРСР
Харківський інститут сільськогосподарського машинобудування Всесоюзного 

об’єднання підприємств сільськогосподарського машинобудування
Український заочний політехнічний інститут
Харківський текстильний інститут Народного комісаріату легкої промисловості 

УРСР
Куп’янський учительський інститут Народного комісаріату просвіти УРСР
Харківський державний учительський інститут Міністерства просвіти УРСР
Харківський державний фармацевтичний інститут
Харківський хіміко-технологічний інститут ім. С. М. Кірова
Харківський художньо-промисловий інститут
Харківський юридичний інститут
Робітничий факультет Харківського інженерно-будівельного інституту
Робітничий факультет при Харківському інституті радянської торгівлі
Харківський об’єднаний індустріальний робітничий факультет Народного 

комісаріату хімічної промисловості УРСР
Валківський авіаційний технікум Всесоюзного об’єднання цивільного повітряного

флоту СРСР
Харківський авіаційний технікум Харківського раднаргоспу
Харківський автодорожній технікум Міністерства будівництва й експлуатації 

автомобільних доріг УРСР
Харківський автотранспортний технікум ім. С. Орджонікідзе Міністерства 

автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР
Куп’янський агро-індустріальний технікум Народного комісаріату харчової 

промисловості СРСР
Харківський будівельний технікум Міністерства промислового будівництва УРСР
Харківський будівельний технікум ім. Г.І. Петровського Головного управління 

професійної освіти УСРР
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Харківський гідрометеорологічний технікум Державного комітету 
гідрометеорології і контролю природного середовища СРСР

Харківський електромеханічний технікум Міністерства електротехнічної 
промисловості СРСР

Харківський електротехнікум зв'язку Міністерства зв’язку СРСР
Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва 

Міністерства транспортного будівництва СРСР
Харківський енергомеханічний технікум Народного комісаріату важкої 

промисловості СРСР
Харківський технікум зеленого будівництва Міністерства житлово-комунального 

господарства УРСР
Перший Харківський індустріально-педагогічний технікум Державного комітету 

Ради Міністрів СРСР з профтехосвіти
Будянський керамічний технікум Народного комісаріату місцевої промисловості 

УСРР
Харківський кооперативно-продовольчий технікум ім. А.Н. Головчанського 

Головного комітету професійної, технічної і спеціальної освіти УСРР
Харківський машинобудівний технікум Міністерства важкого, енергетичного і 

транспортного машинобудування СРСР
Харківський механіко-машинобудівний технікум Народного комісаріату легкої 

промисловості УСРР
Харківський механіко-технологічний технікум Міністерства легкої промисловості 

СРСР
Харківський державний музичний технікум Народного комісаріату просвіти УСРР
Харківський технікум музичної промисловості Вищої Ради Народного 

господарства УСРР
Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка 

Міністерства соціального забезпечення УРСР
Технікум організації виробництва Харківського обласного управління місцевої 

промисловості
Харківський педагогічний технікум інструкторів політехнічної праці Народного 

комісаріату освіти УСРР
Харківський радіотехнічний технікум Міністерства загального машинобудування 

СРСР
Харківський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР
Харківський вечірній верстатобудівний технікум Міністерства вищої освіти 

України
Український технікум сходознавства та східних мов
Харківський театральний технікум Народного комісаріату просвіти УСРР
Харківський технологічний технікум масло-молочної промисловості Народного 

комісаріату харчової промисловості СРСР
Харківський технікум фізичної культури Комітету у справах фізичної культури і 

спорту при Раді Міністрів УРСР
Харківський фінансово-економічний технікум Народного комісаріату просвіти 

УСРР
Харківський хіміко-механічний технікум Міністерства хімічної промисловості 

СРСР
Валківські трирічні педагогічні курси (технікум)
Харківська українська гімназія ім. Грінченка
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Харківське медичне училище № 1 виконавчого комітету Харківської обласної ради
депутатів трудящих

Харківське медичне училище № 3 відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих

Харківське музичне училище Управління культури виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих

Харківське училище прикладних мистецтв Міністерства житлово-цивільного 
будівництва УРСР

Перша професійна школа підлітків взуттєвого виробництва при Харківському 
губернському відділі професійної спілки робітників шкіряної промисловості

Вовчанське училище механізації сільського господарства Харківського обласного 
управління трудових резервів

Сільське професійно-технічне училище № 7 Держкомітету з профтехосвіти при 
Раді Міністрів УРСР, с. Світловщина, Лозівського району

Харківська середня спецшкола-інтернат з англійською мовою навчання відділу 
народної освіти виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

Харківські спеціальні артилерійські школи № 14, № 15 (ОАФ)
Харківська спеціальна середня школа військово-повітряних сил Міністерства 

освіти УРСР
Харківська середня спеціальна музична школа-інтернат Міністерства культури 

УРСР
Неповна середня дитяча музична школа № 6 ім. М.В. Лисенка управління 

культури Харківського облвиконкому
Харківська юридична школа Міністерства юстиції УРСР
Середні загальноосвітні школи Харківської області
Богодухівський учбовий комбінат механізації сільського господарства 

Харківського обласного центру бурякових машинно-тракторних станцій 
“Укрбуряктрактороцентр”

Третій учбово-курсовий комбінат Харківського обласного торгового відділу
Міжобласний учбовий пункт республіканських курсів підготовки й підвищення 

кваліфікації кадрів Міністерства місцевої промисловості УРСР
Однорічні курси вчителів для шкіл глухонімих дітей при Українському науково-

дослідному інституті дефектології
Учбове господарство ім. С.М. Будьонного при Харківському інституті механізації 

сільського господарства, с. Коротич Люботинського району
Учбово-допоміжне господарство Харківського технікуму зеленого будівництва
Вища школа раціоналізації управління Центральної контрольної комісії – 

Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції УСРР
Харківський машинобудівний інститут технічного навчання працівників 

Народного комісаріату середнього машинобудування СРСР
Інститут підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників Харківського 

обласного відділу місцевої промисловості
Харківська філія Всеукраїнського інституту підвищення кваліфікації 

господарників
Харківська філія Українського інституту господарників та підвищення 

кваліфікації інженерно-технічних працівників (ІТП) Народного комісаріату місцевої 
промисловості УРСР

Харківська філія Українського інституту підвищення кваліфікації керівних 
господарських кадрів
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Харківський інститут керівних працівників радянської торгівлі Народного 
комісаріату торгівлі УРСР

Український інститут удосконалення лікарів Міністерства охорони здоров’я СРСР,
м. Харків

Харківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти і 
менеджменту Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної 
адміністрації

Харківський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів управління 
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

Харківська філія Української академії державного управління при Президентові 
України

Харківська школа профруху Всесоюзної центральної ради професійних спілок
Харківська середня сільськогосподарська школа з підготовки голів колгоспів 

Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР
Однорічна школа підготовки керівних кадрів колгоспів і радгоспів при 

Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва Міністерства 
сільського господарства СРСР

Учбові заклади з перепідготовки кадрів при Харківському обкомі КП(б)У та КП 
України

Харківська обласна комсомольська школа
Харківський Палац піонерів та школярів ім. П. П. Постишева
Барвінківський районний будинок піонерів
Харківська обласна дитяча екскурсійно-туристична станція
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Розділ 15. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, 
ЗАКЛАДИ З ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ, 
ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Інспектура народної освіти Харківського губернського виконавчого комітету рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

            Ф. Р-820, 1384 од. зб., 1918–1925 рр. Опис.

Утворена як відділ на правах самостійної установи на підставі Постанови Раднаркому
УСРР від        8 лютого 1919 р. про організацію місцевих органів влади. Здійснював
керівництво  у  галузі  народної  освіти,  роботи  дошкільних  та  культурно-освітніх
установ,  дитячих будинків,  колоній та містечок.  Керував роботою шкіл з  ліквідації
неписьменності. З 12 жовтня 1924 р. перетворений на інспектуру. Ліквідований згідно
з Постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губерній.

Бюлетень  та  матеріали  організаційного  бюро  зі  скликання  I Всеросійського  з’їзду
шкільних  працівників  (1922)  та  I Всеукраїнського  з’їзду  працівників  шкіл  з  ліквідації
неписьменності.  Накази,  розпорядження,  циркуляри,  інструкції,  протоколи,  річні  та
періодичні плани і звіти Харківського губернського та повітових відділів народної освіти, їх
секцій,  підвідділів  та  підлеглих  їм  установ  про  метод  наочного  навчання  у  школах,
ліквідацію  неписьменності,  проведення   політико-виховної  роботи  серед  трудящих,
організацію робітничих клубів та музею з дошкільного виховання,  обстеження дитячих ясел
та  будинків.  Списки  навчальних  закладів,  підлеглих  Харківському  губернському  відділу
народної  освіти.  Відомості  про  роботу  національних  секцій  при  відділі  народної  освіти;
списки  вірменських,  єврейських  та  польських  шкіл.  Матеріали  щодо  вшанування  пам’яті
українського  філософа  Г.  С.  Сковороди  (1922),  проведення  археологічних  обстежень  у
губернії,  організації  музейної  та  екскурсійної  робіт  та  охорони  пам’яток  культури.
Листування та відомості щодо підготовки до участі у Всеросійській сільськогосподарській
виставці  (1923). Документи з особового складу працівників губернського відділу народної
освіти та підлеглих йому установ (автобіографії, списки, особисті справи).

Відділи народної освіти повітових виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів

            7 фондів, 1275 од. зб., 1918–1923 рр., Опис.

Утворені  як  самостійні  установи  на  підставі  Постанови  Раднаркому  УСРР  від  8
лютого  1919  р.  про  організацію  місцевих  органів  влади.  Ліквідовані  згідно  з
Постановою  ВУЦВК  від  7  березня  1923  р.  про  адміністративно-територіальну
реформу.

Постанови, накази, інструкції, розпорядження і протоколи повітових виконавчих комітетів,
губернського  та  повітових  відділів  народної  освіти  про  запровадження  трудового
виховання в школах, будівництво та ремонт шкіл. Матеріали та стенограми Харківського
губернського,  повітових  та  волосних  з’їздів  і  конференцій  працівників  народної  освіти
(ф.Р-103, ф.Р-1635). Доповіді та періодичні звіти повітових і волосних відділів народної
освіти, учбові плани та семестрові звіти шкіл та інших навчальних  закладів соціального
виховання та професійної освіти;  протоколи засідань повітових надзвичайних комісій з
ліквідації  неписьменності  (ф.Р-102).  Справи  про  історію  Хрущово-Микитівського
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народного училища, Нововодіївської, Киянівської та Лозівської шкіл Охтирського повіту
(ф.Р-435). Листування про стан бібліотек загального користування, відкриття нових шкіл,
клубів, музеїв, про діяльність російської та української театральної труп у Чугуївському
повіті та  організацію симфонічного оркестру (ф.Р-104). Документи Костянтиноградської
повітової земельної управи за 1918 р. (ф.Р-4836).

Богодухівський, ф.Р-434, 57 од. зб., 1919–1922 рр.
Валківський, ф.Р-101, 58 од. зб., 1919–1923 рр.
Зміївський, ф.Р-102, 110 од. зб., 1919–1923 рр.
Ізюмський, ф.Р-1635, 399 од зб., 1919–1923 рр.
Костянтиноградський Полтавської губернії, ф.Р-4836, 9 од. зб., 1918–1919 рр.
Харківський, ф.Р-103, 258 од. зб., 1920–1923 рр.
Чугуївський, ф.Р-104, 384 од. зб., 1920–1922 рр.

Інспектури  народної  освіти  окружних  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

            3 фонди, 1629 од. зб., 1922–1930 рр. Описи.

Утворені  на підставі  Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р.  Ліквідовані  згідно з
Постановою ВУЦВК від 2 вересня 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Накази,  циркуляри,  протоколи,  звіти  про  діяльність  окружних  інспектур  народної
освіти,  їх  підвідділів,  комісій,  колегій,  шкільних  рад.  Доповіді,  звіти,  протоколи
загальноосвітніх  та  професійно-технічних  шкіл,  курсів.  Протоколи,  плани,  інструкції
окружних  надзвичайних  комісій  для  ліквідації  неписьменності,  щодо  боротьби  з
безпритульністю  і  роботи  дитячих  будинків  та  садків.  Тези  доповіді  “Празднование  150-
летнего  юбилея  Г.  Ф.  Квитки-Основьяненко”  (ф.Р-858).  Листування  щодо  пам’яток
архітектури Харківщини.  Договори на відкриття школи у с. Андріївка (ф.Р-856) і дитячих
майданчиків  (ф.Р-858).  Циркуляри  та  листування  відділу  народної  освіти  Куп’янського
повітового виконкому за 1922 р. (ф.Р-857). Списки керівників окрінспектури (ф.Р-858).

Ізюмська, ф.Р-856, 1478 од. зб., 1919–1930 рр.
Куп’янська, ф.Р-857, 13 од. зб., 1922–1929 рр.
Харківська, ф.Р-858, 138 од. зб., 1923–1930 рр.

Відділ народної освіти виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів
трудящих (облвно)

            Ф. Р-4695, 2036 од. зб., 1943–1961, 1965–1974 рр. Описи. 

Утворений 11 лютого 1932 р. при організаційному комітеті Харківської області. З 3
серпня 1932 р.  діє при облвиконкомі.  До 1939 р.  мав назву:  відділ народної  освіти
виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів.

Накази,  розпорядження,  плани,  записки  про  роботу  облвно  і  райвно,  шкіл,
дитбудинків, садків, піонерських таборів та інших позашкільних установ. Річні статистичні
звіти про кількість шкіл та контингент учнів у них. Звіти про учбову роботу шкіл м. Харків і
Харківської  області.  Протоколи,  стенограми,  доповіді  та  листування  про  підготовку  та
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проведення обласних нарад завідувачів районних відділів народної освіти, директорів шкіл,
дитячих будинків та завідувачів дитячих садків, вчителів та працівників дошкільних установ.
Протоколи нарад художньо-технічної комісії при Харківському облвно. Виписки з протоколів
засідань педагогічних рад та відомості  оцінок учнів середніх шкіл,  які склали екзамен на
атестат зрілості. Директивні вказівки та листування щодо організації і проведення олімпіади
художньої самодіяльності та зльоту юних  техніків і натуралістів Харківської області. Накази
і  листування  з  Наркомосвітою  УРСР  про   відзначення  75-річчя  з  дня  смерті  видатного
російського  педагога  К.  Д.  Ушинського,  доповіді  викладачів  шкіл  Харківської  області  на
третіх педагогічних читаннях                   ім. К.Д. Ушинського та рецензії на них (1945–1946).
Відомості про ліквідацію малописьменності та неписьменності серед дорослого населення.
Відомості, доповідні записки і листування про навчання дітей-переселенців з Польщі та про
дітей польської національності, які підлягають евакуації до Польщі (1945–1946). Відомості
про мережу та план розгортання мережі шкіл, дитячих будинків та садків і відомості про стан
установ наросвіти в Харкові та районах Харківської області. Акти обстеження роботи райвно,
шкіл, дитбудинків та садків. Титульні списки, дефектні акти та кошториси на відбудування,
нове будівництво та капітальний ремонт установ народної освіти Харківської області. Зведені
бухгалтерські звіти та кошториси обласного відділу народної освіти та його установ. Звіти
про  діяльність  Харківського  інституту  підвищення  кваліфікації  вчителів.  Характеристики-
рекомендації працівників дитячих установ Харківської області для нагородження почесними
грамотами Міністерства освіти УРСР за 1966 р. Документи про підготовку до святкування
30-ї  річниці  звільнення  України  від  німецько-фашистських  загарбників  (план  заходів,
положення, листування). Відомості щодо участі установ народної освіти Харківської області
у  роботі  павільйону  “Народна  освіта”  на  ВДНГ  УРСР  у  1974  р.  Постанови  президії  і
пленумів  ВЦРПС та  Харківського  обкому  профспілки  працівників  освіти,  вищої  школи  і
наукових установ. Річні та фінансові звіти, плани роботи, протоколи загальних зборів членів
місцевого комітету Харківського облвно.

Відділ народної освіти виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів
трудящих (міськвно)

            Ф. Р-917, 2705 од. зб., 1922–1940., 1943–1963., 1965–1976 рр. Описи. 

У  лютому  1920  р.  утворена  секція  народної  освіти  при  Харківській  міській  раді
робітничих,  селянських  та  червоноармійських  депутатів.  1922  р.  у  Харкові
організовано міський  відділ  народної  освіти,  який  існував  з  1  травня 1922 р. до 13
жовтня 1922 р. як самостійна установа. Після жовтня 1922 р. роботою міських установ
народної  освіти  і  культури  керували  секція  наросвіти  при  міськраді  та  губвно,  а
пізніше  окрвно.  Харківський  міський  відділ  народної  освіти  знов  утворений  на
підставі  Постанови  ВУЦВК  від  20  травня  1931  р.  про  структуру  Харківської
міськради.  До  1939  р.  мав  назву:  відділ  народної  освіти  Харківського  міського
виконавчого  комітету  ради  робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів.
Припиняв діяльність у серпні 1963 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 17
червня 1963 р.  № 820 у зв’язку із  значним розширенням мережі установ  народної
освіти Харкова та утворенням відділів народної освіти райвиконкомів.
Знов утворений у серпні 1965 р. на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 13
червня 1965 р., рішення Харківського облвиконкому від 26 липня 1965 р. № 499 та
рішення Харківської міськради  від 17 серпня 1965 р. № 447.

Постанови колегії Народного комісаріату освіти УРСР, бюро Харківського обласного
комітету КП(б)У  та  доповідна  записка  про  стан  шкіл  Харкова  на               15 грудня 1943
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р. Постанови, протоколи, накази, циркуляри та інструкції президії, пленумів, конференцій і
нарад Харківської  міськради, міського відділу народної  освіти,  його секцій та комісій про
обов’язкове  загальне  навчання  дітей  шкільного  віку,  методику  виховання,  політехнізацію
шкіл,  поширення  мережі  навчальних  та  культурно-освітніх  закладів,  про  ліквідацію
неписьменності та боротьбу з безпритульністю. Річні та періодичні плани і звіти про роботу
міськвно, шкіл, фабзавучів, вечірніх шкіл, професійних шкіл та технікумів, клубів, театрів,
дитячих садків, дитячих будинків Харківського палацу піонерів та інших підлеглих установ.
Протоколи засідань міськвно з питання участі харківських піонерів у Всеукраїнському зльоті
піонерів;  накази  піонерів  і  школярів  Харківській  міській  раді  (1929).  Стенограми міських
учительських конференцій, доповіді, реферати, методичні розробки вчителів шкіл Харкова з
різних дисциплін, фотоальбоми про діяльність шкіл міста. Статистичні відомості про стан
народної освіти у Харкові та приміській зоні (1928–1929). Положення про комітети сприяння
школам, плани їх роботи та протоколи засідань (1928). Списки навчальних закладів Харкова
та приміської зони (1922–1931), відомості про огляд харківських шкіл (1927–1928).  Списки,
посвідчення й анкети працівників міськвно (1922) і членів секції народної освіти Харківської
міськради; списки персоналу дитячих будинків (1922) і дитячих садків (1930–1931), списки
вчителів  шкіл приміської  зони (1930). Списки студентів і  викладачів  культурно-просвітніх
установ (1929). Анкети учнів профшкіл (1932–1933). Справа про дитячу трудову колонію ім.
Ф.  Е.  Дзержинського  (1928).  Протоколи  засідань  загальних  зборів,  виробничих  нарад
місцевого  комітету  профспілки  працівників  просвіти,  вищої  школи  і  початкових  установ
міського  відділу  народної  освіти.  Документи  73-ї  неповної  середньої  (1939–1940)  та  10-ї
трудової  (1924–1926)  шкіл  м.  Харків:  учбові  плани  та  програми  навчання,  протоколи
педагогічних нарад, класні журнали, анкети і статистичні відомості про побутові умови учнів
10-ї трудової школи; звіти про роботу, річні фінансові звіти, відомості про успішність учнів,
накази по школі, особові справи викладачів 73-ї неповної середньої школи Харкова.

Відділ народної  освіти виконавчого комітету  Ізюмської  міської  ради депутатів
трудящих (міськвно)

Ф. Р-5041, 56 од. зб., 1944–1956 рр. Опис.

Дату створення не встановлено.
Відновив діяльність після визволення м. Ізюм від німецько-фашистських загарбників
у1943 р.

Плани  робіт,  статистичні  й  фінансові  звіти  про  роботу  міськвно,  штатні  розклади,
річні звіти шкіл м. Ізюм, звіти міськвно про роботу шкіл, звіти про роботу міськвно. Акти
інспекторського обстеження міських шкіл (1950–1953).

Відділи народної освіти виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
Харківської області (райвно)

            20 фондів, 5581 од. зб., 1936–1938 , 1943–1973 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 20 травня 1931 р. До 1939 р.
називались відділами народної освіти виконавчих комітетів районних рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів.

Накази, доповіді, плани, статистичні звіти про діяльність райвно. Доповідні записки,
плани,  звіти,  інформації  та  інші  документи  про  організацію  та  методику  роботи  шкіл,
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успішність  та  чисельність  учнів,  працевлаштування  випускників.  Протоколи  засідань
педагогічних  рад  при  райвно,  конференцій,  нарад  директорів  шкіл,  вчителів,  завідуючих
дошкільними  установами.  Договори  про  соцзмагання  шкіл,  дошкільних  установ,
дитбудинків. Місячні звіти про роботу клубів і Будинків колективіста Харківської області за
1936–1937 рр., (ф.Р-4510). Річні звіти дитбудинків (1936), акти обстеження роботи шкіл за
1936/1937  учбовий  рік  і  відомості  про  мережу  шкіл  та  інших  дитячих  установ  (1937)
Харківської  приміської  зони.  Накази  Харківських  облвно  та  міськвно,  в  тому  числі  з
особового  складу  вчителів  за  1937  р.  (ф.Р-4510).  Акти  про  збитки,  заподіяні  німецько-
фашистськими  загарбниками  установам  народної  освіти  Липецького,  Олексіївського  та
Старосалтівскього  районів  (ф.Р-4702,  ф.Р-4984,  ф.Р-5087).  Паспорти  шкіл  Коломацького
(ф.Р-5010)  за  1943  р.  та  Золочівського  (ф.Р-5702)  за  1944 р.  районів.  Характеристики   й
списки   працівників  відділів  народної  освіти  та  підлеглих  їм  установ,  представлених  до
нагородження почесними грамотами, значками й урядовими нагородами Лозівського (1945),
Вовчанського  (1963–1964) та  Золочівського  (1968) районів.  Тарифікаційні  списки,  особові
справи та відомості нарахування заробітної плати вчителів Коломацького району (ф.Р-5010).
Звіт  про  роботу  Вовчанської  районної  дитячої  технічної  станції  за  1950  р.  (ф.Р-5581).
Відомості про діяльність районної станції юннатів і про участь шкіл Кегичівського району в
республіканському конкурсі  з виготовлення самодіяльних приладів  та пристроїв  у 1967 р.
(ф.Р-5197).

Балаклійський, ф.Р-5856, 289 од. зб., 1943–1962 рр.
Барвінківський, ф.Р-5222, 132 од. зб., 1947–1957, 1964–1972 рр.
Богодухівський, ф.Р-4965, 4 од. зб., 1943–1948 рр.
Борівський, ф.Р-5130, 22 од. зб., 1943–1949 рр.
Вільхуватський, ф.Р-5339, 17 од. зб., 1952–1956 рр.
Вовчанський, ф.Р-5581, 1155 од. зб., 1943–1969 рр.
Дворічанський, ф.Р-4652, 165 од. зб., 1943–1962 рр.
Дергачівський, ф.Р-5890, 717 од. зб., 1943–1970 рр.
Золочівський, ф.Р-5702, 259 од. зб., 1944–1961, 1965–1969 рр.
Ізюмський, ф.Р-5043, 134 од. зб., 1943 – 1965 рр.
Кегичівський, ф.Р-5197, 318 од. зб., 1944–1962, 1966–1973 рр.
Коломацький, ф.Р-5010, 370 од. зб., 1943–1956 рр.
Красноградський, ф.Р-5300, 158 од. зб., 1943–1971 рр.
Липецький, ф.Р-4702, 25 од. зб., 1943–1948 рр.
Лозівський, ф.Р-5698, 158 од. зб., 1943–1960 рр.
Первомайський, ф.Р-4984, 390 од. зб., 1943-1962, 1965–1967 рр.
Старосалтівський, ф.Р-5087, 119 од. зб., 1943–1962 рр.
Харківський, ф.Р-4510, 157 од. зб., 1936–1938, 1947–1962 рр.
Чугуївський, ф.Р-4739, 875 од. зб., 1943–1969 рр.
Шевченківський, ф.Р-6132, 117 од. зб., 1949–1962 рр.

Відділи  народної  освіти  районних  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів м. Харків (райвно)

            3 фонди, 101 од. зб., 1920–1921 рр. Описи.

Утворені як самостійні установи разом із організацією районних виконавчих комітетів
Харкова на  протязі  грудня  1919 р.  –  січня 1920 р.  Ліквідовані  в  травні  1922 р.  на
підставі  Постанови президії  Харківської  міської  ради від 18 листопада 1921 р.  про
ліквідацію районних виконкомів Харкова
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Протоколи засідань і циркуляри районних революційних та виконавчих комітетів (ф.Р-
918,  ф.Р-920)  і  районних  відділів  освіти  (ф.Р-920).  Протоколи  конференцій  працівників
соціального  виховання  (ф.Р-920)  та  бібліотечних  працівників  (ф.Р-919)  про  методику
виховної  роботи,  професійно-технічну  освіту,  ліквідацію  неписьменності  і  проведення
літньої  оздоровчої  кампанії.  Річні  та  періодичні  звіти  і  відомості  про  роботу  районних
відділів народної освіти (ф.Р-918, ф.Р-920), клубів ; відомості про середні навчальні заклади
(ф.Р-919).  Списки  шкіл-клубів  та  їх  характеристики.  Списки  й  анкети  працівників  шкіл,
списки  вихованців  дитячих  будинків,  листування  щодо  роботи  й  особового  складу  шкіл,
дитбудинків,  дитмайданчиків.  Описи майна шкіл і  дитбудинків.  Список клубів  військових
частин  і  викладачів  художньої  студії  (ф.Р-919).  Відомості  щодо  реєстрації  товариств
“Просвіта” і “Молода філармонія” (ф.Р-919), їх статути, списки членів цих товариств.

Івано-Лисогірський, ф.Р-918, 33 од. зб., 1920–1921 рр.
Основ’яно-Холодногірський, ф.Р-919, 35 од. зб., 1920–1921 рр.
Петінсько-Журавлівський, ф.Р-920, 33 од. зб., 1920–1921 рр.

Відділи народної освіти виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
м. Харків (райвно)

            9 фондів, 7267 од. зб., 1943–1980 рр. Описи.

Утворені 1933 р. згідно з положенням про райради м. Харків. Ліквідовані на підставі
наказу відділу народної освіти Харківської обласної ради депутатів трудящих від 28
червня  1956  р.  про  заходи  щодо  упорядкування  організаційної  структури  установ
системи Міністерства освіти УРСР. Функції їх перейшли до відділу народної освіти
виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради  депутатів  трудящих.  Відновили
діяльність у 1963 р. згідно з наказом Харківського обласного (промислового) відділу
народної освіти № 207 від 8 серпня 1963 р. Червонозаводський райвно з 1978 р. має
назву: Відділ народної освіти виконавчого комітету Червонозаводської районної ради
народних депутатів.

Накази, плани, річні звіти районних відділів народної освіти про роботу шкіл, дитячих
будинків  та  дитячих  садків.  Протоколи  нарад  директорів  шкіл,  методичних  комісій,
конференцій та педагогічних рад шкіл.  Протоколи засідань комісій по боротьбі з дитячою
безпритульністю, у справах неповнолітніх. Плани шкільної мережі та її дислокація в районах
Харкова. Рішення райвиконкомів про призначення опіки та усиновлення дітей, які не мають
батьків. Акти обстеження патронованих дітей. Заяви батьків та рішення райвиконкомів про
направлення дітей до дитячих будинків. Акти обстеження роботи шкіл, дитячих будинків та
садків.  Статистичні  звіти  про  рух,  успішність  учнів  шкіл,  чисельність  адміністративно-
управлінського  персоналу  установ  народної  освіти,  будівництва  шкіл  та  інших  дитячих
установ.  Титульні  списки  з  будівництва  шкіл  (ф.Р-4677,  ф.Р-4683).  Довідки  про  надання
шефської  допомоги підприємствами й установами Харкова,  школам міста  та  про надання
допомоги школам Ленінського (ф.Р-4685) та Червонозаводського (ф.Р-4677) районів Харкова,
сільським, школам. Документи про стан трудового навчання учнів, трудового влаштування
випускників  шкіл  та  про  роботу  літніх  таборів  праці  й  відпочинку  для старшокласників.
Інформації  райвно  та  шкіл  про  роботу  шкільних  музеїв,  бібліотек,  гуртків  художньої
самодіяльності, проведення районних олімпіад з різних предметів навчання, виставок дитячої
технічної і художньої творчості. Книга відгуків відвідувачів виставки робіт технічних гуртків
шкіл  Дзержинського району (1955).  Довідки про виконання школами Харкова закону  про

622



обов’язкове  восьмирічне  загальне  навчання.  Акти  про  збитки,  заподіяні  німецько-
фашистськими загарбниками установам народної освіти по районах Харкова. Паспорти шкіл
(1943, 1944). Списки дітей шкільного віку. Списки педкадрів шкіл Сталінського району за
1945 р. (ф.Р-4682). Тарифікаційні списки вчителів шкіл  Комінтернівського за 1946 р. (ф.Р-
4683) та Жовтневого за 1968 р. (ф.Р-4684) районів Харкова. Відомості про демобілізованих і
військовозобов’язаних працівників шкіл Орджонікідзевського району за 1947 р. (ф.Р-4690).
Документи  щодо  нагородження  працівників  шкіл  і  дошкільних  установ  урядовими
нагородами,  почесними  грамотами  (ф.Р-4677,  ф.Р-4682,  ф.Р-4684,  ф.Р-4685,  ф.Р-4687).
Списки працівників  народної  освіти,  яким присвоєно звання “Заслужений вчитель УРСР”
(ф.Р-4677, ф.Р-4682). Списки шкіл Червонозаводського району, яким присвоєно імена Героїв
Радянського Союзу (1967, 1973, ф.Р-4677).

Дзержинський, ф.Р-4687, 984 од. зб., 1943–1976 рр.
Жовтневий, ф.Р-4684, 902 од. зб., 1943–1973 рр.
Київський, ф.Р-4686, 1091 од. зб., 1943–1970 рр.
Комінтернівський, ф.Р-4683, 822 од. зб., 1943–1970 рр.
Ленінський, ф.Р-4685, 902 од. зб., 1943–1956, 1959–1972 рр.
Московський, ф.Р-4682, 411 од. зб., 1943–1973 рр.
Орджонікідзевський, ф.Р-4690, 652 од. зб., 1943–1970 рр.
Червонобаварський, ф.Р-4689, 149 од. зб., 1943–1957 рр.
Червонозаводський, ф.Р-4677, 1354 од. зб., 1943–1980 рр.

Управління  професійно-технічної  освіти  виконавчого  комітету  Харківської
обласної ради народних депутатів

            Ф. Р-5667, 2326 од. зб., 1941–1988 рр. Описи.

Утворено згідно з  Указом Президії  Верховної  Ради СРСР від 2 жовтня 1940 р.  “О
государственных  трудовых  резервах  СССР”.  Іменувалось:  Харківське  обласне
управління  трудових  резервів.  З  1960  р.  -  це  Харківське  обласне  управління
професійно – технічної освіти головного управління профтехосвіти УРСР.
В 1966 р. підпорядковано Державному комітету Ради Міністрів УРСР з профтехосвіти.
1974 р. отримало назву: Управління профспілок технічної освіти виконавчого комітету
Харківської обласної ради народних депутатів. 5 серпня 1988 р. ліквідоване.

Накази,  розпорядження,  плани,  довідки  про  роботу  управління  та  його  відділів.
Протоколи  засідань  навчально-методичної  ради  й  нарад  при  начальникові  управління.
Стенограми,  доповіді,  протоколи  міжобласних,  обласних  педагогічних  конференцій
працівників  ремісничих,  професійно-технічних  училищ  та  шкіл  ФЗН,  статистичні  звіти,
таблиці,  доповідні  записки,  плани  приймання,  підготовки  й  випуску  кваліфікованих
робітників за фахом у навчальних закладах управління. Накази про ліквідацію школи ФЗН №
14,  ремісничого  училища № 18,  будівельної  школи № 6,  про організацію і  реорганізацію
ремісничих  училищ  у  професійно-технічні  училища.  Накази,  звіти,  довідки  та  інші
документи  про  соціалістичне  змагання  між  Київським,  Горьківським  і  Харківським
управліннями трудових резервів. Накази про нагородження робітників профтехосвіти. Плани,
доповіді, інформації і листування про підготовку і проведення 25-річчя профтехосвіти (1965),
про  залучення  учнів  і  працівників  профтехучилищ  області  до  участі  у  ВДНГ  СРСР  та
ювілейній  виставці  технічної  творчості,  присвяченій  50-річчю  Радянської  влади;  про
політико-освітню та культурно-масову роботу серед учнів профтехучилищ. Накази, акти та
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інші документи про евакуацію училищ і шкіл у 1941–1942 рр. Доповідні записки, акти про
збитки, спричинені німецько-фашистськими загарбниками ремісничим училищам і школам.
Протоколи  зборів,  засідань  місцевого  комітету  та  інші  документи  щодо  діяльності
профспілкової  організації  управління.  Список  експонатів,  листування  про  участь
профтехучилищ Харківської області у всесоюзних та республіканських виставках технічної
творчості  учнів  навчальних  закладів  трудових  резервів.  Паспорти  ремісничих  міських  та
сільських  профтехучилищ.  Довідки  про  обмін  досвідом  навчальних  закладів,  підвідомчих
Харківському,  Горьківському  та  Київському  обласним  управлінням  професійно-технічної
освіти.  Відомості  про  раціоналізаторські  пропозиції,  розроблені  інженерно-технічними
працівниками профтехучилищ, впроваджені у виробництво. Акти інспекторських перевірок
стану міських і сільських профтехучилищ. Листування Харківського обласного управління
профтехосвіти  з  Держкомітетом  Ради  Міністрів  УРСР  щодо  навчально-виробничої  і
фінансово-господарської діяльності. Звіти про роботу бібліотек, розвиток технічної творчості
і  художньої  самодіяльності  у  профтехучилищах  м.  Харків  та  області.  Акти  і  довідки
фронтальних  і  тематичних  перевірок  навчально-виховної  роботи  й  виробничої  діяльності
міських та сільських профтехучилищ. Накази, протоколи, інформації, довідки про підсумки
республіканських  і  обласних  змагань  колективів  навчальних  закладів  профтехосвіти
Харківської  області.  Стенограма  Всесоюзного  семінару  робітників  профтехосвіти,  що
відбувся у Харкові (1987).

Комітет  освітніх  установ  (КОУ)  спілки  залізничників  Південно-Донецької
залізниці

            Ф. Р-160, 74 од. зб., 1917–1922 рр. Опис.

Заснований  у  1917  р.  при  професійній  спілці  залізничників  для  керівництва
навчальною роботою і господарською діяльністю шкіл, училищ, технікумів та інших
освітніх установ Південно-Донецької залізниці. Ліквідований у липні 1921 р. Функції
комітету  щодо  керівництва  навчальною  роботою  перейшли  до  відділу  соціального
виховання  Харківського  губернського  відділу  народної  освіти,  а  керівництво
господарською діяльністю – до спеціально створеного з  цією метою бюро освітніх
установ при губернському відділі народної освіти.

Листування щодо організації залізничних загальноосвітніх і спеціальних навчальних
закладів  (1918).  Протоколи  з’їздів   вчителів  цих  закладів,  шкільних  рад.  Листування  з
навчальними  закладами  залізниці  з  питань  навчальної  роботи  і  господарчої  діяльності.
Особові  справи,  списки,  заяви,  довідки,  посвідчення  працівників  комітету  та  підвідомчих
йому організацій. Матеріали щодо організації бюро освітніх установ при відділі соціального
виховання  Харківського  губернського  відділу  народної  освіти  за  1921–1922 рр.

Харківський ордена Трудового Червоного Прапору Державний університет   ім.
О. М. Горького

            Ф. Р-2792, 17650 од. зб., 1936–1966 рр. Описи.

Утворений  на  базі  Харківського  університету,  який  існував  з  1805  р.  У  1920  р.
розформований.  На підставі  Постанови ЦВК УСРР від 19 вересня 1932 р.  та  РНК
УСРР  від  10  березня  1933  р.  відновлений  на  базі  Харківського  державного
педагогічного  інституту   професійної   освіти  та  Харківського  фізико-хіміко-
математичного  інституту. У 1936 р. університету  присвоєно ім’я     О.М. Горького.
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Канцелярія
Розпорядження  по  Університету,  його  статути  та  паспорти.  Протоколи  засідань

ректорату. Плани політико-виховної та культурно-масової роботи. Списки видатних вчених м.
Харків.  Справа  про  нагородження  Університету  орденом  Трудового  Червоного  Прапору
(1955).

           Учбова та наукова частина
Накази,  розпорядження та плани роботи учбової  та наукової  частини,  протоколи та

стенограми засідань наукової ради ХДУ та нарад при учбовій частині. Протоколи засідань та
плани  роботи  методичної  ради  та  науково-методичного  бюро.  Звіти,  програми,  доповідні
записки про прийом, підготовку, атестацію, випуск аспірантів, захист дисертацій. Звіти про
наукові  відрядження  та  експедиції.  Протоколи,  стенограми,  листування  про  участь
Університету у міжнародних,  всесоюзних,  республіканських та університетських наукових
конгресах,  конференціях,  симпозіумах,  нарадах,  про  участь  у  міжнародній  виставці  у
Брюсселі в 1958 р. Довідки про наукову діяльність професорів, представлених до отримання
звання  заслуженого  діяча  науки  (1955),  клопотання  про  висування  провідних  вчених
Університету  до  складу  академіків  та  членів-кореспондентів  Академії  Наук  УРСР (1956).
Довідки, повідомлення та інші документи про представлення кращих наукових праць вчених
до нагороди та присудження їм премій. Постанова, наказ, листування про святкування 60-ї
річниці  від  дня  народження  та  35-ї  річниці  наукової,  педагогічної,  громадсько-політичної
діяльності  професора  М.  П.  Барабашова  (1954).  Звіти,  довідки  про  впровадження  у
промисловість результатів науково-дослідної діяльності університету. Довідки та листування
про культурні зв’язки з іноземними організаціями.

Факультети та кафедри.
Розпорядження  по  факультетах.  Статут  історичного  товариства  при  Університеті

(1944).  Протоколи та  стенограми засідань  вчених  рад та  методичних  комісій  факультетів.
Перспективні  та  річні  плани,  протоколи,  звіти,  довідки  та  інші  документи  про  учбову,
учбово-методичну,  політико-виховну,  культурно-масову,  учбово-педагогічну,  наукову,
науково-дослідницьку  діяльність  факультетів,  кафедр,  деканатів,  заочного  та  вечірнього
відділень,  студентських  наукових  товариств  та  гуртків.  Плани,  звіти,  довідки  та  інші
документи  про прийом та  розподіл  студентів,  їх  склад,  успішність,  проходження  учбової,
виробничої та педагогічної практики. Плани прийому до Університету іноземних громадян.
Стенограми лекцій викладачів та їх звіти про виконання учбових планів. Індивідуальні звіти
членів кафедр про роботу. Відгуки та рецензії на дисертації та статті членів кафедр, списки
наукових праць. Протоколи засідань наукових, методичних, ювілейних конференцій та сесій,
присвячених видатним діячам науки та культури.

Астрономічна обсерваторія.
Протоколи засідань розширеної  президії  планетної комісії  (1950) та нарад наукових

працівників обсерваторії. Звіти про виконання науково-дослідних робіт. Звіти про діяльність
комісії Астрономічної Ради Академії Наук СРСР з фізики планет. Програма, тексти доповідей
і повідомлень, протокол, резолюція,  листування про проведення в м. Харків конференції  з
вивчення фізики планет (1949). Звіти про роботу обсерваторії з вивчення фізичних умов на
Місяці  та  планетах  (1952–1954).  Плани,  звіти,  листування  про  участь  обсерваторії  у
проведенні досліджень по програмі Міжнародного геодезичного року (1957), про проведення
міжнародного  року  спокійного  Сонця.  Листування  із  іноземними  астрономічними
обсерваторіями та вченими-астрономами про співпрацю.
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            Науково-дослідний інститут хімії

Протоколи засідань вченої ради та виробничих нарад наукових працівників інституту.
Перспективні  та  річні  плани  науково-дослідної  діяльності  інституту  та  звіти  про  їх
виконання.  Протоколи  наукових  конференцій  інституту  та  хімічного  факультету.  Наукові
статті співробітників інституту.
  
            Науково-дослідний інститут біології

Протоколи засідань вченої ради і загальних засідань кафедр біологічного факультету,
відділів  інституту,  гідро-біостанції  і  ботанічного  саду.  Плани  науково-дослідної  роботи
інституту  та  звіти  про  їх  виконання.  Видавничі  плани  і  плани  підготовки  дисертацій,
рукописи  статей.  Плани  та  звіти  про  наукові  відрядження  та  участь  в  експедиціях.
Листування із закордонними організаціями про обмін досвідом. Документи про довгожителів
Радянського Союзу (листування, списки).

Харківські вищі жіночі курси сільського господарства та лісівництва Народного
комісаріату землеробства УСРР

            Ф. Р-5839, 12 од. зб., 1919–1920 рр. Опис.

Організовані у серпні 1917 р. на підставі розпорядження Міністерства землеробства
від 3 серпня 1917 р. під найменуванням: “Вищі жіночі курси сільського господарства
та  лісівництва  у  м.  Харків  Департаменту  землеробства  Міністерства  Земельних
справ”.  Курси  мали  чотирирічний  строк  навчання.  26  січня  1919  р.  були
націоналізовані  згідно  з  постановою  Тимчасового  робітничо-селянського  уряду
України від 26 січня 1919 р. і передані у відання Народного комісаріату землеробства
УСРР під назвою: “Харківські вищі жіночі курси сільського господарства і лісівництва
Народного  комісаріату  землеробства  УСРР”.  Припинили  існування  як  самостійний
навчальний  заклад  з  1  липня  1920  р.,  в  результаті  об’єднання  з  Ново-
Олександрійським інститутом сільського господарства та лісівництва.

          Харківський авіаційний інститут

           Ф. Р-4589, 2271 од. зб., 1930–1971 рр. Описи.

Створений  на  підставі  наказу  ВРНГ  СРСР  від  17  квітня  1930  р.  на  базі  частини
механічного факультету Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна. Діяв у
системі Державного Всесоюзного об’єднання авіаційної промисловості СРСР.
З  1966  р.  перебував  у  віданні  Міністерства  вищої  та  середньої  спеціальної  освіти
СРСР.

            Харківський автомобільно-шляховий інститут

            Ф. Р-4594, 2302 од. зб., 1930–1975 рр. Описи.

Утворений  на  підставі  розпорядження  Наркомату  шляхів  сполучення  СРСР  від  8
червня  1930  р.  на  базі  автошляхових  факультетів  Харківського  та  Київського
інститутів інженерів транспорту.
З 25 липня 1959 р. був підпорядкований Міністерству вищої та середньої спеціальної
освіти УРСР.
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            Харківський ветеринарний інститут

            Ф. Р-1773, 284 од. зб., 1920–1960 рр. Описи.

Утворений у 1917 р. на базі дореволюційного ветеринарного інституту, який існував з
1851 р. В 1960 р. об'єднаний з Харківським зоотехнічним інститутом у Харківський
зооветеринарний інститут. Припинив діяльність 13 серпня 1960 р.

Харківський  інститут  громадського  харчування  (ХІГХ)  Міністерства  торгівлі
УРСР

            Ф. Р-6229, 447 од. зб., 1967–1972 рр. Описи.

Утворений  1  липня  1967  р.  на  підставі  наказу  Міністерства  торгівлі  УРСР від  29
квітня 1967 р. 
№  125  на  базі  Харківського  вечірнє-заочного  факультету  Донецького  інституту
радянської торгівлі.

            Харківський електротехнічний інститут

            Ф. Р-5404, 164 од. зб., 1932–1950 рр. Описи.

Утворений у  1930 р.  на  підставі  наказу  ВРНГ СРСР від  17  квітня  1930 р.  на  базі
електротехнічного факультету Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна.
На підставі наказу Міністерства вищої освіти СРСР від 16 вересня 1949 р. увійшов до
складу Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна.

            Харківський зооветеринарний інститут

            Ф. Р-5909, 885 од. зб., 1960–1971 рр. Описи.

Утворений  у  1960  р.  в  результаті  об’єднання  Харківського  зоотехнічного  та
Харківського  ветеринарного  інститутів.  Діяв  у  системі  Міністерства  сільського
господарства СРСР.

            Харківський зоотехнічний інститут

            Ф. Р-5910, 535 од. зб., 1928–1960 рр. Описи.

Утворений  у  1929  р.  на  базі  Харківського  зоотехнікуму.  У  1960  р.  об’єднаний  з
Харківським ветеринарним інститутом у Харківський зооветеринарний інститут.

Український  заочний  індустріальний  інститут  Народного  комісаріату
електропромисловості УРСР

Ф. Р-1799, 47 од. зб., 1932–1940 рр. Опис.

Хронологічні рамки діяльності не встановлено.
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            Харківський інженерно-будівельний інститут

            Ф. Р-3934, 3338 од. зб., 1930–1975 рр. Описи.

Утворений на підставі наказу ВРНГ СРСР від 17 квітня 1930 р. на базі будівельного
факультету  Харківського  технологічного  інституту  та  архітектурного  факультету
Харківського художнього інституту. У 1934 р. до складу інституту увійшов на правах
факультету  Харківський  геодезичний  інститут.  З  вересня  1959  р.  діяв  у  системі
Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР.

            Харківський інженерно-економічний інститут

            Ф. Р-4587, 2094 од. зб., 1934–1970 рр. Описи.

Утворений у жовтні  1930 р.  на  базі  промислового  факультету  інституту  народного
господарства.  З  липня  1959  р.  діяв  у  системі  Міністерства  вищої  та  середньої
спеціальної освіти УРСР.

Харківський інженерно-економічний інститут зернового виробництва Народного
комісаріату земельних справ УСРР

Ф. Р-1776, 19 од. зб., 1931–1933 рр. Опис.

Хронологічні рамки діяльності не встановлено.

Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С. М. Кірова

            Ф. Р-5911, 2687 од. зб., 1932–1980 рр. Описи.

Утворений у 1930 р. З 1932 р.  по 1934 р. Мав назву:  Харківський експлуатаційно-
механічний інститут інженерів залізничного транспорту. У 1934 р. отримав існуючу
назву.  7  лютого  1936  р.  інституту  присвоєне  ім’я  С.  М.  Кірова.  Діяв  у  системі
Міністерства шляхів сполучення СРСР.

Харківський інститут інженерів комунального будівництва

            Ф. Р-5797, 436 од. зб., 1938–1965 рр. Описи.

Утворений  у  1930  р.  на  базі  факультету  комунального  господарства  Харківського
інституту  народного  господарства.  З  липня  1959  р.  підпорядкований  Міністерству
вищої та середньої спеціальної освіти УРСР.

            Харківський інститут інженерів цементної промисловості

            Ф. Р-5398, 98 од. зб., 1944–1949 рр. Описи.

Утворений  у  1944  р.  під  назвою:  Харківський  технологічний  інститут  будівельних
матеріалів. У січні 1949 р. змінив назву на Харківський інститут інженерів цементної
промисловості.  На підставі  наказу  Міністерства  вищої освіти СРСР від 16 вересня
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1945 р. увійшов до складу Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна та
припинив діяльність.

           Харківська державна консерваторія

            Ф. Р-5795, 1566 од. зб., 1938–1939, 1943–1963 рр. Описи.

Утворена у 1934 р. На підставі наказу Міністерства культури УРСР від 26 жовтня 1963
р. об’єднана з Харківським театральним інститутом.
На їх базі утворений Харківський інститут мистецтв.

            Харківський театральний інститут

            Ф. Р-6066, 143 од. зб., 1945–1963 рр. Описи.

Утворений  у   1945  р.   на  базі   філії   Київського  театрального  інституту,   яка
існувала  в  Харкові. У  1963 р. об’єднаний з Харківською державною консерваторією
у Харківський інститут мистецтв.

            Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського

            Ф. Р-6067, 411 од. зб., 1963–1971 рр. Описи.

Утворений на підставі наказу Міністерства культури УРСР від 26 жовтня 1963 р. на
базі  Харківської  державної  консерваторії  та  Харківського  театрального  інституту.
У  1969  р.  присвоєно  ім’я  І. П. Котляревського.

            Харківський державний інститут культури

            Ф. Р-4923, 757 од. зб., 1939–1968 рр. Описи.

Утворений у 1935 р. на базі реорганізованого Українського інституту комуністичної
освіти.  Мав назву:  Харківський державний бібліотечний інститут.  У жовтні 1943 р.
увійшов  до  складу  Харківського  державного  педагогічного  інституту  на  правах
факультету.  У 1947 р.  бібліотечний інститут  відновлений.  14  листопада  1964 р.  на
підставі  постанови  РМ  УРСР  реорганізований  у  Харківський  державний  інститут
культури.  Був підпорядкований Міністерству культури УРСР.

            Харківський медичний інститут

            Ф. Р-1584, 944 од. зб., 1923–1970 рр. Описи.

Утворений  у  1921  р.  в  результаті  реорганізації  Харківської  медичної  академії,  яка
існувала з 1920 р. З 1936 р. до 1943 р. мав назву: 1-й Харківський медичний інститут
(у зв’язку з організацією              у м. Харків 2-го медичного інституту). У грудні 1943
р. 1-й та 2-й медичний інститути об’єднані у Харківський медичний інститут. З січня
1966 р. підпорядкований Міністерству охорони здоров’я СРСР.
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Другий  Харківський  державний  медичний  інститут  Народного  комісаріату
охорони здоров’я УРСР

Ф. Р-4117, 3 од. зб., 1939–1941 рр. Опис.

Заснований 1 січня 1936 р. на базі Харківських: психоневрологічного та виробничого
медичного інститутів. У жовтні 1941 р. евакуйований до м. Фрунзе, де об’єднаний з
Киргизьким медичним інститутом. Після звільнення Харкова самостійної діяльності
не  відновляв;  у  грудні  1943  р.  був  об’єднаний  з  1-м  Харківським  медичним
інститутом.

Харківський державний медичний стоматологічний інститут

            Ф. Р-4615, 1067 од. зб., 1934, 1936–1937, 1939–1941, 1944–1965 рр. Описи.

Утворений  у  1931  р.  на  базі  стоматологічного  факультету  Харківського  медичного
інституту. На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 18 травня 1967
р.  переведений  до                 м.  Полтава  під  назвою:  Полтавський  медичний
стоматологічний інститут.

Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства

           Ф. Р-5945, 867 од. зб., 1930–1971 рр. Описи.

Утворений у 1930 р. на підставі Постанови ЦВК СРСР від 23 липня 1930 р. на базі
відділень  механізації  та  електрифікації  сільського  господарства  Харківського  та
Полтавського  сільськогосподарських  інститутів.  У  1943  р.  діяв  під  назвою
Харківський інститут механізації  сільського господарства.  З 1948 р.  отримав назву:
Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства. З 1966 р.
діяв у системі Міністерства сільського господарства СРСР.

            Харківський механіко-машинобудівний інститут

            Ф. Р-3993, 401 од. зб., 1930–1950 рр., Описи.

Утворений на підставі наказу ВРНГ СРСР від 17 квітня 1930 р. на базі механічного
факультету Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна. Згідно з наказом
Міністерства  вищої   освіти  СРСР  від  16  вересня  1949  р.  припинив  самостійне
існування та увійшов до складу Харківського політехнічного інституту.

Харківський  вечірній  робітничий  механіко  -  машинобудівний  інститут  ім.
Профінтерна

            Ф. Р-3795, од. зб. 1618, 1921–1933 рр. Описи.

Утворений  7  лютого  1920  р.  як  Харківський  вечірній  робітничий  технікум  ім.
Профінтерну на базі курсів, що раніше існували, для робітників. У 1922 р. віднесений
до категорії вищих навчальних закладів; готував інженерів для потреб промисловості
на  двох  факультетах:  механічному  та  електротехнічному.  З  листопада  1927  р.  до
листопада  1929  р.  мав  назву:  Харківський  вечірній  робітничий  політехнікум  ім.
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Профінтерну. На підставі Постанови колегії Наркомату освіти від        28 листопада
1929 р. змінив назву на Харківський вечірній робітничий інститут ім. Профінтерну. З
лютого  по  липень  1930  р.  мав  назву:  Харківський  вечірній  робітничий
електромеханічний  інститут  ім.  Профінтерну.  В  липні  1930  р.  реорганізований.  На
його базі утворені два інститути: вечірній робітничий електромеханічний інститут, що
став вечірнім відділенням Харківського електротехнічного інституту, та Харківський
вечірній робітничий машинобудівний інститут           ім. Профінтерну, який  з грудня
1930  р.  мав  назву:  Харківський  вечірній  робітничий  механіко-машинобудівний
інститут ім. Профінтерну. З квітня 1931 р. входив до складу Харківського механіко-
машинобудівного  учбового  комбінату  “Локомотив”,  залишаючись  самостійним.  На
підставі розпоряджень Наркомату важкої промисловості СРСР від 9 та 24 серпня 1932
р.  інститут  приєднаний на  правах  вечірнього  відділення  до Харківського  механіко-
машинобудівного інституту та припинив самостійне існування.

Харківський інститут організації території Народного комісаріату землеробства
УСРР і його робітничий факультет

            Ф. Р-5645, 1717 од. зб., 1922–1934 рр. Описи.

З  вересня  1922  р.  у  Харкові  існував  Харківський  геодезичний  і  землевпорядний
інститут (ХГЗІ) Українського управління ВРНГ СРСР. Інститут готував кадри фахівців
для сільського господарства і промисловості.  19 липня 1930 р. за Постановою РНК
УСРР  його  реорганізовано  у  3  нові  інститути:  Геодезичний  інститут  ВРНГ  СРСР,
Землевпорядний  інститут  (ХЗІ)  Наркомзему  УСРР,  Аграрно-економічний  інститут
Наркомзему  УСРР.  Наприкінці  1932  р.  ХЗІ  отримав  назву:  “Харківський  інститут
організації території” Народного комісаріату землеробства УСРР (ХІОТ). На початку
1933 р. ХІОТ переведено до м. Одеса, де відбулося його злиття з Одеським інститутом
організації території.

Харківський інститут народної освіти (ХІНО)

Ф. Р-1427, 9 од. зб., 1926, 1928–1930 рр. Опис.

Утворений у 1926 р. в результаті реорганізації Харківського інституту народної освіти,
як  Харківський  інститут  соціального  виховання.  1  серпня  1931  р.  цей  інститут
перейменований у Харківський інститут народної освіти. З 18 листопада 1932 р. він
отримав  назву  “Всеукраїнський  інститут  народної  освіти”.  Зазначений  інститут  1
вересня 1933 р. реорганізований у Харківський державний педагогічний інститут.

Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди

            Ф. Р-4293, 1864 од. зб., 1933–1970 рр. Описи.

Утворений у 1933 р. на базі ліквідованого Всеукраїнського інституту народної освіти.
З 1933 р. до 1946 р. при інституті на правах відділення діяв учительський інститут. У
лютому  1945  р.  інституту  присвоєно  ім’я  Г.  С.  Сковороди.  На  підставі  наказу
Міністерства  освіти  УРСР  від  15  липня  1958  р.  реорганізований  у  Харківський
педагогічний  інститут  фізичного  виховання  ім.  Г.  С.  Сковороди.  В  серпні  1962  р.
отримав попередню назву.
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Харківський державний педагогічний інститут іноземних мов  ім. Н.К. Крупської

            Ф. Р-1780, 615 од. зб., 1931–1960 рр. Описи.

Утворений у 1935 р. в результаті  реорганізації  Харківського інституту лінгвістичної
освіти.             11 лютого 1941 р. інституту присвоєно ім’я Н. К. Крупської.
На  підставі  наказу  Міністерства  вищої  та  середньої  спеціальної  освіти  УРСР  та
Міністерства освіти УРСР  від  31  травня  1960 р.  інститут переданий до складу
Харківського  державного  університету  ім.  О.  М.  Горького  на  правах  факультету
іноземних мов.

Харківський плановий інститут ім. А. М. Дудника

Ф.Р-4639, 2 од. зб., 1932 – 1936 рр.

Дати створення та ліквідації  інституту не виявлені. Можливо, був відкритий у 1927 р.

            Харківський політехнічний інститут ім. В. І. Леніна

            Ф. Р-1682, 20717 од. зб., 1917–1930, 1949–1983 рр. Описи.

Утворений у 1917 р.  на базі  Харківського технологічного інституту,  який існував з
1885 р. 15 листопада 1923 р. інституту присвоєно ім’я В. І. Леніна. У грудні 1929 р.
змінив  назву  на  Харківський  політехнічний  інститут  ім.  В.  І.  Леніна.  На  підставі
наказу ВРНГ СРСР від 17 квітня 1930 р. припинив діяльність. На його базі утворено
сім  самостійних  інститутів:  машинобудівний,  сільськогосподарського
машинобудування, хімічний, будівельний, електротехнічний, автотракторний, інститут
з літако- та авіамоторобудування. Згідно з наказом Міністерства вищої освіти СРСР
від  16  вересня   1949  р.  Харківський  політехнічний  інститут  ім.  В.  І.  Леніна
відновлений  на  базі  інститутів:  механіко-машинобудівного,  хіміко-технологічного,
електротехнічного  та  інституту  інженерів  цементної  промисловості.  Був
підпорядкований Міністерству вищої та середньої спеціальної освіти УРСР.

             Харківський інститут радіоелектроніки

            Ф. Р-5649, 3567 од. зб., 1943–1975 рр. Описи.

Утворений  на  підставі  наказу  Наркомату  вугільної  промисловості  СРСР  та
Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР від 17 серпня 1944 р. в
результаті  реорганізації  Харківського  інженерно-будівельного  інституту.  Мав  назву:
Харківський гірничо-індустріальний інститут.  У 1947 р. перетворений у Харківський
гірничий інститут.  З  1962 р.  до 1966 р.  мав назву:  Харківський інститут гірничого
машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки. На підставі Постанови РМ
СРСР від 10 червня 1966 р. реорганізований у Харківський інститут радіоелектроніки.
У лютому 1963 р. переданий до Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти
УРСР.

  У фонді є особові справи викладачів дореволюційного Харківського технологічного інституту
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Харківський  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  сільськогосподарський
інститут ім. В. В. Докучаєва

            Ф. Р-1148, 1535 од. зб., 1922–1966 рр. Описи.

Утворений  на  базі  Ново-Олександрійського  інституту  сільського  господарства  та
лісівництва. Мав назву: Харківський інститут сільського господарства та лісівництва.
У квітні 1930 р. реорганізований у Харківський інститут зернових культур. На початку
1933  р.  об’єднаний  з  Харківським  інженерно-економічним  інститутом  зернового
господарства  у  Харківський  сільськогосподарський  інститут.  У  січні  1941  р.
нагороджений орденом  Трудового  Червоного  Прапору.  У березні  1946 р.  інституту
присвоєне ім’я В. В. Докучаєва. З 1963 р. підпорядкований Міністерству сільського
господарства СРСР.

Харківський силікатний інститут Народного комісаріату важкої промисловості
СРСР

Ф. Р-1753, 12 од. зб., 1930–1936 рр. Опис.

Заснований у 1935 р. на базі Кам’янець-Подільського силікатного інституту. Згідно з
Постановою  РНК  УСРР  від  22  березня  1935  р.  і  наказом  Головного  управління
навчальними  закладами  Народного  комісаріату  важкої  промисловості  СРСР  від  4
квітня 1935 р. інститут переведений до     м. Харків і перейменований у Харківський
силікатний  інститут.  Припинив  діяльність  у  1936  р.,  об’єднавшись  з  Харківським
хіміко-технологічним інститутом ім. С.М. Кірова.

Харківський  інститут  сільськогосподарського  машинобудування  Всесоюзного
об’єднання підприємств сільськогосподарського машинобудування

Ф. Р-1684, 111 од. зб., 1930–1931 рр. Опис.

Утворений відповідно до розпорядження ВРНГ УСРР від 23 квітня 1930 р. на базі
факультету  сільськогосподарського  машинобудування  Харківського  політехнічного
інституту.  24  травня  1930  р.  переданий  у  відання  Всесоюзного  об’єднання
підприємств  сільськогосподарського  машинобудування.  У  листопаді  1931  р.
приєднаний до Харківського механіко-машинобудівного інституту.

            Український заочний політехнічний інститут

             Ф. Р-5774, 765 од. зб., 1958–1968 рр. Описи.

Організований на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 24 січня 1958 р. № 62 і
наказу  Міністерства  вищої  освіти  УРСР  від  21  лютого  1958  р.  №  73.  Іменувався
“Український заочний політехнічний інститут Міністерства вищої освіти УРСР”. З 1
вересня 1959 р. у м. Костянтинівка Сталінської області (нині Донецька) організовано
факультет цього інституту.
У  1958–1961  рр.  організовано  філії  цього  інституту  у  м.  Дніпропетровськ  і  м.
Краматорськ,  а  також  заочні  загально-технічні  факультети  у  містах  Костянтинівка,
Слав’янськ, Суми, Конотоп і Артемівськ.

633



З червня 1959 р. інститут підпорядкований Міністерству вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР.

Харківський текстильний інститут Народного комісаріату легкої промисловості
УРСР

Ф. Р-4529, 83 од. зб., 1931–1941 рр. Опис.

Існував   з   1926  р.   як   Український   текстильний   інститут   Наркомату   легкої
промисловості   УСРР  у  м.  Київ.  З  січня  1935  р.  перейменований  у  Харківський
текстильний інститут. Відомостей про дату ліквідації немає.

Куп’янський учительський інститут Народного комісаріату просвіти УРСР

Ф. Р-3921, 14 од. зб., 1939–1941 рр. Опис.

Утворений згідно з Постановою РНК УРСР від 23 червня 1939 р. і наказом Народного
комісаріату  просвіти  УРСР від  2  липня  1939  р.  В  інституті  діяло  два  факультети:
історичний і мови та літератури. Ліквідований 22 жовтня 1941 р.

Харківський державний учительський інститут Міністерства просвіти УРСР

Ф. Р-5707, 110 од. зб., 1946–1952 рр. Опис.

1 вересня 1946 р. виділений у самостійний навчальний заклад із складу Харківського
державного  педагогічного  інституту  під  назвою  “Харківський  державний
учительський інститут Міністерства просвіти УРСР” з 2-річним терміном навчання на
денному  відділенні  й  3-річним  на  вечірньому.  Ліквідований  у  1952  р.  згідно  з
Постановою Ради Міністрів СРСР від 7 серпня 1952 р.

            Харківський державний фармацевтичний інститут

           Ф. Р-4093, 1061 од. зб., 1939–1971 рр. Описи.

Утворений  у  1921  р.  на  базі  фармацевтичного  відділення  медичного  факультету
Харківського  університету.  Був  підпорядкований  Міністерству  охорони  здоров’я
УРСР.

            Харківський хіміко-технологічний інститут ім. С. М. Кірова

            Ф. Р-4203, 459 од. зб., 1930–1950 рр. Описи.

Утворений у 1930 р.  на підставі  наказу  ВРНГ СРСР від 17 квітня  1930 р.  на  базі
хімічного факультету Харківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна. У 1935 р.
інституту присвоєне ім’я С. М. Кірова. На підставі наказу Міністерства вищої освіти
СРСР від 16 вересня 1949 р. увійшов до складу Харківського політехнічного інституту
ім. В. І. Леніна.
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                    Харківський художньо-промисловий інститут

                          Ф. Р-1364, 1027 од. зб., 1930–1974 рр. Описи.

Утворений  у  1928  р.  як  Харківський  художній  інститут.  Об’єднував  робітфак  і
Харківський  художній  технікум.  У  1934  р.  припинив  діяльність  як  вища  учбова
установа, реорганізований у Харківську художню школу. Знову відновив діяльність як
Харківський  художній  інститут  наприкінці  1938  р.  На  підставі  Постанови  колегії
Міністерства  культури  УРСР від  19  липня  1963  р.  реорганізований  у  Харківський
художньо-промисловий  інститут.  З  1963 р.  підпорядкований  Міністерству  вищої  та
середньої спеціальної освіти УРСР.

Харківський юридичний інститут

                              Ф. Р-4634, 1539 од. зб., 1943–1971 рр. Описи.

Утворений на підставі Постанови ЦВК та РНК СРСР від 5 березня 1935 р. на базі
Всеукраїнського  комуністичного  інституту  радянського  будівництва  та  права.  Мав
назву:  Харківський  інститут  радянського  будівництва  та  права.  1  червня  1937  р.
Постановою  РНК  УРСР  реорганізований  у  Харківський  юридичний  інститут.  Був
підпорядкований Міністерству вищої та середньої спеціальної освіти УРСР.

Анотація документів вищих навчальних закладів

Накази по інститутах,  їх  статути та паспорти.  Протоколи,  звіти,  плани,  доповіді  та
інші  документи  про учбову,  навчально-методичну,  науково-дослідну  діяльність  інститутів,
факультетів,  кафедр,  про діяльність  приймальних   та  екзаменаційних  комісій,  проведення
навчальних  нарад,  наукових  сесій,  науково-технічних  конференцій,  про  діяльність
студентських науково-технічних товариств. Статистичні звіти, зведення, плани про прийом
студентів,  їх  успішність,  навчально-виробничу  практику,  захист  дипломних  проектів  та
випуск  спеціалістів,  навчання  іноземних  студентів.  Протоколи  профспілкових  зборів  та
засідань місцевих і профспілкових комітетів. Звіти про діяльність місцевкомів та документи
про  участь  колективів  інститутів  у  громадсько-політичній  діяльності.  Листи  про
нагородження,  списки  працівників  інститутів,  що  представлені  до  нагороди  орденами  та
медалями. Альбом фотографій VI-го випуску економістів-плановиків Харківського планового
інституту ім. А. М. Дудника (ф. Р-4639, 1936) . План заходів щодо святкування Харківським
політехнічним  інститутом  250-річчя  від  дня  народження  М.  В.  Ломоносова  (1961  )  та
привітання Московському державному   університетові ім. М. В. Ломоносова у день його 200
- річчя (ф.Р-1682, 1955). Резолюція мітингу колективу працівників та заява-протест студентів
політехнічного інституту із країн народної демократії з приводу злочинів США в Південному
В'єтнамі (ф.Р-1682, 1959) та агресії США на Кубі (ф.Р-1682, 1962). Інформація про участь
політехнічного  інституту  у  Всесоюзній  промисловій  (1959)  та  республіканських  (1961)
виставках; про підготовку до Спартакіади народів СРСР (1956). Договори, плани, звіти про
творчу співпрацю інститутів з підприємствами, колгоспами та радгоспами області (ф.Р-1682,
ф.Р-4587, ф.Р-5910, ф.Р-3993, ф.Р-1148,     ф.Р-5945). Протоколи, положення, рішення про
участь  авіаційного  інституту  у  всесоюзних  та  міжвузівських  авіаційних  спартакіадах  та
змаганнях; листування про організацію авіатехнічної школи для студентів авіаінституту (ф.Р-
4589).  Договори  про  співробітництво  колективу  автодорожнього  інституту  з  колективом
Дніпробуду про будівництво Каховської ГЕС (ф.Р-4594, 1951). Постанови, характеристики,

  У фонді є документи філії Всесоюзного юридичного заочного інституту за 1944–1951 рр.
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описи експонатів та інші відомості про участь автодорожнього інституту у всесоюзних та
республіканських  виставках  досягнень  народного  господарства  (ф.Р-4594).  Грамота
організаційного комітету Всесоюзної спартакіади з технічних видів спорту про нагородження
колективу  конструкторського  бюро  автодорожнього  інституту  за  створення  гоночного
автомобіля  “Авангард-3”  (ф.Р-4594,  1961).  Звіти  про  творчу  співдружність  зоотехнічного
інституту з промисловими підприємствами, про впровадження передових досягнень науки в
сільське  господарство  (ф.Р-5910,  1950–1951).  Генеральний  план,  довідки  про  будівництво
інститутом  інженерів  залізничного  транспорту  першого  студентського  стадіону  у  Харкові
(ф.Р-5911, 1958). Довідки про участь студентів інституту мистецтв у міжнародних конкурсах
музикантів;  протоколи  засідань  журі  республіканського  огляду  вокальних  факультетів
музичних вищих навчальних закладів України (ф.Р-6067, 1970). Протоколи та інші документи
про академічні, ювілейні та конкурсні концерти та участь консерваторії у республіканському
огляді консерваторій України (ф.Р-5795, 1947). Звіт про роботу концертних бригад студентів з
підготовки  до  Декади  української  літератури  та  мистецтв  у  Москві  (ф.Р-5795,  1960).
Листування  та  інформація  про  надання  консерваторією  творчої  допомоги  колективам
художньої  творчості   Харкова  та  області  (ф.Р-5795).  Лист  Генерального  секретаря
Міжнародної асоціації університетів у Парижі про участь Харківського інституту механізації
та електрифікації сільського господарства у виданні міжнародного довідника університетів
(ф.Р-5945, 1961). Довідки та звіти про співробітництво та обмін досвідом між Харківським та
Магдебурзьким  педінститутами  (ф.Р-4293,  1965).  Доповідна  записка  про  відвідання
сільськогосподарського  інституту  американською  делегацією  (ф.Р-1148.  1955).  Звіт  про
діяльність ударного студентського загону художньо-промислового інституту (ф.Р-1364, 1965).
Звіт про діяльність товариства з розповсюдження політичних та наукових знань юридичного
інституту  (ф.Р-4634,  1960).  Лист  Міністерства  іноземних  справ  УРСР  до  колективу
юридичного  інституту  з  подякою  за  підготовку  матеріалів  правового  характеру,  що  були
використані на сесіях Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних націй та комісії з прав
людини (ф.Р-4634, 1961).

Робітничий факультет Харківського інженерно-будівельного інституту

Ф. Р-3935, 15 од. зб., 1939–1940 рр. Опис.

Дат створення і ліквідації немає.

Накази  по  робітфаку  (1939).  Робочі  плани  з  різних  предметів  (біології,  історії,
креслення та ін.) (1939, 1940).

Робітничий факультет при Харківському  інституті радянської торгівлі

                               Ф. Р-1712, 592 од. зб., 1935–1939 рр. Описи.

Організований  у  1935  р.  як  факультет  Харківського  інституту  радянської  торгівлі.
Згідно  з  розпорядженням  відділу  підготовки  кадрів  Народного  комісаріату
внутрішньої  торгівлі  СРСР  від    29  березня  1936  р.  перетворений  у  самостійний
навчальний заклад, що готував кадри для вступу до інституту радянської торгівлі. Мав
денний та вечірній відділи.
Ліквідований з 1 серпня 1939 р. згідно з наказом Народного комісаріату торгівлі від 10
липня     1939 р.
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Програми,  навчальні  плани (1935-1939) та  річні  звіти про роботу робітфаку (1935-
1936,  1938-1939).  Накази  по  робітфаку  (1936-1939).  Протоколи  засідань,  робочі  плани  та
звітність циклових комісій робітфаку (1935-1936, 1938-1939) і педагогічної ради (1937-1938).
Листування з Народним комісаріатом внутрішньої торгівлі  УРСР про організацію процесу
навчання,  звітність  в  навчальних  та  адміністративно-господарських  справах  (1935-1939).
Доповідь про стан військової підготовки на робітничому факультеті (1938-1939). Стенограми
лекцій  викладачів  та  рецензії  на  них (1938-1939).  Протоколи виробничих нарад студентів
робітфаку (1935-1939). Фінансові звіти. Особові справи і списки викладачів, співробітників і
студентів робітфаку. Матеріали підготовчих курсів до вступу в інститут радянської торгівлі за
1936-1938 рр.: програми та навчальні плани, накази, протоколи виробничих нарад студентів і
відомості про їх успішність.

Харківський  об'єднаний  індустріальний  робітничий  факультет  Народного
комісаріату хімічної промисловості УРСР

Ф. Р-4562, 15 од. зб., 1932–1936, 1938–1939 рр. Опис.

Утворений згідно з наказом Головного управління навчальними закладами Народного
комісаріату  важкої  промисловості  СРСР  від  9  серпня  1934  р.  з  робітфаків:
машинобудівного, авіаційного і індустріального під назвою: “Харківський об’єднаний
індустріальний робітничий факультет.” З 1935 р. мав філію “Зугресс” на ст. Орлово
Макіївського району Сталінської обл., а з 1939 р. – філію при Українській промисловій
академії ім. Сталіна в Харкові.
З 29 травня 1939 р. перейшов у відання Народного комісаріату будівельних матеріалів,
а з липня 1939 р. – Народного комісаріату хімічної промисловості УРСР і знаходився
при хіміко-технологічному інституті. Припинив діяльність 28 липня 1941 р.

Накази  по  об'єднаному  індустріальному  робітфаку  (1935-1936).  Звіт  про  роботу
Харківського індустріального робітфаку (1938-1939). Фотоальбом, присвячений 13-ій річниці
існування робітфаку Харківського механіко-машинобудівного інституту (1934). Справа про
Всеукраїнську нараду директорів і завідуючих навчальними частинами робітфаків Народного
комісаріату важкої промисловості 28-31 грудня 1936 р.

Валківський  авіаційний  технікум  Всесоюзного  об’єднання  цивільного
повітряного флоту СРСР

            Ф. Р-1928, 51 од. зб., 1922–1932 рр. Опис.

1920 р. на матеріальній базі колишнього земського ремісничого училища засновано
Валківську професійно-технічну школу 2-го ступеня з трирічним строком навчання,
яку  підпорядковано  Головному  управлінню  професійної  освіти.  1928  р.  школу
перейменовано у Валківську індустріально-технічну профшколу із підпорядкуванням
Народному  комісаріату  освіти  УСРР.  У  жовтні  1930  р.  цю  школу  передано
Всесоюзному  об’єднанню  потяго-дизельного  і  вагонного  будівництва,  а  1931  р.  –
Всесоюзному об’єднанню цивільного повітряного  флоту СРСР з  метою підготовки
техніків  з  ремонту  моторів  для  авіамайстерень;  її  перейменовано  у  Валківський
авіаційний технікум вищезгаданого підпорядкування. Технікум ліквідований у липні
1932 р.
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Накази  Всесоюзного  об’єднання  цивільного  повітряного  флоту  (1930–1931).
Навчальні  плани і  програми профтехшколи (1927–1928).  Звіти (1926–1927) і  доповіді  про
роботу  профтехшколи  (1927–1928).  Протоколи  засідань  шкільної  ради  (1922,  1927–1928).
Відомості  про  успішність  студентів  (1927–1930).  Списки  співробітників  і  студентів
профшколи  (1927–1928).  Списки  студентів  технікуму  (1932).  Накази  і  листування  щодо
особового складу студентів і викладачів (1932).

Харківський авіаційний технікум Харківського раднаргоспу

Ф. Р-6319, 194 од. зб., 1944–1958 рр. Опис.

Утворений  у  1941  р.  Відновив  роботу  23  липня  1944  р.  Згідно  з  Постановою
Раднаргоспу  Харківського  економічного  району  від  13  липня  1958  р.  авіаційний
технікум  об’єднаний  з  радіотехнічним  технікумом,  що  продовжив  діяльність  під
назвою “Харківський радіотехнічний технікум”.

Накази міністра авіаційної промисловості СРСР (1947). Розпорядження по технікуму
(1952–1954).  Протоколи  засідань  педагогічної  ради  і  предметних  комісій.  Річні  звіти  про
основну  роботу  і  фінансово-господарську  діяльність  технікуму.  Доповіді  директора  про
діяльність технікуму в 1946/1947 учбовому році.  Навчальні програми, методичні розробки
викладачів авіаційного технікуму з історії, авіабудівництва та інших предметів викладання.
Положення про посаду класних керівників (1955) і старшого викладача (1956). Статистичні
звіти про рух та чисельність учнів технікуму.

Харківський  автодорожній  технікум  Міністерства  будівництва  й  експлуатації
автомобільних доріг УРСР

Ф. Р-6316, 121 од. зб., 1944–1969 рр. Опис.

Створений згідно з наказом Народного комісаріату автомобільного транспорту УРСР
від 12 серпня 1944 р. як Харківський автомобільно-транспортний технікум 5 березня
1957 р. його перейменовано у Харківський автодорожній технікум.

Накази  Міністерства  автомобільного  транспорту  УРСР  (1951–1968).  Паспорт
технікуму (1944). Статути технікуму (1945, 1962). Штатні розклади. Річні звіти з фінансово-
господарської  діяльності  і  навчальної  роботи.  Протоколи  засідань  педагогічної  ради,
загальних  зборів,  засідань  місцевкому  технікуму  (1952–1969).  Статистичні  звіти  про
діяльність.  Акт обстеження роботи технікуму Міністерством автотранспорту УРСР (1947).
Інформація  про  хід  заочного  підвищення  кваліфікації  керівних  інженерно-технічних
працівників  системи  Міністерства  автотранспорту  і  шосейних  доріг  УРСР  за  1962–1963
навчальний рік і за 1967 рік.
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Харківський  автотранспортний  технікум  ім.  С.  Орджонікідзе  Міністерства
автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР

Ф. Р-6321, 506 од. зб., 1943–1978 рр. Опис.

У 1928 р. утворений Харківський технікум заводського транспорту, до якого в 1936 р.
приєднано  Харківський  автомеханічний  технікум.  Об’єднаний  технікум  отримав
назву: “Харківський технікум промислового транспорту ім. С. Орджонікідзе”. У 1941–
1943  рр.  припиняв  діяльність.  Відновив  роботу  4  листопада  1943  р.  Згідно  з
розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 19 березня 1966 р. технікум отримав назву
Харківський автотранспортний технікум ім. С. Орджонікідзе.

Постанова Харківського міськвиконкому про дозвіл будівництва навчального корпусу
технікуму  (1944).  Протоколи  засідань  Жовтневого  райвиконкому  м.  Харків  про
представлення співробітників технікуму до нагороди медаллю “За доблесну працю у Великій
Вітчизняній війні  1941–1945” (1945).  Паспорт технікуму (1947).  Річні  звіти про роботу  і
протоколи  нарад  у  директора  технікуму. Довідка про діяльність  технікуму за 1966 р. (є
також дані про роботу технікуму з 1928). Звіти про роботу Державної екзаменаційної комісії.
Протоколи  засідань  загальноосвітніх  циклових  комісій,  педагогічної  ради  і  методкомісій
технікуму. Статистичні звіти про чисельність студентів і викладачів технікуму (1943–1978).
Список  експонатів,  що  були  виставлені  на  ВДНГ  СРСР  у  1970  р.  Протоколи  засідань
загальних зборів і звіти про діяльність профкому технікуму (1949–1977).

Куп’янський  агро-індустріальний  технікум  Народного  комісаріату  харчової
промисловості СРСР

Ф. Р-3590, 3 од. зб., 1933, 1934, 1936–1937 рр. Опис.

Хронологічні рамки діяльності не встановлено.

Документи  щодо  затвердження  об’єктів  для  проходження  студентами  технікуму
виробничої практики (1936, 1937). Копії атестатів студентів технікуму (1936). Особова справа
студента технікуму Ємельянова (1933–1934). Листування про постачання технікуму палива,
обладнання студентських гуртожитків (1936, 1937).

Харківський  будівельний  технікум  Міністерства  промислового  будівництва
УРСР

Ф. Р-6320, 323 од. зб., 1943–1974 рр. Опис.

Утворений  у  травні  1927  р.  під  назвою  “Харківський  топографічний  технікум”.
Входив  до  складу  Землевпорядного  інституту.  У  1930  р.  з  інституту  виділений  у
самостійний  навчальний  заклад  геодезичний  інститут,  при  якому  організовано
учбовий комбінат.  До складу учбового комбінату  входив і  топографічний технікум,
який 1934 р. перейменовано на Архітектурний. У жовтні 1941 р. діяльність технікуму
припинено.  Відновив  роботу  10  вересня  1943  р.  під  назвою  “Харківський
архітектурно-будівельний технікум”. З 2 березня 1946 р. отримав назву “Харківський
будівельний технікум”.
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Статути  технікуму  (1944,  1962).  Протоколи  засідань  педагогічної  ради.  Протоколи
засідань  і  звіти  про  діяльність  предметних  комісій:  з  архітектури  і  графіки,  фізико-
математичної,  економічної,  креслення  та  з  інших  дисциплін.  Річні  бухгалтерські  звіти,
текстові  звіти про роботу навчальної  частини.  Альбом про навчання,  працю і  відпочинок
учнів  технікуму  (1962).  Документи  про  роботу  з  іноземними  громадянами  –  учнями
технікуму (звіти, листування,  1964–1972).  Акти про збитки,  заподіяні  технікуму німецько-
фашистськими загарбниками (1943).

Харківський будівельний технікум ім. Г. І. Петровського Головного управління
професійної освіти УСРР

                                    Ф. Р-1685, 399 од. зб., 1922–1929 рр. Опис.

Спеціальний  середній  навчальний  заклад,  заснований  1922  р.  До  березня  1925  р.
перебував  у  віданні  Народного  комісаріату  освіти  УСРР,  а  з  березня  1925  р.
підпорядковувався безпосередньо Головному  управлінню професійної освіти УСРР. У
березні 1925  р.  технікуму присвоєне  ім’я      Г. І. Петровського. Ліквідований 1929 р.
згідно з Постановою Народного комісаріату освіти України.

Накази  по  технікуму  (1922–1925).  Положення  про  технікум  (1927).  Навчальні
програми (1924–1927) і плани (1927), листування з Головним управлінням професійної освіти
з приводу навчальних планів (1925–1929). Річні звіти про діяльність технікуму (1923–1924,
1926–1927). Протоколи засідань правління (1925), предметної (1925–1928) і кваліфікаційної
(1927–1929)  комісій.  Справа  про  розподіл  на  роботу  студентів  (1929).  Особові  справи
викладачів, службовців і студентів.

Харківський  гідрометеорологічний  технікум  Державного  комітету
гідрометеорології і контролю природного середовища СРСР

Ф. Р-6337, 560 од. зб., 1945–1980 рр. Описи.

Утворений  31  липня  1945  р.  згідно  з  наказом  Головного  управління
гідрометеорологічної служби Червоної Армії від 24 квітня 1945 р. на базі  постійно
діючих гідрометеорологічних курсів. З жовтня 1959 р. до травня 1962 р. перебував у
віданні  гідрометеорологічної  служби  Української  РСР.  З  травня  1962  р.
підпорядковувався  Головному  управлінню  гідрометеорологічної  служби  при  Раді
Міністрів  СРСР,  яке  30  березня  1978  р.  перетворено  на  Державний  комітет
гідрометеорології і контролю природного середовища СРСР.

Накази Головного управління гідрометеорологічної  служби Червоної  Армії  (1945) і
Головного управління гідрометеорологічної служби при Раді Міністрів СРСР і Управління
гідрометслужби  УРСР  (1959).  Річні  звіти  навчальної  частини.  Статут  технікуму  (1963).
Штатні розклади і кошториси. Накази з особового складу студентів технікуму (1971–1973).
Річні  звіти  про  роботу  технікуму  і  бухгалтерські  звіти  з  основної  діяльності.  Протоколи
засідань педагогічної ради, предметних комісій і метеорологічних секцій (1945–1980). Річні
навчальні плани. Плани розподілу молодих спеціалістів, що закінчили навчання в технікумі.
Статистичні  звіти  про  чисельність  і  рух  студентів  і  молодих  спеціалістів.  Методичні
розробки викладачів  технікуму і  рецензії  на навчальні  посібники і  програми. Довідки про
участь технікуму у виконанні виробничих завдань підприємствами м. Харків. Листування з
Головним  управлінням гідрометслужби  СРСР і  Управлінням  гідрометеорологічної  служби
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УРСР щодо  роботи  технікуму.  Наказ  Головного  управління  гідрометслужби  СРСР від  19
червня  1964  р.  про  заохочення  робітників  технікуму.  Документи  наради  заступників
директорів і завідуючих учбовими частинами гідрометтехнікумів у м. Харків 18 червня 1965
р.  (протокол,  програма,  списки  учасників  наради).  Список  співробітників  технікуму,
представлених  до  нагородження  за  участь  у  ВДНГ  СРСР  у  1970  і  1974  роках.  Список
експонатів  (1977).  Документи  про  роботу  з  підвищення  кваліфікації  викладачів
гідрометтехнікуму  (1966–1976).  Програма  стажування  викладача  із  Демократичної
республіки В’єтнам (1974). Довідка щодо підготовки спеціалістів для роботи на віддалених,
труднодоступних  станціях  (1971).  Протоколи  звітно-перевиборних  профспілкових  зборів  і
засідань  профкому  технікуму  (1960–1978).  Річні  й  статистичні  звіти  щодо  діяльності
профкому технікуму (1960–1978).

Харківський  електромеханічний  технікум  Міністерства  електротехнічної
промисловості СРСР
Ф. Р-6324, 560 од. зб., 1943–1970 рр. Опис.

Утворений у 1930 р.  на базі  1-ї  професійно-технічної  школи м.  Харкова з  денним,
вечірнім та заочним відділеннями та  філією при Харківському електромеханічному
заводі. У 1943 р. відновив роботу згідно з Постановою РНК СРСР від 1 жовтня 1943 р.
і наказом Народного комісаріату електропромисловості СРСР від 4 жовтня 1943 р. (з
1946 р. – Міністерства  електротехнічної промисловості СРСР).

Статути  технікуму  (1944,  1961).  Розпорядження  по  технікуму  (1965–1969).  Звіти
голови  Державної  екзаменаційної  комісії  щодо  захисту  дипломних  проектів  (1946).  Річні
фінансові  звіти.  Протоколи  засідань  педагогічної  ради  і  предметних  комісій.  Штатні
розклади.  Листування  з  Головним  управлінням  навчальними  закладами  Народного
комісаріату електропромисловості СРСР щодо діяльності технікуму (1945). План розподілу
молодих спеціалістів (1945), дипломних проектів. Відомості про контингент учнів вечірніх
філій технікуму за 1955 р. Навчальні програми з різних дисциплін. Довідки щодо фізичного
виховання учнів технікуму. Протоколи засідань і зборів профкому технікуму (1947–1969).

Харківський електротехнікум зв'язку Міністерства зв'язку СРСР
Ф. Р-4887, 73 од. зб., 1943–1951 рр. Опис.

Заснований  у  1931  р.  Підпорядковувався  безпосередньо  Народному  комісаріату
зв’язку СРСР. Після окупації Харкова відновив роботу 1 вересня 1943 р.

Накази  Наркомату  зв’язку  СРСР  (1943–1945)  і  Міністерства  зв’язку  СРСР  (1946–
1950).  Правила,  інструкції,  положення  Міністерства  зв’язку  СРСР  щодо  кадрової  роботи
(1944,  1945).  Статут  технікуму  (1943–1947).  Річні  звіти  про  роботу  і  фінансові  звіти
електротехнікуму.  Протоколи  засідань  педагогічної  ради  і  навчальні  програми  викладачів
технікуму.

Харківський  електромеханічний  технікум  транспортного  будівництва
Міністерства транспортного будівництва СРСР
Ф. Р-6323, 288 од. зб., 1943–1971 рр. Опис.

Створений 1935 р. на базі реорганізованого учбового комбінату Південної залізниці,
під назвою Харківський електротехнікум Народного комісаріату шляхів сполучення.
Після  звільнення  Харкова  відновив  роботу   15  жовтня  1943  р.  14  серпня  1954  р.
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реорганізований  у  Харківський  електромеханічний  технікум  транспортного
будівництва.

Документи про відбудову учбових корпусів  і  гуртожитку технікуму (1946).  Штатні
розписи і кошториси видатків та фінансові звіти технікуму (1944–1971). Довідка про роботу
технікуму від 29 березня 1946 р. Текстові і статистичні звіти про діяльність технікуму (1950–
1971).  Протоколи  засідань  педради  електромеханічного  технікуму  (1958–1971);  плани,
протоколи і звіти предметних комісій (1959–1971). Нарис з історії технікуму (1969) і альбом,
присвячений цій темі (1970). Протоколи засідань членів місцевкому і профкому технікуму,
загальних  зборів.  Звітні  доповіді  про  діяльність  профкому  електромеханічного  технікуму
(1961, 1964–1970).

Харківський  енергомеханічний  технікум  Народного  комісаріату  важкої
промисловості СРСР

Ф. Р-4444, 2 од. зб., 1932, 1934–1935 рр. Опис.

Хронологічні рамки діяльності не встановлено.

Листування  фінансового  характеру  (1934–1935).  Відомості  про  контингент  учнів
(1934–1935). Відомості нарахування заробітної плати викладачам (1932).

Харківський технікум зеленого будівництва Міністерства житлово-комунального
господарства УРСР

Ф. Р-5126, 615 од. зб., 1944–1979 рр. Описи.

Утворений  1930  р.  Перебував  у  віданні  Харківського  інституту  комунального
господарства.  Після окупації Харкова відновив діяльність з січня 1944 р. 28 серпня
1957  р.  переданий  у  відання  Харківського  обласного  відділу  комунального
господарства і відповідного міністерства.

Накази Всесоюзного Комітету у справах вищої школи при РНК СРСР (1944, 1945),
накази Народного комісаріату комунального господарства УРСР (1944, 1945), Міністерства
комунального  господарства  УРСР  (1946)  і  Міністерства  вищої  освіти  (1946).  Накази
директора  технікуму  з  особового  складу  і  з  основної  діяльності.  Річні  звіти  про  роботу
технікуму. Протоколи засідань педагогічної ради, предметних і циклових комісій. Навчальні
програми технікуму. Листування з Варненським технікумом зеленого будівництва (Народна
Республіка  Болгарія)  щодо обміну досвідом роботи за 1967–1968 рр. Методичні  розробки
викладачів технікуму з різних тем щодо проблем захисту рослин і розвитку лісопаркового
господарства (1960). Постанова колегії Міністерства комунального господарства УРСР від 14
травня 1965 р.  про підсумки республіканського конкурсу на краще вирішення актуальних
технічних  питань  у  комунальному  господарстві.  Листування  технікуму  з  Міністерством
комунального  господарства  щодо  діяльності  (1965,  1967).  Протоколи  загальних  зборів  і
засідань  місцевого  комітету  профспілкової  організації  технікуму,  статистичні  звіти  про
діяльність місцевкому (1948–1978).
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Перший Харківський індустріально-педагогічний технікум Державного комітету
Ради Міністрів СРСР з профтехосвіти

Ф. Р-6317, 312 од. зб., 1944–1969 рр. Описи.

Згідно з наказом Головного управління трудових резервів при РНК СРСР від 7 лютого
1944 р. 
№  276  “Про  організацію  в  м.  Харків  індустріального  технікуму”  і  наказом
Харківського обласного управління трудових резервів від 24 березня 1944 р. № 125
утворений Харківський індустріальний технікум, який 3 липня 1967 р. перейменовано
у  Харківський  індустріально-педагогічний  будівельний  технікум.  Цей  технікум  19
липня  1967  р.  отримав  назву  “Перший  Харківський  індустріально-педагогічний
технікум”.

Накази Головного (1945, 1955–1958) і Харківського обласного (1944–1947, 1957–1958)
управлінь трудових резервів, Головного управління профтехосвіти при Раді Міністрів УРСР
(1959–1965)  і  Харківського  обласного  управління  профтехосвіти  (1966–1969).  Звіти  про
роботу  технікуму.  Протоколи  засідань  педради  і  предметних  комісій.  Протоколи  засідань
профкому, фінансові звіти щодо його діяльності та ін. (1956–1969). Протоколи засідань і звіти
про діяльність місцевкому технікуму (1954–1969).

Будянський керамічний технікум Народного комісаріату місцевої промисловості
УСРР

Ф. Р-4425, 11 од. зб., 1932–1936 рр. Описи.

Як  самостійний  навчальний  заклад  утворений  на  підставі  наказу  Народного
комісаріату місцевої промисловості УСРР від 10 грудня 1934 р. після виходу зі складу
Будянського учбово-виробничого комбінату.
Мав чотирирічний термін навчання.
Інші відомості відсутні.

Річній  звіт  про  діяльність  технікуму  за  1935/1936  навчальний  рік.  Розпорядження
радянських і партійних органів (1932-1936). Листування з Наркоммісцевпромом УСРР щодо
затвердження кошторисів і штатів технікуму, проведення обов’язкової військової підготовки
(1935, 1936). Кошториси і штатні розклади, особисті рахунки й списки викладачів технікуму
(1935,  1936).  Листування  з  Центральним  комітетом профспілки  працівників  порцелянової
промисловості  УСРР щодо виділення  путівок  до будинків  відпочинку  і  санаторіїв  (1936).
Особові рахунки і списки викладачів технікуму (1936).

Харківський  кооперативно-продовольчий  технікум  ім.  А.  Н.  Головчанського
Головного комітету професійної, технічної і спеціальної освіти УСРР

                                        Ф. Р-4405, 45 од. зб., 1917–1922, 1932–1934 рр. Опис.

Спеціальний  середній  навчальний  заклад  для  підготовки  досвідчених  робітників
кооперативних  організацій.  Заснований 28 листопада  1917 р.  Харківською спілкою
установ  дрібного  кредиту  і  спілкою  споживчих  товариств  Півдня Росії  під  назвою
Харківське  трикласне  комерційне  училище  (кооперативна  школа)  ім.  А.  Н.
Головчанського.  Згідно  з  Постановою  Головного  комітету  професійної,  технічної
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спеціальної освіти України від 23 грудня 1920 р. школа була передана  у  його відання
і  реорганізована  у  Харківський  кооперативно-продовольчий  технікум
ім. А. Н. Головчанського, який фінансувався Харківською губернською кооперативною
спілкою. Дату ліквідації не встановлено.

Витяг із протоколу загальних зборів уповноважених кредитних споживчих товариств
про  відкриття  кооперативної  школи  (1917).  Циркуляр  Міністерства  торгівлі  Тимчасового
уряду про комерційні училища і школи (1917). Листування з кооперативними товариствами
про організацію практичних занять для учнів училищ (1917). Протоколи засідань шкільної
педагогічної  ради  (1918,  1920–1921).  Навчальні  плани  і  програми  кооперативної  школи  і
технікуму  (1918–1922).  Звіти  про  діяльність  районних  кооперативних  курсів  (1918).
Відомості  про успішність  студентів  (1918).  Списки,  анкети,  особисті  справи учнів  школи
(пізніше студентів технікуму) (1917–1922). Анкети, посвідчення, заяви про прийом до складу
студентів Кременчуцької групи технікуму (1932–1934).

Харківський  машинобудівний  технікум Міністерства  важкого,  енергетичного і
транспортного машинобудування СРСР

                                      Ф. Р-4586, 718 од. зб., 1934-1974 рр. Опис.

Точну дату утворення технікуму не встановлено. Можливо, він виник з Харківського
єврейського  машинобудівного  технікуму,  який  був  утворений  1929  р.  на  базі
профтехшколи  і  підпорядковувався  Головному  управлінню  навчальних  закладів
Народного  комісаріату  важкого  машинобудування  СРСР.  У  1937  р.  технікум
перейменований  у  Харківський  машинобудівний  технікум  Народного  комісаріату
важкого  машинобудування.  З  жовтня 1941 р.  до грудня 1943 р.  діяв  в евакуації.  У
травні 1946 р. технікум був переданий у відання Головного управління навчальними
закладами  Міністерства  важкого  машинобудування  СРСР.  Згідно  з  наказом
зазначеного Міністерства від           5 травня 1954 р. № 17 при технікумі утворені
навчально-виробничі майстерні. У 1952 р. почало діяти вечірнє відділення технікуму.
Згідно з наказом Міністерства важкого машинобудування СРСР від 10 червня 1957 р.
№ 1666 технікум переданий у відання Харківського раднаргоспу з підпорядкуванням
відділу  кадрів  і  навчальних  закладів.  У  грудні  1957  р.  технікуму  передана  філія
вечірнього  відділення  у  м.  Карлівка  Полтавської  області.  Згідно  з  наказом
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від 13 жовтня 1962 р. № 334
при технікумі працювало госпрозрахункове бюро. Згідно з наказом міністра важкого,
енергетичного  і  транспортного  машинобудування  СРСР  від  10  січня  1966  р.  № 6
технікум  переданий  у  безпосереднє  підпорядкування  зазначеного  міністерства  і
включений до складу Управління кадрів і навчальних закладів.
З  лютого  1969  р.  при  технікумі  працювали  курси  підвищення  кваліфікації  для
працівників економічних служб Харківського турбінного заводу.

Накази  Головного  управління   навчальними  закладами  Наркомважмашу  СРСР,
Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР. Накази і розпорядження по
технікуму.  Навчальні  плани,  доповіді,  річні  звіти  про  діяльність  технікуму.  Протоколи
засідань  педагогічної  ради,  предметних  комісій,  нарад  класних  керівників.  Протоколи
засідань  і  звіти  про  діяльність  Державної  екзаменаційної  комісії.  Статистичні  звіти  щодо
чисельності  учнів.  Списки  студентів,  викладачів  і  адмінперсоналу  технікуму (1934–1942).
Списки розподілу випускників на заводи (1934–1942). Лист директора Технікуму силових і
робочих  машин  (Німецька  Демократична  Республіка)  керівництву  Харківського
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машинобудівного  технікуму  щодо  обміну  досвідом  роботи  (1956).  Рецензії,  пропозиції  і
зауваження викладачів  технікуму щодо навчальних  програм і  посібників.  Листування  про
участь технікуму у міських олімпіадах. Протоколи засідань профспілкового комітету (1962–
1976),  річні  звіти про діяльність місцевкому (1951–1961).  Документи з  курсів  підвищення
кваліфікації інженерно-технічних працівників Харківського турбінного заводу (1966–1967).

Харківський  механіко-машинобудівний  технікум  Народного  комісаріату  легкої
промисловості УСРР

Ф. Р-1519, од. зб. 12, 1933–1936 рр. Опис.

Утворений 1930 р. Ліквідований згідно з розпорядженням Наркомлегпрому УСРР від
29 липня     1936 р.

Директивні вказівки Наркомату просвіти УСРР (1934–1936). Документи з особового
складу студентів і викладачів технікуму (автобіографії, характеристики, списки, довідки про
майновий стан родин і соціальне походження студентів).

Харківський  механіко-технологічний  технікум  Міністерства  легкої
промисловості СРСР

Ф. Р-6336, 401 од. зб., 1943–1971 рр. Опис.

Утворений у 1932 р. як швейний технікум, який перейменовано в 1935 р. у швейно-
текстильний технікум. Після звільнення Харкова, у вересні 1943 р. технікум відновив
роботу  під  назвою  “Харківський  швейно-трикотажний  технікум  Народного
комісаріату легкої  промисловості  УРСР”. 28 вересня 1945 р. його перейменовано у
Харківський  механіко-технологічний  технікум  Міністерства  легкої   промисловості
СРСР.

Положення  про організацію швейно-трикотажних  майстерень  при технікумі  (1943).
Акт збитків, заподіяних майну технікуму в роки окупації м. Харків (1943). Статут технікуму
(1944). Протоколи батьківської ради і “трикутників” груп учнів (1949). Стенограми нарад і
зустрічей студентів  технікуму зі  стахановцями 1-ї  Державної  панчішної  фабрики ім. ТСО
(1949).  Лист  студентів  технікуму міністру легкої  промисловості  СРСР О.М. Косигіну про
успіхи колективу художньої самодіяльності технікуму (1951). Звіти про діяльність технікуму
щодо  фізичного  виховання  і  військової  допризовної  підготовки.  Стенограма  засідання
педагогічної  ради  технікуму,  присвяченого  відзначенню  80-річчя  від  дня  організації  у
Харкові жіночої ремісничої школи крою та шиття у 1877 р. (1957).

Харківський  державний  музичний  технікум  Народного  комісаріату  просвіти
УСРР

Ф. Р-3929, 1 од. зб., 1921 р. Опис.

Хронологічні рамки діяльності не встановлені.

Список професорів і викладачів технікуму з переліком наукових праць.
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Харківський  технікум  музичної  промисловості  Вищої  Ради  Народного
Господарства УСРР

            Ф. Р-4401, 32 од. зб., 1926–1932 рр. Опис.

Спеціальний середній навчальний заклад з трирічним терміном навчання, утворений 1
жовтня     1930 р. в результаті реорганізації 2-ої музичної професійної школи. Готував
середній адміністративно-технічний персонал для музичної промисловості: техніків-
конструкторів і техніків-технологів. Дату ліквідації технікуму не встановлено.

Накази по технікуму (1930–1931). Навчальні плани і програми технікуму і курсів при
ньому (1931–1933); робочі плани і звіти викладачів.  Протоколи засідань педагогічної ради
(1930–1932);  план  методроботи  технікуму  (1931–1932).  Річний  звіт  навчальної  частини
(1931–1932) і звіти про підготовку кадрів (1932–1933). Протоколи загальних зборів технікуму
(1931).  Історична  довідка  про  утворення  технікуму  (1931).  Щоденники  проходження
практики  студентами  технікуму.  Списки  і  заяви  викладачів,  адміністративно-технічного
персоналу і студентів технікуму.

 
Харківський  обліково-економічний  технікум-інтернат  ім.  Ф.  Г.  Ананченка
Міністерства соціального забезпечення УРСР

                                            Ф. Р-6335, 443 од. зб., 1935, 1940, 1942–1977 рр. Опис.

За  ініціативою  М.  І.  Калініна  і   клопотанням  інвалідів,  які  мешкали  в  одному  з
будинків  інвалідів  Харківської  області,  згідно  з  наказом  Харківського  обласного
відділу соціального забезпечення від 16 липня 1935 р. № 72 була утворена Харківська
обласна дворічна професійно-технічна школа. Це перша школа в Україні, що готувала
спеціалістів обліку і планування для промислових підприємств.
Згідно з Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 8 жовтня 1940 р. № 1337 і
наказом  Народного комісаріату соціального забезпечення від 20 грудня 1940 р. № 132
була  реорганізована  у  Харківську  дворічну  середню  обліково-планову  школу.  У
вересні 1941 р. евакуйована до Чимкента Казахської РСР. 13 січня 1942 р. згідно з
наказом  №  2  Наркомату  соціального  забезпечення  Казахської  РСР  на  базі
реорганізованого  навчально-виробничого  комбінату  для  сліпих  у  Чимкенті
організовано  обліково-планову  школу  для  інвалідів  Вітчизняної  війні.  Згідно  з
розпорядженням       Ради Народних комісарів УРСР від 11 грудня 1943 р. № 284
відновилася діяльність професійно-технічних шкіл. На підставі цього розпорядження і
згідно з Постановою Виконавчого комітету Харківської міськради від 15 березня 1944
р. № 186 у Харкові знову була організована Харківська професійно-технічна школа-
інтернат для інвалідів Вітчизняної війни, яку згідно з наказом  Народного комісаріату
соціального забезпечення УРСР від 30 січня 1946 р. № 4 перейменовано у обліково-
планову  профшколу-інтернат  для  інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни.  Згідно  з
розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 2551 від 1 жовтня 1952 р. і Постанови Ради
Міністрів  УРСР  від  9  жовтня  1952  р.  №  21257  цю  школу  разом  з  Полтавською
сільськогосподарською  школою  з  1  липня  1953  р.  реорганізовано  у  Харківську
трирічну сільськогосподарську школу-інтернат для інвалідів Вітчизняної війни і праці
Міністерства  соціального  забезпечення  УРСР.  24  жовтня  1955  р.  Міністерством
соціального  забезпечення  УРСР затверджено  положення  про заочне відділення  цієї
школи.
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За  клопотанням співробітників і  учнів школи згідно з Постановою Ради Міністрів
УРСР від            10 січня  1957 р. № 19 Харківській трирічній сільськогосподарській
школі  -  інтернату  присвоєне  ім’я  Ф.  Г.  Ананченка.  Згідно  з  наказом  міністра
соціального забезпечення УРСР від 9 травня 1959 р. № 43 школу перейменовано у
Харківську  середню спеціальну  школу-інтернат  для  інвалідів              ім.  Ф.  Г.
Ананченка, яку згідно з наказом міністра соціального забезпечення УРСР від 7 січня
1967 р. № 2  перейменовано у Харківський обліково-економічний технікум-інтернат
ім. Ф. Г Ананченка Міністерства соціального забезпечення УРСР.

Паспорти обліково-планової профшколи для інвалідів Вітчизняної війни (1946, 1949,
1952). Статути обліково-економічного технікуму-інтернату ім. Ф. Г. Ананченка (1968, 1970).
Положення про заочне відділення школи (1955). Правила прийому до школи, внутрішнього
розпорядку (1946). Навчальні плани і звіти про роботу денного та заочного відділень школи і
технікуму,  а  також  пояснювальні  записки  до  планів.  Протоколи  засідань  і  плани  робіт
облікової  циклової  комісії.  Стенограми лекцій викладачів  і  виступів  на урочистих зборах,
присвячених випуску учнів школи і технікуму. Статистичні звіти про розподіл випускників,
чисельність  учнів  і  співробітників.  Протоколи  засідань  ради  школи  і  технікуму.  Акти
обстеження  школи комісіями Харківського  обкому КП(б)У і  Харківського міськвиконкому
(1948). Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності школи (технікуму).
Протокол загальних зборів учнів і співробітників школи щодо порушення клопотання перед
Радою Міністрів УРСР і          ЦК КПУ про присвоєння школі імені Ф. Г. Ананченка (24
грудня 1956 р. оп. 1, спр. 136). Доповідні записки, листування, фотографії про відзначення
15-, 25- і 35-річчя школи (технікуму). Матеріали щодо святкування 25-ї річниці Перемоги над
фашистською  Німеччиною  (1970).  Матеріали  (протоколи,  списки,  нагородні  листи,
характеристики),  про  нагородження  ювілейною  медаллю  “За  доблестный  труд.  В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина” (1970).

Технікум організації  виробництва Харківського обласного управління місцевої
промисловості

                                      Ф. Р-1741, 159 од. зб.. 1932–1935 рр. Опис.

Перетворений 1933 р. з технікуму раціоналізаторів і плановиків металовиробництва
відділу  сприяння  винахідництву  Харківської  міської  ради,  що  існував  з  1929  р.
Спочатку був підпорядкований Харківському тресту міської  промисловості,  а потім
обласному  управлінню  місцевої  промисловості.  Готував  техніків  із  робітників-
практиків (без відриву від виробництва). Ліквідований згідно з наказом Харківського
облмісцевпрому  від  4  жовтня  1935  р.  Контингент  технікуму  був  переданий
Харківському інститутові  підвищення кваліфікації  інженерно-технічних працівників
облмісцевпрому. Ліквідком закінчив роботу 14 листопада 1935 р.

Протоколи засідань циклових комісій технікуму (1933–1935) і методбюро навчально-
курсового  комбінату  Народного  комісаріату  легкої  промисловості  УСРР  (1933–1934).
Навчальні  плани  і  характеристики  дипломантів.  Відомості  про  академічну  успішність
студентів та їх особові справи.
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Харківський педагогічний технікум інструкторів політехнічної праці Народного
комісаріату освіти УСРР

                                         Ф. Р-1431, 36 од. зб., 1930–1935 рр. Опис.

Спеціальний  середній  навчальний  заклад.  Почав  діяти  15  вересня   1930   р.
Ліквідований  15 вересня   1935 р.  згідно з   наказом Народного комісаріату  освіти
УСРР від 7 серпня 1935 р.

Накази навчальної частини (1934–1935). Програми і навчальні плани технікуму (1931–
1935). Звіти викладачів про виконання навчальних планів (1934–1935). Протоколи засідань
педагогічної  ради,  учбово-методичної  комісії  і  „трикутника”  технікуму  (1933–1935).
Висновки комісії для обслідування педтехнікумів області (1934).

Харківський  радіотехнічний  технікум  Міністерства  загального
машинобудування СРСР

Ф. Р-6322, 243 од. зб., 1941, 1944–1967 рр. Опис.

Дату створення не встановлено. До початку другої світової війни існував під назвою
“Харківський  індустріально-економічний  технікум”.  Припинив  діяльність  21  липня
1941 р. Відновив роботу після звільнення м. Харків. Згідно з Постановою РНК СРСР
від 24 грудня 1944 р. перейменований у Харківський машинобудівний технікум; згідно
з  наказом  №  152  Міністерства  промисловості  засобів  зв’язку  перейменований  у
Харківський  радіотехнічний  технікум.  За  Постановою  Раднаргоспу  Харківського
економічного  адміністративного  району  від  13  липня  1958  р.  об'єднаний  з
Харківським авіаційним технікумом.

Річні  звіти  про  роботу  технікуму  (1941,  1949–1967),  фінансово-господарську
діяльність  (1944–1967)  і  роботу  з  кадрами  (1952).  Акти  про  збитки,  заподіяні  будівлі
технікуму  в  роки  окупації  м.  Харків  (1944).  Штатні  розклади  (1945–1967).  Матеріали
(доповіді,  лекції,  методичні  розробки  і  збірники)  про  розробку  методів  викладання
спеціальних дисциплін (1948–1967). Протоколи засідань педагогічної ради технікуму (1949).
Статистичні  звіти  з  підготовки  спеціалістів.  Накази  і  службова  записка  Міністерства
радіотехнічної промисловості і його управління навчальними закладами (1954). Звіти голови
Державної кваліфікаційної комісії із захисту дипломних проектів. 

Харківський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР

Ф. Р-6318, 455 од. зб., 1944–1976 рр. Опис.

Утворений  у  серпні  1936  р.  в  результаті  злиття  навчальних  закладів  торгівельної
мережі м. Харків. Протягом 1938–1939 рр. технікум був реорганізований у робітфак
при Інституті радянської торгівлі,  У 1940–1941 рр. робітфак знову перетворений на
технікум  радянської  торгівлі.  Після  звільнення  Харкова  у  квітні  1944  р.  відновив
роботу.

Розпорядження директора технікуму (1963). Паспорт технікуму (1954). Річні звіти і
довідки про роботу технікуму (1944). Бухгалтерські звіти з основної діяльності (1944, 1946,
1948).  Звіти  про  роботу  Державної  екзаменаційної  комісії.  Протоколи  засідань  педради
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технікуму,  плани роботи  та  плани розподілу  молодих  спеціалістів.  Статистичні  звіти  про
успішність  і  рух  студентів  технікуму.  Стенограми  нарад  викладачів  технікуму  щодо
розподілу  випускників  і  конференцій  про  підсумки  роботи  молодих  спеціалістів.  Довідка
Управління навчальних закладів про роботу технікумів Міністерства торгівлі УРСР за 1967–
1968 учбовий рік.  Документи місцевкому професійної  спілки технікуму:  протоколи,  звіти,
кошториси, матеріали профспілкових конференцій (1950–1973).

Харківський  вечірній   верстатобудівний  технікум  Міністерства  вищої  освіти
України

Ф. Р-6444, 909 од. зб., 1955–1993 рр. Описи. 

Утворений 1955 р. згідно з наказом Міністерства  верстатобудівної й інструментальної
промисловості СРСР від 28 червня 1955 р. № 343 Ліквідований 15 вересня 1993 р.
згідно з наказом № 346 Міністерства вищої освіти України.

Накази  директора  технікуму  (1970–1979),  накази  з  особового  складу  (1955–1993)  і
розпорядження його навчальної  частини (1965–1988).  Статут технікуму (1963).  Протоколи
засідань  педради,  методичних  нарад  і  предметних  комісій;  навчальні  плани  і  програми.
Протоколи засідань Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів. Річні
звіти про діяльність технікуму, фінансові звіти; звіти про розподіл учнів технікуму по курсах
і  спеціальностях.  Протоколи  конференцій  викладачів  і  учнів  технікуму  (1965,  1969).
Тарифікаційні  списки  викладачів  і  керівних  робітників  технікуму.  Особові  справи
співробітників і учнів технікуму (1955–1993).

            Український технікум сходознавства та східних мов

Ф. Р-4850, 17 од. зб., 1930–1934 рр. Опис.

Дати створення не встановлено. Ліквідований у квітні 1934 р.

Розпорядження  Народного  комісаріату  освіти  УСРР  про  порядок  фінансування
навчальних  закладів  і  складання  фінансової  звітності  (1930–1934).  Накази  по  технікуму
(1932–1934) з особового складу і основної  діяльності.  Кошториси, касові книги технікуму
(1930–1932).  Протоколи  засідань  стипендіальної  комісії.  Списки  викладачів  і  студентів
технікуму на отримання хлібних карток (1930–1932). 

Харківський театральний технікум Народного комісаріату просвіти УСРР

                                                           Ф. Р-924, 75 од. зб., 1923 р. Опис.

Відомостей щодо утворення і ліквідації технікуму не виявлено.

Протоколи  засідань  педагогічної  і  студентської  рад  технікуму.  Особові  справи
студентів і викладачів.
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Харківський технологічний технікум масло-молочної  промисловості  Народного
комісаріату харчової промисловості СРСР
Ф. Р-1758, 18 од. зб., 1929, 1931–1935 рр. Опис.

Хронологічні рамки діяльності не встановлено.

Листування з органами НКВС і ОДПУ з питань допуску до роботи з документами
(1929, 1934, 1935). Листування про успішність студентів (1935). Навчальні плани, програми
воєнної  підготовки  (1932,  1934).  Список  викладачів  технікуму  за  1934  р.  (є  біографічні
відомості).  Довідки  і  характеристики  про  соціальний  стан  студентів  технікуму,  про  їх
успішність (1934, 1935).

Харківський технікум фізичної культури Комітету у справах фізичної культури і
спорту при Раді Міністрів УРСР

                                                   Ф. Р-5078, 2945 од. зб., 1944–1958 рр. Описи.

До початку Великої Вітчизняної війни у Харкові функціонував Державний інститут
фізичної культури України, який згідно з Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 29
березня 1944 р.№ 924   переведений до Києва.  Згідно цієї  ж Постанови Київський
технікум фізичної культури переведений до Харкова.
Харківський технікум розпочав діяльність з 21 липня 1944 р. З початку існування і до
ліквідації   перебував  у  віданні  Комітету  з  фізичної  культури  і  спорту  при  Раді
Міністрів УРСР. До 1954 р. здійснював набір учнів із семирічною освітою, а з 1954 р.
до 1956 р. – із семирічною та з десятирічною освітою.
Технікум закрито 15 серпня 1958 р. згідно з Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів
УРСР від              6  червня 1958 р.  № 706 у зв’язку з  організацією в Харкові
Педагогічного інституту фізичного виховання  ім. Г. С. Сковороди.

Тимчасовий статут технікуму (1944).  Накази по технікуму (1944).  Звіти фінансово-
господарської  діяльності.  Плани і  програми занять,  протоколи засідань  педагогічної  ради,
проведення  вступних  іспитів,  протоколи  методичних  конференцій  викладачів  технікуму.
Звіти Державної екзаменаційної комісії про випускників. Положення про Всесоюзні змагання
на першість з різних видів фізичної культури і спорту, а також результати відбіркових змагань
серед  учнів  технікуму.  Науково-методичні  і  навчальні  розробки  викладачів  технікуму.
Матеріали щодо участі Харківського технікуму фізичної культури у змаганнях з різних видів
спорту,  які  проходили у м.  Харкові,  Харківській  області  та  в  Україні.  Накази Комітету з
фізкультури і спорту при Раді Міністрів СРСР і листування з технікумом про присвоєння
розрядів і призначення суддів. Відомості про проходження педагогічної практики студентів
технікуму у школах. Особові справи студентів і співробітників технікуму.

Харківський  фінансово-економічний  технікум  Народного  комісаріату  просвіти
УСРР
Ф. Р-1418, 84 од. зб., 1923–1927 рр. Опис.

Відомості щодо утворення і ліквідації технікуму не виявлені.

Накази  по  технікуму  (1923–1924).  Залікові  відомості  студентів.  Особові  справи
студентів  технікуму  (1924–1927).  Списки  викладачів,  службовців  і  студентів  технікуму.
Листування з різними організаціями.
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Харківський  хіміко-механічний  технікум  Міністерства  хімічної  промисловості
СРСР

Ф. Р-6358, 596 од. зб., 1946–1978 рр. Опис.

1 вересня 1946 р.  створений Харківський індустріальний технікум,  який 7 вересня
1955 р. перейменовано у Харківський хіміко-механічний технікум. 1 липня 1966 р. у
підпорядкування  цього  технікуму  передано  Смілянський  технікум  харчової
промисловості (при Черкаському заводі штучного волокна),  який став йменуватися:
Черкаська філія Харківського хіміко-механічного технікуму.

Статут технікуму (1946).  Звіти про роботу і  фінансову діяльність технікуму (1947–
1978). Штатні розклади і кошториси адмінгоспвидатків (1947–1978). Звіти голови Державної
кваліфікаційної  комісії  із  захисту  дипломних  проектів  (1950–1978).  Збірники  доповідей  і
методичних розробок викладачів технікуму. Протоколи засідань педради, предметних комісій
і нарад класних керівників технікуму. Доповіді учнів хіміко-механічного технікуму на різних
конференціях  і  в  предметних  гуртках  (1953–1954,  1959).  Протокол  загальних  зборів
викладачів і учнів технікуму щодо висунення кандидатів у депутати Харківської міськради
(1953).  Документи  про  переведення  учнів  Всесоюзного  заочного  хіміко-технологічного
технікуму до Харківського хіміко-механічного технікуму (акт,  накази,  списки,  1958–1959).
Постанова  і  розпорядження  Ради  Міністрів  УРСР  і  Харківського  раднаргоспу  про
переведення  контингенту  учнів  Київського  хіміко-механічного  технікуму  до  Харківського
хіміко-механічного технікуму (1958). Плани науково-дослідної лабораторії технікуму (1959).
Документи  про  створення  студентами  технікуму  “Ебуліометру”  (прилад  для  визначення
температури кипіння рідких речовин, 1959), а також інших приладів (1960–1962). Листування
з Харківським раднаргоспом про науково-дослідну роботу викладачів і студентів технікуму
(1959,  1962).  Звіти  про  діяльність  Калузького  і  Дніпродзержинського  навчально-
консультаційних пунктів технікуму, його Черкаської філії (1966–1977) та заочного відділення
(1958-1965). Документи про участь технікуму в роботі ВДНГ СРСР (1965). Довідка про стан
навчально-виховної роботи серед іноземних студентів, що проходили навчання в технікумі
(1967).  Статистичні  звіти,  протоколи  засідань  і  загальних  зборів  місцевкому  і  профкому
технікуму.

Валківські трирічні педагогічні курси (технікум)

                                         Ф. Р-925, 26 од. зб., 1921–1923 рр. Опис.

Згідно з Постановою Харківського губернського відділу народної освіти від 12 грудня
1921 р. у Валках була відкрита трирічна педагогічна школа з метою підготовки кадрів
працівників соціального виховання для єдиної трудової школи і дитячих установ. 14
липня  1922  р.  Валківську  педагогічну  школу  реорганізовано  у  Валківські  трирічні
педагогічні курси (технікум) соціального виховання. На курси зараховувалися особи,
що  закінчили  профшколи  або  мали  знання  в  обсязі  програми  профшколи.  На
підготовчий відділ зараховували осіб, що закінчили семирічку. Наприкінці 1922/1923
навчального  року Валківські  трирічні  педагогічні  курси  приєднали до Харківських
педагогічних курсів ім. Г. С. Сковороди.

Навчальні  плани,  програми школи  і  курсів;  звіти  і  різні  відомості  про  педагогічні
курси.  Протоколи колегії  школи і  педагогічної  ради курсів.  Протоколи засідань  курсового
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комітету  і  загальних  зборів  слухачів  курсів.  Класні  і  лекторські  журнали.  Анкети  учнів
курсів.

            Харківська Українська гімназія ім. Грінченка

            Ф. Р-921, 58 од. зб., 1918–1921 рр. Опис.

Дати утворення і ліквідації гімназії не встановлено .

Протоколи засідань шкільної ради гімназії  (1919). Заяви про зарахування на посаду
викладачів,  заяви  громадян  про  зарахування  їх  дітей  до  гімназії.  Списки  та  анкети
працівників гімназії; списки, метричні свідоцтва та особові справи учнів гімназії.

Харківське  медичне училище № 1 виконавчого комітету Харківської  обласної
ради депутатів трудящих

                                Ф. Р-6332, 235 од. зб., 1944–1976 рр. Опис.

24 серпня 1943 р. відновила діяльність фельдшерсько-акушерська школа, яка діяла у
Харкові, як радянська установа, з 1919 р. (наказ № 1 по школі від 24 серпня 1943 р.) З
1  липня  1954  р.  школа  отримала  назву:  “Харківське  медичне  училище  №  1
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих”.

Протоколи педагогічних рад, засідань методичних комісій, звіти про роботу школи і
училища,  річні  бухгалтерські  звіти.  Стенограма  міжобласного  семінару  директорів,
заступників  директорів  і  голів  методкомісій  медичних  училищ Харківської,  Чернігівської,
Полтавської і Сумської областей (1966). Інформація директора Харківського медучилища № 1
щодо стану медучилищ Харківської області (1967). Звіти голів державних кваліфікаційних
комісій з приймання випускних екзаменів. Протоколи засідань місцевого комітету училища і
звітно-виборчих профспілкових конференцій.

Харківське медичне училище № 3 відділу охорони здоров’я виконавчого комітету
Харківської обласної ради депутатів трудящих

                             Ф. Р-4616, 261 од. зб., 1936–1941, 1944–1955 рр. Описи.

5  жовтня  1944 р.  згідно  з  розпорядженням  Міністерства  охорони здоров’я  УРСР і
відділу  охорони  здоров’я  Харківського  облвиконкому  організовано  акушерсько-
фельдшерську школу з трирічним строком навчання. З 1945 р. школу перейменовано у
школу медичних сестер із дворічним строком навчання, а з 1949 р. – трирічним. Згідно
з  наказом  Міністерства  охорони здоров’я  від  24  червня  1954  р.  Харківську  школу
медичних  сестер  реорганізовано  у  Харківське  медичне  училище  № 3  з  трирічним
строком навчання.  Училище готувало фельдшерів,  акушерок,  медсестер,  лаборантів
(фармацевтів), зубних лікарів і техніків.
Згідно з наказом відділу охорони здоров’я Харківського облвиконкому від 6 серпня
1955 р. училище переведено до м. Красноград Харківської області.

 У фонді є персональні документи (посвідчення, студентські квитки, довідки) та реєстраційні журнали 
видачі посвідчень про закінчення різних шкіл медичних сестер за 1936–1941 рр.
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Накази по школі (1944–1955) і облздороввідділу (1950, 1953). Статут школи медсестер
(1945). Річні плани роботи (1948–1949), програми (1949–1957) і звіти про навчально-виховну
роботу школи і училища (1946–1955). Протоколи засідань педагогічної  ради (1949–1955) і
циклових комісій (1949–1950). Протоколи державних екзаменаційних комісій (1947–1955) і
випускних екзаменів курсів підвищення кваліфікації медсестер (1947).

Харківське  музичне  училище  Управління  культури  виконавчого  комітету
Харківської обласної ради депутатів трудящих

                                Ф. Р-5743, 362 од. зб., 1943–1962 рр. Опис.

У  Харкові  з  1923  р.  функціонувала  музична  професійна  школа,  яка  1936  р.
реорганізована: із старших курсів утворено консерваторію, а з молодших – музичне
училище.
Училище було складовою частиною консерваторії.

Звіти про роботу училища, статистичні і фінансові звіти. Короткі відомості з історії
училища  (1943–1946).  Протоколи  засідань  педради  і  циклових  комісій.  Листування  з
Комітетом у справах мистецтв СРСР про проведення занять з історії й організації загального
хору  училища  (1944).  Листування  щодо  проведення  відзначення  300-річчя  возз'єднання
України з Росією (1954), про участь учнів училища в обласному фестивалі  молоді (1957).
Текст виступу  директора  училища на  Харківському телебаченні  про діяльність  музичного
училища (1961). Протоколи засідань місцевкому і профспілкових зборів.

Харківське  училище  прикладних  мистецтв  Міністерства  житлово-цивільного
будівництва УРСР

                                Ф. Р-3951, 349 од. зб., 1944–1950 рр. Опис.

Відкрите  1  вересня  1944  р.  згідно  з  наказом  Народного  комісаріату  житлово-
цивільного будівництва УРСР від 9 березня 1944 р. Готувало висококваліфікованих
спеціалістів-художників  альфрейно-живописних  робіт,  майстрів  художньо-
архітектурного  ліплення  і  виготовлення  художніх  меблів.  Припинило  діяльність  1
серпня 1950 р. згідно з наказом Міністерства житлово-цивільного будівництва від 3
червня 1950 р. про об’єднання училища з Київським училищем прикладних мистецтв.

Накази  по  училищу.  Навчальні  плани  (1946,  1949),  звіти  (1947–1949)  і  акт
обслідування  роботи  училища  (1946).  Протоколи  засідань  педагогічної  ради  (1948–1949).
Рецензії на дипломні проекти (1947–1948). Протоколи Державної екзаменаційної (1947–1948)
і  кваліфікаційної  (1948–1950)  комісій.  Відомості  про  успішність  студентів  (1947–1948).
Відомості з історії училища (1948). Річні фінансові звіти (1944–1949).

Перша професійна школа підлітків взуттєвого виробництва при Харківському
губернському відділі професійної спілки робітників шкіряної промисловості
Ф. Р-3841, 3 од. зб., 1921 р. Опис.

Дати створення і ліквідації відсутні.

Списки співробітників і учнів школи. Відомості на видачу заробітної плати. Журнал
вихідних документів.
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Вовчанське  училище  механізації  сільського  господарства  Харківського
обласного управління трудових резервів

Ф. Р-4778, 77 од. зб., 1943–1954 рр. Опис.

Утворене  15 вересня  1943 р.  під  назвою:  Вовчанська  школа  механізації  сільського
господарства  з  метою  підготовки  трактористів,  комбайнерів  та  інших  спеціалістів
сільського господарства. 1 січня 1954 р. перейменоване в училище. Згідно з наказом
Харківського обласного управління трудових резервів від 30 квітня 1954 р. Вовчанське
училище  механізації  сільського  господарства  16  травня  1954  р.   ліквідовано,  а
викладацький і  студентський склад переданий Дергачівському училищу механізації
сільського господарства.

Накази  по школі  механізації  сільського  господарства  і  училищу (1945,  1947–1954).
Положення  про школи  механізації  сільського  господарства  (1954).  Річні  звіти  про роботу
школи  (1944–1954).  Кошториси.  Річні  фінансові  звіти.  Навчальні  плани  (1949,  1950)  і
програми  підготовки  механізаторів  (1949,  1951).  Штатні  розклади  (1949–1954).  Розклад
занять (1950). Паспорт школи (1954). Характеристики учнів (1951).

Сільське професійно-технічне училище № 7 Держкомітету з профтехосвіти при
Раді Міністрів УРСР, с. Світловщина Лозівського району

Ф. Р-6016, 56 од. зб., 1957–1968 рр. Опис.

Утворене 1 жовтня 1957 р. згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 16 грудня
1953 р. № 2954, наказом Головного управління трудових резервів при Раді Міністрів
СРСР від 18 вересня 1957 р.    № 318 і на підставі наказу Харківського обласного
управління  трудових резервів  від 30 вересня   1957 р.  № 340 на  базі  ліквідованої
Лозівської школи тваринників. Згідно з наказом    начальника Харківського обласного
управління  профтехосвіти  від  1  червня  1968  р.  № 234  училище  № 7  об’єднано  з
училищем № 6 і з цього часу припинило діяльність.

Накази Головного управління трудових резервів при Раді Міністрів СРСР і УРСР і
Харківського обласного управління трудових резервів. Рішення навчально-методичної Ради
Харківського  обласного  управління  трудових  резервів.  Статут  училища № 7 (1957).  Річні
звіти з питань діяльності  і про рух учнів. Протоколи засідань педагогічної  ради училища.
Штатні розклади і кошториси.

Харківська середня спецшкола-інтернат з англійською мовою навчання відділу
народної  освіти  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради  депутатів
трудящих

                                  Ф. Р-4957, 433 од. зб., 1946–1956 рр. Опис.

Заснована 1946 р. Школа мала на меті дати учням середню освіту, яка б забезпечила
доскональне  володіння  англійською  мовою.  Школа  перебувала  у  підпорядкуванні
відділу народної освіти Харківського облвиконкому. Згідно з Постановою облвно від
10  вересня  1956  р.  спецшколу-інтернат  закрито  з  20  вересня  1956  р.,  а  учнів
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розподілено по школах-інтернатах Харківської області. Ліквідаційна комісія закінчила
роботу 20 грудня 1956 р.

Накази по школі. Положення про спецшколи (1946, 1950), плани роботи школи (1953–
1954) і  викладачів (1951, 1952, 1955). Звіти і доповідні записки про роботу школи (1948–
1956).  Протоколи  засідань  педагогічної  ради  (1948–1954)  і  методичних  об’єднань  (1955–
1956),  протоколи перехідних екзаменів  (1949–1955) і  екзаменів  на атестат  зрілості  (1950–
1955).  Акти перевірки навчальної  роботи школи Харківським обласним відділом народної
освіти (1952, 1954, 1956). Статистичні звіти школи (1949, 1950, 1952–1955).

            Харківські спеціальні артилерійські школи № 14, № 15 (ОАФ)

                                  Ф. Р-5879, 73 од. зб., 1937–1946 рр. Опис.

15-а артилерійська школа почала функціонувати з вересня 1937 р. (наказ № 1 по школі
від  20  вересня  1937)  Точну  дату  утворення  14-ї  артилерійської  спецшколи  не
встановлено.  Орієнтовно,  вона розпочала  свою діяльність  у  той  же  час,  що і  15-а
артшкола.  Крім програми середньо-освітньої  школи за  8-10 класи,  у  школах також
викладалися  спеціальні  предмети  з  артилерійської  справи.  У  січні  1941  р.  обидві
школи евакуйовані до Казахської РСР: 14-а спецшкола – в Актюбинськ, де       10
листопада 1941 р. розпочалися заняття, а 15-а – до Леніногорська, де залишалася до
літа  1945 р.  14-а спецшкола  з  1944 р.  знаходилася  у  Чимкенті.  На підставі  наказу
Наркомату  просвіти  Казахської  РСР  від  27  липня  1945  р.  №  277,  15-а  школа
об’єдналася  з  14-ю спецшколою  і  припинила  існування  з  3  серпня  1946 р.  З  3-го
серпня 14-у спецшколу ліквідовано згідно з наказом Міністерства просвіти Казахської
РСР від 22 червня 1946 р. № 874/45.

Накази по 15-ій артшколі (1937, 1940–1945) і 14-ій артшколі (1941–1946). Річні звіти
15-ої артшколи (1942–1945). Журнали успішності учнів 15-ої школи  (1939–1940, 1942–1943)
та журнали видачі атестатів учням 14-ої артшколи (1941–1942). Особові справи учнів 14-ої та
15-ої спецартшкіл, у яких є оригінали свідоцтв про закінчення семи класів загальної школи.
Листування  начальників  шкіл  з  батьками  учнів,  а  також  з  різними  організаціями  щодо
господарчих питань.

Харківська  спеціальна  середня  школа  військово-повітряних  сил  Міністерства
освіти УРСР

                                         Ф. Р-4994, 731 од. зб., 1944–1955 рр. Опис.

Організована в 1944 р. на підставі Постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 22
травня  1944  р.  №  523  як  середній  спеціальний  навчальний  заклад-інтернат.
Підпорядковувалась обласному відділу народної освіти.
Ліквідована згідно з  наказом  Міністерства освіти УРСР від 12 серпня 1955 р. № 315.

Накази  по  спецшколі  і  табірному  збору,  протоколи  педагогічної  ради.  Правила
внутрішнього розпорядку школи (1946). Положення про спецшколу ВПС (1947). Інструкції,
розроблені командуванням школи для чергових по роті, караулу і т. ін. (1947). Програми з
воєнної і фізичної підготовки. Протоколи екзаменаційних комісій. Звіти дирекції про роботу
школи  за  1947/1948  навчальний  рік.  Акти  про  вручення  золотих  і  срібних  медалей
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випускникам  школи  (1947–1948).  Списки  і  особові  справи  співробітників  спецшколи  та
учнів. Фінансові звіти, кошториси. Класні журнали успішності учнів спецшколи.

Харківська середня спеціальна музична школа-інтернат Міністерства культури
УРСР

                                  Ф. Р-6362, 1095 од. зб., 1943–1980 рр. Описи.

Після звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників згідно з Постановою
РНК УРСР від 4 листопада 1943 р. № 406 відкрито музичну школу -десятирічку при
Харківській  консерваторії.  Школа  знаходилася  у  безпосередньому  підпорядкуванні
Комітету у справах мистецтв при РНК УРСР.
Згідно з наказом Міністерства культури УРСР від 2 вересня 1953 р.. № 317 Харківська
музична  школа-десятирічка  підпорядковувалась  Головному  управлінню  у  справах
мистецтв  Міністерства  культури  УРСР.  Відповідно  до розпорядження  Міністерства
культури УРСР від 4 червня 1955 р.     № 15-1318 школа перейшла у підпорядкування
Харківського обласного управління культури . Згідно з  наказом Управління культури
Харківського  облвиконкому  від  16  лютого  1961  р.  №  31  музичну  школу
перейменовано  у  Харківську  середню  спеціальну  музичну  школу.  Розпорядженням
Ради Міністрів УРСР від 16 червня 1966 р. № 629-р., наказом Міністерства культури
УРСР  №  від      5  серпня  1966  р.  №  159  школу  переведено  з  обласного  на
республіканський  бюджет  і  безпосередньо  підпорядковано  Міністерству  культури
УРСР.
Згідно  з  Постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від  27  жовтня  1966  р.  №  810  школа
реорганізована  у  Харківську  середню  спеціальну  музичну  школу-інтернат
Міністерства культури УРСР.

Накази  і  розпорядження  директора  школи.  Матеріали  роботи  циклових  комісій.
Паспорти музичної школи (1946, 1963). Річні звіти з навчально-виховної роботи, підготовки
учнів за спеціальними музичними дисциплінами, звіти з фінансово-господарської діяльності.
Матеріали  проведення  конкурсів  на  краще  виконання  творів  композиторів.  Протоколи
засідань  педагогічної  ради.  Програми  і  матеріали  з  проведення  республіканських  оглядів
кращих  виконавців  музичних  шкіл  і  училищ  УРСР  (1963–1964).  Історична  довідка  про
організацію і  розвиток  Харківської  музичної  школи (1963).  Рецензії  викладачів  школи  на
музичні  видання  і  збірники  навчальних  посібників  з  музичної  літератури  (1956–1957).
Висновки  щодо  звітних  концертів  молодих  спеціалістів.  Матеріали  про  проведення
ювілейних вечорів, присвячених 25- і 30-річчю школи – накази, доповіді, програми вечорів
(1968, 1973). Афіші про проведення звітних концертів учнів школи. Протоколи з обговорення
академічних концертів. Тематичні навчальні плани індивідуальної підготовки учнів школи за
відділами  різних  музичних  інструментів.  Відомості  щодо  відзначення  30-ї  річниці  Дня
Перемоги у 1975 р. у Харківський середній спеціальній школі-інтернаті.

Неповна  середня  дитяча  музична  школа  №  6  ім.  М.  В.  Лисенка  управління
культури Харківського облвиконкому

Ф. Р-5741, 197 од. зб., 1944–1965 рр. Описи.

Утворена  в  1935  р.  В  1941–1943  рр.  припиняла  діяльність.  Відновила  роботу  з  1
червня 1944 р. у віданні відділу у справах мистецтв облвиконкому, а з 15 червня 1953
р. перейшла у відання обласного управління культури.
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Накази  і  розпорядження  Комітету  у  справах  мистецтв  УРСР  (1949–1953),
Міністерства  культури  УРСР  (1954–1957,  1961–1964)  і  Харківського  обласного  відділу  у
справах мистецтв та листування з цими установами щодо роботи школи (1949–1957, 1961–
1964). Накази і розпорядження директора школи. Річні бухгалтерські звіти і штатні розклади.
Протоколи методичних нарад теоретичного, оркестрового, фортепіанного та інших відділів
школи (1950–1964). Річні звіти навчальної частини школи (1951–1964). Протоколи засідань
педради музичної школи (1952–1964). Протоколи виробничих нарад і зборів членів місцевого
комітету школи (1954–1964). Річні фінансові звіти щодо профспілкового бюджету музичної
школи (1959–1964).

            Харківська юридична школа Міністерства юстиції УРСР

                                   Ф. Р-4527, 2598 од. зб., 1944–1954 рр. Описи. 

Утворена 1944 р. як середній спеціальний навчальний заклад із дворічним строком
навчання.  Основним  завданням  школи  була  підготовка  кадрів  народних  суддів,
районних і міських прокурорів, їх помічників та народних слідчих.
Школа  мала стаціонарне і заочне відділення. У 1954 р. набір до школи припинили, а
другий  курс  згідно  з  наказом  міністра  юстиції  від  2  вересня  1954  р.  перевели  до
Львівської юридичної школи.

Накази, навчальні плани і звіти про роботу школи. Протоколи засідань педагогічної
ради. Плани роботи і засідань циклових комісій. Статут школи (1946). Протоколи випускних
екзаменаційних комісій. Стенограми лекцій. Фінансові річні звіти. Відомості про успішність
учнів  школи.  Особові  справи  учнів,  викладачів  і  співробітників  школи.  Листування  з
Міністерствами юстиції СРСР і УРСР, з прокуратурою Харківської області щодо навчального
процесу.

           Середні загальноосвітні школи Харківської області

                              6 фондів, 311 од. зб., 1917 – 1925, 1936–1939, 1943–1972 рр., Описи.

Семирічні  школи  зі  спільним  навчанням  були  утворені  згідно  з  Постановою
Народного  комісаріату  освіти  УСРР  від  4  липня  1920  р.  на  базі  дореволюційних
чоловічих та жіночих гімназій, вищих початкових і двокласних сільських училищ.
Згідно  Закону,  прийнятому  Верховною  Радою  УРСР  17  квітня  1959  р.,  семирічні
школи перетворені у восьмирічні загальноосвітні трудові політехнічні школи.

Звіти  про  роботу  викладачів  (ф.Р-594,  1923–1925).  Протоколи  педагогічних  нарад
(ф.Р-922, 1920; ф.Р-594, 1924–1925; ф.Р-5897, 1943–1972; ф.Р-6018, 1947–1972). Протоколи і
постанови з’їзду  завідувачів  показових шкіл  12–14 вересня 1924 р.,  вчительських  нарад і
конференцій  (ф.Р-594).  Класні  журнали  (ф.Р-4441,  1936–1939).  Накази  по  школі,  плани
роботи, звіти про діяльність школи, кошториси видатків          (ф.Р-5897, 1943–1972; ф.Р-6018,
1947–1972).

Харківська 2-а радянська трудова школа, ф.Р-922, 5 од. зб., 1920 р. 
Печенізька 1-а радянська трудова школа, ф.Р-594, 7 од. зб., 1917–1925 рр. 
45-а середня школа Південної залізниці, с. Козача Лопань Золочівського району, 
ф.Р-4441, 19 од. зб., 1936–1939 рр. 
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Панютинська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа № 1, ф.Р-5897, 80
од. зб., 1943–1972 рр. 
Царедарівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа, ф.Р-6018, 89
од. зб., 1947–1972 рр.
Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням, ф.Р-
5940, 111 од. зб., 1947 – 1966 рр.

Богодухівський  учбовий  комбінат  механізації  сільського  господарства
Харківського  обласного  центру  бурякових  машино-тракторних  станцій
„Укрбуряктрактороцентр”

Ф. Р-5299, 15 од. зб., 1933–1941 рр. Опис.

Утворений  15  вересня  1933  р.  Згідно  з  Постановою  секретаріату  Харківського
обласного  партійного  комітету  і  розпорядженням  Харківського  обласного  центру
бурякових  машино-тракторних  станцій.  Готував  кадри для сільського  господарства:
комбайнерів, трактористів, водіїв і слюсарів. Припинив діяльність 8 жовтня 1941 р. у
зв’язку з тимчасовою окупацією м. Богодухів.

Накази по Богодухівському учбовому комбінату (1933–1941) та його майстерні (1933–
1935).

Третій учбово-курсовий комбінат Харківського обласного торгового відділу

Ф. Р-1823, 19 од. зб., 1936–1941 рр. Описи.

Дати  утворення і ліквідації невідомі.

Директивні  вказівки  вищестоящих  організацій  (1938,  1939).  Листування  щодо
особового складу комбінату (1938, 1939). Накази по комбінату (1936). Матеріали про допуск
до  роботи  з  таємними  документами  (1940).  Акти  передачі  таємних  справ  (1940,  1941).
Протоколи засідань кваліфікаційної комісії  з проведення держіспитів завідувачів магазинів
“Харчоторгу” (1936).

Міжобласний учбовий пункт республіканських курсів підготовки й підвищення
кваліфікації кадрів Міністерства місцевої промисловості УРСР

Ф. Р-6403, 105 од. зб., 1967–1988 рр. Описи. 

Утворений 30 листопада 1967 р. в м. Харків згідно з наказом Міністерства місцевої
промисловості УРСР від 26 жовтня 1967 р. № 373 з метою здійснення професійного
навчання  робітників  підприємств  місцевої  промисловості  Полтавської,  Сумської  і
Харківської  областей.  Безпосередньо  підпорядковувався  республіканським  курсам
підготовки  й  підвищення  кваліфікації  кадрів  Міністерства  місцевої  промисловості
УРСР.
Ліквідований 1 жовтня 1988 р. згідно з  наказом Міністерства місцевої промисловості
УРСР від      11 серпня 1988 р. № 120
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Накази  директора  пункту.  Положення  про учбовий пункт  (1984).  Штатні  розклади,
касові  плани,  кошториси.  Плани підготовки і  підвищення кваліфікації  робітників  і  ІТР на
виробництві  та  документи  щодо  перевірки  результатів  цієї  діяльності.  Реферати
співробітників учбового пункту (1980). Протоколи засідань профкому і профспілкових зборів
співробітників пункту (1981-1988), списки співробітників пункту і особові справи. Особисті
рахунки і відомості нарахування заробітної плати співробітникам пункту.

Однорічні курси вчителів для шкіл глухонімих дітей при Українському науково-
дослідному інституті дефектології

Ф. Р-4423, 2 од. зб., 1940–1941 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації невідомі.

Заяви про вступ на курси,  атестати  про освіту.  Документи щодо “чистки” слухачів
курсів.

Учбове  господарство  ім.  С.  М.  Будьонного  при  Харківському  інституті
механізації сільського господарства, с. Коротич Люботинського району

Ф. Р-3889, 11 од. зб., 1935–1936 рр. Опис.

Утворено в 1934 р. Дати ліквідації немає.

Накази і розпорядження Харківського інституту механізації сільського господарства і
Харківської  міської  ради  (1935–1936).  Накази  по  учбовому  господарству  з  основної
діяльності (1935–1936). Річній звіт про діяльність учбового господарства (1935). Доповідні
записки і заяви співробітників господарства (1936). Листування з уповноваженим Комітету
заготівель по Харківському району, з Інститутом механізації сільського господарства (1936).
Список  особового  складу  учбового  господарства  (1936).  Табель  вироблених  трудоднів
робітниками тракторної бригади (1936).

Учбово-допоміжне господарство Харківського технікуму зеленого будівництва

Ф. Р-5220, 31 од. зб., 1943–1950 рр. Опис.

Організоване у 1933 р. у віданні Харківського інституту комунального господарства.
В 1941–1943 рр. припиняло діяльність. Відновило роботу 26 серпня 1943 р. у тому ж
підпорядкуванні.
З січня 1944 р. учбово-допоміжне господарство було передане у відання Харківського
технікуму зеленого будівництва.

Накази  Народного  комісаріату  комунального  господарства  УРСР (1945).  Накази  по
учбово-допоміжному господарству і  по технікуму зеленого будівництва.  Виробничий план
технікуму  зеленого  будівництва.  Штатні  розклади  і  кошториси  видатків  учбового
господарства; річні звіти про його діяльність.
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Вища  школа  раціоналізації  управління  Центральної  контрольної  комісії  –
Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції УСРР

                                  Ф. Р-4367, 128 од. зб., 1930–1933 рр. Опис.

Розпочала  діяльність  15  березня  1930  р.  на  підставі  Постанови  колегії  Народного
комісаріату робітничо-селянської інспекції УСРР від 16 січня 1930 р. Знаходилася у
безпосередньому віданні науково-дослідного інституту раціоналізації управління ЦКК
НК РСІ.
Це  був  вищий  навчальний  заклад  з  прискореним  строком  навчання.  Готував
раціоналізаторів  вищої  кваліфікації  для  реконструкції  промисловості,  механізації
сільського господарства, державного і торгівельно-кооперативного апарату.
Навчання проводилося трьома циклами: денним, вечірнім і заочним.
Відомості про ліквідацію школи відсутні. Найімовірніше, це відбулося в лютому 1934
р., разом з ліквідацією НК РСІ УСРР.

Накази  і  розпорядження  по  школі  (1931–1933).  Положення  про  школу  (1930).
Навчальні  плани і  програми школи (1930–1933) та її  філії  у Києві (1931–1933). Звіти про
діяльність  школи  (1930–1931)  та  курсів  раціоналізації  управління  (1932).  Справи  про
виробничу практику (1930–1931) та розподіл на роботу студентів школи (1931). Листування
про  закріплення  студентів  за  установами  та  організаціями  (1931,  1933).  Стенограма
конференції викладачів школи від 20 жовтня 1931. Протоколи засідань “трикутника” школи
(1932). Тексти лекцій викладачів (1930–1932). Доповідь про історію організації Вищої школи
раціоналізації управління (1930). Контрольні роботи студентів (1931-1932).

Харківський  машинобудівний  інститут  технічного  навчання  працівників
Народного комісаріату середнього машинобудування СРСР

Ф. Р-1720, 965 од. зб., 1934–1940 рр. Описи.

Утворений  13  липня  1936  р.  на  базі  Харківського  методкабінету  при  Головному
управлінні навчальними закладами Наркомату важкої промисловості УСРР на підставі
його розпорядження від 2 липня 1936 р. Організовував технічне навчання працівників
на  підприємствах  Народного  комісаріату  важкої  промисловості  (пізніше
машинобудування  і  середнього  машинобудування)  щодо  складання  техмінімуму  та
підвищення кваліфікації, здійснював методичне керівництво навчальним процесом у
школах ФЗН, організовував технічне навчання передових робітників-стахановців на
курсах  майстрів  соціалістичної  праці  (без  відриву  від  виробництва).  Його  дія
охоплювала територію Харківської, Київської, Одеської, Чернігівської та Вінницької
областей.  Мав  філії  в  Києві  й  Одесі.  Ліквідований  згідно  з  наказом  Головного
управління навчальних закладів Наркомату середнього машинобудування СРСР від 15
квітня 1940 р.

Накази  і  розпорядження  Головного  управління  навчальними  закладами  НКВП  і
Народного  комісаріату  машинобудування  (1936–1938).  Розпорядження  по  методкабінету  і
накази  по  Харківському  машинобудівному  інституту  (1935–1938).  Положення  про
Харківський  машинобудівний  інститут  технічного  навчання  (1938).  Плани  робіт
методкабінету (1935) і машинобудівного інституту (1936–1939). Річні та квартальні звіти про
роботу курсів майстрів соціалістичної праці по заводах; курсів техмінімуму та про навчання
в  школах  ФЗН.  Акти  обстеження  виконання  навчальних  планів;  листування  про  роботу

660



професійно-технічних  курсів  і  шкіл  профтехнічної  освіти  (1935–1939).  Протоколи  нарад
методкабінету і його секцій (1935). Протоколи і стенограми нарад та зльотів, в тому числі
стенограми нарад з питань керівництва стахановським рухом, наради майстрів соціалістичної
праці і протокол об'єднаної наради представників організацій Народного комісаріату важкої
промисловості  (1936).  Зобов’язання  щодо  соціалістичного  змагання  між  Харківським  і
Ленінградським  методкабінетами.  Річні  фінансові  звіти  машинобудівного  інституту
технічного навчання (1936–1937).

Інститут підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників Харківського
обласного відділу місцевої промисловості

Ф. Р-5035, 84 од. зб., 1934–1937 рр. Опис.

Утворений  1  лютого  1935  р.  як  філія  Всеукраїнського  інституту  підвищення
кваліфікації  інженерно-технічних  робітників  Народного  комісаріату  місцевої
промисловості  УСРР.  Ліквідований  на  початку  1938  р.  На  базі  цього  інституту  і
Харківської філії Всеукраїнського інституту підвищення кваліфікації господарників 1
лютого  1938  р.  створена  Харківська  філія  Українського  інституту  господарників  і
підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників.

Накази  Наркомату  легкої  промисловості  СРСР  (1934).  Накази  по  Всеукраїнському
інституту  підвищення  кваліфікації  інженерно-технічних  і  адміністративно-господарських
робітників Наркомлегпрому УСРР (1934). Накази по інституту (1934–1937). Протоколи нарад
при директорові  інституту  (1935).  Звіти  про діяльність  інституту  (1935–1937)  і  фінансові
звіти (1937). Навчальні і і фінансові плани (1936), програми і рецензії на них. Звіт наукової
частини  інституту  (1936).  Протоколи  засідань  циклових  комісій  інституту  (1936)  і
конференцій  щодо боротьби  з  браком у  виробництві  (1937).  Анкети викладачів  інституту
підвищення  кваліфікації  (1936)  і  завідуючих  філіями  (1937).  Списки  студентів  інституту
(1937). Листування з Кременчуцькою філією інституту щодо контингенту студентів (1937).
Протоколи засідань випробувальної комісії Полтавського опорного пункту інституту (1935)
та листування з Полтавською філією (1935).

Харківська  філія  Всеукраїнського  інституту  підвищення  кваліфікації
господарників

Ф. Р-5036, 38 од. зб., 1935–1937 рр. Опис.

Організована 1 лютого 1935 р. з метою підвищення технічної кваліфікації інженерно-
технічних працівників-практиків. Ліквідована на початку 1938 р. На базі цієї філії і
Харківського  обласного  інституту  підвищення  кваліфікації  ІТП  місцевої
промисловості 1 лютого 1938 р. організована Харківська філія Українського інституту
господарників і підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників.

Накази,  розпорядження  і  циркуляри  Всеукраїнського  інституту  підвищення
кваліфікації  господарників (1935). Накази Харківської філії (1935–1937). Плани робіт філії
(1935–1937).  Стенограми 2-ої  і  3-ої  нарад директорів  і  начальників  учбових частин філій
(1935, 1937).  Протоколи засідань  кваліфікаційних комісій  і  акти обстежень занять і  праць
студентів філії (1935). Річний звіт про діяльність Харківської філії (1936). Протоколи засідань
методичної ради філії (1937). Програми і пояснювальні записки про діяльність філії (1937).
Списки викладачів Харківської філії (1937).
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Харківська  філія  Українського  інституту  господарників  та  підвищення
кваліфікації  інженерно-технічних  працівників  (ІТП)  Народного  комісаріату
місцевої промисловості УРСР

Ф. Р-1742, 717 од. зб., 1938–1940 рр. Описи.

Заснована  1  лютого  1938  р.  згідно  з  наказом  Народного  комісаріату  місцевої
промисловості  УРСР від  5  січня  1938 р.  на  базі  Харківської  філії  Всеукраїнського
інституту підвищення кваліфікації господарників Наркомату місцевої промисловості
УРСР, який існував у Харкові з 16 грудня 1934 р. і Харківського обласного інституту
підвищення  кваліфікації  ІТП місцевої  промисловості,  що був  заснований 1 лютого
1935 р.
Навчальний  заклад  проводив  роботу  з  підвищення  технічної  та  ідейно-політичної
кваліфікації  керівних  господарських  кадрів  та  ІТП.  У філії  засвоювали техмінімум
керівні  господарські  кадри,  що  не  мали  спеціальної  й  технічної  освіти,  а  ті,  що
оволоділи  техмінімумом  –  навчалися  за  програмою Промакадемії  та  технікумів.  У
філії  проходили  удосконалення  кваліфікації  дипломовані  інженерно-технічні
працівники-практики на основі новітніх досягнень науки і техніки та досвіду роботи
передовиків виробництва. Навчання було індивідуальне для господарників і групове
для ІТП з відривом та без відриву від виробництва. Пізніше, через скорочення обсягів
роботи  Українського  інституту,  залишилося  тільки  індивідуальне  навчання
господарників.  Філії  інституту  ліквідовані  й  перетворені  на  учбові  бази,
підпорядковані  безпосередньо  інститутові  згідно  з  наказом  Народного  комісаріату
місцевої промисловості УРСР від 11 квітня 1940 р. Ліквідком закінчив роботу в жовтні
1940 р.

Накази  і  розпорядження  Народного  комісаріату  місцевої  промисловості  УРСР  і
Українського інституту господарників та підвищення кваліфікації ІТП. Акти обстеження філії
(1938–1939). Положення про Харківську філію (1939). Плани робіт, річні звіти й відомості
про  роботу  філії  (1938–1939).  Звіти  щодо  індивідуального  навчання  (1939).  План  роботи
Ворошиловградської  бази  (1939).  Листування  з  Українським  інститутом  про  діяльність  і
звітність філії, про навчання; листування з базами філії (1938–1939). Типові програми (1938).
Протоколи  засідань,  акти  обслідувань,  плани  робіт  і  річні  звіти  кафедр  (1938–1939),
викладачів  (1938–1939)  і  адміністративних  нарад  (1939).  Стенограма  наукової  технічної
конференції  при  кафедрі  технології  металів  (23  листопада  1939),  присвяченої
багатоверстатній роботі й суміщенню професій.  Особові справи студентів і  співробітників
філії.

Харківська  філія  Українського  інституту  підвищення  кваліфікації  керівних
господарських кадрів

Ф. Р-1732, 242 од. зб., 1937–1940 рр. Описи. 

Заснована  15  травня  1937  р.  згідно  з  наказом  Народного  комісаріату  харчової
промисловості УРСР від 7 травня 1937 р. під назвою Харківська філія  Київського
факультету  особового  призначення  Народного  комісаріату  харчової  промисловості
УРСР.  Згідно  з  наказом  Комісаріату  від  23  липня  1939  р.  факультети  особового
призначення цієї системи реорганізовані в інститути підвищення кваліфікації керівних
господарських кадрів, а філії - у філії зазначеного інституту. Завданням Харківської
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філії було підвищення ділової кваліфікацій та політичного рівня працівників керівного
складу  харчової  промисловості  шляхом  індивідуального  навчання  і  допомога
установам  і  підприємствам  в  організації  короткотермінових  курсів  підвищення
кваліфікації  керівних  й  інженерно-технічних  працівників.  Ліквідована  згідно  з
наказом Народного комісаріату харчової промисловості УРСР від 29 липня 1940 р.

Накази по філії (1937–1938, 1940). Річні звіти про її роботу (1938–1939). Положення
про  факультет  особового  призначення  (1938).  Протоколи  засідань  методичної  ради  філії
(1938).  Звіти  викладачів.  Протоколи  і  відомості  екзаменаційних  комісій  та  учбові  плани
курсів  підвищення  кваліфікації  по  окремих  установах  і  підприємствах  (1938–1939).  Акти
обстеження  курсів  (1938).  Річні  фінансові  звіти  (1937–1939)  і  ліквідаційний  баланс  філії
(1940).

Харківський  інститут  керівних  працівників  радянської  торгівлі  Народного
комісаріату торгівлі УРСР

Ф. Р-1719, 348 од. зб., 1932–1940 рр. Описи. 

Згідно  з  наказом  Народного  комісаріату  постачання  УСРР від  16  липня  1932  р.  у
Харкові утворений факультет особового призначення (ФОП) для технічної підготовки
керівного складу господарських кадрів системи Народного комісаріату постачання.
Згідно  з  наказом  від  27  вересня  1934  р.  ФОП  переданий  у  відання  Народного
комісаріату внутрішньої торгівлі СРСР, згідно з наказом якого від 21 квітня 1938 р. він
реорганізований  у  Харківський  інститут  керівних  працівників  радянської  торгівлі
Народного комісаріату торгівлі УРСР. Навчання в інституті було індивідуальне, а для
передовиків  торгівлі  –  групове.  Інститут  ліквідовано  згідно  з  наказом  Народного
комісаріату торгівлі УРСР від 27 березня 1940 р.

Накази і розпорядження по інституту (1938–1940). Річні звіти інституту (1938–1939) і
акт обстеження його роботи за 1938 р. Матеріали курсів керівних працівників і передовиків
радянської торгівлі: навчальні плани і програми (1937–1938), звіт про роботу курсів (1937),
протоколи  екзаменів  курсантів  (1937–1938),  стенограми  лекцій  (1938).  Протоколи
виробничих нарад і загальних зборів викладачів інституту (1936–1937). Річні фінансові звіти
інституту (1937–1939). Документи факультету особового призначення (1932-1937).

Український інститут удосконалення лікарів Міністерства охорони здоров’я 
СРСР, м. Харків

Ф.Р-6130, 428 од. зб., 1953 – 1962 рр.
   
Створений  у  Харкові  в  листопаді  1923  р.  як  Український  державний  інститут  для
удосконалення  лікарів.  Підпорядковувався  Народному комісаріату  охорони здоров’я
УСРР.  У  1931р.  створено  філії  в  містах  Донецьк,  Луганськ,  Полтави,  Суми  та
Кременчук, які 1935 р. ліквідовані.
Спочатку  інститут  підвищував  кваліфікацію сільських лікарів,  а  згодом проводив  і
підготовку лікарів за 35 спеціальностями, для чого мав 40 штатних та 7 позаштатних
кафедр і клінік,                  2 доцентських курси.
Відновив діяльність після звільнення Харкова в листопаді 1943р. в системі Наркомату
(з 1946р. – Міністерства ) охорони здоров’я УРСР. З 1960 р. інститут мав вчену раду.
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Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 20 грудня 1965р.  №744
інститут перейшов у підпорядкування Міністерства охорони здоров’я СРСР.

Накази Міністерства охорони здоров’я  СРСР (1958 – 1967 ), Міністерства охорони 
здоров’я УРСР (1958 – 1967 ), обласного та міського відділів охорони здоров’я (1958 – 1963 ).
Накази директора (ректора) інституту (1958 – 1970 ) виробничих нарад (1958 – 1970). Річні
звіти  про  діяльність  інституту  (1958  –  1970)  та  кафедр  (1958  –  1970).  Статут  інституту
(1961 ). Протоколи засідань ради професорів і матеріали до них (1958 ,1959 ), вченої ради
(1960 – 1970 ); протоколи методичної комісії (1958 – 1970 ). Документи (довідки, відомості,
списки) про святкування 40- річчя інституту  ( 1963). Штатні розклади та кошториси видатків
інституту  (1958  –  1970  ).  Документи  (звіти,  списки,  листування)  про  роботу  з  кадрами
Протоколи, статистичні звіти, кошториси та інші документи профспілкової організації (1966
– 1970).

Харківський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти  і
менеджменту  Головного  управління  освіти  і  науки  Харківської  обласної
державної адміністрації

Ф. Р-6512, 7 од. зб., 2000–2001 рр. Опис.

Утворений 16 серпня 2000 р. на базі ліквідованого Харківського обласного інституту
вдосконалення  вчителів.  Ліквідований згідно з  розпорядженням голови Харківської
облдержадміністрації від        11 червня 2001 р.

Розпорядження  голови  Харківської  облдержадміністрації  і  накази  начальника
управління  освіти  і  науки  облдержадміністрації  про  створення  інституту  (2000)  і  його
ліквідацію (2001). Протокол засідання науково-методичної ради інституту (2000). Документи
(програми, навчальні плани, довідки) про проведення курсів підвищення кваліфікації (2000–
2001). Статут інституту (2000). Накази ректора інституту з питань діяльності. Звіт інституту
про діяльність (2000).

Харківський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів управління
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

                              Ф. Р-5887, 1603 од. зб., 1940, 1943–1988, 1992–2000 рр. Описи. 

Організований  1  липня  1939  р.  згідно  з  наказом  Харківського  обласного  відділу
народної освіти від 29 травня 1939 р.
Підпорядковувався  спочатку  відділу  народної  освіти  облвиконкому,  а  з  1995  р.  –
управлінню освіти і науки облдержадміністрації.
Здійснював організацію і методичне керівництво роботою з підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів області, вивчення й удосконалення навчально-виховного процесу
у школах і дошкільних закладах.
На підставі наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 29 травня 2000
р.  інститут  ліквідовано  і  на  його  базі  утворено  Харківський  обласний  інститут
післядипломної освіти і менеджменту.

Накази  директора  (з  1993 р.  –  ректора)  інституту  з  основної  діяльності.  Звіти про
діяльність  інституту.  Штатні  розклади,  річні  фінансові  звіти,  плани робіт  інституту,  річні
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звіти  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  ради  інституту  і  протоколи  нарад  при
директорові інституту. Довідки інституту щодо стану викладання, якості і стану методичної
роботи, з внутрішньо-шкільного управління в районах області,  навчально-тематичні плани
кабінетів і курсів іноземних мов для вчителів шкіл. Довідки про роботу інституту, складені за
результатами  перевірок  бригадою  Міністерства  просвіти  УРСР.  Анотований  каталог
літератури щодо передового  педагогічного  досвіду області  за  1982–1984 рр.  (1984).  Звіти
районних  педагогічних  центрів  про  роботу.  Методичні  рекомендації  вихователям  шкіл-
інтернатів  Харківської  області  (1988).  Програми  і  доповіді  учасників  обласної  науково-
практичної конференції “А. С. Макаренко і сучасна школа”, яка відбулася 1988 р., та інших
обласних науково-практичних конференцій і семінарів.

Харківська філія Української академії державного управління при Президентові
України

Ф. Р-6513, 166 од. зб., 1995–2001 рр. Опис.

Створена відповідно до Указу Президента України від 11 вересня 1995 р.
Виконує  функції  вищого навчального закладу за  III і  IV рівнем акредитації  вищих
навчальних  закладів  і  на  основі  державного  контракту.  Забезпечує  підготовку,
перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  для  роботи  на
посадах  вищих  категорій.  Згідно  з  розпорядженням  голови  Харківської
облдержадміністрації від 4 вересня 1997 р. при філії створений Харківський обласний
центр  підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  керівників  державних
підприємств, установ і організацій.  На виконання сумісного наказу директора філії,
начальника  управління  праці  та  зайнятості  населення  та  начальника  управління
пенсійного фонду Харківської облдержадміністрації від 14 жовтня 1996 р. створений
Центр  підготовки  викладачів  та  підвищення  кваліфікації  державних  службовців
системи соціального захисту населення.

Звіт директора філії про закордонне відрядження до Швейцарії (29 вересня –             6
жовтня 1996). Документи про участь філії у програмі європейського Союзу TACIS (1997), про
співробітництво з зарубіжними країнами (протоколи, листування про закордонні відрядження
(1997–2000).  Договір  між  філією  і  кафедрою  соціології  Харківського  державного
університету  ім.  В.Н.  Каразіна  (1998).  Звіт  про  участь  у  Проекті  підтримки  реформи
державної  служби  в  Україні,  який  здійснювало  Канадське  бюро  з  міжнародної  освіти  за
1996–1998 рр. Документи (плани, програми, звіти та ін.) про участь у програмі “Трансформ”
Міністерства  внутрішніх  справ  Німеччини  за  1999  р.  Документи  (програма,  аналітична
записка,  відомості)  міжнародної  науково-практичної  конференції  від 24–25 травня 2000 р.
„Регіональна політика в Україні: стан та перспективи розвитку”.

Харківська школа профруху Всесоюзної центральної ради професійних спілок

                               Ф. Р-4694, 1727 од. зб., 1944–1956 рр. Описи.

Спеціальний  навчальний  заклад  для  підготовки  керівних  працівників
республіканських, обласних і  районних комітетів профспілок і заводських комітетів
великих підприємств України і південного району СРСР. Школа розпочала роботу 1
вересня 1930 р. згідно з Постановою Секретаріату ВЦРПС про утворення в Харкові
однорічної школи профруху. З 1932 р. стала дворічною. Після звільнення Харкова від
німецько-фашистських  загарбників  розпочала  діяльність  з  1  вересня  1945  р.  на
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підставі Постанови Секретаріату ВЦРПС від 14 червня 1944 р. як однорічна школа. З
1947 р. знов стала дворічною. 1948 р. прирівняна до вищих навчальних закладів типу
учительських інститутів з профілем підготовки економістів з праці. Мала філії в Одесі
і Дніпропетровську.
Спочатку перебувала у віданні Всеукраїнської ради профспілок, а з 1937 р. – ВЦРПС.
При школі працювали короткотермінові курси. Постановою Секретаріату ВЦРПС від
9 лютого 1956 р. Харківська школа профруху ліквідована з 1 вересня 1956 р., а на її
базі утворені курси профруху.

Накази по школі (1944–1956). Статут, положення і паспорт школи (1949). Навчальні
плани і програми кафедр (1946–1956). Звіт про роботу кафедр за 1946–1947 рр. Доповідні
записки,  інформації  і  звіти  про  діяльність  школи  (1946–1954).  Протоколи  і  стенограми
засідань ради школи (1950–1956), педагогічної ради (1946–1949) і загальних зборів слухачів
(1945). Тексти і стенограми лекцій (1946–1948, 1950–1955). Тексти рефератів та дисертацій
(1953–1954)  і  рецензії  на  них.  Протоколи  Державної  екзаменаційної  комісії  (1949–1956).
Відомості  про успішність  слухачів  (1945–1946).  Навчальні  плани й інші матеріали річних
курсів (1946). Звіти про роботу курсів (1952). Протоколи засідань профкому школи (1955–
1956).  Річні  фінансові  звіти  (1945–1946,  1948–1953).  Листування  з  Чехословацькою
Центральною  школою  профруху  ім.  Антоніна  Запотоцького  щодо  обміну  досвідом
навчально-виховної  роботи  (1955–1956).  Зауваження  з  приводу  проекту  статей  з  питань
профруху  для  Великої  радянської  енциклопедії  (1951).  Особові  справи  викладачів,
співробітників і слухачів (1944–1956).

Харківська  середня  сільськогосподарська  школа  з  підготовки  голів  колгоспів
Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР

                            Ф. Р-4696, 1091 од. зб., 1947–1956 рр. Опис.

У 1947 р. утворена Харківська державна дворічна школа з підготовки голів колгоспів і
перепідготовки  їх  на  постійно  діючих  шестимісячних  курсах  при  школі.  1951  р.
дворічну школу реорганізовано у Харківську середню сільськогосподарську школу з
підготовки голів колгоспів з трирічним терміном навчання і однорічними курсами при
ній.
Курси ліквідовані згідно з рішенням Харківського облвиконкому від 5 квітня 1955 р., а
Харківська середня сільськогосподарська школа припинила діяльність 31 липня 1956
р.

Накази по школі (1947–1956). План роботи (1949) і звіти про діяльність школи (1951–
1956) і курсів (1951–1952). Протоколи засідань предметної комісії (1947), педагогічної ради,
кваліфікаційної  комісії  (1952–1955)  та  курсів  (1952–1956);  протоколи  засідань  Державної
екзаменаційної  комісії  (1952).  Річні  фінансові  звіти  школи  (1947–1955).  Класні  журнали.
Особові справи співробітників і учнів школи (1947–1956).
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Однорічна  школа  підготовки  керівних  кадрів  колгоспів  і  радгоспів  при
Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва Міністерства
сільського господарства СРСР

Ф. Р-5838, 38 од. зб., 1961–1966 рр. Опис.

Створена 1 грудня 1961 р. згідно з Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
18 серпня    1961 р. № 771 і наказом  Міністерства сільського господарства УРСР від
14  жовтня  1961  р.  №584  з  метою  підготовки  кваліфікованих  керівників
сільськогосподарського виробництва. На навчання до школи райкоми і райвиконкоми
Харківської і Сумської областей направляли працівників сільського господарства, що
виявили здібності до організаторської роботи, які мали середню або вищу освіту.  1
липня 1966 р. однорічну школу реорганізовано у факультет підвищення кваліфікації
керівних кадрів колгоспів і радгоспів.

Накази  і  розпорядження  Міністерства  сільського  господарства  СРСР,  Міністерства
сільського  господарства  УРСР,  Харківського  обкому  КПУ  і  Харківського  облвиконкому.
Навчальні  плани  школи,  звіти  про  її  діяльність.  Програми  виробничої  практики  слухачів
однорічної школи. Доповідь директора школи про стан навчально-виховної роботи за 1961–
1962 рр. Стенограма засідання вченої ради Харківського сільськогосподарського інституту ім.
В.В.  Докучаєва  щодо  роботи  однорічної  школи (1962).  Протоколи  методичних  нарад  при
проректорові сільгоспінституту (1962). Листи слухачів школи до Президії ЦК КПРС, міністра
сільського  господарства  УРСР  і  Харківського  обкому  КПУ  з  проханням  про  надання
допомоги  у  забезпеченні  гуртожитком  (1962).  Положення  про  однорічні  школи  і
шестимісячні  курси підвищення кваліфікації  керівних кадрів  колгоспів  і  радгоспів  (1953).
Стенограма одноденної кущової методичної наради керівників колгоспів і радгоспів, в яких
проходили  виробничу  практику  слухачі  однорічної  школи  (1953).  Довідка  про  роботу
однорічної школи за станом на 25 січня 1965 р.

Навчальні  заклади з перепідготовки кадрів при Харківському обкомі КП(б)У та
КП України

10 фондів, 4030 од. зб., 1944–1991 рр. Описи.

При Харківському обкомі КП(б)У та КПУ на протязі 1944–1991 рр. існували навчальні
заклади з підготовки та перепідготовки керівних партійних та радянських працівників,
а також низових партійних працівників та працівників сільського господарства.

Директивні матеріали ЦК КПРС, ЦК КП України, Міністерства вищої освіти України з
навчально-методичних питань. Накази по ВПШ (вищій партійній школі), радянсько-партійній
школі,  партійних курсах.  Протоколи державних екзаменаційних комісій,  педагогічних рад;
книги  видачі  дипломів  випускникам  навчальних  закладів;  протоколи  засідань  і  звіти  про
роботу  кафедр;  списки  і  особові  справи  слухачів,  викладачів  і  співробітників.  Штатні
розклади,  річні  фінансові  звіти  підвідомчих  обкому  КПУ установ;  відомості  нарахування
заробітної плати.

Обласні партійні курси при Харківському обкомі КП(б)У, ф.П-11009, 1 од. зб.,   1944 р.
Харківська вища партійна школа, ф.П-9356, 3177 од. зб., 1946–1960 рр.
Трирічна радянсько-партійна школа при Харківському обкомі Компартії України, ф.П-
11057, 468 од. зб., 1956–1975 рр.
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Дев’ятимісячні  курси  перепідготовки  низових  партійних  працівників  при
Харківському обкомі КП(б)У, ф.П-558, 109 од. зб., 1945–1948 рр.
Дев’ятимісячні партійні курси при Харківському обкомі КП(б)У, ф.П-9360, 161 од. зб.,
1947–1953 рр.
Шестимісячні партійні курси при Харківському обкомі КП(б)У, ф.П-9359, 21 од. зб.,
1945–1947 рр.
Річні  курси  перепідготовки  керівних  партійних  та  радянських  працівників  при
Харківський трирічній партійний школі, ф.П-9358, 1 од. зб., 1953–1954 рр.
Двомісячні курси працівників сільського господарства по зонах МТС при Харківській
трирічній партійній школі, ф.П-9357, 1 од. зб., 1954–1955 рр.
Курси підвищення кваліфікації при Харківському обкомі Компартії України,      ф.П-
11051, 61 од. зб., 1967–1979 рр.
Харківський  учбово-консультативний  пункт  заочного  відділення  Вищої  партійної
школи при ЦК Компартії України, ф.П-11384, 30 од. зб., 1956–1979 рр.

            Харківська обласна комсомольська школа

Ф. П-11398, од. зб. 65, 1977–1987 рр. Опис.

Розпочала роботу з вересня 1971 р. згідно з Постановою Харківського обкому ЛКСМУ
“Про відкриття постійно діючої Харківської обласної комсомольської школи” від 22
вересня 1971 р..
Проводила перепідготовку комсомольських кадрів області.
Припинила діяльність у 1991 р. у зв’язку з розпуском комсомольських організацій.

Накази  по  школі.  Протоколи  засідань  методичної  ради  і  матеріали  до  них.
Екзаменаційні листи щодо випуску слухачів школи. Звіти про роботу школи.

Харківський Палац піонерів та школярів ім. П. П. Постишева

Ф. Р-6369, 253 од. зб., 1944–1970 рр. Опис.

6 вересня 1935 р. відкрився у Харкові перший у Радянському Союзі Палац піонерів та
жовтенят, якому було присвоєно ім’я  П. П. Постишева.
З 1948 р. Палац перейменовано на Харківський Палац піонерів та школярів ім. П. П.
Постишева. Як позашкільний заклад Палац мав допомагати піонерській організації та
школам у вихованні школярів. Його основні функції: організація масово-політичних
заходів,  піонерських  зльотів,  зустрічей  із  видатними  особами,  створення  широкої
мережі гуртків, клубів; культурно-освітня робота (організація та проведення дитячих
свят, конкурсів, олімпіад, диспутів, змагань). Діяв у системі відділу народної освіти
облвиконкому.

Накази  та  директиви  Міністерства  освіти  УРСР та  Харківського  обласного відділу
народної  освіти.  Положення  про  туристично-краєзнавчий  табір  Палацу  піонерів  (1966).
Плани роботи Палацу, його відділів та звіти з їх виконання. Плани роботи семінару старших
вожатих піонерських дружин шкіл м. Харків (1965–1966). План підготовки та проведення
серед  піонерів  та  школярів  заходів  щодо  відзначення  300-річчя  возз’єднання  України  з
Росією  (1953–1954).  Статистичні  звіти  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань
педагогічної  ради  Палацу.  Методичні  розробки  Палацу  (1967–1969).  Матеріали  (доповіді,
виступи) 4-ої методичної конференції  робітників піонерських таборів,  стенограми засідань
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секцій  (1951).  Стенограми  засідань  та  доповідей  на  республіканських  конференціях
директорів  Палаців  піонерів  УРСР,  присвячених  20-річчю  Харківського  палацу  піонерів
(1955) та Великій Жовтневій революції (1965). Стенограми методичної конференції старших
вожатих, присвяченої 100-річчю з дня народження Н. К. Крупської (1969), міських нарад та
зустрічей піонерів міста з вихованцями піонерської організації усіх поколінь (1970). Реферат
на тему: “З історії піонерської організації Харківської області” (1958). Штатні розклади.

           Барвінківський районний будинок піонерів

Ф. Р-5859, 50 од. зб., 1952–1966 рр. Опис.

Створений  у  1952  р.  з  метою  надання  методичної  допомоги  в  піонерській  та
комсомольській  роботі  старшим  піонервожатим  шкіл  міста  Барвінкове  та
Барвінківського  району,  організації  суспільно-корисної  роботи  та  масових  заходів
серед піонерів, навчання піонерського активу, проведення гурткової роботи у будинку
піонерів та школах. Діяв у системі відділу народної освіти райвиконкому.

Постанови, накази та директивні вказівки Харківського обласного та Барвінківського
районного відділів народної освіти (1964–1966). Місячні (1964–1965) та річний (1966) плани
роботи будинку піонерів. Звіт про роботу будинку піонерів (1966). Річні статистичні звіти про
кількість гуртків та учасників гурткової роботи. Протоколи засідань педагогічної ради (1964,
1966) та керівників гуртків (1966). Матеріали з культурно-масової роботи будинку піонерів
(1964–1965). Висновки журі-комісії з огляду художньої самодіяльності шкіл (1964). Штатні
розклади.

Харківська обласна дитяча екскурсійно-туристична станція

Ф. Р-5799, 72 од. зб., 1951–1965 рр. Опис.

Створена згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів
трудящих від 22 жовтня 1951 р. № 1803 як дитяча екскурсійно-туристична база відділу
народної  освіти  Харківського  облвиконкому.  У  жовтні  1952  р.  на  підставі  наказу
Міністерства освіти УРСР від       19 вересня 1952 р. № 625 перейменована в дитячу
екскурсійно-туристичну станцію того ж підпорядкування. Основана функція станції –
інструктивно-методична  робота,  що  полягала  у  складанні  довідників,  посібників,
розробці  маршрутів  руху,  тематик  екскурсій,  видавництві  інструктивно-методичних
матеріалів з питань туризму та краєзнавства, узагальненні та розповсюдженні кращого
досвіду роботи.

Накази  та  директивні  вказівки  Міністерства  освіти  УРСР,  відділу  народної  освіти
Харківського  облвиконкому  та  республіканської  екскурсійно-туристичної  станції.  Рішення
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих. Положення про різні
типи загальноосвітніх шкіл (1960). Плани роботи станції та звіти про їх виконання. Штатні
розклади.
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Розділ  16. УСТАНОВИ  І  ОРГАНІЗАЦІЇ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я,
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

Відділ  охорони  здоров’я  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

Відділи  охорони  здоров’я  повітових  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

Військово-санітарний підвідділ Вовчанського повітового відділу охорони здоров’я
Інспектури  охорони  здоров’я  окружних  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,

селянських і червоноармійських депутатів
Відділ  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради

народних депутатів.
Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів районних Рад депутатів трудящих

області (райздороввідділи)
Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів

трудящих (міськздороввідділ)
Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ізюмської  міської  ради депутатів

трудящих
Відділи  охорони  здоров’я  районних  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,

селянських і червоноармійських депутатів м. Харків
Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих

та  районних рад народних депутатів м. Харків
Центральні районні лікарні області
Управління платними лікувальними установами Харківського окружного відділу

охорони здоров’я
Харківське  міжобласне  управління  курортами,  санаторіями  та  будинками

відпочинку ВЦРПС
Харківське  обласне  аптекоуправління  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого

комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
Харківська  обласна  клінічна  лікарня  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого

комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
Харківський  обласний  шкірно-венерологічний  диспансер  відділу  охорони

здоров’я виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих.
Харківський обласний протитуберкульозний диспансер відділу охорони здоров’я

виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих
Харківський обласний клінічний онкологічний диспансер
Харківський  міжобласний  лікувальний  пансіонат  онкологічних  хворих  відділу

охорони здоров’я виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих
Обласний  госпіталь  для  інвалідів  Вітчизняної  війни  відділу  охорони  здоров’я

Харківського облвиконкому
Туберкульозний госпіталь  інвалідів  Вітчизняної  війни відділу охорони здоров’я

Харківського облвиконкому
Будинок  матері  та  дитини  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету

Харківської  обласної ради депутатів трудящих
Харківська  обласна  санітарно-епідеміологічна  станція  відділу охорони здоров’я

виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
Санітарно-епідеміологічні станції в районах області
Санітарно-епідеміологічна  станція  відділу  охорони  здоров’я  Харківського

міськвиконкому



Харківська міська протималярійна станція відділу охорони здоров’я Харківського
міськвиконкому

Мереф’янська  меліоративно-протималярійна  виробнича  дільниця  відділу
комунального господарства Мереф’янської міської ради депутатів трудящих

Радянські лікарні м. Харків та повітів Харківської губернії
4-та медична консультація Харківського губернського відділу охорони здоров’я
Евакоприйомник  для  дітей  Поволжя  ім.  Конкордії  Самойлової  Харківського

губернського відділу охорони здоров’я
Будинок  відпочинку  Харківського  окружного  відділення  профспілки  робітників

харчової та смакової промисловості
Будинок  відпочинку  Харківського  обласного  комітету  профспілки  працівників

вищої школи та наукових установ
Рогозянський  дитячий  санаторій  Харківського  обласного  комітету  товариства

“Друзі дітей”
Харківська  губернська  рада  фізичної  культури  і  спорту  при  Харківському

губернському  виконавчому  комітеті  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів

Рада фізичної  культури при Харківському окружному виконавчому комітеті  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Комітет  фізичної  культури  і  спорту  виконавчого  комітету  Харківської  обласної
ради депутатів трудящих

Харківський  міський  комітет  фізичної  культури  і  спорту  виконавчого  комітету
Харківської міської ради депутатів трудящих

Харківська обласна рада союзу спортивних товариств і організацій
Комітети фізкультури і спорту та ради союзу спортивних товариств і організацій

виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих
Обласні ради добровільних спортивних товариств (ДСТ)
Відділення Всесоюзного акціонерного товариства з іноземного туризму в СРСР 

( ВАТ „ Інтурист” ) по Харківській області Головного управління з іноземного 
туризму при Раді Міністрів СРСР

671



Розділ  16.  УСТАНОВИ  І  ОРГАНІЗАЦІЇ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я,
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

Відділ  охорони  здоров’я  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-821, 2259 од. зб., 1919–1925 рр. Описи.

Створений на підставі Постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 8 лютого 1919 р.
“Про організацію місцевих органів радянської влади та порядку управління” як відділ 
губвиконкому на правах самостійної установи. 
Керував роботою медичних установ на території губернії, займався організацією 
лікувальної допомоги населенню, організацією боротьби з епідеміями, 
комплектуванням кадрів лікувальних закладів, забезпечував медичне обслуговування 
бійців Червоної Армії. Ліквідований згідно з Постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 р.
про ліквідацію губерній.

Постанови,  циркуляри,  інструкції  РНК,  Наркомату  охорони  здоров’я  УСРР,
губвиконкому  та  губревкому.  Положення  про  відділи  та  підвідділи  Наркомату  охорони
здоров’я УСРР, губернські  та окружні  інспектури,  про Харківську міську раду санітарних
лікарів при губвідділі охорони здоров’я,  про націоналізацію приватних медичних установ,
аптек, про перехід частини медико-санітарних установ на господарський розрахунок та здачу
їх в оренду приватним особам та товариствам, про санітарні комісії. Циркуляр Харківського
губздороввідділу  про  організацію  курсів  фізкультури  (1919).  Накази  Наркомату  охорони
здоров’я  УСРР та  Харківського  губвідділу  охорони  здоров’я.  Протоколи  засідань  і  нарад
Раднаркому  УСРР  у  питаннях  роботи  радянських  лікарень  Харківської  губернії,  колегії
Наркомату охорони здоров’я УСРР, Всеукраїнської, губернської та повітових надзвичайних
комісій по боротьбі  з епідемією висипного тифу. Протоколи засідань 2-го Всеукраїнського
з’їзду завідуючих губернськими відділами охорони здоров’я (1920), 4-го, 6-го,7-го, 8-го, 9-го
та 10-го з’їздів медичних працівників Харківської губернії. Протоколи засідань Харківського
губревкому про організацію охорони здоров’я та боротьбу з епідемічними захворюваннями,
колегії  губвідділу  охорони  здоров’я  про  діяльність  його  підвідділів,  секції  допомоги
голодуючим при Харківській  раді  захисту  дітей  (1921–1922)  та  інших  спеціальних  нарад
медико-санітарних  працівників  та  працівників  лікарень.  Річні  та  періодичні  плани,  звіти,
доповіді  та  доповідні  записки  про  діяльність  відділу  охорони  здоров’я,  його  підвідділів,
секцій,  лікарень,  дитячих  санаторіїв  та  інших  санітарно-лікувальних  установ.  Програма
курсів підготовки лікарів для шкіл (1919). Статистичні та інші відомості про роботу лікарень,
поліклінік, медичних дільниць та аптек, про стан боротьби з епідемією висипного тифу та
холери,  венеричними  захворюваннями,  про  рух  хворих  у  лікарнях,  мережу  медико-
санітарних установ, списки, акти обслідування санітарно-лікувальних установ. Листування з
повітовими відділами охорони здоров’я з організації лікувальної справи; з представниками
Українського товариства  Червоного Хреста  в  Англії,  про надання  допомоги  Харківському
губвідділу охорони здоров’я.
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Відділи  охорони  здоров’я  повітових  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

4 фонди, 553 од. зб., 1917–1923 рр. Описи, каталоги.

Утворені на підставі Постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 8 лютого 1919 р. 
Керували роботою медико-санітарних установ повіту. 
Ліквідовані на підставі Постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету від             7 березня 1923 р. про ліквідацію повітів.

Декрети, накази, розпорядження, циркуляри та інструкції Раднаркому УСРР, Наркому
охорони  здоров’я  УСРР,  Харківського  губвідділу  охорони  здоров’я,  повітових  відділів  та
лікарень  про  роботу  медичних  установ  та  організацію  боротьби  з  епідеміями,  про
організацію повітових, волосних та селищних санітарних комісій, дитячих установ на селі,
зуболікарської допомоги населенню; накази повітових відділів з особового складу. Накази,
інструкції  і  розпорядження  Харківської  окружної  військової  комісії  та  її  військово-
санітарного підвідділу (ф.Р-106). Протоколи засідань 1-го з’їзду повітових лікарів при колегії
Харківського  губвідділу  охорони  здоров’я  (ф.Р-106,  1919),  3-го  губернського  з’їзду
завідувачів повітових відділів охорони здоров’я (ф.Р-106), з’їздів лікарів медико-санітарної
ради Зміївського повіту та нарад повітових лікарів з питань боротьби з холерою (Ф.Ф Р-105,
Р-106, 1920). Протоколи засідань Харківського губвиконкому, повітвиконкомів та їх відділів з
питань охорони здоров’я (ф.Р-105, 1920; Р-107, 1919); повітових надзвичайних санітарних
комісій (Ф.Ф Р-105, 1920; Р-436, 1921–1922); повітової лікарсько-контрольної комісії з огляду
інвалідів  війни  і  праці  (ф.Р-107,  1921),  повітової  комісії  допомоги  голодуючим  (ф.Р-106,
1922);  повітових  засідань  медичних  працівників,  членів  правління  повітового  відділу
Всеросійської  профспілки  медико-санітарної  праці  (ф.Р-106,  1921).  Протоколи  повітових
виконкомів про проведення місячників чистоти, водопостачання, захисту дітей та відомості
про  їх  результати  (1920).  Положення  Харківського  губвідділу  охорони  здоров’я  про
організацію повітових робітничих відділень та повітових підвідділів охорони материнства та
дитинства.  Програма  повітової  лікарсько-санітарної  наради  (ф.Р-436,  1923).  Картки  II
Всеукраїнського  перепису  лікувальних  установ  повіту  (ф.Р-105,  1921).  Звіти,  доповідні
записки  і  зведення про боротьбу з  епідеміями та  дитячими захворюваннями.  Статистичні
зведення  про  рух  захворювань  у  дитячих  установах,  кількість  хворих  та  померлих  від
інфекційних, венерологічних та інших захворювань, щеплення проти віспи, про рух хворих і
поранених  Червоної  Армії  у  медичних  установах  повіту  (ф.Р-106,  1920–1921)  ;  про
захворювання у Богодухівському будинку попереднього ув’язнення та його санітарний стан
(ф.Р-436,  1923),  санітарно-освітню  роботу  серед  населення,  боротьбу  з  венерологічними
захворюваннями, діяльність фармацевтичного підвідділу, особовий склад медичних установ.
Кошториси медустанов та матеріали до них. Списки медустанов та медикаментів; померлих у
лікарнях  повіту  (ф.Р-106,  1917–1920).  Листування  з  Харківським  губвідділом  охорони
здоров’я  та  різними  державними  установами  з  питань  охорони  здоров’я,  материнства,
боротьби  з  інфекційними  хворобами,  санітарно-просвітньої  роботи,  організації  і  роботи
зуболікарських кабінетів, з допомоги голодуючим (ф.Р-436, 1922), народження та смертності
населення,  постачання  медикаментами.  Матеріали  про діяльність  повітових  надзвичайних
санітарних комісій (ф.Р-436, 1922 р.; ф.Р-106, 1920–1921), Валківської повітової лікарської
контрольної  комісії  (ф.Р-105,  1921),  фінансування,  постачання,  інвентаризацію  майна.
Списки,  анкети,  відомості  на  видачу  заробітної  плати  працівникам  повітових  відділів
охорони здоров’я та підлеглих установ.

  У фондах Р-106 та  Р-107 є документи повітових земських управ за 1917–1919 р.
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Богодухівський, ф.Р-436, 42 од. зб., 1919–1923 рр.
Валківський, ф.Р-105, 111 од. зб., 1920–1922 рр.
Зміївський, ф.Р-106, 227 од. зб., 1917–1923 рр.
Харківський, ф.Р-107, 173 од. зб., 1917–1923 рр.

Військово–санітарний  підвідділ  Вовчанського  повітового  відділу  охорони
здоров’я

Ф. Р-2497, 3 од. зб., 1922 р. Опис.

Дати діяльності не встановлені.

Накази, циркуляри Наркомату охорони здоров’я УСРР, губздороввідділу, Вовчанського
повітового відділу охорони здоров’я. Листування з різними установами з питань постачання,
санітарного  стану  приміщень,  персоналу.  Статистичні  відомості  про  медичний  персонал.
Списки персоналу, посвідчення співробітників.

Інспектури  охорони  здоров’я  окружних  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

2 фонди, 404 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Організовані на підставі циркуляру Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР від
6 березня 1923 р. Проводили роботу з соціально-медичної допомоги через інспекторів
з санітарно-епідемічної і лікувальної роботи, охорони  материнства і дитинства та в
інших галузях. 
Ліквідовані згідно з Постановою ВУЦВК від 2 вересня 1930 р. про ліквідацію округів.

Директиви,  циркуляри,  інструкції  Народного  комісаріату  охорони  здоров’я  УСРР з
медичного  обслуговування  трудящих,  про  обов’язковий  медичний  огляд  працівників
харчових підприємств, про порядок відбору та направлення хворих до санаторіїв. Циркуляри,
розпорядження, інструкції Харківської окружної інспектури щодо запровадження закону про
соціальне страхування. Протоколи засідань 1-го з’їзду хірургів України (ф.Р-855, 1925), 1-го
Всеукраїнського з’їзду робітників судової медицини        (ф.Р-855, 1927), 3-го з’їзду лікарів з
питань  боротьби  з  професійними  захворюваннями (ф.Р-855,  1923),  Всеукраїнської  наради
лікарів–психіатрів (ф.Р-855, 1923). Протоколи засідань Укрбюро ВЦРПС, окрвідділу охорони
здоров’я,  Управління  платними  лікувальними  установами  про  оздоровлення  трудящих,
хворих на туберкульоз. Протоколи засідань Харківського окрвиконкому та міськради, колегії і
пленуму  наукової  ради  Харківської  окружної  інспектури  охорони  здоров’я.  Протоколи
засідань  надзвичайної  комісії  для  боротьби  з  епідеміями,  санітарно-освітної  конференції
(ф.Р-855,  1929),  агітаційно-пропагандистської  комісії  (ф.Р-855,  1930),  робочої  комісії  з
будівництва дезінфекційної станції в Харкові (ф.Р-855, 1929), комісії з соціальної допомоги
та  покращення побуту (ф.Р-855, 1929–1930),  фармацевтичної  комісії  (ф.Р-855,  1929–1930),
екзаменаційної комісії з перевірки знань української мови співробітниками інспектури (ф.Р-
855,  1927),  санітарно-профілактичної  комісії.  Протоколи  нарад  лікарів-туберкульозників  з
проведення заходів щодо оздоровлення хворих на туберкульоз. Протоколи, доповідні записки
та відомості про роботу інспекторів з охорони материнства та дитинства,  про розгортання
лікувальної  мережі дитячих лікарень, ясел. Протоколи ради консультантів і  наукової  ради,
доповіді,  циркуляри,  плани,  звіти  та  листування  про  відкриття  курорту  „Березівські
мінеральні води”, сільськогосподарської колонії “Здравниця”, лікарсько-контрольних комісії
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для курортно-санаторного відбору робітників і службовців. Протоколи засідань та відомості
про роботу Харківського товариства боротьби з алкоголізмом. Доповідні записки, відомості
та листування з питань медико-санітарної та санітарно-освітньої роботи серед населення та
боротьби з епідеміями, про стан фармацевтичної справи (ф.Р-855, 1929),  організацію ясел,
бань  та  ін.  Положення  про  лікарів-інтернів  (1924–1925),  головного  лікаря,  заввідділом,
санітарного лікаря, про судову медицину (ф.Р-855, 1926). Річні та місячні звіти Харківської
окружної інспектури охорони здоров’я з усіх галузей медико-санітарної роботи, санаторіїв,
лікарень,  поліклінік,  медичних  дільниць.  Акти  обслідування  лікарень,  венеричних
диспансерів,  санаторіїв,  інших  медико-санітарних  установ.  Фінансові  звіти,  кошториси,
відомості  про  домоволодіння  інспектури.  Особові  справи  лікарів  (ф.Р-855).  Списки  та
характеристики лікарів (ф.Р-3584).

Куп’янська, ф.Р-3584, 9 од. зб., 1923–1928 рр.
Харківська, ф.Р-855, 395 од. зб., 1923–1930 рр.

Відділ  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради
народних депутатів

Ф. Р-5125, 3213 од. зб., 1933–1936, 1940–1991 рр. Описи.

Створений у лютому 1932 р.  у зв’язку з утворенням Харківської  області.  Здійснює
керівництво  системою  охорони  здоров’я  області,  організовує  лікувальну  та
профілактичну роботу, забезпечує кадрами всі медико-санітарні установи.

Накази  Наркомату  і  Міністерства  охорони  здоров’я  СРСР,  УРСР,  постанови  та
розпорядження  облвиконкому.  Протоколи  нарад  облздороввідділу,  нарад  і  конференцій
медичних  працівників  за  спеціальностями,  завідуючих  райздороввідділами,  міжсекторних
нарад,  нарад  інспекторів  Охматдиту,  директорів  середніх  медичних  шкіл,  лікарських  і
поліклінічних нарад. Плани основних заходів щодо поліпшення медичної допомоги, роботи
секторів. Звіти про роботу лікувально-профілактичних установ, дитячих будинків, медичних
навчальних  закладів,  про  відбудову  мережі  сільських  лікувальних  установ.  Огляд  стану
охорони здоров’я, діяльності медичних служб. Аналіз санітарного стану і діяльності медико-
санітарних установ,  захворювань з  тимчасовою втратою працездатності  на підприємствах.
Акти та довідки обстеження лікарень, поліклінік, аптек, санітарно-епідеміологічного стану та
медичного  обслуговування  населення.  Доповіді  науково-практичної  конференції  з  медико-
санітарного  обслуговування  сільського  населення  (1956),  Всесоюзної  наради  з  питань
медичного  обслуговування  робітників  промислових  підприємств  (1958).  Листування  з
Міністерством  охорони  здоров’я  УРСР  та  іншими  установами  з  питань  медичного
обслуговування населення. Історія Харківського протезно-ортопедичного госпіталю інвалідів
Вітчизняної  війни за  1946–1949 рр.  Акти  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими
загарбниками  лікувальним  установам  області.  Статистичні  звіти,  паспорти  і  мережа
лікувально-профілактичних,  дитячих установ,  сільських медичних ділянок, списки лікарів,
середньо-медичного персоналу, нагороджених урядовими нагородами, випускників медичних
шкіл. Бюджети, кошториси, штатні розклади медичних установ області, фінансові плани та
звіти. Документи профкому.
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Відділи  охорони  здоров’я  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів
трудящих області (райздороввідділи)

21 фонд, 1474 од. зб., 1934–1937, 1943–1957 рр. Описи.

Створені за Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 травня 1931 р. “Про організацію
відділів  і  інспектур  при  райвиконкомах  і  міських  радах,  що  виділені  в  окремі
адміністративно-господарські одиниці”, як інспектури охорони здоров’я. 
Пізніше  перейменовані  у  відділи  охорони  здоров’я.  Були  структурною  одиницею
райвиконкомів,  одночасно  знаходились  у  підлеглості  облздороввідділу.  Були
організаційно-методичними центрами, контролювали і керували мережею лікувально-
медичних установ, займалися підбором та розстановкою кадрів, розподілом фінансів.
Ліквідовані на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 10 червня 1957 р.. Їх
функції передані центральним районним лікарням.

Директиви,  накази,  постанови,  інструкції,  методичні  листи  Народного  комісаріату
охорони  здоров’я  та  Міністерства  охорони  здоров'я  УРСР,  обласного  відділу  охорони
здоров’я,  рішення обласної,  районних рад депутатів  трудящих,  районних відділів охорони
здоров’я  про  стан  охорони  здоров’я  населення,  роботу  медичних  установ,  розширення
мережі  лікувальних  закладів,  охорону материнства  та  дитинства.  Протоколи  конференцій,
медичних рад, виробничих нарад, надзвичайних протиепідемічних комісій. Положення про
міського  (районного)  лікаря,  акушера-гінеколога,  дитячого лікаря  (ф.Р-5406,  1943).  Норми
обслуговування населення лікувальною допомогою та норми харчування           (ф.Р-5469,
1953). Комплексні та річні плани з профілактики щодо зниження захворювань,  боротьби з
гострими  кишковими  захворюваннями.  Акти  обстеження  роботи  лікувальних  закладів,
проведення протималярійних заходів, санітарно-просвітньої роботи (ф.Р-5469). Листування з
обласним  відділом охорони  здоров’я  з  питань  лікувальної  роботи.  Статистичні  і  текстові
звіти відділів охорони здоров’я та підлеглих лікувально-профілактичних закладів. Звіти про
кількість пологів, абортів, медичних кадрів. Списки лікувальних закладів районів, паспорти
медичних  установ.  Акти  про  збитки,  заподіяні   німецько-фашистськими  окупантами
лікувальним закладам районів (1943–1944). Листи бійців та офіцерів Червоної Армії з фронту
(ф.Р-5040, 1943). Договори про патронування дітей (ф.Р-5469, 1952–1953). Скарги громадян
на  посадових  осіб  і  матеріали  до  них       (ф.Р-5406).  Списки  медичних  працівників.
Листування  з  обласним відділом охорони здоров’я  з  питання  представлення  до урядових
нагород (ф.Р-5406, 1957). Кошториси, штатні розклади, річні фінансові звіти, бюджет; акти
ревізії  фінансово-господарської  діяльності  (ф.Р-5469),  інвентарні  книги  лікарень  та
лікарських дільниць (ф.Р-5223, 1950–1951).

Барвінківський, ф.Р-5223, 165 од. зб., 1943–1956 р.
Борівський, ф.Р-5128, 19 од. зб., 1944–1948 рр.
Валківський, ф.Р-5108, 16 од. зб., 1943–1949 рр.
Вільхуватський, ф.Р-5309, 53 од. зб., 1943–1956 рр.
Вовчанський, ф.Р-5406, 106 од. зб., 1943–1957 рр.
Дергачівський, ф.Р-4795, 15 од. зб., 1943–1948 рр.
Золочівський, ф.Р-5866, 86 од. зб., 1943–1957 рр.
Ізюмський, ф.Р-5040, 16 од. зб., 1943–1950 рр.
Коломацький, ф.Р-5005, 25 од. зб., 1943–1949 рр.
Красноградський, ф.Р-5302, од. зб. 156, 1943–1957 рр.
Краснокутський, ф.Р-5268, 187 од. зб., 1943–1957 рр.
Куп’янський, ф.Р-3575, 4 од. зб., 1934–1937 рр.
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Липецький, ф.Р-4700, 15 од. зб., 1943–1948 рр.
Лозівський, ф.Р-5256, 68 од. зб., 1943–1957 рр.
Нововодолазький, ф.Р-4951, 59 од. зб., 1943–1951, 1954, 1960–1961 рр.
Петрівський, ф.Р-5077, 65 од. зб., 1943–1957 рр.
Печенізький, ф.Р-4732, 108 од. зб., 1943–1953 рр.
Савинський, ф.Р-5183, 99 од. зб., 1943–1956 рр.
Сахновщинський, ф.Р-5469, 101 од. зб., 1943–1957 рр.
Старосалтівський, ф.Р-5085, 50 од. зб., 1943–1957 рр.
Чугуївський, ф.Р-5217, 61 од. зб., 1943–1957 рр.

Відділ  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради
депутатів трудящих (міськздороввідділ)

Ф. Р-1962, 4171 од. зб., 1926–1935, 1943–1976 рр. Описи.

Організований на підставі Постанови Харківського губвиконкому від 22 квітня 1922 р.
Мав підвідділи: лікувальний, санітарно-епідемічний, охорони материнства та 
дитинства, фармацевтичний, контрольно-фінансовий, матеріальний та транспортний. 
Діє і зараз.

Постанови,  накази,  розпорядження,  інструкції  Наркомату  та  Міністерства  охорони
здоров’я  СРСР,  УРСР,  облвиконкому,  міськвиконкому.  Накази  облздороввідділу,
міськздороввідділу.  Положення  про  Харківський  відділ  охорони  здоров’я  (1967),  районні
відділи  охорони  здоров’я  (1933),  про  організацію  лікувальних  установ  на  підприємствах
(1929), науково-методичний кабінет при Харківському відділі санітарної освіти (1929), дитячі
ясла  Харкова  (1929);  статут  Всеросійського  товариства  лікарів-гомеопатів  (1928),  проект
статуту Харківського фізіотерапевтичного інституту (1931);  інструкція  для лікарів  станцій
швидкої  медичної  допомоги (1930). Протоколи засідань 2-го окружного з’їзду працівників
охорони  здоров’я  Харківщини  (1928),  3-го  обласного  з’їзду  членів  профспілки  медико-
санітарних робітників  (1935),  засідань президії  і  пленуму секцій охорони здоров’я (1926–
1927),  санітарно-профілактичної  комісії  секції  охорони  здоров’я  (1926–1927),  нарад
фармацевтичної  інспектури  (1927–1930);  загальних  зборів  головних  лікарів  медичних
установ області (1946), нарад міської ради пологової допомоги, педіатрів  (1952), головних
лікарів  дитячих  санаторіїв;  ради  лікувально-профілактичної  допомоги  дітям,  працівників
дитячих  лікувальних  закладів  міста;  медичної  ради  при  Харківському  міськздороввідділі.
Річні  плани  роботи,  плани  покращення  медико-санітарного  обслуговування  населення,
роботи сектору охорони материнства і дитинства, інших секторів: боротьби з паразитарними
тифами, інфекційними захворюваннями. Медичні звіти лікарень, поліклінік, інших медичних
установ,  дитячих  ясел,  будинків,  лікарень;  довідки  про  медико-санітарне  обслуговування
робітників  підприємств,  населення  і  стан  охорони  здоров’я;  скарги,  що  надходили  до
міськздороввідділу.  Доповіді  про  діяльність  міськздороввідділу,  санітарно-епідеміологічні
заходи,  профілактику та боротьбу з інфекційними захворюваннями (1943). Кон'юнктурний
огляд  і  таблиця  показників  захворювань  з  тимчасовою  втратою  працездатності  серед
робітників  підприємств,  показники  медичного  обслуговування,  діяльності  хірургічних
лікарень; поліклінік, медико-санітарних установ, дитячих лікарень; аналіз смертності дітей,
характеристика медико-географічних умов Харкова (1955). Матеріали до  I-го Всесоюзного
онкологічного з’їзду (1931), Міжнародного протитуберкульозного з’їзду у Лісабоні (1935); з
дослідження  стану  жіночої  праці  на  заводах  (1929–1930),  з  питань  медичної  допомоги
застрахованим громадянам (1929–1930), надання шефської допомоги сільським лікарням, з
відбудови лікарських установ (1944). Листування з різними установами з питань покращення
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медичної допомоги населенню. Історія 1-ої робітничої лікарні Харкова (1919–1928), історія
променевої терапії сплавом (1962). Статистичні звіти про роботу лікувальних установ, рух
кадрів,  захворювання  на  підприємствах.  Бухгалтерські  звіти,  бюджет,  кошториси  і  штатні
розписи. Списки лікувально-профілактичних установ (1949). Списки, анкети, автобіографії
медичних працівників міста (1927–1935, 1943–1945).

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ізюмської міської ради депутатів
трудящих

Ф. Р-5039, 53 од. зб., 1943–1959 рр. Описи.

Створений на підставі Постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 20 травня 1931 р. про 
самостійні відділи виконкомів.
Надавав медико-санітарну допомогу населенню міста, забезпечував медичні установи
кадрами, медичним устаткуванням, проводив медико-санітарну, масово-просвітницьку
роботу серед населення.
Ліквідований згідно з рішенням облвиконкому від 15 листопада 1959 р.

Річні фінансові і статистичні звіти, бюджет. Штатні розклади і кошториси. Акти про    
збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками медичним установам міста 
(1944).

Відділи  охорони  здоров’я  районних  виконавчих  комітетів  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів м. Харків 

3 фонди, 89 од. зб.,  1920–1922 рр. Описи.

Організовані на протязі 21 грудня 1919 р. – 5 січня 1920 р. Займались організацією
лікарень амбулаторних пунктів, інфекційних бараків та станцій швидкої допомоги в
районах  Харкова.  Ліквідовані  в  березні–квітні  1922  р.  у  зв’язку  з  організацією
Харківського міського відділу охорони здоров’я.

Протоколи  засідань  Іваново–Лисогірського,  Основ’яно–Холодногірського  та
Петінсько–Журавлівського  районних  ревкомів  (1920)  (з  26  квітня  1920  р.  –  районних
виконкомів), колегій районних відділів охорони здоров’я (ф.Р-899, ф.Р-900), губернської та
міської  нарад  з  питань  боротьби  з  наслідками  голоду  (ф.Р-900),  районних  надзвичайних
комісій  та  комісій  з  охорони  материнства  і  дитинства.  Доповідь  про  роботу  Іваново-
Лисогірського районного відділу охорони здоров’я за 1920 рік, місячні звіти та відомості про
діяльність лікувальних установ. Листування з губздороввідділом райвиконкомами, з питань
охорони материнства і дитинства. Акти обслідувань лікарень.

Іваново-Лисогірський, ф.Р-899, 35 од. зб., 1920–1922 рр.
Основ’яно-Холодногірський, ф.Р-900, 24 од. зб., 1920–1921 рр.
Петінсько-Журавлівський, ф.Р-901, 30 од. зб., 1920–1921 рр.
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Відділи  охорони  здоров’я  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів
трудящих та районних рад народних депутатів м. Харків

9 фондів, 3101 од. зб., 1943–1979 рр. Описи.

Створені  згідно  з  Постановою  ВУЦВК  і  РНК  УСРР  від  20  травня  1931  р.  “Про
організацію відділів і  інспектур при райвиконкомах і  міських радах, що виділені  в
окремі  адміністративно-господарські  одиниці”  як  інспектури  охорони  здоров’я.
Пізніше перейменовані у відділи охорони здоров’я.
Підлеглі  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету  Харківської  міської  ради
народних депутатів. 
Здійснювали  методичне  керівництво  і  контроль  за  лікувально-профілактичною,
оздоровчою  та  фінансово-господарською  діяльністю  підлеглих  установ,  проводили
санітарно-профілактичні заходи серед населення.

Накази та розпорядження Міністерства охорони здоров’я СРСР, УРСР, обласного та
міського  відділів  охорони  здоров’я,  рішення  облвиконкому,  міськ-  та  райвиконкомів  про
організацію  медичного  обслуговування,  стан  охорони  здоров’я  населення.  Накази  та
постанови начальника медико-санітарної  служби МППО про діяльність Червоного Хреста
(ф.Р-6267,  1948–1950).  Рішення  розширеного  засідання  міського  комітету  профспілок
ясельних  закладів,  дитячих  будинків  (ф.Р-6315,  1946).  Протоколи  конференцій,  засідань
медичних рад, виробничих нарад, постійних комісій з охорони здоров’я при райвиконкомах,
районної  комісії  громадського  огляду  дитячих  та  лікувальних  установ  (ф.Р–6261,  1958),
методичного бюро з виховної роботи у дитячих закладах (ф.Р-6315, 1946). Плани роботи з
покращення  медичного  обслуговування  населення,  проведення  оздоровчих  кампаній,  з
профілактики  боротьби  з  епідемічними  захворюваннями.  Аналізи  захворювань  на
промислових  підприємствах,  тимчасової  втрати  працездатності,  захворювань  працівників
медичних  установ,  дитячої  смертності;  акти  обстеження  дитячих  медичних  установ  (ф.Р-
6264, 1949). Доповіді, огляди, довідки про проведення заходів з надання медичної допомоги
населенню, про стан боротьби зі шкірно-венеричними хворобами, про роботу серед самотніх
та багатодітних матерів  (ф.Р-6315, 1970),  про проведення Всесвітнього дня здоров’я (ф.Р-
6263,  1964),  дня  медичного  працівника.  Таблиці  захворювань  з  тимчасовою  втратою
працездатності  (ф.Р-6268,  1973).  Відомості  про  лікувальні  заклади,  дитячі  садки,  ясла;
оздоровлення  дітей  (ф.Р-6267,  1946).  Матеріали  наукової  організації  праці  у  лікувальних
закладах  (ф.Р-6263,  1970);  проведення  місячника  та  дня  здоров’я  (ф.Р-6261,  1966).  Копія
листа–заклика  про надання допомоги постраждалим від землетрусу дітям Ташкента  (ф.Р-
6263,  1966).  Історичний  огляд  5-го  пологового  будинку  (ф.Р-6263,  1959).  Звіти  про  стан
медичної допомоги, діяльність лікувальних закладів.  Акти про збитки, заподіяні німецько-
фашистськими окупантами (1943–1944). Кошториси, штатні розклади, річні фінансові звіти,
бюджет,  акти ревізії  фінансово-господарської  діяльності,  акти прийомки та передачі  справ
лікувальних  установ.  Списки  медичних  працівників,  представлених  до  нагород  та
нагороджених урядовими нагородами.

Дзержинський, ф.Р-6262, 519 од. зб., 1943–1970 рр.
Жовтневий, ф.Р-6263, 475 од. зб., 1944–1971 рр.
Київський (до 1957 р. – Кагановичський), ф.Р-6261, 423 од. зб., 1943–1968 рр.
Комінтернівський, ф.Р-6265, 203 од. зб., 1945–1966 рр.
Ленінський, ф.Р-6315, 193 од. зб., 1943–1954 рр.
Московський (до 1962 р. – Сталінський), ф.Р-6268, 396 од. зб., 1943–1979 рр.
Орджонікідзевський, ф.Р-6266, 256 од. зб., 1944–1968 р.
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Червонобаварський, ф.Р-6264, 65 од. зб., 1943–1962 рр.
Червонозаводський, ф.Р-6267, 122 од. зб., 1943-1962 рр.

Центральні районні лікарні області

7 фондів, 1308 од. зб.,  1923–1928, 1943–1970 рр. Описи.

Лікарні відновили діяльність у вересні 1943 р. після звільнення області від німецько-
фашистських  загарбників.  Згідно  з  указом  Президії  Верховної  Ради  УРСР  від  10
липня  1957  р.  були  ліквідовані  районні  відділи  охорони  здоров’я  і  лікарні  стали
районними  лікарнями  з  підпорядкуванням  відділу  охорони  здоров’я  Харківського
облвиконкому.  Мали лікувальні  і  керівні  функції.  У підлеглості  були всі  лікувальні
установи на відповідній території.
Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. “Про укрупнення
сільських  районів  Харківської  області”  районні  лікарні  стали  іменуватися
центральними районними лікарнями.
Згідно  з  Указом Президії  Верховної  Ради  УРСР від  4  січня  1965 р.  Богодухівська
центральна районна лікарня стала районним медичним об’єднанням.

Накази  і  розпорядження  облздороввідділу,  рішення  і  постанови  райвиконкомів  про
стан  охорони  здоров’я,  роботу  медичних  установ.  Протоколи  засідань  лікарських
патологоанатомічних  конференцій,  засідань  медичних  рад,  нарад  медичного  товариства.
Плани заходів щодо покращення медичного обслуговування населення, шкірно-венеричних
диспансерів, розвитку мережі установ охорони здоров’я; плани з праці. Типове положення
про  районну  лікарню  (ф.Р-1924,  1957).  Аналізи  роботи  з  охорони  здоров’я,  тимчасової
непрацездатності  населення,  таблиці  аналізу  захворювань  медичних  працівників.
Кон'юнктурні  огляди  захворювань шкірними  та  венеричними  захворюваннями.  Доповіді  і
довідки про стан і розвиток охорони здоров’я у районах. Листування з облздороввідділом з
питань  поліпшення  медичного  обслуговування  населення.  Статистичні  та  текстові  звіти  з
лікувально-профілактичної  роботи,  про  санітарно-епідемічний  стан  районів.  Акти  про
збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими загарбниками мережі системи охорони здоров’я
(1943–1944).  Штатні  розклади,  кошториси,  бюджети,  річні  бухгалтерські  звіти.  Списки
закладів охорони здоров’я. Документи профкому.

Барвінківська, ф.Р-5990, 229 од. зб., 1948–1970 рр.
Богодухівська, ф.Р-6009, 208 од. зб., 1943–1969 рр.
Валківська, ф.Р-1924, 243 од. зб., 1923–1928, 1943–1968 рр.
Дергачівська, ф.Р-5525, 100 од. зб., 1947–1969 рр.
Зміївська, ф.Р-6171, 177 од. зб., 1947–1969 рр.
Золочівська, ф.Р-5871, 261 од. зб., 1946–1965 рр.
Лозівська, ф.Р-5892, 90 од. зб., 1944–1963 рр.

Управління  платними  лікувальними  установами  Харківського  окружного
відділу охорони здоров’я

Ф. Р-1959, 79  од. зб., 1923–1932 рр. Описи.

Організоване  на  підставі  наказу  по  Харківському  губернському  відділу  охорони
здоров’я від           16 листопада 1922 р. Припинило існування 2 вересня 1930 р. у
зв’язку з ліквідацією округів і окружних установ.
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Постанови  і  протоколи  президії  Харківського  окрвиконкому,  протоколи  засідань
колегії Харківського окружного відділу охорони здоров’я; накази і розпорядження, протоколи
засідань управління та нарад головних лікарів лікарень. Доповідні записки і листування про
медичне обслуговування  хворих та  про стан  господарства  і  фінансів  курортів. Протоколи
загальних  зборів,  доповіді  та  листування  про  сільськогосподарську  колонію  “Здравниця”
(1925–1930).  Протоколи,  доповіді,  аналізи,  звіти  з  обслуговування  курорту  “Березівські
мінеральні  води”  (1926–1929),  опис  майна  та  листування  з  фінансування  курорту  (1931).
Фінансові  плани,  річні  звіти  про  роботу  управління,  Хіміко-гістолого-бактеріологічного
інституту  (1925–1926);  Інституту  лабораторної  діагностики  (1927–1928);  лікарень.  Справи
про передачу лікарень у відання Наркомату охорони здоров’я, встановлення єдиної такси у
платних  лікувальних  установах,  організацію  Харківського  акціонерного  товариства  для
експлуатації  та  будівництва  курортів,  санаторіїв  та  будинків  відпочинку,  про  медико-
санітарне обслуговування села.

Харківське міжобласне управління курортами, санаторіями та будинками відпочинку 
ВЦРПС

Ф. Р-4603, 433 од. зб., 1945–1955 рр. Описи.

Організоване на підставі Постанови секретаріату ВЦРПС та наказу Центрального 
управління госпіталями ВЦРПС від 6 березня 1945 р. як Харківське міжобласне 
управління госпіталями ВЦРПС. Згідно з Постановою секретаріату ВЦРПС від 11 
вересня 1945 р. перейменоване в Харківське міжобласне управління курортами, 
санаторіями та будинками відпочинку ВЦРПС. Підпорядковувалось Українському 
управлінню курортами, санаторіями та будинками відпочинку ВЦРПС, а 13 серпня 
1947 р. вилучено зі складу Українського управління і підпорядковане Центральному 
управлінню курортами, санаторіями та будинками відпочинку ВЦРПС.
Ліквідоване  згідно  з  наказом  Центрального  управління  курортами,  санаторіями  та
будинками відпочинку від 4 квітня 1955 р.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР. Накази і розпорядження Центрального
управління курортами, санаторіями та будинками відпочинку; бюлетені і постанови ВЦРПС;
накази  Харківського  міжобласного  управління  курортами,  санаторіями  та  будинками
відпочинку. Протоколи та стенограми 2-ї наукової конференції з питань туберкульозу (1951),
Української конференції з питань роботи курортів, санаторіїв та будинків відпочинку ВЦРПС
(1953),  кущової  науково-практичної  конференції  лікарів  туберкульозних  санаторіїв  (1953).
Положення,  план,  протоколи  про  проведення  Всесоюзного  огляду  курортів,  санаторіїв,
будинків  відпочинку  та  інформації  про  результати  цього  огляду.  Типове  положення  про
підсобне  сільське  господарство  управління  (1948).  Господарсько-фінансові   плани,  річні
медичні звіти, звіти про роботу підсобних сільських господарств, культурно-масову роботу у
санаторіях,  будинках  відпочинку,  ремонтно-відбудовчі  роботи.  Доповідні  записки,  акти
обстеження  роботи  санаторіїв  і  будинків  відпочинку,  господарсько-фінансової  діяльності;
облікові  картки санаторіїв  і  будинків  відпочинку.  Листування з  Центральним управлінням
курортами, санаторіями та будинками відпочинку ВЦРПС. Статистичні звіти про діяльність,
рух  кадрів.  Фінансові  річні  звіти,  штатні  розклади  та  кошториси.  Протоколи  засідань
атестаційних комісій, списки особового складу, особові справи, картки особових рахунків.
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Харківське  обласне  аптекоуправління  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-6050, 811  од. зб., 1938–1973 рр. Описи.

Створено  згідно  з  постановою  РНК УСРР від  26  травня  1930 р.  “Про управління
аптеками  і  аптечними  установами”  як  Харківське  обласне  відділення  аптечного
управління Наркомату охорони здоров’я УСРР.
З 1941 р. має назву Харківське обласне аптекоуправління.
З 25 березня 1946 р. було у підлеглості Головного аптечного управління Міністерства
охорони здоров'я УРСР, з 4 серпня 1960 р. підпорядковано відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих.
Здійснювало  керівництво  та  контроль  за  діяльністю  аптечної  мережі  області,
займалося  постачанням лікувальної  мережі  медикаментами,  предметами догляду  за
хворими.

Директиви,  інструкції,  інформаційні  листи,  накази  і  розпорядження  Наркомату  і
Міністерства  охорони  здоров’я  СРСР,  УРСР,  Головного  аптекоуправління;  постанови  і
рішення  облвиконкому,  накази  облздороввідділу,  обласного  аптекоуправління.  Протоколи
обласних  нарад  управляючих  аптеками,  рецептарів  і  ручністів  (1972),  адміністративно-
технічних  нарад,  аптечної  ради.  Плани  заходів  з  розширення  аптечної  мережі,
обслуговування населення ліками, плани та програми про участь аптекоуправління у роботі
наукового  товариства  фармацевтів.  Статистичні  і  текстові  звіти  про  основну  діяльність,
контрольно-аналітичну  лабораторію  з  контролю  за  якістю  лік,  роботу  з  кадрами.
Кон'юнктурні огляди про відновлення аптечної мережі (1944), медикаментозного постачання,
про участь аптечних робітників у республіканських школах передового досвіду, огляди скарг
та  листів  громадян  про  роботу  аптек,  довідки  про  лікарське  обслуговування  населення,
діяльність аптечних установ, внутрішньовідомчого контролю в управлінні, про досвід роботи
центральних  районних  аптек.  Листування  з  різними  установами  з  питань  діяльності
аптекоуправління,  відкриття  нових  аптечних  установ,  раціоналізації  і  винахідництва,  з
організації  і  роботи бюро економічного аналізу (1965–1968),  з  переходу на господарський
розрахунок аптечних складів, магазинів (1958–1959). Статут головного аптечного управління
Наркомату охорони здоров’я (1941), положення про Харківське обласне аптекоуправління та
оптово-роздрібний магазин “Хірургія” (1948), про госпрозрахункові аптеки (1958). Таблиці
основних  показників  у  діяльності  аптек  Управління.  Списки  аптек  області.  Акти  збитків,
заподіяних  німецько-фашистськими  загарбниками  аптекам  (1944).  Штатні  розклади  та
кошториси  видатків,  бухгалтерські  звіти  та  аналітичні  огляди  фінансово-господарської
діяльності,  акти  контрольно-ревізійних  перевірок.  Списки  робітників,  нагороджених
урядовими нагородами. Протоколи засідань профспілкового комітету.

Харківська  обласна  клінічна  лікарня  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-6141, 969  од. зб., 1939–1970 рр. Описи.

У 1917 р.  I-й хірургічний клінічний медичний факультет Харківського університету
реорганізовано у клінічну лікарню Харківського губвідділу охорони здоров’я; з 1932
р. – у підлеглості відділу охорони здоров’я Харківського облвиконкому. Наказом №
619  Міністерства  охорони здоров’я  УРСР від  29  вересня  1950 р.  реорганізована  в
обласну клінічну лікарню.
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Структура  змінювалась  неодноразово,  в  основному  складалась  із  поліклінічного,
терапевтичного,  хірургічного,  акушерсько-гінекологічного,
неврологічного,отоларингологічного,  рентгенологічного,  фізіотерапевтичного
відділень.
Надавала кваліфіковану спеціальну стаціонарну і поліклінічну допомогу населенню,
методичну допомогу райздороввідділам і лікарським установам.

Накази Наркомату та Міністерства охорони здоров'я, розпорядження головного лікаря.
Протоколи  нарад  у  головного  лікаря,  засідань  лікувальної  ради,  ради  медичних  сестер.
Положення про клінічну лікарню (1930, 1950), раду медичних сестер (1955). Плани роботи
лікарні, підліткового кабінету. Статистичні звіти про діяльність, оснащення, чисельність та
склад спеціалістів, медичні звіти лікарні і її відділень; про результати медичного огляду та
диспансеризації підлітків; кон'юнктурний огляд шкірних та венеричних захворювань; аналіз
лікувально-профілактичної роботи, діяльності медико-санітарних установ, медичних установ
Харківського сільського району (1962), захворювань з тимчасовою втратою працездатності
робітників  промислових  підприємств;  відомості  про  фельдшерсько-акушерські  пункти,
впровадження  передових  методів  діагностики  (1967)  показники  роботи  лікувально-
профілактичних  закладів.  Довідка  про  історію  клініки  за  1814–1959  рр.,  медичне
обслуговування населення, впровадження учення І.П. Павлова у лікувальну роботу лікарні
(1951).  Стенограма  лекцій  професора  неврологічного  відділення  Лещенка  (1954),  записки
професора  І.І.  Грищенка  про  історію  лікарні  (1964).  Кошториси,  штатні  розклади,
бухгалтерські  звіти.  Документи  профкому  лікарні.  Документи  медичних  працівників,
представлених до вищих урядових нагород.

Харківський  обласний  шкірно-венерологічний  диспансер  відділу  охорони
здоров’я виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-6036, 110  од. зб., 1943–1960 рр. Описи.

Відновив діяльність згідно з наказом облвідділу охорони здоров’я від 11 січня 1944 р.
Це  лікувально-консультативний,  організаційно-методичний  центр  у  справі
кваліфікованої допомоги хворим на шкірно-венеричні захворювання.
Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР від 8 лютого 1950 р. до складу
увійшли стаціонар і амбулаторія.

Накази, інструкції Наркомату та Міністерства охорони здоров’я СРСР, УРСР, накази облвід-
ділу охорони здоров’я. Протоколи наукових конференцій, нарад лікарів шкірно-венерологі-
чних  установ,  комісії  з  питань  боротьби  з  гнійними,  заразними  шкірно-венеричними
захворюваннями, мікологічних комісій.  Медичні звіти. Доповіді про заходи щодо ліквідації
гнійних  шкірно-венеричних  захворювань,  про  діяльність  шкірно-венерологічних  установ
області. Кошториси та штатні розклади, бухгалтерські звіти, акти фінансово-господарських
ревізій.

Харківський обласний протитуберкульозний диспансер відділу охорони здоров’я
виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-6179, 599  од. зб., 1945–1966 рр. Описи.

Відновив діяльність у листопаді 1944 р. Проводив організаційно-методичне 
керівництво у боротьбі з туберкульозом, консультував лікувальні установи, направляв 
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хворих до санаторіїв, займався вакцинацією населення, підвищенням кваліфікації 
лікарів-фтизіатрів.

Накази  Міністерства  охорони  здоров’я  УРСР,  облздороввідділу,  головного  лікаря
диспансеру.  Протоколи  науково-практичних  конференцій  лікарів,  міжобласної  наради  з
питань  туберкульозу  представників  Харківської,  Сумської  і  Полтавської  областей  (1959),
виробничих  нарад  працівників  протитуберкульозних  установ.  Плани протитуберкульозних
заходів. Статистичні звіти про захворювання активною формою туберкульозу, масові огляди,
про  вакцинацію  дітей,  про  роботу  диспансерів,  санітарно–просвітну  роботу,  смертельні
випадки;  звіти про проведення легеневих хірургічних операцій (1952, 1953),  про роботу з
кадрами; кон’юнктурні огляди стану боротьби з туберкульозом та таблиці до них; довідки
про  стан  протитуберкульозної  служби,  про  заходи  щодо  зниження  захворювання
туберкульозом, участь у проведенні Всесвітнього дня здоров’я (1964), впровадження учення
І.П.  Павлова  у  практику  роботи  диспансерів  (1951),  відомості  про  мережу
протитуберкульозних  установ.  Типове  положення  про  обласний  протитуберкульозний
диспансер  (1963),  методичні  вказівки  щодо  роботи  по боротьбі  з  туберкульозом шкіри,  з
виявлення та обліку хворих на туберкульоз і цукровий діабет (1953). Стаття доцента Валька і
лікаря Курячої “Про стан своєчасного виявлення та причини пізнього виявлення хворих на
туберкульоз легенів” з таблицями (1952). Листування з питань лікування хворих на кістковий
туберкульоз,  про операції  хворих на  туберкульоз  легенів.  Кошториси  та  штатні  розклади,
бухгалтерські  звіти.  Документи  місцевого  комітету  і  профкому.  Списки  і  характеристики
лікарів-фтизіатрів.

Харківський обласний клінічний онкологічний диспансер

Ф. Р-6232, 333  од. зб., 1945–1975 рр. Описи.

Створений згідно з наказом облвідділу охорони здоров’я від 12 вересня 1945 р.  як
організаційно-методичний  і  лікувально-консультативний  центр,  як  клінічна  база
кафедри онкохірургії Харківського інституту удосконалення лікарів.

Накази  Міністерства  охорони  здоров’я  УРСР,  облздроввідділу,  головного  лікаря
диспансеру.  Плани  протиракових  заходів.  Звіти  про  роботу.  Протоколи  нарад  лікарів-
онкологів,  протиракової  комісії.  Огляд  діяльності  онкологічної  мережі.  Аналіз  пізньої
діагностики  захворювань  жіночої  статевої  сфери.  Довідки  про  онкологічну  допомогу
населенню, про захворювання раком прямої кишки. Документи (довідки, відомості, доповіді)
про  стан  онкологічної  та  лікувально-діагностичної  допомоги  населенню,  обслідування
роботи диспансеру. Відгуки на методичні рекомендації з діагностики та лікування раку, нові
вітчизняні  препарати  в  онкології  (1975).  Діаграми  росту  захворювань  раком.  Статистичні
звіти. Кошториси, штатні розклади, фінансові звіти. Документи з відбудови та реконструкції
диспансеру (1949)

Харківський міжобласний лікувальний пансіонат  онкологічних хворих відділу
охорони здоров’я виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-3998, 73  од. зб., 1944–1950 рр. Описи.

Утворений  у  1943  р.  на  підставі  наказу  Наркомату  охорони  здоров’я  УРСР  та
Харківського облвідділу охорони здоров’я як Харківський міжобласний лікувальний
пансіонат.
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Направляв  хворих  у  відповідні  стаціонари  області,  забезпечував  амбулаторною
допомогою, лікуванням, консультаціями, ортопедичним взуттям, протезами.
Згідно  з  розпорядженнями  Міністерства  охорони  здоров’я  УРСР  від  13  листопада
1948 р.  реорганізований у міжобласний лікувальний пансіонат онкологічних хворих.
Ліквідований 1 липня 1950 р. згідно з наказом Харківського обласного відділу охорони
здоров’я від 30 червня 1950 р.

Директиви  і  накази  Міністерства  охорони  здоров’я  УРСР,  постанови  Харківської
міськради,  накази  обласного  відділу  охорони  здоров’я,  пансіонату.  Звіти  про  діяльність.
Статистичні  відомості.  Книги  реєстрації  хворих  пансіонату.  Річні  звіти  фінансово-
господарської діяльності, кошториси пансіонату та капітального будівництва. Списки, анкети
і  автобіографії  працівників  пансіонату,  акти перевірки  військовозобов'язаних і  їх  особисті
картки, особисті рахунки.

Обласний  госпіталь  для  інвалідів  Вітчизняної  війни  відділу  охорони  здоров’я
Харківського облвиконкому

Ф. Р-5905, 215  од. зб., 1946–1969 рр. Опис.

Створений 5 березня 1946 р. на базі госпіталю № 3294 як республіканський щелепно-
лицьовий  госпіталь  для  інвалідів  Вітчизняної  війни.  Згідно  з  Постановою  Ради
Міністрів  СРСР від  15  березня  1948  р.  реорганізований  в  обласний  госпіталь  для
інвалідів Вітчизняної війни.

Накази та рішення міськвиконкому і облздороввідділу про діяльність госпіталю. Звіти про
лікувальну  роботу.  Стислий  аналіз  роботи  госпіталю  за  1941–1946  рр.  Протоколи
виробничих  нарад.  Листування  з  Міністерством  охорони  здоров’я  СРСР,  УРСР  про
реорганізацію  госпіталю.  Статистичні  звіти.  Кошториси,  штатні  розклади,  звіти  про
фінансово-господарську діяльність. Документи профкому.

Туберкульозний госпіталь інвалідів Вітчизняної війни відділу охорони здоров’я
Харківського облвиконкому

Ф. Р-5930, 363  од. зб., 1946–1966 рр. Опис.

Створений 25 січня 1946 р. на базі евакогоспіталю № 3481. Підпорядкований відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз легенів та кістковий туберкульоз.

Директиви  Міністерства  охорони  здоров’я  СРСР,  рішення  облвиконкому.  Накази
облздороввідділу,  інструктивні  вказівки  щодо  медичного  обслуговування  інвалідів
Вітчизняної  війни.  Протоколи  загальних  зборів  робітників  і  службовців.  Річний  план
лікування інвалідів Вітчизняної війни. Статистичні звіти з праці, звіт з лікувальної роботи.
Доповідь  начальника  госпіталю  про  охорону  здоров’я  медичних  працівників.  Штатні
розклади  і  кошториси,  бухгалтерські  звіти,  акти  перевірок  контрольно-ревізійним
управлінням Міністерства фінансів УРСР. Протоколи засідань профспілкового комітету.
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Будинок  матері  та  дитини  відділу  охорони  здоров’я  виконавчого  комітету
Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-4716, 86  од. зб., 1945–1955 рр. Опис.

Створений згідно з наказом облвідділу охорони здоров’я від 2 січня 1945 р. № 45.
Ліквідований згідно з наказом облвідділу охорони здоров’я від 16 грудня 1955 р.
Приймав  та  утримував  матерів-одиночок  з  новонародженими  дітьми  до
працевлаштування матерів і оформлення дітей до дитячих установ.

Накази, розпорядження і директиви Харківського обласного відділу охорони здоров’я,
накази по будинку. Кошториси та штатні розклади, бухгалтерські звіти. Заяви робітників та
службовців про прийом на роботу та звільнення, відомості нарахування заробітної плати.

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-5514, 464  од. зб., 1943–1960 рр. Описи.

Створена у листопаді  1930 р. як Харківська міжрайонна санітарно-протиепідемічна
станція  міськздороввідділу,  з  1934  р.–облздороввідділу.  У  травні  1938  р.
реорганізована у Харківську обласну санітарно-епідеміологічну станцію.
Здійснювала  санітарний  нагляд  за  проведенням  санітарно-гігієнічних  і  санітарно-
протиепідемічних  заходів,  вивчала  санітарний  стан  території  області,  інфекційні  і
професійні захворювання, розробляла та здійснювала відповідні заходи.

Постанови Ради Міністрів УРСР, Наркомату (Міністерства) охорони здоров’я СРСР,
УРСР.  Постанови,  накази  облвиконкому,  облвідділу  охорони  здоров’я.  Протоколи  нарад
працівників  санітарно-епідеміологічних  станцій,  надзвичайних  протиепідеміологічних
комісій  районів  області  (1951,  1952),  нарад  товариства  епідеміологів,  інфекціоністів  і
мікробіологів,  нарад  лікарів  з  поліпшення  протиепідеміологічної  роботи.  Плани  заходів
попередження і  боротьби з  паразитарними тифами,  протиепідемічні  заходи.  Кон'юнктурні
огляди,  звіти  епідеміологічної  роботи,  протиепідемічні  заходи,  дезінфекційну  роботу,
епідеміологічний  стан,  проведення  заходів  щодо  боротьби  з  малярією,  гельмінтозами.
Довідки  про  епідемічний  стан  області,  про  виконання  урядових  рішень  з  поліпшення
санітарної роботи, про стан боротьби зі сказом у районах області (1951). Доповіді про стан
дезінфекції  при  скарлатині,  про  санітарну  охорону  атмосферного  повітря,  про  гігієнічну
охорону атмосферного  повітря,  про гігієнічну  оцінку  житлового колгоспного  будівництва;
пояснювальна записка гігієнічного обґрунтування до проекту регулювання річок м. Харків і
будівництва  водосховищ  на  них  (1956).  Наукові  праці  “Санітарний  режим  ділянки
Сіверського  Дінця  від  села  Кочеток  до  Святогорського  будинку  відпочинку”  (1948),
“Дослідження річки Сіверський Донець у районах Харківської області” (1948–1950). “Про
гігієнічну оцінку харківських водоймищ як фактору відпочинку і оздоровлення трудящих”
(1953).  “Харчові  токсикоінфекції  грипоподібного  характеру”  (1955).  Акти  розслідувань
харчових  отруєнь,  випадків  захворювань  дифтерією,  професійних  отруєнь  і  постанови
головного  лікаря  по  результатах  досліджень.  Порівнювальні  показники  на  захворювання
малярією,  висновки  санітарно-епідеміологічної  станції  по  проектах  типового  будівництва,
програми і  картки  обслідування  сільського житлового будівництва в області  (1949,  1950),
господарсько-економічна  характеристика  області  (1957).  Хіміко-бактеріологічні  аналізи
показників  при  дослідженні  річки  Сіверський  Донець  (1949).  Списки  об’єктів  для
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паспортизації ставків, водоймищ, картки санітарно-топографічних обстежень ставків області
(1949), схематичні карти районів області (1950), анкети опитування населення для вивчення
водоймищ області (1950). Акти про збитки, заподіяні санітарним установам області під час
тимчасової  німецько-фашистської  окупації  (1943).   Кошториси,  штатні  розклади,
бухгалтерські звіти.

           Санітарно-епідеміологічні станції в районах області

2 фонди, 87  од. зб., 1944–1954 рр. Описи.

Створені до 1941 р. Відновили діяльність у 1943 р.
Розробляли і  проводили санітарно -  протиепідеміологічні  заходи на території  свого
району.

Постанови  і  накази  Міністерства  охорони  здоров’я  УРСР  (ф.Р-5271),  обласного  і
районних  відділів  охорони  здоров’я.  Протоколи  нарад  з  питань  епідемічних  захворювань
(ф.Р-5271).  Санітарні  паспорти  джерел  водопостачання  загального  користування,  шкіл  і
молочних  ферм,  аналізи  води  (ф.Р-4794,  1949,  1950).  Плани  протиепідемічних  і
протималярійних заходів (ф.Р-5271), річні звіти про діяльність. Бухгалтерські звіти, штатні
розклади (ф.Р-5271), кошториси. Тарифікаційні відомості медичних працівників (ф.Р-5271).

Дергачівська, ф.Р-4794, 18 од. зб., 1944–1950 рр.
Краснокутська, ф.Р-5271, 69 од. зб., 1946–1954 рр.

Санітарно-епідеміологічна  станція  відділу  охорони  здоров’я  Харківського
міськвиконкому

Ф. Р-4655, 1097  од. зб., 1935–1936; 1939; 1943–1980 рр. Описи.

Створена  у  1917  р.  Перебувала  у  віданні  Харківського  міського  відділу  охорони
здоров’я. Мала відділи: епідемічний, харчовий, промисловий, житлово-комунальний,
санітарно-бактеріологічну  лабораторію,  загальний  відділ,  бухгалтерію.  Проводила
протиепідемічні  заходи,  контролювала  санітарний  стан  житлово-комунальних,
харчових та інших об’єктів.

Постанови, накази Харківського міськздороввідділу. Постанови, розпорядження головного
санітарного лікаря міста. Протоколи виробничих нарад, нарад санітарних лікарів, лікарів
гігієни праці,  комунальної  гігієни,  лікарів  житлово-комунальних,  промислових об’єктів,
засідань  лабораторної  ради.  Плани  роботи  і  звіти  міської  та  районних  санітарно-
епідеміологічних станцій з промислово-санітарного нагляду; рецензії лабораторії на річні
звіти  районних  лабораторій.  Довідки,  інформації  про  санітарно-епідемічну  роботу,
захворювання,  санітарний  стан  умов  праці  на  підприємствах,  харчових  і  житлово-
комунальних  об’єктів  міста,  про  виконання  плану  природоохоронних  заходів  по  місту
(1976–1979), охорони атмосферного повітря (1978), про роботу шкіл передового досвіду.
Документи з науково-практичної роботи станції (1980), з експертизи харчових підприємств
міста  (1976).  Аналіз  захворювань  по  районах  міста;  кон’юнктурний  огляд  епідемічних
захворювань; акти обстежень професійних отруєнь і захворювань на підприємствах, карти
епідеміологічних досліджень хворих на токсоплазмоз, малярію; хворих на інвазії, що рідко
зустрічаються  (1980),  інші  захворювання.  Статистичні  звіти  про  рух  гострозаразних
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захворювань, протиепідемічні заходи, інше. Кошториси та штатні розписи, бухгалтерські
звіти. Профспілкові документи.

Харківська  міська  протималярійна  станція  відділу  охорони  здоров’я
Харківського міськвиконкому

Ф. Р-6380, 143  од. зб., 1939–1941; 1943–1954 рр. Описи.

Створена 1922 р.  у зв’язку із  збільшенням захворювань малярією населення міста.
Проводила заходи з ліквідації джерел інфекції, керувала лікувально-профілактичними
заходами  щодо  боротьби  з  малярією,  глистяними  захворюваннями.  Мала  відділи:
епідеміологічний, гідротехнічний, гельмінтологічний, ентомологічний.
У  грудні  1954  р.  згідно  з  розпорядженням  Міністерства  охорони  здоров’я  УРСР
реорганізована у відділення при міськсанепідемстанції.

Постанови,  накази  Міністерства  охорони  здоров’я  СРСР,  УРСР,  облздороввідділу,
міськздороввідділу. Накази по станції. Протоколи виробничих нарад, загальноміських нарад
маляріологів.  Плани,  звіти  про  проведення  протималярійних  робіт;  про  роботу  станції,
захворювання  малярією;  епідеміологічні  кон’юнктури  станції  із  захворювань  малярією.
Матеріали  науково-практичних  доповідей,  семінарів  при  станції,  рекогносцировочного
дослідження протималярійної осушувальної системи, з крупної та дрібної протималярійної
гідротехніки (1944, 1945), про курси механізаторів-боніфікаторів (1946, 1948). Листування з
різними  установами  щодо  проведення  протималярійних  заходів.  Бухгалтерські  звіти,
баланси,  кошториси  і  штатні  розписи,  акти  інвентаризації.  Особові  справи  робітників,
відомості нарахування заробітної плати.

Мереф’янська  меліоративно-протималярійна  виробнича  дільниця  відділу
комунального господарства Мереф’янської міської ради депутатів трудящих

Ф. Р-5115, 133  од. зб., 1932–1941; 1944–1953 рр. Описи.

Створена до 1941 р. Харківською обласною малярійною станцією. Згідно з Наказом
Харківського облвиконкому від 19 червня 1951 р. передана у відання комунального
відділу  Мереф’янської  міськради.  Ліквідована  наказом  відділу  комунального
господарства від 10 березня 1953 р.
Постанови,  рішення  облвиконкому  Харківського  райвиконкому,  Мереф’янської

міськради.  Положення  про  виробничу  дільницю  Харківської  обласної  малярійної  станції
(1948,  1951).  Протоколи  санітарно-технічної  ради  Харківського  облздороввідділу  (1940),
нарад  у  міськплані  з  питань  протималярійних  робіт  у  Харкові  (1940).  Плани
протималярійних робіт,  заходів  з оздоровлення у малярійному відношенні Миропільського
району  Сумської  області  (1950),  Дергачівського  району  (1951).  Річні  технічні  звіти  про
виконані роботи, виконання гідротехнічних робіт, гідрогеологічні дослідження Безлюдівської
осушувальної  системи.  Матеріали  суцільних  досліджень  водних  об’єктів  районів  області,
детального  дослідження  торф'яного  родовища  “Комарівка”  Липоводолинського  району
Сумської  області  (1946);  висновки  перевірки  виконання  об’єктів  проектно-дослідницьких
робіт Безлюдівської осушувально-протималярійної системи (1951). Креслення Мереф’янської
осушувальної  системи  (1953),  водних  об'єктів  Ізюмського  району  (1946,  1953),  земляних
робіт на балці Пісочинського будинку відпочинку Харківського району (1953), осушувальної
системи “Ракитне”  (1953),  проектного  завдання  по річці  Бессарабка  (1948),  осушувальної
системи  Сичівського  і  Глибокого  Яру  Комінтернівського  району  (1948–1949),  схема-план
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Новомерчанського  державного  районного  господарства  (1953),  схема  захисної  оздоровчої
зони селища Есхар (1953). Карти області з проведення протималярійних робіт (1930–1940).
Проект  протималярійних гідротехнічних заходів  по балці  “Залютине”  Ленінського  району
(1948), регулювання річки Мерефа (1948), гідравлічних робіт заплави річки Ржавчик (1940).
Технічний проект відновлення і реконструкції Безлюдівської осушувальної протималярійної
системи  Харківського  району  (1949),  проект-схема  осушувальної  системи  на  Іванівці  у
Харкові (1953). Ентомологічний опис водного фактора Лозівського району (1950), водоймищ
Тростянецького  району  Сумської  області  (1950),  струмків  Харківської  області  (1935).
Безлюдівського болота (1953), радгоспу “Олексіївський” (1949), Мереф’янської осушувальної
системи (1949). Кошториси і  штатні  розписи, бухгалтерські звіти,  акти ревізій,  договори і
акти на виконання робіт (1940).

Радянські лікарні м. Харків та повітів Харківської губернії

7 фондів, 29  од. зб., 1921–1922 рр. Описи.

Точні  дати  діяльності  не  встановлені.  Діяли  в  системі  губернського,  Харківського
міського, повітових та районних відділів охорони здоров’я.

Накази Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР (ф.Р-3877) та головних лікарів
з питань основної діяльності та особового складу. Накази по польовому запасному госпіталю
№  561  (ф.Р-2523).  Протоколи  загальних  зборів  працівників  лікарні  (ф.Р-4436),  засідань
комісії з надання допомоги голодуючим (ф.Р-4436, 1922). Протоколи нарад при завідуючому
відділом охорони здоров’я (ф.Р-3877, 1922).  Листування з губвідділом охорони здоров’я з
питань основної діяльності і особового складу, постачання продуктів (ф.Р-903, ф.Р-904, ф.Р-
2523,  ф.Р-3877,  ф.Р-4436).  Штатні  розписи  (ф.Р-903,  ф.Р-904).  Відомості  про рух хворих,
історії  хвороб  (ф.Р-904,  ф.Р-3877,  ф.Р-4436).  Списки  працівників  лікарень,  відомості
нарахування заробітної плати (ф.Р-903, ф.Р-904, ф.Р-3877, ф.Р-4436).

Лікарні м. Харків
10-а, ф.Р-903, 3 од. зб., 1921–1922 рр.

29-а, ф.Р-4436, 11 од. зб., 1921–1922 рр.
33-а, ф.Р-904, 4 од. зб., 1921 р.
38-а, ф.Р-906, 1 од. зб., 1921–1922 рр.
52-а, ф.Р-907, 1 од. зб., 1921–1922 рр.

Лікарні повітів
1-а Зміївського повітового відділу охорони здоров’я, 
ф.Р-3877, 6 од. зб., 1922 р.
2-а Куп’янського повітового відділу охорони здоров’я, 
ф.Р-2523, 3 од. зб., 1921–1922 рр.

4-а медична консультація Харківського губернського відділу охорони здоров’я

Ф. Р-915, 7  од. зб., 1921–1922 рр. Опис.

Початок діяльності – 1920 р. Дата ліквідації не встановлена.

Розпорядження,  накази,  циркуляри,  інструкції  губздороввідділу.  Листування  з
губздороввідділом з господарських питань, особового складу. Статистичні відомості про рух

  У фонді є  земська карта Сумського повіту Харківської губернії за 1871 р.
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персоналу,  хворих.  Штатні  розписи. Документи  по  будівлі  консультації.  Відомості  про
розподіл продуктів харчування. Книга реєстрації хворих. Список працівників.

Евакоприйомник  для  дітей  Поволжя  ім.  Конкордії  Самойлової  Харківського
губернського відділу охорони здоров’я

Ф. Р-912, 16  од. зб., 1921–1922 рр. Опис.

Створений у серпні 1921 р. на базі 775-го зведеного польового запасного госпіталю. 
Ліквідований на початку 1923 р.

Накази з основної діяльності та особового складу.

Будинок відпочинку Харківського окружного відділення профспілки робітників 
харчової та смакової промисловості 

Ф. Р-3813, 4  од. зб., 1928–1929 рр. Опис.

Дати діяльності не встановлені.

Тарифні угоди.  Акти інвентаризації  майна.  Раціонні  картки відпочиваючих та  статистичні
звіти  про  них.  Відомості  нарахування  заробітної  плати  працівникам  будинку  відпочинку.
Авансові звіти. Списки відпочиваючих.

Будинок відпочинку Харківського обласного комітету профспілки працівників вищої
школи та наукових установ

Ф. Р-3820, 6  од. зб., 1936–1938 рр. Опис.

Функціонує з 1 січня 1936 р.

Циркуляри,  інструкції  ВЦРПС.  Накази  директора  будинку  відпочинку.  Господарсько-
фінансові  плани;  звіти  про  діяльність.  Заключний  баланс  по  капіталовкладеннях  і
пояснювальна записка до нього. Кошториси. Службові записки. Особові рахунки.

Рогозянський дитячий санаторій Харківського обласного комітету товариства „Друзі 
дітей”

Ф. Р-1494, 15  од. зб., 1928–1935 рр. Опис.

Дати діяльності не встановлені.

Протоколи  засідань  Харківського  окружного  правління  товариства  “Друзі  дітей”,
адміністративно-педагогічних нарад. Кошториси витрат і фінансові звіти установ Харківсько-
го  окружного  правління  товариства  «Друзі  дітей».  Розрахункові  документи  санаторію.
Фінансові  зобов’язання  співробітників.  Акт  санітарно-епідемічного  обстеження  санаторію
(1930). Списки відпочиваючих дітей, заяви про надання путівок, путівки, характеристики на
дітей.
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Харківська  губернська  рада  фізичної  культури  і  спорту  при  Харківському
губернському виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів

Ф. Р-3835, 17  од. зб., 1923–1925 рр. Опис.

Заснована згідно з постановою Харківського губвиконкому 2 серпня 1923 р.
Керувала  справою  фізичного  виховання  трудящих  губернії.  Складалася  з  секцій:
організаційно-адміністративної, наукової, лікарсько-контрольної, агітаційно-освітньої
і спортивно-технічного комітету. Припинила діяльність  1925 р. у зв’язку з ліквідацією
губернії.

Протоколи  засідань  губернської  ради  фізкультури  і  спорту,  науковоі,  лікарсько-
контрольної,  агітаційної  секції  ради.  Звіт  про  діяльність  губернської  ради  фізичної
культури  (1923).  Програма  науково-учбової  секції.  Листування  з  дитячими  будинками,
школами фабрично-заводського учнівства, загальними школами про фізкультурну роботу.
Протоколи  загальних  зборів  спортивного  товариства  “Штурм”  (1924).  Відомості  про
педагогів і інструкторів з фізкультури.

Рада  фізичної  культури  при  Харківському  окружному  виконавчому  комітеті  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-2786, 244 од. зб., 1924–1930 рр. Опис.

Заснована на підставі постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету
від  4  жовтня  1923  р.  про  місцеві  ради  фізичної  культури  трудящих  УСРР.  Через
відповідні  секції  керувала  справою  фізичного  виховання  трудящих  округу.  Була
підпорядкована Вищій раді фізичної культури і Харківському окружному виконавчому
комітету. Припинила діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Накази по окружній раді фізичної культури (1926, 1927). Протоколи засідань президії,
нарад і пленумів окружної ради фізичної культури, засідань Всеукраїнського спортивно-
технічного  комітету,  організаційно-агітаційної  колегії,  пленуму  Всеукраїнського
стрілецького  комітету,  спортивних  секцій,  фізкультурної  конференції  харківських  вузів
(1929–1930),  засідань  колегій  спортивних  суддів,  окружної  колегій  з  вербування  до
військових шкіл.  Плани роботи президії  окружної ради фізичної  культури,  звіти про її
роботу.  Інструкції,  положення  про  спортивні  змагання,  проведення  секційних  занять,
проведення обліку фізичного розвитку учнів шкіл.  Програма з гімнастики Харківських
курсів  з  підготовки  інструкторів  фізкультурних  змагань.  Акти  обстеження  шкіл
фабрично-заводського  навчання  з  фізкультурної  роботи.  Відомості  про  кількість
фізкультурників  по  Харківському  округу  (1927).  Списки  футбольних  команд,  гравців,
інструкторів  фізкультури,  які  брали  участь  в  окружній  спартакіаді  (1929).  Послужні
списки працівників ради, відомості нарахування заробітної плати.
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Комітет фізичної культури і спорту виконавчого комітету Харківської обласної ради 
депутатів трудящих 

Ф. Р-5756, 769  од. зб., 1939–1941; 1943–1959, 1969–1971 рр. Описи.

Створений  згідно  з  постановою  президії  Харківського  облвиконкому  в  1936  р.  як
сектор фізкультури і спорту при обласному відділі охорони здоров’я. Перетворений у
комітет  фізичної  культури і  спорту  при облвиконкомі  22  травня 1954 р.  Припиняв
діяльність з березня 1959 р. до січня 1969 р., функції передані обласній раді спілки
спортивних  товариств  і  організацій.  Відновив діяльність  13  січня  1969 р.  згідно  з
постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1968 р.
Займався  укріпленням  і  розвитком  фізичної  культури  і  спорту,  керував  діяльністю
органів  фізичної  культури області,  підготовлював кваліфіковані  кадри для роботи у
фізкультурних колективах, майстрів спорту, спортсменів-розрядників.

Накази  комітету.  Плани  роботи  організацій  фізичної  культури  і  спорту,  розвитку
самодіяльного фізкультурного руху і таблиці контрольних цифр руху, плани будівництва
спортивних  споруд,  план  підготовки  фізкультурних  організацій  області  до  святкування
Всесоюзного  дня  фізкультурника  (1940).  Річні  звіти  про  роботу  комітету.  Протоколи
засідань комітету, нарад представників міського і районних комітетів фізичної культури і
спорту,  учбово-методичних  конференцій  з  питань  фізичної  культури і  спорту  в  вузах  і
школах.  Типове  положення  про  обласний  комітет  фізкультури  і  спорту  (1940),  про
Всесоюзну спартакіаду учнів вузів і технікумів фізичної культури (1946), положення про
обласні  спортивні  змагання  (1941,  1944),  6-місячні  курси  підготовки  інструкторів
фізкультури (1945).  Статут і учбова програма Харківського технікуму фізичної культури
(1947, 1948). Довідка про підсумки роботи установ фізичної культури і спорту області, про
результати перевірок стану фізкультурно-масової і спортивної роботи обласних рад ДСТ,
шкіл.  Матеріали  про  відновлення  діяльності  спортивних  товариств  (1944),  про  стан
лижного  спорту  (1941),  результати  змагань  з  різних  видів  спорту.  Таблиці  рекордів
спортсменів області (1949), списки спортивних товариств області, акти реєстрації нових
спортивних досягнень на всесоюзних, республіканських і обласних змаганнях, паспорти
низових фізкультурних колективів  області,  паспорти спортивних споруд області,  картки
обліку фізкультурних споруд області (1940), відомості про кількість мисливців в області
(1940). Статистичні і фінансові звіти, кошториси, штатні розписи.

Харківський міський комітет фізичної культури і спорту виконавчого комітету 
Харківської міської ради депутатів трудящих

Ф. Р-2753, 1293  од. зб., 1929–1936; 1944–1969 рр. Описи.

Створений у 1923 р. як міська рада фізкультури і спорту. У 1934 р. перейменований у
міський комітет у справах фізкультури і спорту. До 1941 р. перебував - Вищої ради
фізичної  культури,  у  1953–1954  рр.  -  міськздороввідділу,  з  червня  1954  р.   -
Харківського міськвиконкому. У січні 1959 р. комітет реорганізований у міську раду
союзу спортивних товариств  і  організацій УРСР, яка перейменована у Харківський
міський комітет фізкультури і спорту на підставі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 17 жовтня 1968 р.
Керує  через  відповідні  секції  справою  фізичного  виховання  в  установах,
підприємствах  і  навчальних  закладах  міста,  у  1930–1932  рр.  керував  низовими
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ланками  фізкультури  в  селах  радгоспах,  колгоспах,  які  знаходились  на  території
міської ради.

Накази ради (1932–1936) та комітету; постанови про проведення фізкультурних заходів,
документи Харківської окружної ради фізичної культури (1929). Плани робіт і звіти про
діяльність  комітету.  Звіти  про  роботу  фізкультурних  організацій  Харкова  (1931–1932),
добровільних спортивних товариств, районних комітетів у справах фізкультури і спорту,
інститутів і технікумів. Протоколи засідань секретаріату і президії міської ради фізичної
культури  і  комітету,  фізкультурних  секцій,  нарад  інструкторів  фізкультури.  Рапорти  і
листування про проведення фізкультурної  роботи у школах і  про здачу норм на значок
ГПО. Стенограми урочистого засідання фізкультурних організацій Харкова (1932), наради
майстрів  спорту  й  активу  фізкультурників  (1936).  Тези  до  науково-дослідних  робіт  з
питань  фізичної  підготовки  (1932).  Програми,  афіши,  тези  доповідей на  фізкультурних
святах.  Акти  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими  окупантами  спортивним
організаціям Харкова (1944).

Харківська обласна рада союзу спортивних товариств і організацій

Ф. Р-5757, 699  од. зб., 1959–1968 рр. Описи.

Створена на базі ліквідованого комітету фізичної культури і спорту 5 березня 1959 р.
згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 лютого 1959 р. Займалася
масовим розвитком  фізичної  культури  і  спорту,  керувала  діяльністю фізкультурних
організацій  області,  готувала  кваліфіковані  кадри  для  роботи  у  фізкультурних
колективах, майстрів спорту. Припинила діяльність згідно з постановою ЦК КПРС та
Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1968 р.

Розпорядження  ради.  Положення  про  змагання  з  різних  видів  спорту.  Річні  звіти  про
роботу  ради.  Протоколи  засідань  президії  обласної  ради.  Матеріали  установчої
конференції  ради  (1959),  конференції  обласної  секції  з  футболу  про  проведення  і
результати  змагань.  Інформація  про  організацію  рибальської  спортивної  секції  (1959).
Статистичні звіти.

Комітети фізкультури і спорту та ради союзу спортивних товариств і організацій 
виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих

4 фонди, 122 од. зб., 1945–1956; 1959–1962 рр. Описи.

Створювались  при  райвиконкомах  як  комітети  фізкультури  і  спорту.  Перебували  у
віданні райвиконкомів і обласного комітету у справах фізичної культури і спорту. У
серпні 1953 р. передані у відання Харківського облздороввідділу, з травня 1954 р. – у
відання обласного комітету у справах фізичної культури і спорту. У 1959 р. районні
комітети перейменовані у районні ради союзу спортивних товариств і організацій на
підставі  постанови  ЦК  КПРС  і  Ради  Міністрів  СРСР  від  9  січня  1959  р.
Вільхуватський  комітет  ліквідований  20  лютого  1957  р.,  Старосалтівська  рада  –  1
лютого 1963 р. у зв’язку з ліквідацією районів.
Займалися  розвитком  фізичної  культури  і  спорту,  організацією  змагань,  доповідей,
лекцій з питань фізкультури і спорту, підготовкою кадрів.
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Накази, розпорядження комітетів у справах фізкультури і спорту при Раді Міністрів СРСР,
УРСР, обласного комітету у справах фізкультури і спорту. Протоколи засідань районних
комітетів,  президій,  конференцій,  звітно–виборчих зборів  колективів  фізичної  культури,
протоколи змагань  на першість  товариств.  Річні  та  квартальні  плани роботи,  календарі
спортивних заходів. Звіти про роботу, про проведення змагань, кросів і спартакіад. Списки
учасників  змагань  на  першість  товариств,  облікові  картки  фізкультурників-розрядників
(ф.Р-5701, 1954, 1956). Статистичні звіти. Кошториси і штатні розписи.

Вільхуватський, ф.Р-5311, 34 од. зб., 1951–1956 рр.
Лозівський, ф.Р-5701, 59 од. зб., 1948–1956 рр.
Нововодолазький, ф.Р-4955, 7 од. зб., 1945–1951 рр.
Старосалтівська, ф.Р-5094, 22 од. зб., 1959–1962 рр.

Обласні ради добровільних спортивних товариств (ДСТ)

16 фондів, 3210  од. зб., 1943–1973 рр. Описи.

Засновувались і ліквідувались на підставі постанов Всесоюзного комітету у справах
фізкультури і спорту, Секретаріату і президії ВЦРПС. Перебували у віданні обласних
комітетів  профспілок  як  масові  громадські  організації,  які  створювали  колективи
фізкультури на підприємствах, установах, організовували спортивні клуби, спортивні
змагання,  займалися  підготовкою  і  перепідготовкою  фізкультурних  організаторів,
громадських інструкторів, тренерів.
ДСТ “Авангард” створене 30 жовтня 1957 р. на базі ДСТ “Будівельник”, “Буревісник”,
“Енергія”,  “Торпедо”,  “Харчовик”,  “Червоний  прапор”  як  територіальне  спортивне
товариство, яке об’єднує  робітників, службовців промисловості і будівництва.
ДСТ  “Будівельник”  створене  1  березня  1947  р.  Перебувало  у  віданні  профспілки
робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Припинило існування,
як самостійне і об’єднане з  ДСТ  “Авангард” 30 жовтня 1957 р.
ДСТ “Буревісник” створене 1936 р.; у 1950 р. об’єднане з ДСТ “Молнія”,  1 червня
1955 р.  об’єднане з ДСТ “Іскра”,  “Медик”,  “Наука”,  “Труд”;  ліквідоване 30 жовтня
1957 р.; створене 17 грудня 1957 р.
ДСТ “Врожай” створене у 1945 р. (до 1948 р. ДСТ “Колос”); об’єднане з ДСТ “Зоря” у
1948  р.;  перебувало  у  віданні  профспілки  робітників  і  службовців  сільського
господарства  і  заготівлі;  припинило  існування,  як  самостійне,  і  об’єднане  з  ДСТ
“Колгоспник” 25 травня 1956 р.
ДСТ  “Енергія”  створене  20  червня  1953  р.  на  базі  ДСТ  “Сталінець”,  “Молнія”.
Перебувало у віданні профспілки робітників електростанцій і електропромисловості,
припинило існування, як самостійне, і об’єднане з ДСТ “Авангард” 30 жовтня 1957 р.
ДСТ “Іскра” створене у 1944 р. (до 1951 р. ДСТ “Більшовик”), перебувало у віданні
профспілки  робітників  початкової  і  середньої  школи;  ліквідоване,  як  самостійне,  і
об’єднане з ДСТ “Буревісник” 1 червня 1955 р.
ДСТ “Колос” створене 19 серпня 1950 р. (до 1969 р. ДСТ “Колгоспник”), перебувало у
віданні профспілки працівників сільського господарства.
ДСТ “Локомотив” створене у 1936 р.,  перебувало  у віданні  профспілки  робітників
залізничного транспорту.
ДСТ  “Машинобудівник”  створене  у  1950  р.,  перебувало  у  віданні  профспілки
робітників машинобудування, припинило існування, як самостійне, і об’єднане з ДСТ
„Торпедо” 1 січня      1953 р.
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ДСТ “Медик” створене у 1936 р. (до 1947 р. ДСТ “Здоров’я”), перебувало у віданні
профспілки медичних працівників, припинило існування, як самостійне і об’єднане з
ДСТ “Буревісник” 18 квітня 1955 р.
ДСТ  “Молнія”  створене  у  1936  р.,  перебувало  у  віданні  профспілки  працівників
зв’язку,  припинило  існування,  як  самостійне,  і  об’єднане  з  ДСТ  “Буревісник”  15
квітня 1950 р.
ДСТ “Наука” створене у 1936 р., перебувало у віданні профспілки працівників вищої
школи і наукових установ; ліквідоване, як самостійне і об’єднане з ДСТ “Буревісник”
18 квітня 1955 р.
ДСТ “Спартак” створене 19 квітня 1935 р. як Всесоюзне добровільне фізкультурно-
спортивне  товариство  промислової  кооперації,  реорганізоване  у  профспілково-
кооперативне добровільне спортивне товариство у квітні 1960 р.
ДСТ “Торпедо” створене 1 січня 1953 р. на базі ДСТ “Машинобудівник”, “Салют”,
“Трактор”;  перебувало  у  віданні  профспілки  робітників  машинобудування.
Ліквідоване як самостійне, і об’єднане з ДСТ “Авангард” 30 жовтня 1957 р.
ДСТ “Труд” створене у 1944 р., перебувало у віданні профспілки робітників місцевої
промисловості;  ліквідоване як самостійне і об’єднане з ДСТ “Буревісник” 1 червня
1955 р.
ДСТ “Харчовик”  створене  у  1932  р.,  перебувало  у  віданні  профспілки  робітників
харчової промисловості; ліквідоване як самостійне і об’єднане з ДСТ “Авангард” 30
жовтня 1957 р.

Постанови,  рішення,  накази,  циркуляри,  директиви  Президії,  Секретаріату  ВЦРПС,
президії Всесоюзної та Української рад ДСТ, Всесоюзного комітету з фізкультури і спорту.
Постанови, рішення, накази, розпорядження облвиконкому, обласного і міського комітетів
фізкультури  і  спорту,  обласної  ради  профспілок.  Постанови,  накази,  розпорядження
обласних  рад  ДСТ.  Статути  ДСТ.  Положення  про  змагання,  товариські  зустрічі,  про
комплексний територіальний клуб (ф.Р-5983, 1958), Всесоюзний огляд-конкурс колективів
ДСТ “Наука” (ф.Р-4605, 1952); програми змагань, підготовки суддів. Протоколи засідань
президії,  оргбюро,  оргкомітетів,  пленумів,  конференцій  обласних  рад  ДСТ.  Протоколи
нарад  тренерів  ДСТ  “Іскра”,  “Спартак”  (ф.Р-4612,  1945,  ф.Р-5931,  1952);  протоколи
методичних  нарад  ДСТ “Наука”,  “Труд”  (ф.Р-4605,  ф.Р-4611).  Методичні  матеріали  на
допомогу колективам фізкультури. Плани робіт оргбюро і обласних рад ДСТ, підготовки
спортсменів-розрядників.  Звіти,  довідки та інформація  про діяльність  ДСТ, спортивних
секцій, шкіл, спартакіад, спортивно-масових змагань, підготовки значкістів і спортсменів,
аналіз  роботи  ДСТ.  Звіти,  довідки  про  будівництво,  наявність  спортивних  споруд,  їх
паспорти.  Доповідь  про  учбово-спортивну  роботу  ДСТ  “Іскра”  (ф.Р-4612,  1947),  про
діяльність  ДСТ  “Буревісник”  (ф.Р-4610,  1949),  доповідь  інструктора  альпінізму  про
підготовку висотної експедиції  на пік Леніна (ф.Р-5983, 1962). Матеріали з підготовки і
виховання спортивних кадрів, з проведення міжнародних зустрічей з футболу (ф.Р-5989,
1960);  з  проведення  турніру  з  міжнародних  шашок  на  звання  майстра  спорту  СРСР з
шашок (ф.Р-5983, 1961); про Кримський гірський маршрут, його організацію (ф.Р-4605,
1952);  туристичний  похід  до  Саян  (ф.Р-4605,  1956);  про  роботу  різних  спортсекцій,
спортклубів,  спартакіад,  проведення  спортивних  змагань.  Листування  з  різними
установами з питань фізкультурно-масової роботи. Результати проведення змагань з різних
видів  спорту,  таблиці  рекордів  ДСТ,  книга  реєстрації  призів,  які  були  отримані
спортсменами ДСТ “Спартак” (ф.Р-5931, 1948–1959). Грамоти і дипломи спортсменів ДСТ
“Іскра”  (ф.Р-4612,  1954).  Акти  про  збитки,  заподіяні  під  час  тимчасової  німецько-
фашистської  окупації  ДСТ  “Спартак”  (ф.Р-5931,  1944).  Статистичні  відомості  про
діяльність ДСТ. Бюджет,  кошториси і  штатні  розписи.  Бухгалтерські  звіти,  акти ревізій
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фінансово-господарської  діяльності.  Особові справи співробітників ДСТ (ф.Р-4605, ф.Р-
4609, ф.Р-4611, ф.Р-5025). Списки співробітників і членів ДСТ (ф.Р-4605, 1944–1945, 1952;
ф.Р-4609,  1944),  спортсменів-розрядників;  листки з  обліку  кадрів  ДСТ “Торпедо”  (ф.Р-
5027, 1956). Відомості нарахування заробітної плати, особові рахунки (ф.Р-4606, ф.Р-4610,
ф.Р-4611, ф.Р-4612, ф.Р-5024, ф.Р-5025, ф.Р-5028).

“Авангард”, ф.Р-5983, 313 од. зб., 1958–1964 рр.
„Блискавка” (“Молния”),  ф.Р-4609, 36 од. зб., 1944–1950 рр.
“Будівельник”, ф.Р-5024, 74 од. зб., 1947–1956 рр.
“Буревісник”, ф.Р-4610, 527 од. зб., 1944–1956 рр., 1958–1968 рр.
“Врожай”, ф.Р-4666, 155 од. зб., 1945–1955 рр.
“Енергія”, ф.Р-5028, 57 од. зб., 1953–1956 рр.
“Іскра”, ф.Р-4612, 236 од. зб., 1943–1955 рр.
“Колос”, ф.Р-5766, 431 од. зб., 1950–1973 рр.
“Локомотив”, ф.Р-5980, 82 од. зб., 1952–1969 рр.
“Машинобудівник”, ф.Р-5026, 9 од. зб., 1950–1953 рр.
“Медик”, ф.Р-4606, 102 од. зб., 1944–1955 рр.
“Наука”, ф.Р-4605, 162 од. зб., 1944–1955 рр.
“Спартак”, ф.Р-5931, 636 од. зб., 1944–1970 рр.
“Торпедо”, ф.Р-5027, 34 од. зб., 1954–1956 рр.
“Труд”, ф.Р-4611, 249 од. зб., 1944–1955 рр.
“Харчовик”, ф.Р-5025, 107 од. зб., 1946–1956 рр.
                          
Відділення Всесоюзного акціонерного товариства з іноземного туризму в СРСР
(ВАТ  „Інтурист”)  по  Харківській  області  Головного  упрівління  з  іноземного
туризму при Раді Міністрів СРСР

Ф.Р-6108 ,481 од.зб., 1941, 1943-1971 рр. Опис

Установа утворена у лютому 1931 р. як Харківська контора Державного акціонерного
товариства  з  іноземного  туризму  в  СРСР  .  З  1941  р.  –  це  Харківське  відділення
Всесоюзного акціонерного товариства з іноземного туризму в СРСР (ВАТ „Інтурист”)
Народного комісаріту зовнішньої торгівлі СРСР (з 1946 р. – Міністерства ). З грудня
1954 р. до 26 липня 1957 р. замість відділення ВАТ „Інтурист” в Харкові діяв готель
„Інтурист”  з  функціями відділення,  після чого відділення було відновлено в складі
Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР . З травня 1964 р. діє  в системі Головного
управління з іноземного туризму при Раді Міністрів СРСР.

Накази  Головного  управління  з  іноземного  туризму  при  Раді  Міністрів  СРСР
(1965 – 1971), правління ВАТ „Інтурист” (1965 – 1970) та розпорядження по Харківському
відділенню  (1944,  1945,  1955,  1961).  Положення  про  відділення  (1957)  та  про  готель
„Інтурист”  (1969).  Протоколи адміністративно-технічних нарад при керівництві  відділення
(1943,  1944,  1946,  1949  –  1957,  1963,  1968  –  1971),  виробничих  нарад  працівників
підвідомчих підприємств (1945). Економічні огляди та показники господарської діяльності
відділення  (1944  –  1949,  1954  –  1957),  звіт  бюро  подорожей  про  роботу  (1946).  Плани
торгово-експлуатаційної  діяльності  відділення  (готелю)  (1944  –  1971).  Акти  про  збитки,
заподіяні окупантами будівлям готелю та автобази відділення       (1943). Акт державного
приймання нового приміщення готелю „Інтурист” від 30 листопада 1964 р. Штатні розписи
та кошториси адміністративно-господарських видатків (1943 – 1971). Статистичні та текстові
звіти про роботу з кадрами (1944 -1947, 1955 – 1971). Документи про вивчення іноземних мов

696



співробітниками відділення              ( плани, звіти, кошториси ) (1953 – 1971). Протоколи
загальних  профспілкових  зборів  і  конференцій  (1950  –  1971);  протоколи  профспілкових
зборів з обговорення звернень і починів підприємств СРСР з питань поліпшення методів і
форм  роботи  (1944,  1947);  протоколи  звітно-виборчих  зборів  первинних  організацій
Червоного Хреста та       ДТСААФ (1953). Протоколи засідань місцевого комітету профспілки
відділення  (1952  –  1971).  Документи  (угоди,  акти,  листування)  про  соцзмагання  (1945  –
1971);  списки  ударників  комуністичної  праці,  відомості  про їх  роботу  (1963,  1968,  1969).
Книги реєстрації іноземних туристів та спеціалістів, що мешкали в готелі „Інтурист”(1962
-1971); книги відгуків іноземних та радянських громадян, що мешкали в готелі „Інтурист”
(1944, 1965 – 1971).
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Розділ 17. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ УСТАНОВИ

Харківський  ордена  “Знак  Пошани”  державний  науково-дослідний  інститут
метрології Державного комітету стандартів при Раді Міністрів СРСР

Український  науково-дослідний  інститут  природних  газів  Всесоюзного
промислового об`єднання з добування газу 

Всесоюзний науково-дослідний та проектний інститут з очищення технологічних
газів,  стічних  вод  і  використання  вторинних  енергоресурсів  підприємств  чорної
металургії  (ВНДПІчорметенергоочищення)  Управління  енергетичних  служб  та
організацій Міністерства чорної металургії СРСР

Український  науково-дослідний  інститут  вогнетривів  (УНДІВ)  Всесоюзного
промислового об`єднання з вироблення вогнетривких матеріалів  Міністерства  чорної
металургії СРСР

Закрите  акціонерне  товариство  „Український  науково-дослідний,  проектно-
конструкторський  та  технологічний  інститут  електротермічного  обладнання”
(УкрНДІЕлектротерм)

Дослідна  станція  з  наукової  організації  виробництва  і  його  обслуговування  в
металообробній  промисловості  (ДСНОВО)  Народного  комісаріату  важкої
промисловості УСРР

Український науково-дослідний інститут металів Головного технічного управління
Міністерства чорної металургії СРСР

Харківська нормативно-дослідна станція Народного комісаріату чорної металургії
СРСР

Український  науково-дослідний  і  конструкторський  інститут  хімічного
машинобудування  (УкрНДІХіммаш)  Державного  комітету  хімічного  та  нафтового
машинобудування при Держплані СРСР

Філія  Центрального  науково-дослідного  інституту  технології  машинобудування
Управління  металургії  Міністерства  важкого,  енергетичного  та  транспортного
машинобудування СРСР

Всесоюзний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут технології
електромашинобудування  (ВНДІТЕлектромаш)  Технічного  управління  Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР

Східне  відділення  Українського  науково-дослідного  інституту  механізації  та
електрифікації  сільського  господарства  Південного  відділення  Всесоюзної  академії
сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна

Український  науково-дослідний  інститут  сільськогосподарського
машинобудування (УкрНДІСГОМ) Міністерства тракторного та сільськогосподарського
машинобудування УРСР

Всесоюзний  науково-дослідний  і  проектно-конструкторський  інститут
промислових  гідроприводів  та  гідроавтоматики  (ВНДІГідропривід)  Технічного
управління Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР

Всесоюзний  науково-дослідний,  проектно-конструкторський  та  технологічний
інститут  низьковольтового  апаратобудування  (ВНДІ  Електроапарат)  Головного
управління  з  виробництва  низьковольтної  апаратури  Міністерства  електротехнічної
промисловості СРСР

Харківська  філія  інституту  автоматики  Головного  технічного  управління
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР

Український  державний проектний  та  науково-дослідний  інститут  комунальних
споруд міст Міністерства комунального господарства УРСР



Державний  науково-дослідний  та  проектний  інститут  основної  хімії  (НІОХІМ)
Всесоюзного об`єднання содової  промисловості  Міністерства  хімічної  промисловості
СРСР

Український  ордена  „Знак  Пошани”  науково-дослідний  вуглехімічний  інститут
Управління коксохімічного виробництва Міністерства чорної металургії СРСР

Всесоюзний науково-дослідний інститут організації  виробництва і  праці  чорної
металургії  (ВНДІОЧормет)  Технічного  управління  Міністерства  чорної  металургії
СРСР

Харківський державний ордена Трудового Червоного Прапору науково-дослідний
та проектний інститут металургійної промисловості (Діпросталь) Головного управління
з проектування підприємств чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР

Український  науково-дослідний  інститут  харчової  промисловості  Головного
управління  пивоварної  та  безалкогольної  промисловості  Міністерства  харчової
промисловості СРСР

Український  науково-дослідний  інститут  масложирової  промисловості
Міністерства харчової промисловості СРСР

Всесоюзний  науково-дослідний  інститут  організації  та  механізації  шахтного
будівництва  Головного  управління  капітального  будівництва  Міністерства  вугільної
промисловості СРСР

Український науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.     О. Н.
Соколовського  Південного  відділення  Всесоюзної  ордена  Леніна  академії
сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна

Український  науково-дослідний  інститут  лісового  господарства  та
агролісомеліорації Міністерства лісового господарства УРСР

Інститут генетики та селекції Академії наук УРСР
Український ордена Леніна науково-дослідний інститут рослинництва, селекції та

генетики  ім.  В.  Я.  Юр`єва  Південного  відділення  Всесоюзної  академії
сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна

Експериментальна  станція  Українського  інституту  рослинництва,  с.  Огульці
Валківского району

Науково-дослідний ордена Трудового Червоного Прапору інститут тваринництва
лісостепу  та  полісся  УРСР  Південного  відділення  Всесоюзної  академії
сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна

Український  науково-дослідний  інститут  птахівництва  Міністерства  сільського
господарства УРСР, ст. Борки Південної залізниці

Український  науково-дослідний  інститут  овочівництва  та  баштанництва
Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна

Українська  дослідна  станція  шовківництва  Головного  управління
сільськогосподарських наук Міністерства сільського господарства УРСР

Центральна  науково-дослідна  станція  дубового  шовкопряду  Міністерства
сільського господарства УРСР, м. Мерефа

Український  науково-дослідний  інститут  експериментальної  ветеринарії
Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна

Харківський  науково-дослідний  інститут  гігієни  праці  та  професійних
захворювань Міністерства охорони здоров`я УРСР

Лабораторія  охорони  праці  Всесоюзного  науково-дослідного  інституту  охорони
праці

Центральний науково-дослідний інститут експертизи працездатності та організації
праці інвалідів Міністерства соціального забезпечення УРСР
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Науково-дослідна санітарно-гігієнічна лабораторія Міністерства охорони здоров`я
УРСР

Харківський  науково-дослідний  інститут  медичної  радіології  Міністерства
охорони здоров`я УРСР

Науково-виробничий  радіологічний  центр  “Норма” Міністерства  України  у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Харківський  науково-дослідний  хіміко-фармацевтичний  інститут  Головного
управління  промисловості  готових  лікарських  засобів  Міністерства  медичної
промисловості СРСР

Харківський  науково-дослідний  інститут  ендокринології  та  хімії  гормонів
Міністерства охорони здоров`я УРСР

Харківський науково-дослідний інститут мікробіології, вакцин та сироваток ім. І.
І. Мечникова Міністерства охорони здоров`я УРСР

Харківський науково-дослідний інститут дерматології та венерології Міністерства
охорони здоров`я УРСР

Харківський  науково-дослідний  інститут  загальної  та  невідкладної  хірургії
(ХНДІЗНХ) Міністерства охорони здоров`я УРСР

Харківський науково-дослідний інститут протезування, ортопедії та травмотології
ім. професора М. І. Ситенка Міністерства охорони здоров`я УРСР

Український науково-дослідний інститут очних захворювань ім. професора Л. Л.
Гіршмана Міністерства охорони здоров`я УРСР

Харківський  науково-дослідний  інститут  неврології  та  психіатрії  Міністерства
охорони здоров`я УРСР

Харківський науково-дослідний інститут охорони здоров`я дітей та підлітків ім. Н.
К. Крупської Міністерства охорони здоров`я УРСР

Харківський науково-дослідний інститут судової експертизи                         ім.
заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції УРСР

Харківська філія науково-дослідного інституту мовознавства при Всеукраїнській
Академії наук

Обласна  дорожня  науково-дослідна  станція  дорожнього  відділу  Харківського
облвиконкому (ОДНДС)
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Розділ 17. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ УСТАНОВИ

Харківський ордена “Знак Пошани” державний науково-дослідний інститут метрології
Державного комітету стандартів при Раді Міністрів СРСР

Ф. Р–6183, 655  од. зб., 1941–1975 рр. Описи.

Згідно  з  Постановою  Уряду  від  30  серпня  1922  р.  заснована  Українська  Головна
Палата (УГП) Головної Палати СРСР на базі Перевірочної Палати мір та вагів, яка
була  організована  у  вересні  1901 р.  в  м.  Харків.  У 1931 р.  УГП перейменована  в
Український  Комітет  стандартизації,  а   1933  р.  –  в  Науково-дослідний  інститут
метрології та стандартизації.  1935 р. одержав назву Український НДІ метрології. У
1937  р.  УНДІМ  реорганізується  в  Харківський  державний  інститут  мір  та
вимірювальних приладів при РНК СРСР.
З  1953  р.  до  1970  р.  підпорядковувався:  Головній  Палаті  мір  та  вимірювальних
приладів  Міністерства  фінансів  СРСР  (1953–1954),  Комітету  стандартів,  мір  та
вимірювальних приладів при РМ СРСР (1954–1963), Держкомітету стандартів, мір та
вимірювальних приладів  ВРНГ СРСР (1963–1965),  Держкомітету стандартів  мір та
вимірювальних приладів при РМ СРСР (1965–1970).
Згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 29 листопада 1966 р. № 914 інститут
перейменовано в Харківський державний науково-дослідний інститут метрології. З 9
листопада 1970 р. підпорядковувався Держкомітету стандартів при РМ СРСР.
Згідно  з  Указом  Президії  Верховної  Ради  СРСР  від  29  серпня  1970  р.  інститут
нагороджений орденом “Знак Пошани”.

Постанови  та  накази  Держкомітету  стандартів  СРСР,  інших  вищих  установ  і
директора  інституту  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  вченої  ради,  науково-
технічних  нарад,  бюро  раціоналізації,  експертних  комісій,  місцевкому.  Перспективні,
науково-технічні та науково-дослідні, тематичні, фінансові плани. Наукові роботи, доповіді
співробітників. Звіти інституту. Кошториси та штатні розклади.

Український  науково-дослідний  інститут  природних  газів  Всесоюзного
промислового об`єднання з видобутку газу 

Ф. Р-6405, 515  од. зб., 1959–1975 рр. Описи.

Згідно з Постановою ЦК КПРС та РМ СРСР від 15 серпня 1958 р. № 935в м. Харків
організована Українська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту природних
газів Головного управління газової промисловості при РМ СРСР.
Займалась  науково-дослідними  роботами  в  галузі  розвідки,  геології,  видобування,
транспортування та переробки газу.
Згідно з наказом Державного виробничого комітету газової промисловості СРСР від
10 лютого   1965 р.  № 107 філія  реорганізована  в  Український науково-дослідний
інститут  природних  газів  (УкрНДІГаз),  який  з  2  жовтня  1965  р.  підпорядкований
Міністерству  газової  промисловості  СРСР,  а  з  28  травня  1971  р.  –  Виробничому
об`єднанню  “Укргазпром”  того  ж  міністерства.  16  липня  1974  р.  інститут
перепідпорядковано Всесоюзному промисловому об`єднанню з видобування газу.

Накази директора інституту. Протоколи засідань вченої ради та місцевкому. Тематичні,
науково-дослідні та фінансові плани. Звіти, штатні розклади та кошториси витрат інституту.
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Всесоюзний науково-дослідний та проектний інститут з очищення технологічних
газів, стічних вод і використання вторинних енергоресурсів підприємств чорної
металургії  (ВНДПІчорметенергоочищення)  Управління  енергетичних  служб  та
організацій Міністерства чорної металургії СРСР

Ф. Р-6349, 412 од. зб., 1966–1975 рр. Описи.

1 січня  1967 р.  в  м.  Харків  розпочав  діяльність  Всесоюзний науково-дослідний та
проектний  інститут  з  очищення  технологічних  газів,  стічних  вод  та  використання
вторинних  енергоресурсів  підприємств  чорної  металургії  Головного  управління
енергетичних служб та організацій Міністерства чорної металургії СРСР на підставі
наказу Міністерства чорної металургії СРСР від    9 серпня 1966 р. № 432. З 1 жовтня
1975  р.  підпорядкований  Управлінню  енергетичних  служб  та  організацій  цього  ж
міністерства.

Наказ міністра чорної металургії СРСР від 9 серпня 1966 р. № 432 про організацію
інституту та його філії. Накази та розпорядження директора інституту. Протоколи засідань
науково-технічної  ради,  технічних  нарад  та  місцевкому.  Тематичні,  проектно-дослідні,
науково-дослідні плани. Звіти, кошториси витрат, штатні розклади інституту та його філії.

Український  науково-дослідний  інститут  вогнетривів  (УНДІВ)  Всесоюзного
промислового  об`єднання з  вироблення  вогнетривких  матеріалів  Міністерства
чорної металургії СРСР

Ф. Р-6128, 371  од. зб., 1927–1964 рр. Описи.

На підставі  Постанови  ВРНГ УСРР від  31  жовтня  1927  р.  у  м.  Харків  засновано
Науково-дослідний інститут силікатної промисловості, який у травні 1933 р. згідно з
наказом Наркомату важкої промисловості СРСР отримав назву: Український науково-
дослідний  інститут  вогнетривів.  У  1941–1943  рр.  мав  назву:  Всесоюзний  науково-
дослідний  інститут  вогнетривів.  Перебував  у  віданні  Наркомату  чорної  металургії
СРСР, знаходився у м. Свердловськ.
 1943  р.  утворено  Харківське  відділення  інституту,  а  в  червні  1944  р.  інститут
реевакуйовано  до  Харкова,  де  він  отримав  назву:  Український  науково-дослідний
інститут вогнетривів.

Положення про інститут (1942, 1954). Накази та розпорядження директора інституту з
основної діяльності. Протоколи засідань вченої ради, технічних нарад та науково-технічних
конференцій. Науково-дослідні, координаційні та фінансові плани. Звіти, кошториси витрат,
та штатні розклади інституту.

Закрите  акціонерне  товариство  „Український  науково-дослідний,  проектно-
конструкторський  та  технологічний  інститут  електротермічного  обладнання”
(УкрНДІЕлектротерм)

2 фонди, 720  од. зб., 1957–2000 рр. Описи.

20 лютого 1957 р. на підставі наказу міністра електротехнічної промисловості СРСР
від  21  січня  1957  р.  №  17  було  організоване  Особливе  конструкторське  бюро  з
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проектування  електропечей  (ОКБ)  Центрального  конструкторського  бюро  тресту
„Електропіч” Міністерства електротехнічної промисловості СРСР.
З  1957  р  підпорядковувалось  Відділу  нової  техніки  та  науково-дослідних  робіт
Держплану Ради Міністрів УРСР, а з 1958 р. – Харківському Раднаргоспу. В квітні
1963  р.  передано  Держкомітету  з  електротехніки  при  Держплані  СРСР  та
перейменоване  у  Харківське  спеціальне  конструкторське  бюро  електротермічного
обладнання.
Після 1963 р. неодноразово змінювало назву та підпорядкування.
29 жовтня 1991 р. установа отримала назву: Український науково-дослідний проектно-
конструкторський  та  технологічний  інститут  електротермічного  обладнання
Держкомітету  України  з  оборонної  промисловості  і  машинобудування
(УкрНДІЕлектротерм).
З 14 січня 1992 р. – це орендне підприємство „УкрНДІЕлектротерм”, на базі якого 28
лютого 1996 р. розпочало діяльність ЗАТ “Український науково-дослідний, проектно-
конструкторський та технологічний інститут електротермічного обладнання”.
У 2002 р. наукова та виробнича діяльність товариства припинена.

Накази  керівних  установ  та  директора  інституту.  Протоколи  засідань  науково-
технічних рад, правління та спостережної ради. Тематичні плани відділів та інституту. Звіти
про роботу інституту. Наукові роботи та статті співробітників. Штатні розклади та  баланси. 

Орендне підприємство “Український науково-дослідний, проектно конструкторський
та технологічний інститут електротермічного обладнання” (УкрНДІЕлектротерм),  ф.
Р-6416, 648 од. зб., 1957–1996 рр. 
Закрите  акціонерне  товариство  “Український  науково-дослідний,  проектно-
конструкторський  та  технологічний  інститут  електротермічного  обладнання”
(УкрНДІЕлектротерм), ф. Р-6509, 72 од. зб., 1996–2000 рр.

Дослідна  станція  з  наукової  організації  виробництва  і  його  обслуговування  в
металообробній  промисловості  (ДСНОВО)  Народного  комісаріату  важкої
промисловості УСРР

Ф. Р–4368, 142  од. зб., 1928–1933 рр. Опис.

Заснована на підставі Постанови президії Вищої ради народного господарства УСРР
від 13 червня 1928 р. для вивчення систем організації окремих ділянок виробництва в
металообробній промисловості.
З 1932 р. підпорядковувалась Наркомату важкої промисловості УСРР.
Припинила діяльність у лютому 1934 р.

Положення  про  дослідну  станцію  і  відомості  про  її  організацію.  Накази  і
розпорядження  директора  станції.  Протоколи  засідань  науково-технічної  ради.  Тематичні
плани  і  матеріали  до  них.  Лекції  з  питань  раціоналізації  виробництва.  Листування  з
підприємствами  Харкова  про  наукову  організацію  виробництва.  Перелік  і  короткий  зміст
праць,  виданих дослідною станцією (1930–1932).  Звіти про роботу і  матеріали обстежень
станції.
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Український  науково-дослідний  інститут  металів  Головного  технічного
управління Міністерства чорної металургії СРСР

Ф. Р–6198, 482  од. зб., 1957–1971 рр. Описи.

Український  науково-дослідний  інститут  металів  Наркомату  важкої  промисловості
СРСР  заснований у Харкові на підставі постанови РНК УСРР від 30 жовтня 1928 р.
Інститут  займався  науковими  розробками  в  галузі  високо-економічних  гнучких
профілів прокату.
З 1933 р. підпорядковувався Наркомату чорної металургії СРСР.
З  1949  до  1965  рр.  підпорядковувався:  Міністерству  металургійної  промисловості
СРСР  (1949–1951),  Міністерству  чорної  металургії  УРСР  (1951–1957),  Держплану
СРСР (1957–1965). З               22 листопада 1965 р. підпорядковувався Головному
технічному управлінню Міністерства чорної металургії СРСР.

Накази, постанови та розпорядження Держплану СРСР, інших установ та директора
інституту.  Протоколи  засідань  вченої  ради,  нарад  при  директорі  інституту  та  місцевкому.
Тематичні,  координаційні,  фінансові  плани  та  плани  з  праці.  Наукові  роботи  та  доповіді
співробітників. Звіти, кошториси витрат та штатні розклади.

Харківська нормативно–дослідна станція Народного комісаріату чорної металургії 
СРСР

Ф. Р-1933, 73  од. зб., 1939–1941 рр. Опис.

Утворена 28 листопада 1939 р. Проводила роботу з організації праці і виробничих 
процесів на підприємствах нерудної промисловості.
Ліквідована згідно з розпорядженням НК чорної металургії СРСР від 19 липня 1941 р.

Накази по станції. Тематика, плани робіт станції і матеріали до них (1940). Програма
робіт на 1941 р. Доповідні записки про виконання тематичних планів. Протоколи виробничих
нарад станції. Креслення. Справа про ліквідацію станції.

Український  науково-дослідний  і  конструкторський  інститут  хімічного
машинобудування  (УкрНДІХіммаш)  Державного  комітету  хімічного  та
нафтового машинобудування при Держплані СРСР

Ф. Р–6129, 1198  од. зб., 1943–1976 рр. Описи.

Згідно з наказом Наркомату мінометного озброєння СРСР від 2 жовтня 1943 р. № 329
організована  Харківська  філія  науково-дослідного  інституту  (колишнього
експериментально-конструкторського  інституту)  хімічного  машинобудування,  який
під час окупації Харківської області був евакуйований до Москви.
Згідно з  наказом Міністерства  машинобудування СРСР від 9 липня 1957 р.  № 240
філія  реорганізована  в  Український науково-дослідний і  конструкторський інститут
хімічного машинобудування.
З 1946 до 1963 рр. перебував у складі Народного комісаріату (з 1946 р. – Міністерства)
машинобудування та приладобудування СРСР.
З 1963 р. – Держкомітету хімічного та нафтового машинобудування при Держплані
СРСР.
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Протоколи засідань  науково-технічної  ради  і  лабораторних  нарад.  Тематичні  плани
науково-дослідних робіт та звіти про їх виконання. Листування з установами про науково-
технічне співробітництво та участь інституту у всесоюзних виставках.

Філія Центрального науково-дослідного інституту технології  машинобудування
Управління  металургії  Міністерства  важкого,  енергетичного та  транспортного
машинобудування СРСР

Ф. Р – 6204, 172 од. зб., 1963–1970 рр. Описи.

Спеціальне  конструкторське  бюро  устаткування  (СКБУ)  організовано  згідно  з
Постановою Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1963 р. № 922 на базі Харківського
відділу  ЦКБ  Держплану  УРСР.  СКБУ  займалось  розробкою  нестандартного
устаткування  і  засобів  механізації  ливарних,  ковальських  і  машинобудівних
підприємств.  З  1966  р.  передано  у  відання  Управління  металургії  Міністерства
важкого, енергетичного та транспортного машинобудування СРСР.
Згідно з рішенням Колегії Держкомітету РМ СРСР з науки та техніки від 18 серпня
1970 р. № 44 з    1 січня 1971 р. СКБУ перейменоване у Філію Центрального НДІ
технології машинобудування.

Постанова Ради Міністрів УРСР про організацію СКБУ. Постанови і розпорядження
РМ  УРСР,  інших  установ  та  директора  СКБУ  з  питань  діяльності.  Протоколи  засідань
технічної  ради та місцевкому.  Тематичні,  перспективні,  фінансові плани та плани з праці.
Звіти, кошториси витрат та штатні розклади СКБУ.

Всесоюзний  науково-дослідний  та  проектно-конструкторський  інститут
технології  електромашинобудування  (ВНДІТЕлектромаш)  Технічного
управління Міністерства електротехнічної промисловості СРСР

Ф. Р- 6216, 424  од. зб., 1955–1970 рр. Описи.

На підставі наказу міністра електротехнічної промисловості СРСР від 23 листопада
1955 р. № 432 з 14 березня 1956 р. в м. Харків організовано Всесоюзний проектно-
технологічний  інститут  з  розробки  технології  та  організації  виробництва  в
електротехнічній  промисловості.  Згідно  з  наказом  Держплану  СРСР від  9  вересня
1957 р. № 988 інститут перейменовано у Всесоюзний НДІ технології електромашино -
та апаратобудування.
Згідно з наказом міністра електротехнічної промисловості СРСР від 30 березня 1966 р.
№ 120 інститут перейменовано у Всесоюзний НДІПКІ технології електромашино та
апаратобудування,  а  наказом  від  11  липня  1969  р.  №  275  одержав  найменування
Всесоюзний НД та ПКІ технології електромашинобудування.

Наказ  міністра  електротехнічної  промисловості  СРСР  про  організацію  інституту
(1955).  Накази  Міністерства  електротехнічної  промисловості  СРСР,  інших  установ  та
директора  інституту  з  основної  діяльності.  Тематичні  та  фінансові  плани  інституту  і
місцевкому.  Плани  та  програми  інституту  щодо  роботи  з  іноземними  державами.  Звіти,
кошториси та штатні розклади інституту та його філій.
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Східне  відділення  Українського  науково-дослідного  інституту  механізації  та
електрифікації  сільського  господарства  Південного  відділення  Всесоюзної
академії сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна

Ф. Р–6404 ,679 од. зб., 1944–1980 рр. Описи.

На підставі Постанови Раднаркому УРСР від 14 квітня 1944 р. № 354 з 3 травня 1944
р.  розпочала  діяльність  Харківська  науково-дослідна  станція  механізації  сільського
господарства  Українського  науково-дослідного  інституту  механізації  сільського
господарства Наркомату землеробства             (з 1946р. – Міністерства сільського
господарства) УРСР.
У липні  1964 р.  станція  перейменована  у Східне відділення Українського науково-
дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства.
З 16 січня 1970 р. відділення підпорядковувалось ВАСГНІЛ.
Згідно з Постановою РМ СРСР від 17 липня 1980 р. установа ліквідована.

Накази директора станції  з основної  діяльності.  Протоколи засідань вченої  ради та
місцевкому. Плани, звіти, кошториси та штатні розклади відділення і станції.

Український  науково-дослідний  інститут  сільськогосподарського
машинобудування  (УкрНДІСГОМ)  Міністерства  тракторного  та
сільськогосподарського машинобудування СРСР

Ф. Р-6131, 910 од. зб., 1956–1975 рр. Описи.

Згідно з Постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 18 травня 1956 р. № 673
організована  Українська  філія  Всесоюзного  науково-дослідного  інституту
сільськогосподарського  машинобудування  на  базі  спеціального  конструкторського
бюро при заводі ”Серп і Молот”.              З 10 липня 1957 р. філія підпорядкована
комісії Держплану при РМ УРСР.
Згідно з Постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 24 липня 1958 р. № 815
установа  реорганізована  в  Український  науково-дослідний  інститут
сільськогосподарського машинобудування.
 1963  р.  інститут  передано  у  відання  Держкомітету  автотракторного  та
сільськогосподарського машинобудування комісії Держплану при РМ СРСР, а з 1965
р. – Міністерства тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР.

Накази  Міністерства  сільського  господарства  СРСР  та  директора  заводу  “Серп  і
Молот” з організації філії (1956). Положення про філію. Постанови, розпорядження, накази
міністерств СРСР, директора інституту з питань діяльності. Тематичні, перспективні, наукові,
річні  виробничо-фінансові  плани  та  плани  з  праці.  Програми  і  методичні  вказівки  до
розробок наукових тем. Протоколи іспитів сільгоспмашин. Листування з міністерствами про
хід  науково-дослідних  робіт.  Звіти  з  основної  діяльності  інституту,  наукових  тем,
капітального будівництва, бухгалтерські звіти. Кошториси та штатні розклади інституту.
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Всесоюзний  науково-дослідний  і  проектно-конструкторський  інститут
промислових гідроприводів та гідроавтоматики (ВНДІ Гідропривід) Технічного
управління  Міністерства  верстатобудівної  та  інструментальної  промисловості
СРСР

Ф. Р- 6194, 720  од. зб., 1951–1973 рр. Описи.

На підставі розпорядження Ради Міністрів СРСР від 16 грудня 1950 р. № 20504-Р з 21
березня     1951  р.  організоване  Сьоме  спеціальне  конструкторське  бюро  (СКБ-7)
Міністерства верстатобудування СРСР.
Бюро займалось проектуванням нових електроприладів та гідравлічних пристроїв для
комплектації металорізальних верстатів і ковальсько-пресових машин.
З  1953 р.  перебувало  у  системі  Міністерства  верстатобудівної  та  інструментальної
промисловості СРСР.
Згідно  з  Постановою РМ СРСР від  14 серпня  1963 р.  на  базі  СКБ-7 організовано
Всесоюзний  науково-дослідний  і  проектно-конструкторський  інститут  промислових
гідроприводів та гідроавтоматики того ж Міністерства.

Накази Міністерства верстатобудування СРСР, інших установ та директора СКБ-7 з
основної діяльності. Зведені, тематичні, перспективні та фінансові плани. Протоколи засідань
технічних рад. Наукові роботи та доповіді співробітників. Звіти, кошториси штатні розклади
інституту.

Всесоюзний  науково-дослідний,  проектно-конструкторський  та  технологічний
інститут  низьковольтного  апаратобудування  (ВНДІ  Електроапарат)  Головного
управління  з  виробництва  низьковольтної  апаратури  Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР

Ф. Р-6223, 471  од. зб., 1958–1970 рр. Опис.

Згідно  з  Постановою  Харківського  Раднаргоспу  від  24  грудня  1958  р.  №  259
заснований науково-дослідний інститут з розробок електроприводів, електромашин та
електроапаратів  Управління  електротехнічної  промисловості  та  приладобудування
Харківського Раднаргоспу.
З  1963 р.  підпорядковувався:  Держкомітету  з  електротехніки  при Держплані  СРСР
(1963–1965), Міністерству електротехнічної промисловості СРСР (з 1965 р.)
Згідно з наказом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР від 10 вересня
1966 р. № 331 інститут перейменовано у Всесоюзний НД і ПКІ Електроапаратів. На
підставі наказу міністра електротехнічної промисловості СРСР від 16 червня 1969 р.
№ 252 отримав назву: Всесоюзний науково-дослідний, проектно-конструкторський та
технологічний інститут низьковольтного апаратобудування.

Постанова  Харківського  Раднаргоспу  про  організацію  інституту  (1958).  Накази
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР та інших установ з основної діяльності.
Тематичні  галузеві  та  фінансові  плани.  Звіти,  кошториси  витрат  та  штатні  розклади
інституту.
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Харківська  філія  інституту  автоматики  Головного  технічного  управління
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР

Ф. Р-196, 373  од. зб., 1960–1970 рр. Опис.

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1960 р. № 169 організована
Харківська філія інституту автоматики комісії Держплану РМ УРСР. Вона займалась
розробкою нових приладів та засобів автоматизації виробництва.
З  1961  до  1965  рр.  підпорядковувалась:  Головному  управлінню  важкого
машинобудування  Української  Ради  народного  господарства  (1961),  Технічному
управлінню  Ради  народного  господарства  Харківського  економічного
адміністративного  району  (1961–1965).  З  27  грудня  1965  р.  підпорядковувалась
Головному технічному управлінню Міністерства верстатобудівної та інструментальної
промисловості СРСР.

Накази  Держплану  УРСР,  інших установ  та  директора  філії  з  основної  діяльності.
Протоколи  засідань  науково-технічної  ради,  нарад  при  директорові  філії  та  місцевкому.
Розрахунки  економічної  ефективності  наукових  тем,  розроблених  в  інституті.  Звіти,
кошториси витрат та штатні розклади інституту.

Український державний проектний та науково-дослідний інститут комунальних
споруд міст Міністерства комунального господарства УРСР

Ф. Р-6420, 937  од. зб., 1944–1978 рр. Описи.

Згідно з постановою РНК УРСР від 12 травня 1944 р. № 465 в м. Харків створено
Державний  республіканський  трест  проектування  комунальних  споруд  України
Наркомату комунального господарства УРСР.
Трест  займався  складанням  проектних  завдань,  технічних  та  робочих  проектів
комунальних  споруд,  водопроводу,  каналізації,  теплофікації,  газифікації,
електрифікації, міського транспорту.
З  11  лютого  1950р.  переданий  у  відання  Управління  капітального  будівництва
Міністерства комунального господарства УРСР.
Згідно  з  постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від  23  травня  1950  р.  №  183  трест
реорганізовано  у  Державний  республіканський  проектний  інститут
„Укрдипрокомунбуд”  Міністерства  комунального  господарства  УРСР.  Згідно  з
Постановою Ради Міністрів СРСР від 6 квітня 1951 р. № 1137 інститут отримав назву:
Український Державний інститут проектування комунальних споруд міст УРСР.
2 квітня 1963 р. інститут отримав назву:  Український республіканський Державний
інститут з проектування комунальних споруд міст України. 14 лютого 1978 р. згідно з
Постановою Ради Міністерств УРСР від 31 січня 1978 р. № 74 інститут перетворено в
Український  державний  проектний  та  науково-дослідний  інститут  комунальних
споруд міст.

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про організацію тресту (1944). Постанови,
накази та розпорядження Міністерства комунального господарства, інших керівних установ і
директора  інституту  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  ради  наукової  організації
праці, технічних нарад та місцевкому. Тематичні, проектно-дослідні плани. Звіти, кошториси
та штатні розклади інституту.
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Державний науково-дослідний та проектний інститут  основної  хімії  (НІОХІМ)
Всесоюзного  об'єднання  содової  промисловості  Міністерства  хімічної
промисловості СРСР

Ф. Р-6143, 1358 од. зб., 1923, 1943–1970 рр. Описи.

Згідно з Постановою Раднаркому УСРР від 21 вересня 1923 р. № 52/262 в м. Харків
організовано  Український  державний  інститут  прикладної  хімії  Управління
уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР на Україні.
Згідно з розпорядженням РНК СРСР від 17 травня 1944 р. № 10747 на базі інституту
та  дослідної  станції  глибокого  охолодження  організовано  Всесоюзний  інститут
содової  промисловості  Головного  управління  содової  промисловості  Наркомату
хімічної промисловості СРСР.
Згідно з наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 22 червня 1956 р. №
370 інститут перейменовано в Науково-дослідний інститут основної хімії.
З  1959  р.  до  1966  р.  безпосередньо  підпорядковувався:  Головному  управлінню
основної  хімії  та  гірничо-хімічної  сировини  (1959–1964);  Управлінню  фосфорного
добрива та основної хімії Держкомітету хімічної промисловості при Держплані СРСР
(1964–1966).  З  1966  р.  перебував  у  віданні  Всесоюзного  об`єднання  содової
промисловості Міністерства хімічної промисловості СРСР.
Згідно з рішенням Держкомітету з координації науково-дослідних робіт СРСР від 30
квітня 1965 р. № 30 інститут був перейменований у Державний науково-дослідний та
проектний інститут основної хімії.

Постанова  РНК  УСРР  про  утворення  інституту  (1923).  Накази  та  розпорядження
директора  інституту  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  науково-дослідної  ради,
технічних нарад інституту. Тематичні та науково-дослідні плани. Наукові доповіді, анотації
науково-дослідних  робіт,  рецензії  на  наукові  праці.  Звіти,  кошториси  витрат  та   штатні
розклади інституту.

Український ордена „Знак Пошани” науково-дослідний вуглехімічний інститут
Управління коксохімічного виробництва Міністерства чорної металургії СРСР

Ф. Р-6137, 346  од. зб., 1938, 1941–1970 рр. Опис.

На підставі наказу Всесоюзного об`єднання коксохімічної промисловості СРСР від 2
березня       1931 р. № 56 засновано Український науково-дослідний вуглехімічний
інститут  Всесоюзного  об`єднання  коксохімічної  промисловості  Наркомату  важкої
промисловості  СРСР.  З  1937  р.  переданий  у  відання  Головного  управління
коксохімічної  промисловості  Наркомату  важкої  промисловості  СРСР  (з  1939  р.  –
Наркомату чорної металургії СРСР).
З  1948   до  1976  року  безпосередньо  підпорядкувався:  Міністерству  металургійної
промисловості СРСР (1948–1950), Міністерству чорної металургії УРСР (1950–1957),
Держплану УРСР (1957–1963), Держкомітету з чорної металургії СРСР (1963–1965),
Міністерству  чорної  металургії  СРСР  (1965–1976),  з  1976  р.  –  Управлінню
коксохімічного виробництва Міністерства чорної металургії СРСР.
Згідно з Указом Президії ВР СРСР від 2 липня 1980 р. інститут нагороджений орденом
„Знак Пошани”.
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Положення  про  інститут  (1938).  Накази  Міністерства  чорної  металургії  УРСР  та
інших  керівних  установ  з  питань  діяльності.  Протоколи  вченої  ради,  наукових  секцій  та
місцевкому  інституту.  Тематичні,  науково-дослідні,  перспективні  плани  та  плани  з  праці.
Пояснювальні  записки  до  тематичних  планів.  Протоколи,  інформації,  звіти  про  науково-
дослідне співробітництво інституту із закордонними країнами. Технічні умови на виконання
науково-дослідних робіт. Звіти інституту з основної діяльності. Кошториси витрат та штатні
розписи інституту.

Всесоюзний науково-дослідний інститут організації  виробництва і праці чорної
металургії  (ВНДІОЧормет)  Технічного  управління  Міністерства  чорної
металургії СРСР

Ф. Р-6185, 193 од. зб., 1933, 1937–1940, 1942–1971 рр. Опис.

 1931 р.  при  Всесоюзному  науковому  інженерно-технічному  товаристві  металургів
засновано  Спеціальне  науково-дослідне  бюро  організації  виробництва  чорної
металургії (ОРГЧормет), яке займалось організацією та раціоналізацією виробництва
чорної металургії і раціональною організацією праці на них.
З червня 1943 р. бюро передане у відання Наркомату чорної металургії СРСР.
Згідно з наказом Міністерства чорної металургії СРСР від 1 вересня 1956 р. № 292 на
базі  науково-дослідного  бюро  ОРГЧормет  та  лабораторії  організації  праці
Українського інституту металів засновано Всесоюзний НДІ організації виробництва і
праці чорної металургії (ВНДІОЧормет) Технічного управління Міністерства чорної
металургії СРСР.

Накази  Міністерства  чорної  металургії  СРСР  з  основної  діяльності.  Тематичні,
перспективні та фінансові плани. Документи про роботу інституту, творчі плани працівників.
Звіти, кошториси та штатні розклади інституту.

Харківський  державний  ордена  Трудового  Червоного  Прапору  науково-
дослідний  та  проектний  інститут  металургійної  промисловості  (Діпросталь)
Головного  управління  з  проектування  підприємств  чорної  металургії
Міністерства чорної металургії СРСР

Ф. Р-6022, 590  од. зб., 1937–1975 рр. Описи.

Інститут  засновано  в  лютому  1928  р.  як  Український  інститут  з  проектування
металургійних  заводів.  У  1930  р.  реорганізований  у  два  інститути:  Інститут  з
проектування  машинобудівних  заводів  та  Інститут  з  проектування  металургійних
заводів.  11  травня  1938 р.  інститути  знов  об'єднані  і  новий заклад  отримав  назву:
Державний інститут з проектування металургійних заводів та підприємств Наркомату
важкої промисловості СРСР, з 1939 р. – Наркомату  чорної металургії).
 1957  р.  підпорядкований  Держплану  СРСР.  Згідно  з  Постановою  Ради  Міністрів
СРСР від               16 серпня 1958 р. № 1099 інститут перейменовано у Харківський
державний науково-дослідний та проектний інститут металургійної промисловості.
З 1965 р. підпорядкований Головному управлінню з проектування підприємств чорної
металургії Міністерства чорної металургії СРСР.
Згідно з Постановою Президії Верховної Ради СРСР від 29 грудня 1977 р. інститут
нагороджено орденом Трудового Червоного Прапору.
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Статут  інституту  (1938).  Розпорядження  керівних  установ  та  накази  директора
інституту  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  науково-технічної  ради.  Тематичні
плани,  плани  розвитку  та  впровадження  нової  техніки.  Плани  з  праці.  Листування  з
установами  з  питань  діяльності.  Звіти,  кошториси  витрат  та  штатні  розклади  інституту.
Протоколи місцевого комітету профспілки.

Український  науково-дослідний  інститут  харчової  промисловості  Головного
управління пивоварної та безалкогольної промисловості  Міністерства харчової
промисловості СРСР

Ф. Р-6174, 406 од. зб., 1943–1971 рр. Описи.

Утворений на підставі Постанови РНК УРСР від 23 грудня 1929 р. як багатогалузевий
інститут  для  обслуговування  підприємств  пивоварної,  оцтової,  дріжджової,
кондитерської, борошномельної промисловості.
З  16  липня  1968  р.  підпорядкований  Головному  управлінню  пивоварної  та
безалкогольної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР.

Накази  Міністерства  харчової  промисловості  СРСР  та  інших  установ  з  питань
діяльності  інституту.  Протоколи  засідань  вченої  ради.  Тематичні  та  фінансові  плани
інституту. Звіти, зведення та довідки про роботу. Кошториси витрат та штатні розклади.

Український  науково-дослідний  інститут  масложирової  промисловості
Міністерства харчової промисловості СРСР

Ф. Р-6203, 190 од. зб., 1944–1971 рр. Описи.

Згідно з наказом Раднаркому УСРР у 1932 р. при Харківському хіміко-технологічному
учбовому  інституті  організовано  Український  науково-дослідний  інститут  жирів
Українського тресту масложирової промисловості. У грудні 1937 р. згідно з наказом
тресту інститут реорганізовано у Центральну науково-дослідну лабораторію (ЦНДЛ).
Згідно  з  наказом  Міністерства  продовольчих  та  промислових  товарів  УРСР від  27
лютого 1956 р.    № 188 ЦНДЛ з 1 червня 1956 р. реорганізована в Український НДІ
масложирової промисловості.
З 1966 р. інститут підпорядковувався Міністерству харчової промисловості СРСР.

Накази Міністерства харчової промисловості, інших установ та директора інституту з
основної діяльності. Протоколи засідань вченої ради. Тематичні, науково-дослідні, фінансові
плани та плани з праці. Звіти, кошториси витрат та штатні розклади  інституту.

Всесоюзний  науково-дослідний  інститут  організації  та  механізації  шахтного
будівництва  Головного  управління  капітального  будівництва  Міністерства
вугільної промисловості СРСР

Ф. Р-6149, 1442 од. зб., 1946–1970 рр. Описи.

Згідно з наказом Міністерства будівництва паливних підприємств СРСР від 27 липня
1946 р. № 176 засновано Всесоюзний державний інститут з проектування організацій
шахтного будівництва. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 24 липня
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1947 р. № 9815 інститут реорганізований у Всесоюзний науково-дослідний інститут
організації та механізації шахтного будівництва.
Постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1958 р. № 815 інститут
перейменовано в Український НДІ організації і механізації шахтного будівництва. В
квітні  1963  р.  інститут  отримав  назву:  Всесоюзний  НДІ  організації  та  механізації
шахтного  будівництва  Управління  з  проектування  підприємств  вугільної  і  шахтної
техніки Держкомітету паливної промисловості Держплану СРСР. 25 жовтня 1965 р.
інститут  передано  у  відання  Управління  капітального  будівництва  Міністерства
вугільної  промисловості  СРСР,  яке  27  грудня  1965  р.  перетворено  в  Головне
управління капітального будівництва.

Накази  Міністерства  будівництва  паливних  підприємств  СРСР  про  організацію
інституту.  Статут,  картка  державної  реєстрації  та  положення  про  інститут.  Накази
Міністерства  будівництва  паливних  підприємств  СРСР та  директора  інституту  з  основної
діяльності.  Протоколи вченої  ради, науково-технічних рад, технічних нарад та місцевкому
інституту.  Тематичні,  виробничі,  координаційні  та  фінансові  плани.  Акти  промислових
випробувань,  паспорти  інституту,  програми  науково-дослідних  робіт.  Плани  та  звіти  з
раціоналізації.  Статистичні,  виробничі  та  тематичні  звіти.  Кошториси  витрат  та  штатні
розклади інституту.

Український  науково-дослідний  інститут  ґрунтознавства  та  агрохімії
ім. О.Н. Соколовського Південного відділення Всесоюзної ордена Леніна академії
сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна

Ф. Р-6125, 701  од. зб., 1945–1970 рр. Описи.

Утворений  на  підставі  наказу  Міністерства  сільського  господарства  УРСР  від  19
травня 1956 р. на базі лабораторії ґрунтознавства Академії наук УРСР і біологічного
відділу  Кримської  філії  Академії  наук  УРСР  під  назвою  Український  науково-
дослідний  інститут  ґрунтознавства.  В  серпні  1959  р.  інституту  надано  ім`я  О.Н.
Соколовського.
Згідно з  наказом Міністерства  сільського господарства  УРСР від 4 лютого 1969 р.
перетворений в Український науково-дослідний інститут ґрунтознавства та агрохімії
ім.  О.Н.  Соколовського.  З  січня  1970  р.  підпорядкований  Південному  відділенню
ВАСГНІЛ.

Статут  інституту  (1960).  Накази  та  розпорядження  директора  інституту  з  питань
діяльності.  Протоколи,  стенограми  засідань  вченої  ради,  науково-методичних  комісій.
Перспективні  та  науково-дослідні  плани інституту.  Плани роботи аспірантури і  зональної
лабораторії.  Документи  про  діяльність  інституту  з  обстеження  ґрунтів,  підвищення  їх
родючості,  боротьби з  ерозією, складання зональних ґрунтових мап.  Звіти інституту,  його
відділів,  аспірантури,  лабораторії.  Кошториси  та  штатні  розклади  інституту.  Документи
лабораторії ґрунтознавства Академії наук УРСР (1945–1956).
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Український науково–дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації 
Міністерства лісового господарства УРСР

Ф. Р-1757, 374 од. зб., 1966–1971 рр. Описи.

Заснований у 1927 р. В період діяльності декілька разів змінював підпорядкування. З
29 липня 1961р.   переданий у відання  Міністерства  лісового господарства  УРСР і
отримав  назву  Український  науково-дослідний  інститут  лісового  господарства  та
агролісомеліорації.

Накази  вищих  установ  та  директора  інституту.  Протоколи  засідань  вченої  ради.
Тематичні плани науково-дослідної роботи інституту та його філій. Плани розвитку лісового
господарства  підлеглих  інституту  дослідних  станцій  та  плани  з  праці.  Звіти  з  основної
діяльності інституту. Штатні розклади, кошториси витрат інституту та дослідних станцій та
звіти про їх виконання Плани робіт, протоколи зборів, статзвіти про роботу місцевкому.

Інститут генетики та селекції Академії наук УРСР

Ф. Р-6068, 241  од. зб., 1946–1956 рр. Опис.
Інститут генетики та селекції  засновано Президією АН УРСР 21 грудня 1945 р. на
підставі Постанови РНК УРСР та ЦК КП(б)У від 20 жовтня 1945 р. № 1622.Фактична
діяльність інституту розпочалась з 1 липня 1946 р.
На підставі  постанови  ЦК КП України  та  РМ УРСР від 10 травня 1956 р.  № 524
інститут  ліквідовано.

Постанови  і  розпорядження  Президії  АН УРСР та  директора  інституту  з  основної
діяльності. Протоколи засідань вченої ради інституту. Тематичні, науково-дослідні та робочі
плани інституту. Виробничі програми експериментальної бази. Тези доповідей, наукові статті
працівників.  Акти  обстежень  інституту  комісіями  АН  УРСР.  Звіти  про  роботу  інституту,
лабораторій, експериментальної бази, фінансові звіти. Кошториси витрат та штатні розклади
інституту.

Український ордена Леніна науково-дослідний інститут рослинництва, селекції
та  генетики  ім.  В.Я.  Юр`єва  Південного  відділення  Всесоюзної  академії
сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна

Ф. Р-6070, 382  од. зб., 1956–1970 рр. Опис.

На підставі  Постанови РМ УРСР та ЦК КП України від 10 травня 1956 р. на базі
ліквідованих  інституту  генетики  і  селекції  Академії  наук  УРСР  та  Харківської
державної  селекційної  станції  засновано  Український  науково-дослідний  інститут
рослинництва, селекції та генетики. У 1959р. інститут нагороджено орденом Леніна.
1962  р.  інституту  надано  ім`я  В.Я.  Юр`єва.  З  січня  1970  р.  перебуває  у  віданні
Південного відділення ВАСГНІЛ.

 Документи до 1965 р. включно знаходяться в Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України, м. Київ.
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Статут  інституту  (1956).  Накази  та  розпорядження  директора  інституту  з  основної
діяльності. Перспективні науково-дослідні плани. Звіти, кошториси витрат, штатні розклади
інституту. Документи про діяльність місцевкому інституту.

Експериментальна станція Українського інституту рослинництва, с. Огульці 
Валківського району

Ф. Р-1920, 23  од. зб., 1930–1933 рр. Опис.

Заснована 1926 р. під назвою Українська станція Всесоюзного інституту прикладної 
ботаніки і нових наук. З 15 березня 1931 р. згідно з наказом Всесоюзного інституту 
рослинництва від              27 лютого 1931 р. передана Українському інституту 
рослинництва та існувала як Експериментальна станція.
Дата ліквідації не встановлена.

Виробничі плани роботи станції. Річний фінансовий звіт за 1931 р. Протоколи нарад 
наукових співробітників і загальних зборів працівників. Листування з Всесоюзним та 
Українським інститутами рослинництва й іншими установами з приводу наукових 
досліджень (1931).

Науково-дослідний ордена Трудового Червоного Прапору інститут тваринництва,
лісостепу  та  полісся  УРСР  Південного  відділення  Всесоюзної  Академії
сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна

Ф. Р–6184, 1834 од. зб., 1929–1930, 1938–1970 рр. Описи.

9 грудня  1929 р.  в  м.  Харків  розпочав  діяльність  Український  інститут  молочного
господарства,  створений  на  підставі  наказу  Наркомату  землеробства  УСРР  від  8
жовтня 1929 р. № 706/2594. Згідно з рішенням Президії ВАСГНІЛ від 15 травня 1930
р. інститут передано у її відання і  перейменовано в Південний інститут молочного
господарства. Згідно з наказом Наркомату земельних справ УСРР від 14 грудня 1934 р.
№  729  перейменований  у  Південний  науково-дослідний  інститут  великої  рогатої
худоби.  В квітні 1935 р. інститут реорганізовано;  до його складу увійшли декілька
науково-дослідних  інститутів  і  станцій.  Внаслідок  цього  інститут  отримав  назву
Український НДІ тваринництва Наркомату землеробства УРСР.
З 24 червня 1946 р. інститут підпорядковувався Міністерству тваринництва УРСР, а з
10 лютого 1947 р. – Міністерству сільського господарства УРСР. Згідно з Постановою
ЦК КПУ та РМ УРСР від 10 травня 1956 р. № 524 інститут перейменовано в НДІ
тваринництва  лісостепу  та  полісся  УРСР.  З  21  січня  1957  р.  підпорядковувався
Українській Академії сільськогосподарських наук, а з              10 травня 1962 р. –
Міністерству сільського господарства УРСР.
Згідно  з  Указом  Президії  Верховної  Ради  СРСР  від  25  травня  1967  р.  інститут
нагороджено  орденом  Трудового  Червоного  Прапору.  З  16  січня  1969  р.  інститут
підпорядковано Південному відділенню ВАСГНІЛ.

Наказ  Наркомату  землеробства  УРСР про  організацію  інституту  (1929).  Накази  та
розпорядження  Міністерства  сільського  господарства  СРСР,  інших  керівних  установ  та
директора  інституту  з  основної  діяльності.  Протоколи  засідань  вченої  ради,  наукових
конференцій, методичних комісій, виробничих нарад, місцевкому. Перспективні та тематичні
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плани розвитку тваринництва.  Наукові роботи, статті та рецензії  на них. Каталоги худоби.
Звіти інституту. Кошториси витрат та штатні розклади.

Український науково-дослідний інститут птахівництва Міністерства сільського
господарства УРСР, ст. Борки Південної залізниці

Ф. Р-6100, 901  од. зб., 1938, 1940–1966 рр. Описи.

У 1938  р.  з  Кам’янець-Подільська  в  Харківську  область  на  територію  племінного
птахорадгоспу „Борки” переведена Українська науково-дослідна станція птахівництва.
В березні 1956 р. станція перейменована в Українську дослідну станцію птахівництва,
1959  р.  реорганізована  в  Український  науково-дослідний  інститут  птахівництва.  З
1962 р. інститут підпорядковувався Міністерству сільського господарства УРСР.

Статут  інституту  (1960).  Накази  директора  по  станції  та  інституту  з  основної
діяльності.  Протоколи засідань вченої  і  науково-технічної  ради,  виробничих нарад.  Плани
науково-дослідних робіт. Звіти, кошториси витрат, штатні розклади інституту.

Український  науково-дослідний  інститут  овочівництва  та  баштанництва
Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В.І.
Леніна 

Ф. Р-1783, 1010  од. зб., 1930–1934, 1943–1972 рр. Описи.

У вересні 1928 р. організований Український науково-дослідний інститут прикладної
ботаніки, який підпорядковувався Наркомату землеробства УСРР. З 1 квітня 1931 р.
реорганізований  в  Український  науково-дослідний  інститут  рослинництва.  Згідно  з
Постановою  Раднаркому  УСРР  та  ЦК  КП(б)У  від  29  вересня  1935  р.  УНДІ
рослинництва  і  УНДІ  захисту  рослин  об’єднані  під  назвою  Український  науково-
дослідний інститут соціалістичного землеробства.
На  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  УРСР  від  26  листопада  1946  р.  інститут
перейменовано  в  Український  науково-дослідний  інститут  овочівництва.  Згідно  з
Постановою  ЦК  КПРС  та  Ради  Міністрів  СРСР  від  14  лютого  1956  р.  інститут
перейменований в Український науково-дослідний інститут овочівництва та картоплі
Міністерства  сільського  господарства  УРСР.  Згідно  з  Постановою  Ради  Міністрів
УРСР від  9  серпня  1968  р.  № 406  інститут  був  реорганізований  і  одержав  назву:
Український  науково-дослідний  інститут  овочівництва  та  баштанництва.  Згідно  з
наказом   Міністерства  сільського  господарства  УРСР від  23  січня  1970 р.  № 35/1
переданий у відання ВАСГНІЛ.

Постанови, накази, інструкції, директиви Міністерства сільського господарства СРСР,
УРСР,  ВАСГНІЛ.  Проблемно-тематичні,  виробничо-фінансові  плани  інституту  та
підвідомчих  організацій.  П’ятирічні  плани  розвитку  інституту,  плани  роботи  місцевкому.
Протоколи  засідань  вченої  ради.  Завдання  з  науково-технічних  проблем.  Документи  з
представлення  співробітників  інституту  на  здобуття  Державної  премії.  Листування  з
Міністерством сільського господарства УРСР, ВАСГНІЛ з питань основної діяльності  та з
особового  складу.  Наукові,  фінансові,  бухгалтерські  звіти  інституту,  підвідомчих  установ,
місцевкому та робкому. Рецензії на наукові звіти. Штатні розклади інституту та підвідомчих
установ.
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Українська  дослідна  станція  шовківництва  Головного  управління
сільськогосподарських наук Міністерства сільського господарства УРСР

Ф. Р–6077, 422  од. зб., 1935, 1940–1941, 1943–1967 рр.

1931 р.  у  м.  Вінниця  заснована  Українська  науково-дослідна  станція  шовківництва
Наркомату землеробства СРСР. У 1933 р. станція переведена до м. Мерефа. 5 лютого
1940 р. передана у відання Наркомату текстильної промисловості СРСР. З 1956 р. –
Дослідна станція.
З 1946 до 1966 року станція безпосередньо підпорядковувалась: Наркомату технічних
культур  СРСР  (1946),  Міністерству  технічних  культур  СРСР  (1946–1947),
Міністерству  сільського  господарства  СРСР  (1947–1954),  Міністерству  сільського
господарства  УРСР  (1954–1957),  Українській  Академії  сільськогосподарських  наук
(1957–1962), Міністерству сільського господарства УРСР – з 1962 р.

Накази  Міністерства  сільського  господарства  УРСР  та  інших  керівних  установ.
Протоколи  засідань  вченої  ради  та  місцевкому.  Тематичні,  виробничо-фінансові  плани  та
плани з праці. Програми наукової і виробничої діяльності станції. Статистичні та фінансові
звіти. Звіти з наукової діяльності. Кошториси витрат та штатні розклади станції.

Центральна науково–дослідна станція дубового шовкопряду Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Мерефа

Ф. Р-6092, 37 од. зб., 1947–1956 рр. Опис.

Згідно з Наказом Міністерства технічних культур СРСР від 23 січня 1947 р. № 103/к
була  організована  Центральна  науково-дослідна  станція   дубового  шовкопряду.  В
період  існування  декілька  разів  змінювала  підпорядкування.  З  15  липня  1954  р.
підпорядкована Міністерству сільського господарства УРСР.
Припинила  діяльність  9  липня  1956  р.  у  зв’язку  з  об’єднанням  з  Українською
дослідною станцією шовківництва.

Накази  вищих  установ  з  виробничої  діяльності.  Тематичні  плани  та  звіти  про  їх
виконання.  Робочі  програми  станції.  Штатні  розклади  і  кошториси  адміністративно-
господарських витрат станції. Бухгалтерські звіти.

Український  науково-дослідний  інститут  експериментальної  ветеринарії
Південного  відділення  Всесоюзної  академії  сільськогосподарських  наук
ім. В.І. Леніна

Ф. Р-6127, 531  од. зб., 1941–1968 рр. Описи.

Утворений у 1933 р: Іменувався: Український інститут експериментальної ветеринарії.
 1956  р.  перейменований  в  Український  науково-дослідний  інститут
експериментальної  ветеринарії.  Керував  Кримською,  Полтавською,  Рівненською,
Одеською та Дніпропетровською науково-дослідними ветеринарними станціями.

Положення про інститут (1944). Протоколи засідань вченої ради, методичних комісій,
науково-технічних рад та конференцій. Тематичні плани. Документи про участь інституту у
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Всесоюзних,  республіканських  і  обласних  сільськогосподарських  виставках.  Звіти,
кошториси, та штатні роклади інституту.

Харківський  науково-дослідний  інститут  гігієни  праці  та  професійних
захворювань Міністерства охорони здоров'я УРСР

Ф. Р-6226, 936 од. зб., 1923, 1928, 1933–1936, 1938–1970 рр. Описи.

Згідно  з  рішенням  Колегії  відділу  робочої  медицини  Наркомату  охорони  здоров'я
УСРР від               7 травня 1923 р. організовано Інститут робочої медицини.
Займався  науково-дослідними  роботами  з  вивчення  фізіології  та  патології  людини,
навколишнього середовища, умов праці.
Згідно з наказом Наркомату охорони здоров'я УСРР від 24 листопада 1928 р. інститут
перейменовано в Центральний інститут патології  та гігієни праці.  Згідно з наказом
Наркомату  охорони  здоров'я  УРСР  від  20  червня  1939  р.  №  31/65  отримав  назву
Український інститут гігієни праці та профзахворювань.
На підставі  наказу Міністерства охорони здоров'я УРСР від 18 січня 1965 р. № 40
перейменований  у  Харківський  науково-дослідний  інститут  гігієни  праці  та
професійних захворювань.

Протокол засідання Колегії відділу робітничої медицини Наркомату охорони здоров`я
УСРР про організацію інституту (1923). Накази НКОЗ УРСР та СРСР. Протоколи засідань
вченої  ради  та  наукових  конференцій.  Плани  науково-дослідних  робіт  інституту.  Наукові
праці співробітників та анотації до них. Списки наукових робіт. Звіти, кошториси витрат та
штатні розклади інституту. Протоколи засідань місцевого комітету.

Лабораторія  охорони  праці  Всесоюзного  науково-дослідного  інституту  охорони
праці

Ф. Р–4788, 282 од. зб., 1944–1957 рр. Опис.

Утворена  на  підставі  наказу  Всесоюзної  центральної  ради  професійних  спілок  у
березні 1944 р. Ліквідована згідно з Постановою секретаріату Всесоюзної центральної
ради професійних спілок від 18 січня 1957 р.

Положення  про  лабораторію,  її  накази  та  розпорядження  з  основної  діяльності.
Протоколи засідань науково-технічних рад, виробничих та технічних нарад. Робочі плани та
програми  лабораторії  з  вдосконалення  методів  оздоровлення  умов  праці,  плани  науково-
дослідних робіт та річні звіти про діяльність лабораторії. Технічні проекти та висновки по
них.

Центральний  науково-дослідний  інститут  експертизи  працездатності  та
організації праці інвалідів Міністерства соціального забезпечення УРСР

Ф. Р-6200, 483  од. зб., 1945–1970 рр. Описи.

1  січня  1946  р.  в  м.  Харків  заснований  Центральний  науково-дослідний  інститут
експертизи  працездатності  та  організації  праці  інвалідів  Наркомату  (з  1946  р.  -
Міністерства) соцзабезпечення УРСР згідно з Постановою РНК УРСР та ЦК КП(б)У
від 1 жовтня 1945 р. № 1768.
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Здійснював  розробку  інструктивно-методичних  посібників  з  лікарсько-робітничої
експертизи, протезування, створення технічних приладів для інвалідів.

Наказ  Наркомату  соцзабезпечення  з  організації  інституту  (1945).  Накази  директора
інституту з питань діяльності. Протоколи засідань вченої ради, проблемних комісій, наукових
конференцій.  Тематичні  плани  та  програми  виконання  науково-дослідних  робіт
співробітниками інституту. Звіти відділів та інституту. Кошториси витрат та штатні розклади.
Протоколи засідань місцевого комітету.

Науково-дослідна  санітарно-гігієнічна  лабораторія  Міністерства  охорони
здоров'я УРСР

Ф. Р-4005, 110  од. зб., 1946–1951 рр. Опис.

Розпочала діяльність 1 жовтня 1946 р. Проводила науково-дослідну роботу з вивчення
водопостачання, стічних вод, питань санітарії житлового будівництва і питань гігієни
харчування.  Ліквідована  16 лютого 1951 р.  Згідно з  наказом Міністерства  охорони
здоров`я УРСР від                  24 січня 1951 р.
 
Накази  директора  лабораторії.  Протоколи  наукових  конференцій  лабораторії.

Тематичні  плани  і  звіти  про  їх  виконання.  Листування  з  наукових  питань  з  інститутом
комунальної гігієни. Річні фінансові звіти.

Харківський  науково-дослідний  інститут  медичної  радіології  Міністерства
охорони здоров`я УРСР

Ф. Р-6159, 1847 од. зб., 1942–1977 рр. Описи.

Згідно з Постановою РНК УСРР від 30 липня 1920 р. в м. Харків заснована Перша
Всеукраїнська рентгенівська академія Наркомату охорони здоров`я УСРР. Наприкінці
1924  р.  на  її  базі  заснований  Державний  рентгенологічний,  радіологічний  та
онкологічний інститут  ім.  С.  П.  Григор`єва.             17 червня 1932 р.  інститут
перейменовано  у  Всеукраїнський  державний  рентгенологічний,  радіологічний  та
онкологічний інститут ім. В. Я. Чубаря.
Згідно з наказом МОЗ УРСР від 15 грудня 1955 р. № 591 інститут реорганізовано в
Харківський інститут медичної радіології. Згідно з Постановою Рада Міністрів УРСР
від 19 грудня 1964 р.          № 1244 він перейменований у Харківський науково-
дослідний інститут медичної радіології Міністерства охорони здоров'я УРСР.

Накази  Наркомату  та  Міністерства  охорони  здоров'я  УРСР,  директора  інституту  з
питань  діяльності.  Протоколи  вченої  ради,  наукових  конференцій.  Організаційні,
перспективні та фінансові плани. Наукові роботи співробітників та реферати і відгуки на них.
Звіти діяльності онкологічних установ по областях України. Науково-дослідні,  статистичні
звіти  та  звіти  про  діяльність  інституту.  Кошториси  витрат  та  штатні  розклади  інституту.
Документи місцевого комітету.
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Науково–виробничий радіологічний центр “Норма” Міністерства України у справах 
захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Ф. Р-6449, 13 од. зб., 1991–1994 рр. Опис.

Заснований 14 березня 1991 р.
Ліквідований з листопада 1993 р.

Наказ  про  утворення  центру  (1991).  Накази  директора  з  особового  складу,  картки
особових рахунків, відомості нарахування зарплати.

Харківський  науково-дослідний  хіміко-фармацевтичний  інститут  Головного
управління  промисловості  готових  лікарських  засобів  Міністерства  медичної
промисловості СРСР

Ф. Р-6023, 2328  од. зб., 1920–1975 рр. Описи.

Інститут розпочав діяльність  27 квітня 1920 р.  у м. Харків згідно з  наказом НКОЗ
України  як  Експериментальний  хіміко-фармацевтичний  інститут.  З  1930  р.
підпорядковувався  Всеукраїнському  аптекарському  управлінню  НКОЗ  УСРР  і  був
перейменований у Всеукраїнський експериментальний фармацевтичний інститут.  21
квітня 1933 р. перейменований в Український інститут експериментальної фармації. В
березні 1941 р. отримав назву: Український науково-дослідний хіміко-фармацевтичний
інститут.
З 10 липня 1946 р. мав назву: Харківський науково-дослідний хіміко-фармацевтичний
інститут.  Підпорядковувався:  МОЗ  УСРР  (1946–1948)  та  різним  Головним
управлінням  МОЗ  СРСР  (1948–1967).  1967  р.  інститут  було  підпорядковано
Головному  управлінню  промисловості  готових  лікарських  засобів  Міністерства
медичної промисловості СРСР.

Статути  інституту  (1933,  1938).  Накази  директора  інституту  з  науково-виробничої
діяльності.  Протоколи  вченої  ради,  наукових  конференцій,  фармакологічного  комітету,
виробничих  та  науково-технічних  нарад,  засідань  технологічних  та  науково-технічних
комісій.  Плани,  звіти,  доповіді,  доповідні  записки  з  наукової,  науково-дослідної  роботи
інституту.  Наукові  роботи  співробітників.  Відгуки  та  повідомлення  про  лікарські  засоби,
вивчені та розроблені інститутом.

Харківський  науково-дослідний  інститут  ендокринології  та  хімії  гормонів
Міністерства охорони здоров'я УРСР

Ф. Р-6071, 2125 од. зб., 1927–1980 рр. Описи.

У  1919  р.  засновано  Харківський  органотерапевтичний  інститут  Харківського
медичного товариства. Згідно з Постановою РНК УСРР від 3 лютого 1927 р. на базі
органотерапевтичного  відділу  інституту  був  організований  Український  науково-
дослідний органотерапевтичний інститут НКОЗ УСРР. 1 серпня 1930 р. наказом НКОЗ
УСРР від 25 липня 1930 р. № 60 інститут перейменовано у Всеукраїнський науково-
дослідний інститут ендокринології та органотерапії. З      7 червня 1935 р. мав назву:
Український  центральний  науково-дослідний  інститут  ендокринології  та
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органотерапії,  а  з  31  жовтня  1940  р.  –  Український  науково-дослідний  інститут
експериментальної ендокринології.
На підставі  наказу  МОЗ УРСР від 18 січня 1965 р.  № 40 інститут отримав назву:
Харківський науково-дослідний інститут ендокринології та хімії гормонів МОЗ УРСР.

Статут інституту (1936) та положення про інститут (1938). Накази та розпорядження
директора. Протоколи вченої та науково-технічної рад, виробничих нарад інституту. Плани
наукової, науково-дослідної роботи інституту і лікарні при ньому. Протоколи, звіти, акти про
захворювання  та  стан  ендокринологічної  допомоги.  Звіти  про  діяльність  відділів,
аспірантури, диспансеру, лікарні та інституту.

Харківський науково-дослідний інститут мікробіології, вакцин та сироваток ім.
І.І. Мечникова Міністерства охорони здоров'я УРСР

Ф. Р-6093, 805 од. зб., 1920, 1934–1941, 1943–1968 рр. Описи.

Створений у 1920 р. на базі Харківського бактеріологічного інституту, що існував до
революції. На підставі наказу НКОЗ УСРР від 31 березня 1922 р. отримав назву  I-й
Український  санітарно-бактеріологічний  інститут.  У  1927  р.  надано  ім'я  І.І.
Мечникова. З 1931 до грудня 1940 року іменувався Всесоюзний інститут бактеріології,
епідеміології та сиротерапії ім. І.І. Мечникова, а з січня 1941 р.–Український інститут
епідеміології та мікробіології ім. І.І. Мечникова.
1952  р.  перейменований  у  Харківський  науково-дослідний  інститут  вакцин  та
сироваток ім.             І.І. Мечникова. Відповідно до Постанови Рада Міністрів УРСР
від  19  грудня  1964  р.  отримав  назву  Харківський  науково-дослідний  інститут
мікробіології,  вакцин та сироваток ім. І.І. Мечникова Міністерства охорони здоров'я
УРСР.

Протоколи  засідань  вченої  ради,  наукових  конференцій,  виробничих  нарад.  Плани
наукової,  науково-дослідної  та  виробничої  діяльності  інституту.  Кон’юнктурні  огляди
епідемічного стану і протиепідемічних заходів в Україні. Довідки про впровадження нових
лікувальних та діагностичних методів. Кошториси та штатні розклади інституту.

Харківський  науково-дослідний  інститут  дерматології  та  венерології
Міністерства охорони здоров'я УРСР

Ф. Р-6091, 2115 од. зб., 1933–1983 рр. Описи.

Згідно  з  наказом Харківського  губернського  відділу охорони здоров'я  від  3  червня
1922 р. створено Харківську центральну шкірно-венерологічну поліклініку. 7 жовтня
1924 р.  поліклініка реорганізована в Харківський інститут боротьби з венеричними
захворюваннями  НКОЗ  УСРР,  який  24  листопада  1924  р.  перейменовано  в
Харківський  державний  венерологічний  інститут.  Згідно  з  розпорядженням  НКОЗ
УСРР від 13 квітня 1935 р. № 13007 інститут отримав назву: Український державний
науково-дослідний інститут венерології та дерматології. Згідно з наказом НКОЗ СРСР
від 13 листопада 1940 р. № 541 інституту надана назва Харківський республіканський
шкірно-венерологічний інститут.
Згідно  з  Постановою  РНК  УРСР  від  28  серпня  1943  р.  інститут  отримав  назву:
Український  науково-дослідний  шкірно-венерологічний  інститут.  У  1965  р.
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перейменований  у  Харківський  науково-дослідний  інститут  дерматології  та
венерології МОЗ УРСР.

Протоколи засідань вченої ради, клінічних конференцій, виробничих нарад клінічних
ординаторів. Перспективні та річні плани науково-дослідної діяльності. Кон’юнктурні огляди
захворювань серед населення області,  довідки, інформації,  доповідні записки про надання
спеціалізованої  допомоги.  Протоколи,  плани,  звіти  про  роботу  обласних  дермато-
венерологічних товариств. Звіти інституту.

Харківський  науково-дослідний  інститут  загальної  та  невідкладної  хірургії
(ХНДІЗНХ) Міністерства охорони здоров'я УРСР

Ф. Р-6155, 936 од. зб., 1930–1970 рр. Опис.

Організований згідно з наказом Наркомату охорони здоров'я УСРР від 14 квітня 1930
р. № 16 як інститут гематології та переливання крові. Згідно з наказом по НОЗ УСРР
від  14  квітня  1931  р.  №  46    інститут  реорганізовано  у  Всеукраїнський  інститут
невідкладної хірургії та переливання крові.
Згідно з наказом МОЗ УРСР від 18 січня 1965 р. № 40 інститут перейменований у
Харківський  науково-дослідний  інститут  загальної  та  невідкладної  хірургії
(ХНДІЗНХ).

Статут (1934) та положення про інститут (1940). Накази НОЗ УСРР, МОЗ УРСР та
директора  інституту.  Протоколи  засідань  вченої  ради,  наукових  конференцій,  проблемних
комісій, місцевкому. Організаційні, перспективні, фінансові плани та плани впровадження у
практику науково-дослідних робіт інституту. Довідки про роботу інституту, наукові роботи
співробітників  та  відгуки на  них.  Паспорти  інституту,  акти  перевірок наукової  діяльності
комісіями МОЗ. Звіти про роботу хірургічних служб по областях України. Науково-дослідні,
статистичні звіти з основної діяльності інституту. Кошториси та штатні розклади.

Харківський  науково-дослідний  інститут  протезування,  ортопедії  та
травматології ім. професора М.І. Ситенка Міністерства охорони здоров`я УРСР

Ф. Р-5055, 704 од. зб., 1961–1973 рр. Описи.

Заснований 8 червня 1907 р. як Харківський медико-механічний інститут. Після 1917
р. підпорядковувався Наркомату охорони здоров'я  УСРР. Згідно з Постановою РНК
УСРР  від  4  серпня  1925  р.  інститут  переведений  на  державний  бюджет  і
перейменований в Український державний науково-дослідний інститут ортопедії  та
травматології.  13 січня 1940 р. отримав ім`я померлого директора, професора М. І.
Ситенка.
На підставі Постанови Рада Міністрів УРСР від 19 грудня 1964 р. № 1244 інститут
перейменовано в Харківський науково-дослідний інститут протезування, ортопедії та
травматології ім. професора    М. І. Ситенка.

Накази  та  розпорядження  Міністерств  охорони  здоров'я  СРСР,  УРСР та  обласного
відділу  охорони  здоров'я.  Розпорядження  директора  інституту.  Протоколи  засідань  вченої
ради,  проблемних  комісій  та  місцевкому  інституту.  Науково-тематичні,  науково-дослідні
плани та плани впровадження конструкторських робіт інституту. Наукові роботи, статті, тези
доповідей та повідомлення співробітників інституту. Анотації наукових робіт. Пояснювальні
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записки,  річні  звіти  з  науково-дослідних  робіт.  Кадрові  та  фінансові  звіти  інституту.
Кон’юнктурні огляди розвитку ортопедо-травматологічної допомоги населенню по областях
України. Кошториси та штатні розклади інституту.

Український науково-дослідний інститут очних захворювань ім. професора   Л.Л.
Гіршмана Міністерства охорони здоров'я УРСР

Ф. Р-6024, 508  од. зб., 1943–1965 рр. Опис.

Заснований на підставі наказу Наркомату охорони здоров'я УСРР від 3 вересня 1930 р.
внаслідок  реорганізації  Харківської  міської  очної  лікарні  ім.  професора  Л.Л.
Гіршмана.  Іменувався:  Український  науково-дослідний  інститут  офтальмології  ім.
професора Л.Л. Гіршмана. В серпні 1944 р. перейменований в Український науково-
дослідний інститут очних захворювань  ім.  професора Л.Л. Гіршмана Міністерства
охорони здоров'я УРСР.
Згідно з  Постановою РМ УРСР від 19 грудня 1964 р.  інститут з  16 квітня 1965 р.
ліквідований.

Положення про інститут (1949, 1954).  Протоколи засідань вченої  ради, проблемних
комісій,  наукових  конференцій.  Наукові  та  науково-дослідні  плани.  Наукові  роботи
співробітників. Кошториси та штатні розклади інституту.

Харківський  науково-дослідний інститут  неврології  та  психіатрії  Міністерства
охорони здоров'я УРСР

Ф. Р-6076, 4181  од. зб., 1942–1977 рр. Описи.

Наприкінці 1920 р. заснований Український психоневрологічний інститут, який входив
до складу   I-го Українського інституту наукової медицини, а з 1922 р. був виділений у
самостійну установу.   1926 р. на базі  психоневрологічної  лікарні  заснований також
Український інститут психіатрії та соціальної психогігієни.
1932 р. на базі  цих інститутів  заснована Українська психоневрологічна академія.  У
1937 р. академія реорганізована в Український науково-дослідний психоневрологічний
інститут.
Згідно з Постановою РМ УРСР від 19 грудня 1964 р. № 1244 інститут перейменовано
в Харківський науково-дослідний інститут неврології та психіатрії МОЗ УРСР.

Положення  про  інститут  (1954)  та  його  паспорти.  Розпорядження  директора.
Протоколи  засідань  вченої  ради,  наукових  сесій  і  конференцій.  Плани  науково-дослідних
робіт інституту, аспірантів, ординаторів. Наукові роботи співробітників інституту. Протоколи
засідань правління товариства невропатологів та психіатрів. Звіти про роботу лабораторій,
психоневрологічних лікарень, підвідомчих інституту, аспірантів, ординаторів та інституту.
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Харківський  науково-дослідний  інститут  охорони  здоров`я  дітей  та  підлітків
імені Н.К. Крупської Міністерства охорони здоров`я УРСР

Ф. Р-6135, 687 од. зб., 1931–1937, 1943–1970 рр. Описи.

 1923 р. на базі дитячих лікувальних закладів був заснований 1-й Український науково-
дослідний інститут  охорони материнства  та  дитинства  Наркомату  охорони здоров'я
УСРР. У 1930 р. інституту надано ім'я Н. К. Крупської.
9  лютого  1937  р.  згідно  з  розпорядженням  НКОЗ  УРСР  Всеукраїнський  науково-
дослідний інститут охорони здоров'я дітей та підлітків, який був заснований згідно з
наказом НКОЗ УСРР від 19 травня 1931 р. та інститут охорони здоров'я материнства
та дитинства були об’єднані під назвою УкрНДІ охорони материнства та дитинства ім.
Н.К. Крупської.
У  грудні  1950  р.  інститут  перейменовано  в  Харківський  НДІ  охорони  здоров`я
материнства  та дитинства.  Згідно з наказом МОЗ УРСР від 18 січня 1965 р.  № 40
інститут перейменований у Харківський НДІ охорони здоров`я дітей та підлітків ім.
Н. К. Крупської.

Накази НКОЗ УСРР, акти, плани з організації та реорганізації інституту. Накази, МОЗ
УРСР  та  директора  інституту.  Протоколи  засідань  вченої  ради,  проблемних  комісій.
Перспективні  науково-дослідні,  наукові,  організаційно-методичні  плани  інституту.
Документи  обстежень  та  виявлення  необхідності  організаційно-методичної  допомоги
лікувальним  установам  по  областях  України.  Листування  з  МОЗ УРСР  про  хід  науково-
дослідної роботи, наукові роботи співробітників інституту та рецензії і відгуки на них. Акти
обстежень  інституту  комісіями  МОЗ.  Науково-дослідні,  статистичні  та  фінансово-
господарські звіти інституту. Кошториси та штатні розклади. Плани роботи, звіти, протоколи
засідань місцевого комітету.

Харківський  науково-дослідний  інститут  судової  експертизи  ім.  заслуженого
професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції УРСР

Ф. Р-6055, 535  од. зб., 1944–1975 рр. Опис.

На  підставі  Постанови  РНК  УСРР  від  10  липня  1923  р.  засновано  Харківський
обласний  кабінет  науково-судової  експертизи,  перейменований  у  жовтні  1925  р.  у
Харківський інститут науково-судової  експертизи.  1931 р.  інституту присвоєно ім`я
М.С. Бокаріуса.
З  березня  1963  р.  іменувався:  Харківський  науково-дослідний  інститут  судової
експертизи               ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса Юридичної комісії при
РМ УРСР. З серпня 1970 р. підпорядковувався Міністерству юстиції УРСР.

Положення про Харківський науково-дослідний інститут судової  експертизи (1950).
Накази  директора.  Протоколи  засідань  вченої  ради.  Плани  науково-дослідної  роботи.
Відомості про надання інститутом допомоги судовим органам. Звіти про роботу інституту.
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Харківська філія науково-дослідного інституту мовознавства при Всеукраїнській
Академії наук

Ф.Р-1396, 113 од. зб., 1927 – 1934 рр. Опис.

Заснована у 1930 р. на базі Харківської кафедри українознавства при Академії наук
УСРР.  Підпорядковувалась  науково-дослідному  інституту  мовознавства  у  Києві  і
Народному  комісаріатові  освіти   УСРР.  Проводила  наукові  дослідження  в  галузі
лінгвістики , займалася підготовкою кадрів наукових працівників і викладачів вищих
навчальних  закладів.  Філія  мала  відділи:  загального  мовознавства  та  методології,
сучасної  української  мови,  історії  української  мови,    слов’янського  мовознавства.
Філія  мала  також  постійні  комісії  для  складання  українського  етимологічного
словника та дослідження мови греків на терені України.
Ліквідована  20  листопада  1934  р.  наказом  Народного  комісаріату  освіти  УСРР  за
жовтень 1934 р.
 № 535 

Розпорядження,  плани,  звіти  про  організацію  Харківської  філії  науково-дослідного
інституту  мовознавства;  накази  директора  (1930  –  1934).  Протоколи  засідань  президії  ,
наукової ради, загальних зборів працівників філії. Справи про навчально-виховну , науково-
методичну, науково-видавничу, рецензійну та консультаційну роботу філії . Плани, програми
та  звіти  про  роботу  відділів  філії,  програми  і  робочі  плани  аспірантських  семінарів.
Протоколи , звіти, анкети кафедри мовознавства ім. О. Потебні при Інституті народної освіти
(м. Харків) за 1927 – 1930 рр. (спр. 22, 23). Листування з фінансових питань та з особового
складу. Особові справи співробітників філії. Ліквідаційні звіти   філії (1934).

Обласна дорожня науково–дослідна станція дорожнього відділу Харківського 
облвиконкому (ОДНДС)

Ф. Р-5107, 31 од. зб., 1944–1952 рр. Опис.

Відновила свою діяльність 1 лютого 1944 р. на підставі наказу Харківського 
облдорвідділу від       26 січня 1944 р. № 9 
Ліквідована з 1 серпня 1952 р.

Положення  про  станцію.  Накази  по  ОДНДС  з  основної  діяльності.  Річні  звіти  з
основної  діяльності  та  фінансові  звіти.  Штатні  розклади  та  кошториси  адміністративно-
господарських витрат. Відомості нарахування зарплати.
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Розділ 18 ПРОЕКТНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
                         
-Проектний  та  науково-дослідний  інститут  “Харківський  Промбудндіпроект”
Всесоюзного об’єднання „Союзметалургбундіпроект”
-Державний союзний інститут проектування підприємств залізорудної,  марганцевої,
флюсової промисловості, промисловості вогнетривкої сировини та плавикового шпату
“Південдіпроруда”
-Державний  всесоюзний  інститут  проектування  підприємств  коксохімічної
промисловості СРСР “Діпрококс”
-Українське відділення державного інституту проектування заводів основної хімічної
промисловості “Укрдіпрохім”
-Державний інститут проектування шахт і збагачувальних фабрик “Південдіпрошахт” 
-Всесоюзний  інститут  проектування  підприємств  хімічних  реактивів,  препаратів  і
високочистих речовин “Діпрохімреактив”
-Український державний проектний та конструкторський інститут машинобудівної та
верстатоінструментальної промисловості “Укрдіпромаш”
-Український  державний  проектно-технологічний  та  експериментальний  інститут
(Укроргверстатінпром)  Головного  управління  з  виробництва  ріжучого,  мірильного
інструменту  та  приладів  Міністерства  верстатобудівної  та  інструментальної
промисловості СРСР
-Український  державний  інститут  проектування  заводів  важкого  машинобудування
“Укрдіпроважмаш”
-Український державний проектний інститут комплексної  автоматизації  виробничих
процесів у важкій промисловості “Важпромавтоматика”
-Державний  інститут  проектування  тракторних  заводів  та  заводів
сільськогосподарського машинобудування “Діпротракторосільгоспмаш”
-Харківське  відділення  державного  інституту  проектування  заводів  середнього
машинобудування „Діпросередмаш”
-Український  державний  проектний  інститут   проектування  електрозабезпечення,
електрообладнання та електроосвітлення “Важпромелектропроект”
-Український  державний  інститут   проектування  підприємств  електротехнічної
промисловості “Укрдіпроенергопром”
-Українське  відділення  Всесоюзного  державного  проектно-дослідного  та  науково-
дослідного інституту “Енергомережапроект”
-Український  спеціалізований  трест  з  ремонту,  монтажу,  налагоджування  та
проектування енергетичного устаткування “Укренергочормет”
-Харківське відділення Всесоюзного державного ордена Леніна проектного інституту
“Теплоелектропроект”
-Державний  Всесоюзний  інститут   проектування  та  науково-дослідних  робіт  
“Південдіпроцемент”
-Харківське  відділення  Державного  інституту   проектування  підприємств
промисловості будівельних матеріалів Південних районів країни “Південдіпробудм”
-Харківське  відділення  Всесоюзного  проектного  та  науково-дослідного  інституту
промислового транспорту “Промтрансндіпроект”
-Харківський державний проектно-дослідний інститут “Хардіпротранс”
-Державний інститут проектування заводів на транспорті “Діпрозаводтранс”
-Українська філія Державного проектного і конструкторського інституту проектування
механізованого конвеєрного транспорту та підвісних канатних доріг 
“Союзпроммеханізація” Головного управління підйомно-транспортного 



машинобудування Міністерства важкого, енергетичного і транспортного 
машинобудування СРСР
-Харківське  відділення  державної  проектно–монтажної  контори  “Електрозв’язок”
Народного комісаріату електричної промисловості СРСР
-Харківська  філія  проектного  інституту  №  3  Головного  технічного  управління
Міністерства промислового будівництва СРСР
-Харківське відділення Всесоюзного тресту проектування підприємств промисловості
будівельних  матеріалів  “Союзбудмпроект”  Головного  управління  проектування
підприємств  промбудматеріалів  Міністерства  промисловості  будівельних  матеріалів
СРСР
-Харківська  філія  Державного  інституту  проектування  підприємств  промисловості
будівельних  матеріалів  “Діпробудматеріали”  Головного  управління  проектних  та
науково-дослідних  організацій  промисловості  будматеріалів  і  будіндустрії  при
Держбуді СРСР
-Харківський обласний проектний трест (Облпроект) відділу у справах архітектури
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих
-Акціонерне  товариство  Проектно-дослідний  та  конструкторсько-технологічний
інститут “Харківський будпроект” (ПДКТІ “Харківський будпроект”)
-Державні  архітектурні  майстерні  “Міськпроект”  при  Управлінні  головного
архітектора  Харківського міськвиконкому 
-Харківське  відділення  Всесоюзної  контори  з  проектування,  монтажу  та
обслуговування радіовузлів і радіоустановок Міністерства зв'язку СРСР
-Державний  проектний  інститут  з  планування  та  забудови  міста  Харкова
“Харківпроект”
-Харківська філія проектно–дослідного та конструкторсько–технологічного інституту
“Київський будпроект” Міністерства будівництва УРСР
-Український  державний  проектний  інститут   проектування  споруд  та  будов  для
масового  житлово-громадського  будівництва  та  забудови  районів,  міст  і  селищ
“Укрміськбудпроект”
-Український  державний  трест  проектування  цивільного  будівництва  Народного
комісаріату комунального господарства УСРР (Укрцивільбудпроект)
-Харківська  філія  Державного  інституту  проектування  житлово-цивільного
будівництва “Діпроцивільбуд”
-Український інститут  проектування сільського будівництва “Укрсільпроект”
-Харківська  філія  республіканського  проектно-дослідного  інституту
“Укрколгосппроект”
-Організації з проектування сільського та колгоспного будівництва
-Харківська  філія  Українського  проектно-технологічного  інституту
“Укрсільгосптехпроект”
-Всеукраїнський  трест  проектування  сільськогосподарських  споруд
“Укрпроектсільгосп” Народного комісаріату земельних справ УСРР
-Державний  проектний  інститут  із  водозабезпечення,  каналізації  та  гідротехнічних
споруд “Харківський Водоканалпроект”
-Державний  проектний  інститут  промислового  санітарно-технічного  проектування
(“Харківський Сантехпроект”)
-Харківська філія державного проектного інституту “Сантехпроект” 
-Харківська  філія  Проектно-конструкторської  контори  Головсантехмонтажу
Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР
-Харківська  філія  Українського  державного  інституту  проектування  підприємств
харчової промисловості “Укрдіпрохарчопром”
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-Харківська  контора  Українського  тресту  з  проектування  підприємств  харчової
промисловості “Укрхарчопромпроект”
-Харківська  філія  Українського  інституту  проектування  підприємств  харчової
промисловості “Укрхарчопроект”
-Харківська  філія  Українського  державного  проектного  інституту  м’ясомолочної
промисловості “Укрдіпром'ясомолпром” 
-Харківське  відділення  Державного  інституту  з  проектування  хлібоприймальних,
борошномельних, круп’яних та комбікормових підприємств “Промзернопроект”
-Державний проектно-дослідний інститут “Харківдіпроводгосп”
-Харківська філія Українського державного інституту проектування            іригаційних
споруд і сільських електростанцій „Укрдіпроводгосп”
-Українське відділення Всесоюзного ордена Леніна проектно-дослідного та науково-
дослідного інституту “Гідрондіпроект” ім. С. Я. Жука

 -Харківське відділення Українського гідрогеологогеодезичного тресту
-Московська  експедиція  Всесоюзного  проектно-дослідного  об’єднання
“Агролісопроект” Міністерства лісового господарства СРСР
-Харківська  філія  Всесоюзного  державного  проектно-розвідувального  інституту  
“Союздіпролісгосп”  Державного  комітету  Ради  Міністрів  СРСР  з  лісової,  
целюлозно-паперової та деревообробної промисловості і лісового господарства
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Розділ 18. ПРОЕКТНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

Проектний  та  науково-дослідний  інститут  “Харківський  Промбудндіпроект”
Всесоюзного об’єднання “Союзметалургбудндіпроект”

Ф. Р-6051, 1884 од. зб., 1941–1974 рр. Описи.

На  підставі  наказу  Наркомату  будівництва  СРСР  у  жовтні  1939  р.  на  базі
проектних  контор  будівельних  трестів  “Південважбуд”,  “Донбасважбуд”,
“Південмашбуд”  утворене  Харківське  відділення  Державного  союзного
проектного  тресту  будівельного  проектування  підприємств  та  споруд
промисловості  “Промбудпроект”.  У  червні  1951  р.  воно  було  перейменоване  в
Харківське відділення Державного проектного інституту загально-будівельного та
санітарно-технічного  проектування промислових підприємств  “Промбудпроект”.
У  жовтні  1961  р.  реорганізоване  в  Державний  проектний  інститут  загально-
будівельного  та  санітарно-технічного  проектування  промислових  підприємств
“Харківський Промбудпроект”. У жовтні 1963 р. шляхом об’єднання з Південним
науково-дослідним  інститутом  промислового  будівництва  в  м.  Харків,
реорганізований  у  Проектний  та  науково-дослідний  інститут  “Харківський
Промбудндіпроект”.  До  складу  інституту  були  передані  структурні  підрозділи
загальнобудівельного профілю 13 технологічних проектних інститутів м. Харків:
Діпрококс,  Діпросталь,  Південдіпроруда,  Південдіпрошахт,
Діпротракторосільгоспмаш,  Укрдіпромаш,  Укрдіпроенергопром,
Укрдіпром’ясомолпром,  Діпропрод,  Укрдіпроважмаш,  Центрдіпроруда,
Діпрооргхім,  Ніохім.  Діяльність  інституту  розповсюджувалась  на  Харківську,
Полтавську та Сумську області.
Інститут займався загально-будівельним проектуванням промислових підприємств
металургійної, коксохімічної, цементної, залізорудної, вугільної, машинобудівної,
енергомашинобудівної,  м'ясо-молочної,  продовольчої  та  інших  галузей
промисловості.

Накази,  розпорядження  Народного  комісаріату  будівництва  СРСР,  Міністерства
будівництва  підприємств  важкої  промисловості,  Міністерства  будівництва  підприємств
металургійної  та  хімічної  промисловості,  Держбуду  СРСР.  Накази  та  розпорядження  по
інституту. Протоколи засідань технічної ради та технічних і виробничих нарад. Плани, звіти,
титульні  списки  з  проектно-дослідної  роботи.  Висновки,  відгуки  про  проектно-дослідну
роботу  інституту.  Відомості,  доповідні  записки,  показники  про  виконання  виробничих
планів, про впровадження у виробництво нової техніки, передових методів праці; про роботу
інституту  в  галузі  науково-технічної  інформації;  про  надходження  та  впровадження
раціоналізаторських  пропозицій.  Протоколи,  плани,  звіти,  листування  з  приводу
проектування  закордонних  промислових  підприємств.  Накази,  розпорядження,  листування
про участь інституту в технічних та наукових конференціях і нарадах, оглядах – конкурсах,
виставках.  Акт  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками  відділенню
“Промбудпроект”  (1943–1944).  Протоколи  звітно-виборчих  профспілкових  зборів,  засідань
місцевого  комітету,  кошториси,  фінансові  та  статистичні  звіти  про  діяльність  місцевого
комітету.
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Державний  союзний  інститут  проектування  підприємств  залізорудної,
марганцевої, флюсової промисловості, промисловості вогнетривкої сировини та
плавикового шпату “Південдіпроруда”

Ф. Р-6176, 388 од. зб., 1937–1940, 1942–1970 рр. Описи.

Точна дата утворення інституту невідома. 6 липня 1931 р. президією ВРНГ СРСР
затверджено  статут  Державного  Всесоюзного  інституту  проектування
підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості та промисловості
вогнетривкої  сировини  та  плавикового  шпату  (Діпроруда)  у  м.  Ленінград  з
філіями: Українською у м. Харків та Свердловською. 14 вересня      1933 р. згідно
з наказом Головного управління металургійної  промисловості  СРСР Українська
філія „Укрдіпроруда” виділена з інституту “Діпроруда” у самостійний державний
союзний проектний інститут „Південдіпроруда” з філією у м. Кривий Ріг.
Інститут перебував у віданні: Народного комісаріату важкої промисловості СРСР
(1931–1939);  Народного  комісаріату  чорної  металургії  СРСР  (1939–1946);
Міністерства  чорної  металургії  СРСР  (1946–1957);  Держплану  Ради  Міністрів
УРСР (1957–1961); Української Ради Народного господарства УРСР (1961–1962);
Державного  комітету  з  чорної  та  кольорової  металургії  СРСР  (1962–1965);  з
листопада 1965 р. – Міністерства чорної металургії СРСР.
Займався  проектуванням  нових  і  реконструкцією  діючих  підприємств
гірничорудної  промисловості  СРСР,  проведенням  топографічних,  інженерно-
геологічних  та  інших  дослідних  робіт  на  підприємствах,  які  проектувалися,  з
видобутку та переробки руд і не металургійних копалин.

Розпорядження по інституту. Плани проектно-дослідних робіт, звіти про їх виконання.
Протоколи засідань науково-технічної ради інституту та її секцій. Плани, розрахунки, довідки
про розробки та впровадження нової техніки; про патентно-ліцензійну роботу. Положення,
інструкції  про  порядок  складання  проектно-кошторисної  документації.  Відгуки,  висновки
інституту на роботи, що надійшли з інших організацій.  Довідки, листування про розвиток
гірничої промисловості, обмін досвідом з вітчизняними та закордонними фахівцями. Плани,
протоколи,  кошториси,  звіти  про  роботу  первинної  організації  науково-технічного
товариства,  ДСТ  “Авангард”,  комітету  ДТСААФ.  Акт  про  збитки,  заподіяні  інституту
німецько-фашистськими  загарбниками  (1943).  Накази,  списки,  характеристики
співробітників інституту, відзначених урядовими нагородами (1945, 1948). Протоколи звітно-
виборчих профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань місцевого комітету; звіти,
кошториси місцевого комітету.

Державний  всесоюзний  інститут  проектування  підприємств  коксохімічної
промисловості СРСР “Діпрококс”

Ф. Р-6021, 1821 од. зб., 1930–1970 рр. Описи.

Утворений 11 жовтня 1930 р. на базі проектного управління тресту “Коксохімбуд”.
Підпорядковувався:  Всесоюзному  об’єднанню  “Союзкокс”  (1930–1932),  Вищій
раді народного господарства СРСР (1932), Головному управлінню металургійної
промисловості  НКВП  СРСР  (1932–1939),  Головному  управлінню  коксохімічної
промисловості  Народного  комісаріату  чорної  металургії  СРСР  (1939–1946),
Головкоксу  Міністерства  чорної  металургії  СРСР  (1946–1948),  Міністерству
металургійної промисловості СРСР (1948–1957), Головному управлінню науково-
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дослідних  організацій  при  Держекономраді  СРСР  (1957–1962),  Державному
комітету Ради Міністрів з чорної та кольорової металургії при Держплані СРСР
(1962–1965).  В  листопаді  1965  р.  переданий  у  відання  Міністерства  чорної
металургії СРСР.
Займався  розробкою  проектів  будівництва  та  реконструкції  коксохімічних
підприємств СРСР та закордонних держав.

Постанови, накази, директиви Державної науково-економічної Ради СРСР, Головного
Управління науково-дослідних організацій при Держекономраді СРСР, Держкомітету з чорної
та кольорової металургії при Держплані СРСР, Міністерств чорної металургії СРСР та УРСР.
Накази, циркуляри, розпорядження по інституту. Протоколи та стенограми засідань технічної
ради  та  технічних  нарад  Діпрококсу.  Річні  плани,  звіти  про  роботу  інституту.  Протоколи
засідань,  плани,  звіти,  листування  з  питань  проектно-дослідних  робіт,  реконструкції  та
будівництва  коксохімічних  заводів.  Перспективні  тематичні  плани  науково-дослідних  та
дослідно-конструкторських робіт інституту, звіти, зауваження та відгуки на них. Постанови,
протоколи,  стенограми  бесід,  доповіді,  інформації,  листування  про  технічну  допомогу
державам РЕВ (1964, 1968); участь інституту в роботі  комітету з вугілля при ООН (1967,
1969).  Звіти про закордонні відрядження працівників  Діпрококсу.  Документи про відзнаку
співробітників  інституту та підвідомчих організацій почесними грамотами МЧМ СРСР та
ЦК  профспілки  металургів,  медаллю  “Шахтарська  слава”;  присвоєння  звання  “Почесний
металург”  (1970).  Акт  про  збитки,  заподіяні  Діпрококсу  німецько-фашистськими
загарбниками  (1943).  Протоколи  загальних  профспілкових  зборів  та  засідань  місцевого
комітету. Кошториси профбюджету.

Українське  відділення  державного  інституту  проектування  заводів  основної
хімічної промисловості “Укрдіпрохім”

Ф. Р-4602,1891 од. зб. (у тому числі 1507 особові справи),1928–1933 рр. Описи.

Створене  15  лютого  1929  р.  як  Всеукраїнське  відділення  будівельного  хіміко–
апаратурного акціонерного товариства “Хімбуд” ВРНГ СРСР згідно з рішенням
правління  товариства  від             26  листопада  1928 р.  З  11  травня  1930 р.
підпорядковане  проектно–будівельному  управлінню  Всесоюзного  об’єднання
хімічної  промисловості  (УПБ Всехімпрому).  30 серпня 1930 р.  отримало назву
Харківська  районна  контора  з  проектування  хімічних  заводів  (Хімпроект)
Всехімпрому. З      11 листопада 1931 р. – це Українське відділення Державного
інституту  проектування  заводів  основної  хімічної  промисловості  ВРНГ  СРСР
(Українське відділення “Діпрохім”); з 10 липня      1932 р. – Українське відділення
Державного  інституту  проектування  азотно–тукових  заводів  і  комбінатів
Наркомату  важкої  промисловості  СРСР  (Українське  відділення  “Діпроазот”).  З
грудня  1932  р.  –  знову  перейменоване  в  Українське  відділення  “Діпрохім”.
Відділення обслуговувало потреби хімічної промисловості на Україні, Північному
Кавказі, Закавказзі та в Криму.  Здійснювало проектування та будівництво нових
хімічних заводів, а також розширення та реконструкцію діючих підприємств.

Ліквідоване в січні 1934 р.

Постанови,  накази,  інструкції   ВРНГ  СРСР;  накази,  циркуляри,  розпорядження
“Діпрохіму”,  “Укрдіпрохіму”  та  відділення.  Перспективний  п’ятирічний  план  розвитку
хімічної  промисловості  України  в  1929–1933 рр.  та  матеріали до нього.  Плани з  техніко-
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економічного обґрунтування будівництва заводів та виробничі програми заводів.  Звіти про
діяльність відділення, тези доповідей про перспективи будівництва та необхідні заходи для
розвитку  тукової  промисловості  на  Україні  (1929).  Контрольні  цифри  проектування  та
будівництва хімзаводів та пояснювальні записки до них. Положення про техніко–економічне
управління,  штатний  розклад  та  характеристика  роботи  робітників  “Хімбуду”  (1929);
положення про технічну раду при “Хімбуді” (1929); про комерційно-фінансове управління
відділення (1929). Протоколи засідань правління “Хімбуду” та матеріали до них; протоколи
техніко-економічного  управління  відділення,  комісії  з  приймання  готових  об’єктів,  нарад
управляючих  відділеннями  та  головних  інженерів,  робітників  проектного  та  техніко-
економічного  управлінь.  Відомості  про  стан  виконання  промфінплану  з  проектування  та
техніко-економічного обґрунтування; виконання проектних робіт по відділенню; потребу та
вартість робочої сили для проектування хімічних підприємств. Відгуки та висновки експертів
по проектах відділення. Інформаційні зведення Акціонерного товариства “Хімімпорт” (1929).
Кон’юнктурні огляди хіміко-будівельного ринку (1929). Листування з вищими організаціями
з питань проектування нових заводів, про закордонні відрядження; з іноземними фірмами з
питань обладнання заводів, консультацій спеціалістів, закупівлю та постачання сировини для
хімпідприємств. Документи (проекти, ескізи, пропозиції) з раціоналізації та винахідництва .
Річні звіти, кошториси, виробничі програми, плани та креслення.

Державний інститут проектування шахт і збагачувальних фабрик 
“Південдіпрошахт”

Ф. Р-6119, 374 од. зб., 1944–1971 рр. Опис.

У  серпні  1925  р.  утворено  проектне  бюро  з  проектування  шахт  Донецького
державного  кам’яновугільного  тресту  “Донвугілля”.  В  результаті  реформування  на
його  базі  6  серпня  1928  р.   утворено  державний  інститут  проектування  шахтного
будівництва кам’яновугільної промисловості “Діпрошахт”.
1930  р.  в  результаті  об’єднання  шахтобудівного  тресту  та  проектного  інституту
утворене  проектне  управління  Всесоюзного  тресту  з  проектування  вугільних  шахт
„Шахтобуд”, яке в листопаді     1932 р. реорганізоване в Державний всесоюзний трест
з  проектування  шахт  „Південшахтопроект”.  У  січні  1951  р.  трест  реформовано  в
державний інститут проектування шахт і збагачувальних фабрик “Південдіпрошахт”.
Інститут  підпорядковувався:  Міністерству  вугільної  промисловості  СРСР;  з  квітня
1956  р.  –  перебував  у  віданні  Міністерства  будівництва  підприємств  вугільної
промисловості УРСР; з 1958 р. – Держплану Ради Міністрів УРСР; з квітня 1961 р. –
Укрраднаргоспу; з лютого 1962 р. – Держкомітету паливної промисловості при Раді
Міністрів СРСР; з листопада 1965 р. – Всесоюзному об’єднанню “Союзшахтопроект”
Міністерства вугільної промисловості СРСР.

Накази,  розпорядження  по  інституту.  Плани  капітального  будівництва,  тематичні
плани  науково-дослідних  робіт,  кошториси  на  їх  проведення;  плани  експериментального
проектування, вивчення та узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду проектування
і будівництва.  Звіти про наукову і фінансово-господарську діяльність інституту. Протоколи,
плани,  кошториси,  звіти  про  діяльність  науково-технічного  товариства,  організації
винахідників  і  раціоналізаторів.  Звіти  про  чисельність,  склад,  підготовку  та  підвищення
кваліфікації  спеціалістів.  Протоколи звітно-виборчих профспілкових конференцій,  засідань
місцевого комітету. Кошториси профсбюджету.

731



Всесоюзний інститут проектування підприємств хімічних реактивів, препаратів і
високочистих речовин “Діпрохімреактив”

Ф. Р-6214, 727 од. зб., 1956–1968 рр. Опис.

У червні 1956 р. на підставі наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від
28 травня 1956 р.  утворена Харківська філія Проектного управління Державного
інституту прикладної хімії. У жовтні 1958 р. Харківську філію передано до складу
Державного проектного інституту аніліно-фарбної промисловості, у грудні 1958 р.
ії  перейменовано  у  Харківську  філію  Державного  інституту   проектування
підприємств органічних напівпродуктів, фарбників і реактивів (“Діпрооргхім”). У
травні  1965  р.  на  базі  Харківської  філії  утворено  Всесоюзний  інститут
проектування підприємств хімічних реактивів, препаратів і високочистих речовин
з філією у м. Донецьк.
Перебував у віданні: Міністерства хімічної промисловості СРСР (1956–1958 рр.);
Державного  Комітету  Ради  Міністрів  СРСР  з  хімії  (1958–1963);  Державного
комітету хімічної промисловості при Держплані СРСР (лютий — травень 1963);
Державного комітету хімічної  та нафтової  промисловості  при Держплані  СРСР
(травень 1963 – січень 1964); Державного комітету хімічної  промисловості  при
Держплані  СРСР  (1964–1965);  з  жовтня  1965  р.  –  Міністерства  хімічної
промисловості СРСР.
Займався проектуванням будівництва та реконструкції промислових підприємств,
окремих  цехів,  дослідних  виробництв  і  приладів  хімічних  і  неорганічних
реактивів,  монокристалів  сцинтиляційних матеріалів,  препаратів  і  високочистих
речовин для потреб  промисловості,  сільського  господарства,  науково-дослідних
інститутів, об’єктів для інших галузей народного господарства.

Накази  міністерств,  яким  підпорядковувався  інститут.  Накази,  розпорядження  по
інституту.  Положення  про Харківську філію (1956,  1958);  статут  інституту  (1964).  Плани,
титульні  списки проектно-дослідних робіт.  Протоколи засідань технічної ради. Протоколи,
технічні умови, таблиці науково-дослідних, конструкторських робіт зі створення нових видів
технологічного обладнання, розробки та впровадження винаходів і рацпропозицій. Звіти про
діяльність інституту та Донецької  філії.  Переліки об’єктів проектування,  які виконувалися
інститутом.  Листування  з  науково-дослідними  інститутами,  проектними  організаціями,
підприємствами хімічної  промисловості  про проектування  для них  технологічної  частини
виробництва;  обмін  науково-технічною  інформацією,  досвідом  роботи  з  вітчизняними  та
закордонними  виробництвами.  Протоколи  звітно-виборчих  профспілкових  конференцій,
загальних  зборів,  засідань  місцевого  комітету.  Плани,  кошториси,  звіти  про  діяльність
місцевого комітету.

Український  державний  проектний  та  конструкторський  інститут
машинобудівної та верстатоінструментальної промисловості “Укрдіпромаш”

Ф. Р-6231, 271 од. зб., 1943–1970 рр. Опис.

15  листопада  1943  р.,  на  підставі  Постанови  Раднаркому  СРСР  та  наказу
Народного комісаріату верстатобудування СРСР розпочало діяльність Харківське
відділення  державного  інституту   проектування  верстатобудівних,
інструментальних,  абразивних  заводів  і  заводів  ковальсько-пресового
машинобудування (“Діпростанок”). У червні 1958 р. перейменоване в Український
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державний проектний та конструкторський інститут машинобудівної та верстато-
інструментальної промисловості (“Укрдіпромаш”).
Перебував у віданні Народного комісаріату верстатобудування СРСР (1943–1946),
Міністерства  верстатобудування  СРСР (1946–1957),  Держплану  Ради  Міністрів
СРСР  (1957–1962);  Держкомітету  з   машинобудування  при  Держплані  СРСР
(1963–1965),   з  вересня  1965  р.  –  Міністерства  верстатобудівної  та
інструментальної промисловості СРСР.

Накази  по  інституту.  Положення  про  відділення  (1943)  та  інститут  (1958);  статут
інституту  (1959,  1965).  Тематичні  плани  проектно-дослідних  робіт.  Протоколи  засідань
технічної  ради  та  її  секцій.  Плани,  кошториси,  довідки  про  винахідницьку  та  патентно-
ліцензійну  роботу.  Звіти  інституту  з  комплексної  механізації,  прогресивних  технологій,
механізації  виробничих  процесів.  Документи  про  роботу  з  кадрами.  Довідки  про  роботу
групи народного контролю. Протоколи загальних профспілкових зборів.

Український державний проектно-технологічний та експериментальний 
інститут (Укроргверстатінпром) Головного управління з виробництва ріжучого, 

мірильного інструменту та приладів Міністерства верстатобудівної та 
інструментальної промисловості СРСР 

Ф.Р-6406, 251 од. зб., 1952 — 1975 рр. Опис.

Створений 1951 р. як філія Московського інституту “Оргверстатінпром” на підставі
Постанови  Ради  Міністрів  СРСР  від  20  жовтня  1951  р.  в  системі  Міністерства
верстатобудування  СРСР.  1957  р.  філію  передано  у  відання  Ради  Міністрів  УРСР.
Згідно з Постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1958 р. № 815
філію  перетворено  на  Український  проектно-технологічний  інститут
“Оргверстатінпром” та передається у відання Харківського раднаргоспу, Постановою
якого  від  27  вересня  1963  р.  №  368  інститут  передано  у  підлеглість  Державного
Комітету  з  машинобудування  при  Держплані  СРСР  під  назвою:  Український
державний  проектно-технологічний  та  експериментальний  інститут
“Укрверстатінпром.” 1965 р. без змін у найменуванні інститут перепідпорядковується
Міністерству  верстатобудівної  та  інструментальної  промисловості  СРСР. 22 лютого
1966  р.  згідно  з  наказом  № 75  Міністерства  верстатобудівної  та  інструментальної
промисловості  СРСР інститут  передано  у підпорядкування  Головного  управління  з
виробництва ріжучого, мірильного інструменту та приладів цього міністерства. До
1976 р. ніяких змін у назві та підпорядкуванні не відбулось.

Накази по філії (1952 — 1957) та інституту (1958 – 1975). Звіти з основної діяльності
та про роботу з кадрами. Документи профспілкового комітету (1968 — 1975) та первинної
організації  науково-технічного  товариства  (1968,  1970  —  1975)  та  товариства
раціоналізаторів і винахідників (1969 — 1975).

Український  державний  інститут  проектування  заводів  важкого
машинобудування “Укрдіпроважмаш”

Ф. Р-6178, 555 од. зб., 1939–1971 рр. Опис.

У червні  1939 р.  на  підставі  об’єднаного наказу  Народних комісаріатів  важкого  та
середнього  машинобудування  з  Харківського  відділення  Державного  інституту
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проектування машинобудівних та металообробних заводів “Діпромаш” була виділена
Харківська  філія  державного  інституту  проектування  заводів  важкого
машинобудування  (Харківське  відділення  “Діпроважмаш”).  У  червні  1958  р.  його
перетворено  в  Український  державний  інститут  проектування  заводів  важкого
машинобудування.
У 1939–1971 рр. перебував у віданні Народного комісаріату (з 1946 р. – Міністерства)
важкого машинобудування СРСР (1939–1953); Міністерства транспортного та важкого
машинобудування СРСР (1953–1954); Міністерства важкого машинобудування СРСР
(1954-1957); Держплану УРСР (1957–1961); Української Ради народного господарства
(1961–1963), з липня 1963 р. – Державного комітету транспортного, енергетичного та
важкого  машинобудування  СРСР,  а  з  грудня  1965  р.  –  Міністерства  важкого,
енергетичного та транспортного машинобудування СРСР.

Постанови, накази, директиви вищих органів управління. Накази та розпорядження по
інституту.  Плани  проектно-дослідних  робіт;  упровадження  нової  техніки;  підвищення
продуктивності праці; звіти про їх виконання. Протоколи засідань технічної ради; технічних
нарад  з  проектування  підприємств  у  містах  Харків,  Могильов,  Бєлгород,  Миколаїв,
Уль’янівськ, Чернівці та ін. Звіти про роботу з кадрами, їх склад та чисельність; підвищення
кваліфікації  інженерно-технічних  працівників  інституту.  Листування  з  вищими  органами
управління  про  діяльність  інституту.  Протоколи  профспілкових  конференцій,  загальних
зборів членів профспілки, засідань місцевого комітету. Плани роботи місцевого комітету та
звіти про їх виконання.

Український державний проектний інститут комплексної автоматизації 
виробничих процесів у важкій промисловості “Важпромавтоматика”

Ф. Р-6197, 595 од. зб., 1956–1972 рр. Описи.

У травні  1956 р.  на підставі  Постанови Ради Міністрів  СРСР, наказів Міністерства
приладобудування  та  засобів  автоматизації  СРСР,  Державного  проектно-
конструкторського бюро  № 12 (ПКБ-12) на базі  відділу проектування гідравлічної
автоматики Державного ПКБ-12 утворено Харківську філію Державного ПКБ-12. У
липні  1958  р.її  перейменовано  у  Харківське  проектно-конструкторське  бюро
комплексної  автоматизації  виробничих  процесів  у  важкій  промисловості  (ПКБ
Важпром). При бюро 1959 р. у м. Київ та 1960 р. у м. Львів було утворено відділи
проектування автоматики. В жовтні 1960 р. Харківське ПКБ Важпром реорганізоване в
Український  державний  проектно-конструкторський  інститут  автоматизації
виробничих  процесів  у  важкій  промисловості  (Важпром),  який  у  лютому  1961  р.
перейменований  в  Український  державний  проектний  інститут  комплексної
автоматизації виробничих процесів у важкій промисловості (Важпромавтоматика). В
березні  1971 р. Київський відділ інституту реорганізовано в Київське відділення, до
складу якого увійшов Львівський відділ. У 1956–1972 рр. інститут перебував у віданні:
Міністерства приладобудування та засобів автоматизації  СРСР (1956–1957), Відділу
нової техніки та науково-дослідних робіт Держплану УРСР (1957–1958), Харківського
раднаргоспу (1958),  Міністерства  будівництва УРСР (1958–1963);  з січня 1963 р.  –
Міністерства монтажних та спеціальних робіт УРСР.

Накази, постанови вищих організацій. Накази, розпорядження по інституту. Тематичні
плани проектно-дослідних робіт інституту, додатки до них, звіти про їх виконання. Плани,
програми, розрахунки, доповіді, статті, звіти про розробки та впровадження нової техніки;
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винаходи та рацпропозиції; вивчення та узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду
проектування  і  будівництва;  патентно-ліцензійну  роботу;  підготовку  та  підвищення
кваліфікації кадрів. Протоколи засідань Технічної ради інституту; секційних технічних рад
його відділів; засідань та зборів Ради науково-технічного товариства. Листування з різними
закладами  та  установами  про  діяльність  інституту,  його  відділів  та  відділення.  Списки
співробітників інституту і його Київського відділення, нагороджених урядовими нагородами
(1972). Протоколи звітно-виборчих профспілкових конференцій, засідань місцевого комітету,
плани та звіти про роботу місцевого комітету профспілки.

Державний  інститут  проектування  тракторних  заводів  та  заводів
сільськогосподарського машинобудування “Діпротракторосільгоспмаш”
 
Ф. Р-6212, 458 од. зб., 1953–1970 рр. Опис.

На підставі Постанови Ради Міністрів СРСР та ЦК КПРС, наказу Міністерства
машинобудування  СРСР  у  грудні  1953  р.  на  базі  Харківського  відділення
Державного  союзного  спеціалізованого  інституту  № 4  та  Українського  філіалу
Державного  інституту  проектування  заводів  автомобільної  та  тракторної
промисловості  утворено  Державний  інститут  проектування  заводів
сільськогосподарського машинобудування “Діпросільгоспмаш”.  В серпні 1955 р.
його реорганізовано у Державний інститут проектування тракторних заводів  та
заводів  сільськогосподарського  машинобудування.  1966  р.  в  Ростові-на-Дону,  а
1967 р. в Барнаулі  утворено філії інституту. В січні 1970 р. Ростовський філіал
реорганізований в інститут “Діпрокомбайнпром”.
У  1953–1970  рр.  інститут  перебував  у  віданні:  Міністерства  машинобудування
СРСР  (1953–1954);  Міністерства  автомобільного,  тракторного  та
сільськогосподарського  машинобудування  СРСР  (1954–1955),  Міністерства
тракторного  та  сільськогосподарського  машинобудування  СРСР  (1955–1957);
Держплану СРСР (1957–1959),  з  грудня 1965 р.  –  Міністерства  тракторного та
сільськогосподарського машинобудування СРСР.

Накази,  розпорядження,  постанови  вищих  органів  управління.  Статут  інституту
(1959).  Накази,  розпорядження  по  інституту.  Тематичні  плани  проектно-дослідних  робіт
інституту та його філій, звіти про їх виконання. Протоколи технічної раді; технічних нарад;
засідань експертно-технічної комісії  з розгляду рацпропозицій, винахідництва та патентно-
ліцензійної роботи. Довідки, інформації, листування про науково-дослідну, проектну роботу;
про участь в оглядах та виставках; матеріали про наукову організацію праці, спеціалізацію
заводів. Ліміти капіталовкладень; кошториси адміністративно-господарських витрат, штатні
розклади.  Списки  працівників  інституту,  відзначених  Почесними  грамотами  Міністерства
тракторного та сільськогосподарського машинобудування (1966).

Харківське відділення державного інституту з проектування заводів середнього
машинобудування (“Діпросередмаш”)
Ф. Р-3797, 42 од. зб., 1939–1941 рр. Опис.

Відомості про час створення та ліквідацію не виявлені.

Технічні  проекти  та  кошториси  на  будівельні  роботи  об’єктів  Челябінського  та
Ворошиловградського заводів феросплавів та Харківського мотоциклетного заводу “Серп і
Молот”.
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Український  державний  проектний  інститут   проектування
електрозабезпечення,  електрообладнання  та  електроосвітлення
“Важпромелектропроект”

Ф. Р-6224, 603 од. зб., 1945–1972 рр. Описи.

У травні  1946  р.  на  базі  Харківського  особливого  проектно-конструкторського
управління  №  43  (ОПКУ-43)  виникло  Харківське  проектно-конструкторське
управління (ХПКУ). В лютому 1953 р. воно увійшло до складу знову створеного
державного  проектного  інституту  “Тяжпромелектропроект”  у  м.  Москва  та
перейменоване в Харківське відділення цього інституту. У травні 1958 р. на базі
Харківського  відділення  державного  проектного  інституту
“Тяжпромелектропроект” з відділом у м. Жданів та Харківської проектної контори
“Електропроект”  з  відділом у м. Севастополь утворено Український державний
проектний  інститут  проектування  електрозабезпечення,  електрообладнання  та
електроосвітлення  “Тяжпромелектропроект”.  У підпорядкування  інституту  були
передані  Київське  відділення  з  відділом  у  м.  Одеса  та  Дніпропетровське
відділення, на базі якого в 1964 р. було утворено державний проектний інститут
“Електротяжхімпроект”.
Перебував  у  віданні:  Народного  комісаріату   будівництва  підприємств  важкої
індустрії  СРСР  (1943–1946);  Міністерства  будівництва  підприємств  важкої
індустрії СРСР (1946–1954); Міністерства будівництва підприємств металургійної
та  хімічної  промисловості  СРСР  (1954–1958);  Міністерства  будівництва  УРСР
(1958–1963);  з  січня  1963  р.  –  Міністерства  монтажних  та  спеціальних
будівельних робіт УРСР.

Накази  та  постанови  міністерств,  у  віданні  яких  перебував  інститут.  Накази,
розпорядження по інституту. Тематичні плани проектно-дослідних робіт. Рішення технічної
ради інституту. Звіти інституту та відділів про виробничо-технічну діяльність. Плани, звіти,
доповіді,  відгуки на  типові  проекти  електротехнічного  профілю; про впровадження  нової
техніки,  наукової  організації  праці.  Матеріали  про  участь  інституту  у  Всесоюзному
громадському огляді-конкурсі  на якісне  будівництво  (1972),  участь  у виставках досягнень
народного господарства УРСР та СРСР. Рацпропозиції  та винаходи працівників  інституту,
впроваджені у виробництво. Листування про патентування винаходів інституту за кордоном.
Матеріали  про  роботу  первинної  організації  науково-технічного  товариства.  Протоколи,
плани, звіти про діяльність місцевого комітету профспілки.

Український  державний  інститут  проектування  підприємств  електротехнічної
промисловості “Укрдіпроенергопром”

Ф. Р-6025, 1474 од. зб., 1947–1970 рр. Описи.

У вересні 1948 р. на підставі наказу Міністерства електропромисловості СРСР від
13  грудня  1947  р.  утворено  Харківське  відділення  державного  інституту
проектування підприємств електротехнічної промисловості “Діпроенергопром”. В
червні  1958  р.  реорганізоване  в  Український  державний  проектний  інститут
“Укрдіпроенергопром”.  У  травні  1963  р.  перейменований  в  Український
державний  інститут  проектування  підприємств  електротехнічної  промисловості
“Укрдіпроенергопром”.
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Перебував  у  віданні  Міністерства  електропромисловості  СРСР  (1947–1963),
Держкомітету з електротехніки при Держплані СРСР (1963–1966), з січня 1966 р.
– Міністерства електротехнічної промисловості СРСР.
Займався  проектуванням  підприємств  з  виробництва  низьковольтної
електроапаратури,  комплексних  розподільних  пристроїв,  спеціально-
технологічного  обладнання,  інструментів,  технологічного  оснащення  та
комплексів для випробування цього устаткування.

Накази Міністерства електропромисловості  СРСР. Положення про відділення (1948,
1952),  інститут (1963),  статут інституту (1964).  Плани проектно-дослідних робіт;  довідки,
звіти про їх виконання. Протоколи засідань технічної ради та технічних нарад. Статистичні
звіти про чисельність та склад спеціалістів. Листування з питань проектування вітчизняних
та  закордонних  підприємств  електротехнічної  промисловості.  Протоколи  звітно-виборчих
профспілкових  конференцій,  засідань  місцевого  комітету,  зборів  членів  профспілки;
статистичні звіти про роботу місцевого комітету.

Українське відділення Всесоюзного державного проектно-дослідного та науково-
дослідного  інституту   енергетичних  та  електричних  мереж
“Енергомережапроект”

Ф. Р-6225, 445 од. зб., 1965–1970 рр. Опис.

Утворене в 1962 р. на підставі наказу Міністерства будівництва електростанцій СРСР
на базі відділів Харківського відділення Теплоелектропроект Українського відділення
Гідропроекту,  Львівського  відділення  Теплоелектропроект,  Дніпропетровського
відділу  комплексного  проектування  Харківського  відділення  Теплоелектропроект,
Київського  відділу  комплексного  проектування  Київського  відділення
Теплоелектропроект та Промелектропроект.
Займалось  проектуванням  електрозабезпечення  України,  Молдови  та  частини
областей Росії: Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької,
Орловської, Тамбовської та  Тульської.
До  складу  відділення  входили  відділи  комплексного  проектування  в  містах
Дніпропетровську, Києві, Львові, Донецьку.
Перебувало у віданні Міністерства енергетики та електрифікації СРСР.

Накази, директиви та рішення керівних організацій. Накази та рішення по відділенню.
Тематичні  плани  науково-дослідних  робіт;  звіти  про  виробничо-технічну  діяльність
відділення та відділів. Накази, протоколи технічних нарад, експертні висновки, акти, титульні
списки,  листування  про  типові  проекти,  науково-дослідні  роботи,  узагальнення  досвіду
будівництва,  введення  в  експлуатацію  енергетичних  об’єктів,  проектованих  Українським
відділенням.  Звіти,  відомості  про  топографо-геодезичні  роботи.  Матеріали  про  участь
працівників  відділення  в  семінарах-нарадах,  громадських  оглядах  з  питань  розвитку
енергетики в Україні, охорони праці, техніки безпеки в галузі. Плани, протоколи, звіти про
роботу  первинної  організації  науково-технічного  товариства;  товариства  винахідників  та
раціоналізаторів; групи народного контролю. Статистичні звіти, колективні угоди, кошториси
місцевого комітету.
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Український  спеціалізований  трест  з  ремонту,  монтажу,  налагоджування  та
проектування енергетичного устаткування “Укренергочормет”

Ф. Р-6213, 1121 од. зб., 1940–1975 рр. Описи.

У лютому 1931 р. на базі Державного тресту з раціоналізації енергогосподарства та
паливовикористання  “Оргенерго”  утворене   Українське  відділення  тресту,  яке
перейменоване в березні 1940 р. в Українську (Харківську) контору, а у вересні 1940 р.
–  в  Українську  виробничу  контору  з  проектування,  монтажу  та  налагоджування
енергетичного устаткування “Укренергочормет”.
У  лютому  1944  р.  перейменована  в  Українське  виробничо-технічне  підприємство
“Укренергочормет”, яке в грудні 1960 р. реорганізоване в спеціалізований будівельно-
монтажний  трест  “Укренергочормет”.  У  січні  1974  р.  трест  перейменовано  в
Український  спеціалізований  трест  з  ремонту,  монтажу,  налагоджування  та
проектування енергетичного устаткування “Укренергочормет”.
У  1940-1975  рр.  підпорядковувався:  Наркомату  нафтової  промисловості  та  чорної
металургії  СРСР  (1931–1940),  Наркомату  чорної  металургії  СРСР  (1940–1946),
Міністерству  чорної  металургії  СРСР  (1946–1957),  Раді  Міністрів  УРСР  (червень-
липень  1957),  Міністерству  будівництва  УРСР  (липень  1957–1963),  Міністерству
монтажних  та  спеціальних  будівельних  робіт  УРСР  (1963–1964),  Українській  Раді
Народного  господарства  (1964–1965),  з  грудня  1965  р.  –  Міністерству  чорної
металургії УРСР.
Займався  розробкою  проектної  документації  та  виконанням  робіт  з  реконструкції,
модернізації,  ремонту  енергетичного  устаткування;  виготовленням  нестандартного
обладнання;  здійснював  технічний  нагляд  за  енерготехнічним  господарством
підприємств.

Накази  та  розпорядження  організацій,  яким  підпорядковувався  трест.  Накази  та
розпорядження по тресту.  Протоколи засідань технічних нарад,  виробничо-технічної  ради.
Перспективні, комплексні виробничі плани, звіти про діяльність тресту та спецуправлінь з
капітального  будівництва,  упровадження  нової  техніки,  удосконалення  устаткування.
Аналітичні  таблиці,  квартальні  показники  роботи  монтажних  ділянок;  відомості  про  їх
територіальне розташування. Акти, довідки, креслення, звіти про перевірку роботи вузлів та
механізмів  на  коксохімічних  підприємствах.  Плани,  звіти,  листування  з  науково-дослідної
діяльності  тресту;  звіти  про  надходження  та  впровадження  технічних  удосконалень  і
рацпропозицій.  Тематично-експозиційний  план  подання  тресту  на  ВДНГ  СРСР  (1975).
Плани,  статистичні  звіти,  довідки  про  підготовку,  підвищення  кваліфікації  кадрів  на
виробництві,  в  технічних  школах.  Листування  з  питань  ремонту  енергоустаткування.
Протоколи,  рішення,  доповіді  звітно-виборчих,  загальних  зборів  колективу,  засідань
місцевого  комітету;  кошториси;  та  статистичні  звіти  про  роботу  місцевого  комітету
профспілки.

Харківське  відділення  Всесоюзного  державного  ордена  Леніна  проектного
інституту “Теплоелектропроект”

Ф. Р-6033, 3140 од. зб., 1931, 1938–1973 рр. Описи.

 1931  р.  у  Харкові  утворене  Південно-Східне  відділення  Державного  тресту
“Теплоелектропроект”  з  проектування  теплових електростанцій  та  електромереж,  у
серпні  1932  р.  перейменоване  в  Українське  відділення;  в  листопаді  1949  р.  -  в
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Харківське відділення Всесоюзного державного тресту проектування та дослідження
теплових та електростанцій, мереж і підстанцій “Теплоелектропроект”. У квітні 1951
р.  отримало  назву:  Харківське  відділення  Всесоюзного  державного  проектного
інституту “Теплоелектропроект”.  У вересні 1962 р. указом Президії  Верховної Ради
СРСР інститут нагороджено орденом Леніна. З жовтня 1962 р. Харківське відділення
отримало  назву:  Харківського  відділення Всесоюзного  державного  ордена  Леніна
проектного інституту “Теплоелектропроект”.
Перебувало у віданні Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, Міністерства
електростанцій  СРСР,  Міністерства  будівництва  електростанцій  СРСР,  з  1962  р.  –
Міністерства енергетики та електрифікації СРСР.

Накази, розпорядження, рішення, службові записки вищих органів управління. Статут
тресту “Теплоелектропроект” (1931). Положення про Українське відділення (1938). Накази та
розпорядження по відділенню. Плани та звіти про його діяльність. Протоколи виробничих та
технічних нарад. Титульні списки проектно-дослідних робіт, переліки об’єктів проектування.
Рацпропозиції  та  матеріали  до  них.  Листування  з  питань  науково-дослідних  робіт,
проектування,  творчої  співдружності.  Протоколи  профспілкових  конференцій,  засідань
місцевого комітету. Плани та звіти про роботу місцевого комітету профспілки; звіти комітету
ДТСААФ.

Державний  Всесоюзний  інститут  проектування  та  науково-дослідних  робіт
“Південдіпроцемент”

Ф. Р-6029, 753 од. зб., 1944–1976 рр. Описи.

У  квітні  1944  р.  на  підставі  наказу  Головному  управління  цементної
промисловості  СРСР  утворено  Харківське  відділення  державного  Всесоюзного
інституту  проектування та науково-дослідних робіт в цементній промисловості
“Діпроцемент”.  У  квітні  1951  р.  відділення  реорганізоване  в  державний
Всесоюзний  інститут   проектування  та  науково-дослідних  робіт
“Південдіпроцемент”,  до  складу  якого  передане  Харківське  відділення  тресту
“Союзбудпроект”  та  Новоросійське  відділення  інституту  “Діпроцемент”,
реорганізоване у відділення “Південдіпроцемент”.
Інститут  перебував  у  віданні:  Народного  комісаріату  (з  1946  –  Міністерства)
промисловості  будівельних  матеріалів  СРСР  (1944–1957);  Міністерства
промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР  (1957–1958);  Держкомітету  Ради
Міністрів  УРСР  у  справах  будівництва  (Держбуд  УРСР)  (1958–1961);
Держкомітету  Ради  Міністрів  СРСР  у  справах  будівництва  (Держбуд  СРСР)
(1961–1963); Держкомітету  промисловості будівельних матеріалів при Держбуді
СРСР  (1963–1965);  з  січня  1966  р.  –  Міністерства  промисловості  будівельних
матеріалів СРСР.
Займався проектуванням і будівництвом підприємств цементної, азбестоцементної
та шлакопереробної промисловості та їх реконструкцією.

Накази  та  постанови  вищих  організацій.  Накази  та  розпорядження  по  інституту.
Статут Харківського відділення (1944). Тематичні плани науково-дослідних робіт, звіти про їх
виконання.  Протоколи  засідань  науково-технічної  ради;  засідань  ради  з  винахідництва  та
раціоналізації.  Звіти,  листування  про  обмін  досвідом  з  проектування  та  будівництва
вітчизняних і закордонних підприємств цементної  промисловості.  Протоколи,  плани, звіти
про діяльність місцевого комітету профспілки.
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Харківське  відділення  Державного  інституту  проектування  підприємств
промисловості  будівельних  матеріалів  Південних  районів  країни
“Південдіпробудм”

Ф. Р-6211, 707 од. зб., 1969–1984 рр. Описи.

У  жовтні  1969  р.  на  підставі  наказу  Міністерства  промисловості  будівельних
матеріалів  СРСР  утворено  Харківське  відділення  Державного  інституту
проектування  підприємств  промисловості  будівельних  матеріалів
(Діпробудматеріали).  У  грудні  1979  р.  перейменоване  в  Харківське  відділення
Державного  інституту   проектування  підприємств  промисловості  будівельних
матеріалів  Південних  районів  країни  „Південдіпробудм”.  У  січні  1984  р.
припинило діяльність.

Накази  та  розпорядження  по  відділенню.  Положення  про  відділення  (1969,  1980).
Протоколи  засідань  технічної  ради.  Плани  проектно-дослідних  робіт,  організаційно-
технічних заходів щодо виконання цих планів; звіти про діяльність відділення. Протоколи,
кошториси, звіти про винахідницько-раціоналізаторську діяльність; зниження собівартості та
економію будівельних матеріалів,  паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні,  захист
навколишнього  середовища,  раціональне  використання  природних  ресурсів.  Протоколи,
звіти, довідки про роботу первинних організацій науково-технічного товариства, товариства
винахідників  та  раціоналізаторів;  про  діяльність  групи  народного  контролю.  Протоколи
звітно-виборчих профспілкових та загальних зборів,  засідань місцевого комітету.  Накази з
особового складу, особові справи та рахунки працівників відділення.

Харківське відділення Всесоюзного проектного та науково-дослідного інституту 
промислового транспорту “Промтрансндіпроект”

Ф. Р-1754, 835 од. зб., 1928–1978 рр. Описи.

Згідно з рішенням президії Вищої Ради народного господарства СРСР в січні 1928
р.  в  м.  Москва   утворене  Всесоюзне  акціонерне  товариство  транспортних
пристроїв,  споруд  та  під'їзних  шляхів  (Трансбуд)  з  Українським  відділом  в  м.
Харків,  який в листопаді  1928 р.  реорганізовано в  Південну контору.  В жовтні
1930 р. Трансбуд реорганізовано у трест, а його Південну контору – в Південну
контору  України  та  Північного  Кавказу.  В  лютому  1932  р.  Південна  контора
розділилась  на  дві  організації:  будівельну  –  “Південтрансбуд”  та  проектну,  яка
знаходилась у м. Харків та називалась Південне відділення державного тресту з
проектування  позацехового  промислового  транспорту  (Промтранспроект),
перейменоване в липні 1939 р. в Харківське відділення. З січня    1944 р. стало
іменуватися Харківське відділення Державного союзного тресту з проектування
промислового  транспорту  (Промтранспроект)  Головного  управління  проектних
робіт (Головбудпроект). У квітні 1951 р. Державний союзний трест реорганізовано
в  Державний  проектний  інститут   проектування  промислового  транспорту,  з
Харківським  відділенням.  У  вересні  1963  р.  інститут  реорганізовано  у
Всесоюзний проектний та науково-дослідний інститут промислового транспорту
(“Промтрансндіпроект”),  а  Харківське  відділення  отримало  назву:  Харківське
відділення  Всесоюзного  проектного  та  науково-дослідного  інституту
промислового транспорту “Промтрансндіпроект”.
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У 1928–1978 рр. перебувало у віданні: Вищої Ради народного господарства СРСР
(1928–1939);  Народного  комісаріату  будівництва  СРСР  (1939–1946);  Народного
комісаріату   будівництва  підприємств  важкої  промисловості  СРСР  (1946);
Міністерства  будівництва  підприємств  важкої  індустрії  СРСР  (1946–1953);
Міністерства  будівництва  СРСР  (1953–1954);  Міністерства  будівництва
підприємств  металургійної  та  хімічної  промисловості  СРСР  (1954–1957);
Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах будівництва (1957–1978).
Займалося  проектуванням  залізничного,  автомобільного,  безперервного
транспорту   -  конвеєрів,  монорельсових  та  підвісних  канатних  доріг,  штучних
споруд;  автоматики  та  телемеханіки  локомотивного  та  вагонного  господарства,
службових  будівель;  механізації  вантажно-розвантажувальних  робіт  для
промислових об’єктів, розташованих у різних районах СРСР.

Накази,  циркуляри ВРНГ СРСР та  УРСР,  Наркомату  праці  УРСР,  Держбуду  СРСР.
Положення  про  Харківське  відділення  Всесоюзного  проектного  та  науково-дослідного
інституту промислового транспорту (1965). Накази управляючого, розпорядження головного
інженера  відділення.  Тематичні  плани  проектно-дослідних  робіт;  плани  роботи  технічної
ради;  плани  та  контрольні  завдання  упровадження  нової  техніки  в  будівництві  через
проектування.  Протоколи  засідань  технічної  ради,  технічних  нарад,  виробничо-
господарського активу, комісії з раціоналізації та винахідництва, ради молодих спеціалістів.
Звіти  та  доповіді  про  технічну,  виробничо-господарську  діяльність,  надходження  та
використання винаходів та рацпропозицій. Висновки та пропозиції відділення по проектах,
розроблених  інститутом  Промтрансндіпроект.  Методичні  посібники,  збірники  оглядів
окремих  рішень,  паспорти  схем  генпланів  промвузлів  та  технічних  проектів,  виконаних
відділенням.  Матеріали  про  відзнаку  Головним  комітетом  ВДНГ  СРСР  співробітників
відділення,  учасників  виставки  в  павільйоні  “Промислове  будівництво”  (1966);  тематико-
експозиційний план та характеристика експонатів, що були представлені в цьому павільйоні
на ВДНГ (1978). Протоколи звітно-виборчих профспілкових конференцій, загальних зборів
колективу,  засідань  місцевого  комітету.  Збірники  доповідей,  статей,  лекцій  та  спогадів
ветеранів, довідки з історії Харківського відділення та інституту Промтрансндіпроект.

Харківський державний проектно-дослідний інститут “Хардіпротранс”

Ф. Р-6032, 1062 од. зб., 1934–1975 рр. Описи.

Для виконання проектно-дослідних робіт з будівництва та реконструкції залізничного
транспорту в травні 1931 р. утворено Харківське відділення “Діпротранс”. У березні
1951  р.  реорганізоване  в  Харківський  державний  проектно-дослідний  інститут
“Хардіпротранс”.
У 1931–1975  рр.  перебував  у  віданні:  Наркомату   (з  1946  –  Міністерства)  шляхів
сполучення СРСР (1931–1954); Міністерства транспортного будівництва СРСР (1954–
1963);  Державного  виробничого  комітету  транспортного  будівництва  СРСР  (1963–
1965); з жовтня 1965 р. – Міністерства транспортного будівництва СРСР.

Накази по інституту. Тематичні плани проектно-дослідних робіт. Протоколи засідань
службових  і  технічних  нарад.  Титульні  списки  проектних  і  дослідних  робіт,  альбоми
фотографій проектів. Плани, протоколи, кошториси, звіти про діяльність науково-технічного
товариства,  ради  винахідників  та  раціоналізаторів.  Листування  з  різними  організаціями  з
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питань  розробки  та  впровадження  нової  техніки,  передових  методів  праці.  Протоколи
засідань місцевого комітету, кошториси, звіти про його діяльність.

Державний інститут проектування заводів на транспорті “Діпрозаводтранс”

Ф. Р-6145, 855 од. зб., 1939–1975 рр. Описи.

На підставі наказу Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР від 3 квітня
1939 р. з інституту “Хартранспроект” виділено Всесоюзну контору з проектування
заводів на транспорті. У липні     1962 р. контору перейменовано в Державний
інститут проектування заводів на транспорті “Діпрозаводтранс”.

Перебував  у  віданні:  Народного  комісаріату  (з  1946  –  Міністерства)  шляхів
сполучення СРСР (1939–1954); Міністерства транспортного будівництва СРСР (1954–
1973), з червня 1973 р. – Міністерства шляхів сполучення СРСР.

Накази вищих органів управління. Накази та розпорядження по інституту. Положення
про контору “Трансзаводпроект” (1939). Протоколи технічної ради; контрольно-оперативних
нарад, ради товариства наукової організації праці. Плани проектно-дослідних робіт, звіти про
їх виконання. Плани, звіти, протоколи, довідки, листування про роботу науково-технічного
товариства,  про  надходження  та  впровадження  рацпропозицій,  нової  техніки.  Акти
приймання  в  експлуатацію  локомотивно-вагоноремонтних  заводів  у  містах  Харків  (1956),
Муром (1960), Ташкент (1962), Сімферополь та Тбілісі (1963), Улан-Уде (1964), Даугавпілс
(1965). Акти інвентаризації проектно-дослідних робіт. Звіти про виконання проектних робіт
для  закордонних  підприємств.  Статистичні  звіти,  довідки,  доповіді  про  забезпечення
інституту спеціалістами, їх чисельність та склад; роботу з молодими фахівцями. Матеріали
про  відзнаку  співробітників  інституту  орденом  “Знак  Пошани”,  медаллю  “За  трудову
відзнаку” (1966). Плани роботи та протоколи засідань місцевого комітету.

Українська  філія  державного  проектного  і  конструкторського  інституту
проектування  механізованого  конвеєрного  транспорту  та  підвісних  канатних  доріг
“Союзпроммеханізація”  Головного  управління  підйомно–транспортного
машинобудування  Міністерства  важкого,  енергетичного  і  транспортного
машинобудування СРСР

Ф. Р-6410, 129 од. зб., 1970–1974 рр. Опис.

Створена  в  серпні  1970  р.  на  базі  Українського  проектно–конструктоського  бюро
“Союзпроммеханізація”  відповідно  до Постанови  РМ СРСР від  28  травня  1969 р.,
згідно  з  наказом  Міністерства  важкого,  енергетичного  і  транспортного
машинобудування СРСР від 14 серпня 1970 р.
Виконувала  проектно–конструкторські  роботи  з  механізації  внутрішньоцехового  та
міжцехового  конвеєрного  транспорту  для  машинобудівних  та  промислових
підприємств, пасажирських, вантажних канатних доріг та кабельних кранів; надавала
технічну  допомогу  промисловим  підприємствам  і  проектним  інститутам  з
проектування та експлуатації конвеєрних машин і канатних доріг.

Наказ міністра важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР про
створення філії від 14 серпня 1970 р. Накази директорів інституту “Союзпроммеханізація”
(1971)  та  його  Харківської  філії  з  виробничої  діяльності.  Розпорядження  директора  філії
(1973,  1974).  Протоколи  техради  інституту  “Союзпроммеханізація”  (1970)  та  Харківської
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філії  (1972–1974),  плани  роботи  техради  філії.  Тематичні  плани  проектно-розвідувальних
робіт  філії.  Плани  з  праці.  Звіти  про  виробничу  діяльність  філії.  Статистичні  звіти  про
виконання  проектно-розвідувальних  робіт.  Листування  з  проектними  інститутами
“Укрдіпроважмаш”,  “Союзпроммеханізація” та його Дніпропетровським відділом стосовно
діяльності  Харківської  філії.  Документи  (плани,  звіти,  переліки,  показники,  відомості)  з
раціоналізації  та  винахідництва,  наукової  організації  праці,  впровадження  нової  техніки.
Кошториси  витрат  на  виробництво  проектно-розвідувальних  робіт.  Штатний  розклад  та
кошториси  адміністративно-управлінських  витрат  філії.  Документи  про  роботу  з  кадрами
(накази,  плани,  звіти,  статзвіти,  списки)  та  діяльність  місцевого  комітету  профспілок
(постанови, плани, звіти, протоколи, рішення, доповіді, угоди, кошториси).

Харківське  відділення  державної   проектно-монтажної  контори  “Електрозв’язок”
Народного комісаріату електричної промисловості СРСР

Ф. Р-3694, 11 од. зб., 1934–1936 рр. Опис.

Відомості про час створення та ліквідацію не виявлені.

Звіти про закордонні відрядження до Англії на електромеханічний завод у                      
м. Страттфорд, завод “Метро–Виккерс”; до США на завод “Форд” та інші.

Харківська філія проектного інституту №3 Головного технічного управління 
Міністерства промислового будівництва СРСР

Ф. Р-6364, 145 од. зб., 1959–1974 рр. Опис.

Створена  у  травні  1959  р.  як  спеціальне  конструкторське  бюро  Управління
будівництва Харківського Раднаргоспу відповідно до постанов РМ УРСР від 2 березня
1959  р.  та  Харківського  Раднаргоспу  від  6  травня  1959  р.  на  базі  проектно–
кошторисного бюро Будтресту №87. Здійснювало розробку технології виробництва та
надання технічної допомоги будівельним організаціям.
З 1963 р. до 1967 р. підпорядковувалось Міністерству будівництва УРСР:
 з  8  березня  1963  р. –  Головному   управлінню  з  будівництва  в  Харківському
економічному  районі;  з  20  грудня  1963  р. –  Управлінню   механізації  будівництва
(Головбудмеханізація). 
З  29  квітня  1967  р.  перейшло  у  відання  Головного  управління  механізації
промислового  будівництва  (Головпромбудмеханізація)  Міністерства  промислового
будівництва УРСР; з 10 березня               1970 р. підпорядковано Проектному інституту
№3 Головного технічного управління Міністерства промислового будівництва СРСР.
З  28  квітня  1970  р.  перетворене  в  Харківську філію проектного  інституту  №3
Головного технічного управління Мінпромбуду СРСР. Функції  :  розробка проектної
документації  будівництва  нових,  розширення  та  реконструкції  діючих  підприємств
будіндустрії,  конструювання  нестандартного  устаткування,  впровадження  новітніх
технологічних процесів.

Статут  філії  (1970).  Накази  “Головбудмеханізація”  (1964),  Головхарківбуду  (1964),
директора  інституту  (1971)  стосовно  діяльності  філії.  Виписки  з  постанови  РМ УРСР та
наказів Мінбуду УРСР, Мінпромбуду УРСР (1967) про упорядкування мережі проектних та
проектно–технологічних організацій (1963). Документи про створення та перепорядкування
бюро  та  філії  (постанови,  накази,  розпорядження,  акти,  листування).  Протоколи  засідань
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техради бюро (1969) та філії (1970–1974). Тематичні плани проектно-дослідних робіт (1964–
1974), плани з праці (1963–1974), організаційно-технічних заходів (1970–1974) та звіти про їх
виконання. Звіти з основної діяльності, про технічну та виробничу діяльність (1959–1962),
технічні  звіти  про  діяльність  філії  (1970–1974).  Статистичні  звіти  філії  про  розподіл
чисельності робітників за розмірами заробітної плати та займаними посадами (1966–1974).
Довідки про основні  показники роботи бюро (1964) та проектування важливіших об’єктів
(1971–1974).  Фінплан бюро (1969) та  філії  (1972–1974) і  документи до них.  Документи з
раціоналізації  та  винахідництва  (1970,1973),  наукову  організацію  праці  (1966–1974),
використання  резервів  економії  (1970–1974),  впровадження  нової  техніки  (плани,  звіти,
довідки,  листування,  пояснювальні  записки,  відомості),  проведення  оглядів–конкурсів  на
кращу організацію роботи з технічної інформації, пропаганди та впровадженню передового
досвіду філії (1970), зведені показники технічної інформації (1971, 1974). Штатні розклади
бюро та кошториси адміністративно–управлінських витрат. Документи про роботу з кадрами
(звіти,  відомості,  довідки;  1970–1974)  та  діяльність  місцевого  комітету  профспілок
(протоколи, звіти, рішення, зобов’язання, кошториси, довідки; 1965–1974).

Харківське  відділення  Всесоюзного  тресту  проектування  підприємств
промисловості будівельних матеріалів “Союзбудмпроект” Головного управління
проектування  підприємств  промбудматеріалів  Міністерства  промисловості
будівельних матеріалів СРСР

Ф. Р-6030, 13 од. зб., 1948–1951 рр. Опис.

Точна дата  створення відділення не  встановлена.  Відділення здійснювало розробку
проектної  документації  для  підприємств  з  виробництва  промислово-будівельних
матеріалів.
Ліквідоване відповідно до Постанови РМ СРСР від 6 квітня 1951 р. і наказу міністра
промисловості будматеріалів від 12 квітня 1951 р. Його функції  передані інституту
“Південдіпроцемент”. 

Накази та розпорядження (1950, 1951) по тресту “Союзбудмпроект”  (1951) та його
Харківському  відділенню.  Протоколи  засідань  технічної  ради  відділення  (1950).  Звіт  про
надходження та впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій (1950). Штатний
розклад та кошториси адміністративно-господарських витрат на 1950 р.  

Харківська філія Державного інституту проектування підприємств 
промисловості будівельних матеріалів “Діпробудматеріали” Головного 
управління проектних та науково–дослідних  організацій промисловості 
будматеріалів і будіндустрії при Держбуді СРСР

Ф. Р-6031, 29 од. зб., 1962–1964 рр. Опис.

Створена у червні 1962 р. на базі спеціального конструкторського бюро як філія
Всесоюзного  Державного  проектно–конструкторського  інституту
“Діпробудіндустрія”  Головного  управління  будівельних  матеріалів  і  будівельної
індустрії “Головбудпроект” СРСР згідно з наказом Державного комітету РМ СРСР
у справах будівництва від 9 червня 1962 р.
З  26  червня  1963  р.  –  перебувало  в  підпорядкуванні  Державного  інституту
проектування  підприємств  промисловості  будівельних  матеріалів
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“Діпробудматеріали”  Головного  управління  проектних  та  науково–дослідних
організацій промисловості будматеріалів і будіндустрії при Держбуді СРСР.
Здійснювала  розробку  нової  прогресивної  технології  виробництва  збірного
залізобетону та удосконалення конструювання, обробки нових видів устаткування
для  заводів  залізобетонних  конструкцій;  розробку  типових  проектів  для
підприємств будівельної індустрії.
Ліквідована  у  червні  1964  р.  згідно  з  наказом  Держкому   промисловості
будматеріалів при Держбуді СРСР від 20 квітня 1964 р. її функції були передані
інституту “Південдіпроцемент”.

Накази  по  філії.  Плани  проектно-дослідних  і  конструкторських  робіт,
капіталовкладень,  з  праці  та  звіти  про  їх  виконання.  Звіти  з  виробничо-господарської
діяльності (1963, 1964) та матеріали до них. Статзвіти про чисельність та склад спеціалістів з
вищою та середньою спеціальною освітою (1962, 1963).  Акт          приймання-передачі
Харківської  філії  інституту  “Діпробудіндустрія”  до  складу  інституту  “Діпробудматеріали”
(1963). Кошториси  витрат  на  виробництво проектно-дослідних робіт на 1962–1964 рр. Річні
титульні списки капробіт (1962, 1963). Документи про роботу з кадрами (1962, 1963) звіти,
огляди, довідки.

Харківський обласний проектний трест (Облпроект) відділу у справах архітектури 
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-6043, 34 од. зб., 1944–1951 рр. Опис.

Створений у серпні 1944 р. як відбудовчо-проектний трест “Облпроект”відповідно до
Постанови  Харківського  облвиконкому  від  8  серпня  1944  р.  для  забезпечення
відбудовчих  робіт  у  містах,  районах,  селах  та  колгоспах  Харківської  області
проектами планування та  реконструкції  населених пунктів.  Був госпрозрахунковою
організацією.
З  30  квітня  1949  р.  перейменований  в  Харківський  обласний  проектний  трест
“Облпроект”  з  підпорядкуванням  відділу  у  справах  архітектури  виконкому
Харківської облради депутатів трудящих.
Реорганізований у травні 1951 р. відповідно до постанов РМ СРСР від 6 квітня 1951 р.
та  РМ  УРСР  від  11  травня  1951  р.,  та  згідно  з  наказом  Управління  у  справах
архітектури при РМ УРСР від          23 травня 1951 р. На його базі з 2 червня 1951 р.
розпочала  діяльність  Харківська  філія  Українського  Державного  інституту
проектування міст Управління у справах архітектури при РМ УРСР (Харківська філія
“Діпрограду”).

Положення  про  відбудовчо–проектний  трест  “Облпроект”  (1944,  1949),  Постанови
колегії Управління у справах архітектури при РМ УРСР (1947), Харківського облвиконкому
(1944). Накази та розпорядження по тресту (1947). Протоколи технічних нарад тресту (1948).
Річні  виробничо-фінансові  плани (1947–1949).  Річні  звіти  з  виробничої  діяльності  (1946–
1950). Зведений звіт про зміни в чисельності спеціалістів з вищою освітою (1949) та звіти
про  рух  спеціалістів  з  вищою  та  середньою  освітою  (1950).  Справа  про  затвердження
технічного  проекту  чотириповерхового  будинку  для  Старо–Макіївського  коксохімічного
заводу  (протокол,  рецензія,  листування,  1950–1951).  Листування  з  Управлінням у справах
архітектури при РМ УРСР про реорганізацію тресту “Облпроект” (1946). Штатний розклад
та  кошториси  адміністративно-господарських  витрат  тресту  (1945,  1947).  Ліквідаційний
баланс на 1 липня 1950 р.
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Акціонерне товариство Проектно–дослідний та конструкторсько-технологічний 
інститут “Харківський будпроект” (ПДКТІ “Харківський будпроект”)

Ф. Р-6467, 170 од. зб., (в тому числі 125 з особового складу), 1988–1998 рр. Описи.

Створене  1  листопада  1988  р.  як  проектно-дослідний  та  конструкторсько-
технологічний інститут (ПДКТІ) “Харківський будпроект” комбінату “Харківпромбуд”
Міністерства  будівництва УРСР   відповідно до Постанови Держбуду СРСР від 26
вересня  1988  р.,  згідно  з  наказом  Мінбуду  УРСР   від  28  жовтня  1988  р.  на  базі
Харківської філії Проектно–дослідного та конструкторсько–технологічного інституту
“Київський будпроект”. Інститут  підпорядкувався:
з  7  червня  1989  р.  —  територіально–будівельному  об’єднанню  з  будівництва
промислових підприємств в Харківській області ТБО “Харківбуд” Мінбуду УРСР;
з 1 липня 1991 р. — Українській державній будівельній корпорації (Укрбуд), м. Харків.
Реорганізований:
у грудні 1992 р. — в Орендне підприємство ПДКТІ “Харківський будпроект”;
у вересні  1994  р.  —  в  закрите  Акціонерне  товариство  ПДКТІ  “Харківський
будпроект”. 
У своєму складі мав комплексні відділи будівельного проектування в м. Кременчук та
Лозовій.
Здійснював спеціальні види робіт з проектування та будівництва;  розробку проектної
документації для реконструкції та техпереоснащення підприємств, об’єктів житлово–
цивільного  призначення,  газообладнання  житлових  і  громадських  будинків,
комунально-побутових підприємств.
Ліквідований  в  липні  1997  р.  згідно  з  рішенням  загальних  зборів  акціонерів
Товариства від              19 травня 1997 р. та наказом директора АО від 20 травня 1997
р. Ліквідаційна комісія працювала до 1 січня 1998 р.

Статути  інституту  (1988,  1992,  1993).  Копії  розпоряджень  Дзержинського
райвиконкому м. Харків про реорганізацію інституту (1992, 1994, 1996). Накази директора з
виробничої  діяльності  (1989–1998).  Протоколи загальних  зборів  та  конференції  орендарів
(1992,  1993)  і  акціонерів  (1997).  Тематичні  плани  проектно-дослідних  і  конструкторсько-
технологічних робіт (1992) та звіти про їх виконання (1992-1994). Звіти з виробничої (1988–
1992,  1994–1996)  та  фінансово-господарської  (1993)  діяльності  інституту.  Документи  про
приймання-передачу інституту до складу комбінату “Харківпромбуд” (наказ, звіт, акт; 1988).
Штатні  розклади  інституту  (1990–1994).  Колективні  договори  адміністрації  інституту  з
профспілковим комітетом (1989, 1990).

Державні архітектурні майстерні “Міськпроект” при Управлінні головного 
архітектора Харківського міськвиконкому

Ф. Р-6044, 53 од. зб., 1943–1955 рр. Опис.

Відповідно до Постанови президії Харківської міськради депутатів трудящих  у 1938
р.  була  створена  проектна  майстерня  “Міськпроект”  при  Управлінні  Головного
архітектора  Харківського  міськвиконкому.  Здійснювала  технічну  допомогу
забудовникам: відведення ділянок, геодезичні роботи, вертикальне планування та ін. У
1941 р. припиняла діяльність.
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Знову  створена  як  проектна  майстерня  з відбудови та  реконструкції  м.  Харків
“Міськпроект” відповідно до Постанови Харківського міськвиконкому від 12 вересня
1943 р.
Перейменування:
з  липня  1944  р. –  проектні   майстерні  з відбудови та  реконструкції  м.  Харків
“Міськпроект”;
з 1947 р. – архітектурно-планувальні майстерні з відбудови та реконструкції м. Харків
“Міськпроект” при Управлінні головного архітектора Харківського міськвиконкому;
з січня 1948 р. – державні архітектурно-проектні майстерні “Міськпроект”; з 1949 р. –
Харківські державні архітектурні майстерні „Міськпроект”; з квітня 1949 р. в їх складі
Харківська філія “Діпроцивільбуду”;
з  серпня  1952  р.  —  Державні  архітектурні  майстерні  при  Управлінні  головного
архітектора Харківського міськвиконкому.
Функції:  архітектурно-планувальні,  проектні,  інженерно-розвідувальні  та
скульптурно-художні роботи  з відбудови; реконструкції, забудівлі та благоустрою м.
Харків.
Згідно з наказом Управління у справах архітектури при РМ УРСР від 18 квітня 1955 р.
державні архітектурні майстерні були об’єднані з Харківською  філією Українського
Державного інституту проектування міст та припинили самостійне існування.

Положення про Харківські архітектурні майстерні “Міськпроект” (1948, 1952). Накази
Мінжитлоцивільбуду  УРСР,  Управління  у  справах  архітектури  при  РМ  УРСР  з
організаційних питань (1949). Постанови Харківського міськвиконкому стосовно діяльності
майстерень  (1943,  1944).  Накази  по  “Міськпроекту”  (1946–1954).  Протоколи  виробничо-
технічних нарад (1949). Виробничо-фінансові плани (1947–1949). Річні звіти з виробничої
діяльності (1946–1954). Основні підсумки діяльності  майстерень за           1938–1946 рр.
Матеріали про перегляд норм та розцінок на проектні роботи (накази, протоколи, листування;
(1947).  Справа  про  відбудову  Свердловського  шляхопроводу  через  колії  станції  Харків-
Пасажирський  (1947).  Листування  з  Управлінням  у  справах  архітектури  при  РМ  УРСР,
обласним відділом у справах архітектури (1948), Головним архітектором м. Харків (1949) з
виробничих питань. Штатний розклад та кошториси адміністративно-господарських витрат
(1947–1951).  Звіт  про  чисельність  робітників  та  службовців  за  статтю,  віком  та  стажем
роботи (1947). Журнал обліку обсягу виконаних проектно-розвідувальних робіт (1951, 1952).
Звіт про роботу з кадрами (1951).

Харківське відділення Всесоюзної контори з проектування, монтажу та 
обслуговування радіовузлів та радіоустановок Міністерства зв’язку СРСР.

Ф. Р-4003, 247 од. зб., 1944–1949 рр. Опис.

Утворено  в  травні  1939  р.  У  січні  1951  р.  ліквідоване  на  підставі  наказу
Міністерства зв’язку СРСР.

Накази, розпорядження, директиви Всесоюзної контори з проектування, монтажу та
обслуговування  радіовузлів  та  його Харківського  відділення.  Виробничі  плани,  протоколи
технічних нарад, звіти та доповіді про стан радіофікації Харківської, Сумської та Полтавської
областей (1949). Титульні списки та річні фінансові звіти.
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Державний проектний інститут з планування та забудови міста Харків 
“Харківпроект”

Ф. Р-6020, 351 од. зб., 1951–1974 рр. Опис.

У травні 1951 р. на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 6 квітня 1951 р. №
1137 та наказу по Управлінню у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР від 23
травня 1951 р., № 163 в результаті реорганізації Харківського обласного проектного
тресту “Облпроект” утворено Харківську філію Українського державного інституту
проектування міст  “Діпроград”.  У липні    1964 р.  на  підставі  наказу  Державного
комітету в справах будівництва при Раді Міністрів УРСР      від 3 липня 1964 р. № 547
реорганізований  в  Державний  проектний  інститут  з  планування  та  забудови  міста
Харків “Харківпроект”.
У  1951–1974  рр.  підпорядковувався:  Управлінню  в  справах  архітектури  при  Раді
Міністрів  УРСР  (1951–1955);  Держкомітетові  Ради  Міністрів  УРСР  у  справах
будівництва та архітектури (1955–1957); з січня 1957 р. – Державному комітетові Ради
Міністрів УРСР у справах будівництва (Держбуду УРСР).
Здійснював  проектно-дослідні  роботи  з  планування  та  забудови  житлово-
громадського,  комунального,  сільськогосподарського  будівництва,  а  також  робіт  з
проектування інженерних мереж, доріг, вулиць, парків у м. Харків.

Накази, постанови, інструкції Держкомітету Ради Міністрів, Міністерства будівництва
УРСР.  Накази  та  розпорядження  по  інституту.  Статут  інституту  (1964),  положення  про
Харківську філію державного інституту проектування міст “Діпроград” (1955, 1957). Плани
проектно-дослідних  робіт,  звіти  про  їх  виконання.  Титульний  список  на  будівництво  та
статистичні  звіти про виконання плану капітального будівництва Будинку проектів.  Плани
заходів щодо будівництва громадських та житлових споруд у     м. Харків та приміській зоні.
Протоколи  засідань  технічної  ради,  звітно-виборчих  зборів  та  засідань  ради  первинної
організації  ВТВР,  НТТ;  звіти  про їх  роботу.  Матеріали  про розробку  генерального  плану
розвитку міста (1967), таблиці пропозицій перспективного розвитку житлового будівництва
та будівельної  бази м. Харків (1968–1980). Довідки, пояснювальні записки, технічні звіти,
анотації,  фотографії  до  основних  об’єктів.  Протоколи,  рішення  звітно-виборчих
профспілкових  конференцій,  зборів;  засідань  місцевого  комітету,  загальних  зборів
співробітників. Листування інституту з різними організаціями.

Харківська філія проектно-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту 
“Київський будпроект” Міністерства будівництва УРСР

Ф. Р-6468, 266 од. зб., (в тому числі 203 з особового складу), 1977–1988 рр. Описи.

Створена у серпні 1977 р. згідно з наказом Мінпромбуду УРСР від 30 квітня 1977
р.  як  Харківська  філія  Республіканського  проектно-технологічного   інституту  з
організації та технічної допомоги будівництву (Укроргтехбуд) Мінпромбуду УРСР
на  базі  Харківського  (Міжобласного)  виробничо-технологічного  тресту  з
організації  та  технічної  допомоги  будівництву  (Харківоргтехбуд),  з
госпрозрахунковою ділянкою на самостійному балансі з місцезнаходженням у м.
Харкові, для надання ефективної допомоги будівельним організаціям в питаннях
технології виробництва економічних фундаментів. 
Здійснювала  розроблення  та  впровадження  засобів  механізації  будівельно–
монтажних робіт, обладнання, монолітних фундаментів на природній та пальній
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основі  в  уніфікованій  опалубці  з  метою  їх  широкого  впровадження  у  всіх
підрозділах Мінпромбуду УРСР; організацію впровадження передового досвіду.
У вересні 1986 р. передана до складу Міністерства будівництва УРСР.
У  лютому  1988  р.  реорганізована  в  Харківську  філію  проектно-дослідного  та
конструкторсько-  технологічного інституту “Київський будпроект”  Міністерства
будівництва УРСР. Функції: розроблення проектно-кошторисної документації  на
будівництво  об’єктів  власних  виробничих  баз,  удосконалювання  проектних,
конструкторських та технологічних рішень на складні комплекси реконструкції та
ін. 
Згідно з наказом Мінбуду УРСР від 28 жовтня 1988 р. на базі Харківської філії
інституту  “Київський  будпроект”  створений  Проектно–дослідний  та
конструкторсько–технологічний інститут “Харківський будпроект”.

Накази та розпорядження директора філії з виробничої діяльності. Тематичні плани
(1977, 1978), план з праці (1977) та звіти про їх виконання. Протоколи засідань технічної ради
філії інституту та її секцій (1977). Звіти філії з капіталовкладень (1977, 1978), фінансово–
господарської  діяльності  (1979–1988)  та  підвідомчих  організацій  з  виробничо-фінансової
(1977–1979)  і  фінансово–господарської  (1977)  діяльності.  Матеріали  (плани,  звіти,
рацпропозиції,  заходи,  інформації,  довідки,  листування)  з  раціоналізації  та  впровадження
нової  техніки,  пропоганди передового досвіду;  (1977, 1978).  Штатні  розклади філії  (1977,
1983,  1988)  та  Кущового  інформаційно-обчислювального  центру  (1977),  кошториси
адміністративно-господарських  витрат  (1977).  Фінансовий  план  філії  (1977).  Документи
(плани,  звіти,  інформації,  відомості)  про роботу з  кадрами (1977).  Документи (протоколи,
рішення,  доповіді,  колективні  договори)  про  діяльність  місцевого  комітету  профспілок
(1977).

Український державний проектний інститут з проектування споруд та будівель 
для масового житлово-громадського будівництва та забудови районів, міст і 
селищ “Укрміськбудпроект”

Ф. Р-6028, 1119 од. зб., 1943–1975 рр. Описи.

Харківське  відділення  Державного  Всесоюзного  тресту  з  проектування  будинків,
житлових та громадських споруд, інженерного обладнання та будівництва населених
місць (Харківське відділення  Міськбудпроект) утворене в жовтні 1943 р. на підставі
наказу Наркомату будівництва СРСР.  У грудні 1957 р. реорганізоване в Український
державний  проектний  інститут  з  проектування  споруд  та  будівель для  масового
житлово-громадського  будівництва  та  забудови  районів,  міст  і  селищ
(Укрміськбудпроект).
У 1961 р. в містах Полтава, Дніпропетровськ, Запоріжжя, в 1963 р. – в містах Суми та
Кіровоград  утворені філіали інституту, а в 1967 р. в м. Київ – “Київське виробництво”
з  безпосереднім  підпорядковуванням  інституту.  1972  р.  на  базі  Дніпропетровської
філії утворено Дніпропетровський державний проектний інститут.
Підпорядковувався  Наркомату  (з  1946 р.  –  Міністерству)  важкої  індустрії  СРСР;  у
1956 р.  переданий Міністерству будівництва підприємств металургійної  та хімічної
промисловості УРСР. З травня 1958 р. – у віданні Державного комітету Ради Міністрів
УРСР  у справах будівництва  з  підпорядкованням Управлінню проектних організацій
(Укрбудпроект).

749



Накази та розпорядження по інституту. Плани та звіти про роботу інституту та його 
філій. Протоколи технічних нарад. Рацпропозиції та протоколи засідань комісії з їх розгляду. 
Пропозиції, розрахунки, листування з приводу організації філій інституту (1960, 1963, 1972). 
Листування з приводу проектно-дослідних робіт, експериментального будівництва, обміну 
досвідом. Протоколи звітно-виборчих та загальних профспілкових зборів, засідань місцевого 
комітету, звіти про його роботу.

Український державний трест проектування цивільного будівництва Народного 
комісаріату комунального господарства УСРР (Укрцивільбудпроект)

Ф. Р-6042,  133 од. зб., 1934–1936 рр. Опис.

Створено 1 жовтня 1932 р. на підставі Постанови РНК УСРР від 21 травня 1932 р. з
проектних  контор:”Укрцивільбуд”,  “Укржилсоюз”  та  “Діпроград”.  Постановою
Народного комісаріату комунального господарства УСРР від 20 травня 1935 р. трест
реорганізовано  з  припиненням  виробничої  діяльності.  16  червня  1935  р.  на  базі
виробничої частини тресту в Україні  створено три архітектурно-проектних майстерні
з підпорядкуванням “Укрцивільбудпроекту”. У м. Харків  створено 3-ю архітектурно-
проектну майстерню “Укрцивільбудпроект”, яка припинила свою діяльність у грудні
1936 р.
Трест “Укрцивільбудпроект” продовжив проектну діяльність у м. Київ.

Накази по тресту; протоколи нарад керівного складу тресту, науково технічної наради
Наркомату комунального господарства УСРР; графіки проектних робіт; звіти про діяльність
тресту. Положення про архітектурно-проектні майстерні “Укрцивільбудпроекту”. Доповідна
записка про діяльність та фінансовий стан майстерні. Платіжні відомості, особові листи та
характеристики на керівників; списки, довідки посвідчення, листування.

Харківська філія Державного інституту проектування житлово-цивільного 
будівництва “Діпроцивільбуд”

Ф. Р-6329, 121 од. зб., 1943–1949 рр. Опис.

Створена в березні 1944 р. відповідно до Постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 13
вересня 1943 р., згіжно з наказом наркома  житлово-цивільного будівництва УРСР від
13 грудня 1943 р. для виконання проектно–розвідувальних та науково–дослідних робіт
з житлово–цивільного та сільськогосподарського будівництва в Харківській області.
Функціонувала як самостійна госпрозрахункова організація.
Ліквідована з 25 квітня 1949 р. відповідно до Постанови РМ УРСР від 28 лютого 1949
р.  та  об’єднаного  наказу  Міністерства  житлово-цивільного  будівництва  УРСР  та
управління у справах архітектури при РМ УРСР від 13 квітня 1949 р. Всі справи філії
перейшли в розпорядження Харківського облуправління у справах архітектури.

Положення  про  Харківську  філію  Діпроцивільбуду  (1944,  1948)  та  проектно-
кошторисної  контори  окремої  будівельно-монтажної  частини  №  301  (1944).  Накази  по
Діпроцивільбуду (1945,  1946),  Харківській  філії  (1944,  1947, 1948),  проектно-кошторисній
конторі (1944). Документи (накази, листування, штатний розклад) про організацію філії та
передачу їй проектно-кошторисної контори ОБМЧ № 301  (1943). Тимчасові технічні вказівки
про порядок оформлення та зберігання генеральних планів міст (1945). Фінплан філії (1945).
Квартальні  плани з  праці  (1945,  1947,  1948)  та  звіти  про їх  виконання  (1946).  Звіти  про
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діяльність  філії  (1946)  та  виконання  програми  проектно-дослідних  робіт  (1944–1948).
Титульний список основних коштів по філії (1944), кошториси виробництва (1945–1948) та
адміністративно-господарських витрат (1944–1948). Накази та інструкції філії з фінансових
питань (1946–1949). Річні бухгалтерські звіти (1945–1948). Баланси за 1944, 1947, 1948 рр.
Касові  книги  (1944-1949),  особові  рахунки  робітників  та  службовців  філії  (1944–1949).
Списки та відомості про склад і плинність інженерно-технічних робітників філії (1945) та
документи про роботу з кадрами (звіти, листування; 1946). Особові справи робітників філії
(1944–1949).

 

Український інститут проектування сільського будівництва (“Укрсільпроект”)

Ф. Р-6423, 658 од. зб., 1963–1986 рр. Описи.

На  підставі  Постанови  Ради  Міністрів  УРСР  та  наказу  Держбуду  УРСР  у
листопаді  1963  р.  утворено  Харківську  філію  проектного  інституту  міського
будівництва  “Укрміськбудпроект”,  яку  у  грудні  1963  р.  передано  до  системи
“Укрндідіпросільгосп”  (м.  Київ)  та  перейменовано  в  Харківську  філію
Українського науково-дослідного та проектного інституту сільського господарства
“Укрндідіпросільгосп”.  У  лютому  1971  р.  філію  реформовано  в  інститут
проектування сільського будівництва “Харківсільгосппроект” з філіями у містах:
Запоріжжя,  Донецьк,  Сімферополь  та  відділами  у  містах  Дніпропетровськ  та
Херсон. У квітні 1975 р. Херсонський відділ реорганізовано у філію. В листопаді
1976 р. інститут перейменовано в Український інститут проектування сільського
будівництва “Укрсільпроект".  1986 р. інститут ліквідовано. Перебував у віданні
Держбуду  УРСР  (1963–1971)  та  Міністерства  сільського  господарства  УРСР
(1971–1986).
Займався  розробками  комплексних  експериментальних  та  типових  проектів
сільськогосподарських  підприємств,  проектів  і  схем планувань  сільгоспрайонів,
садиб  радгоспів,  науково-дослідних  і  учбових  державних  та  кооперативних
підприємств  сільськогосподарського  профілю,  розробкою  інженерних  мереж,
споруд водозабезпечення, каналізації, теплозабезпечення та ін.

Накази та  розпорядження по інституту.  Перспективні  плани та  показники розвитку
інституту.  Тематичні  плани  проектно-дослідних  робіт  інституту,  філій  та  відділів;  плани
капітального будівництва та фінансування капіталовкладень, розробок та впровадження нової
техніки в будівництві; звіти про їх виконання. Протоколи засідань технічної ради інституту та
технічних  нарад.  Угоди  з  науково-технічної  та  творчої  співдружності  інституту  з
підприємствами України, акти про їх виконання. Протоколи звітно-виборчих профспілкових
конференцій, загальних профспілкових зборів, засідань місцевого комітету; колективні угоди;
кошториси профбюджету.

Харківська філія республіканського проектно-дослідного інституту 
“Укрколгосппроект”

Ф. Р-6235, 452 од. зб., 1965–1986 рр. Описи.

На  підставі  рішення  зборів  уповноважених  представників  міжколгоспних
будівельних  організацій  Харківської  області  від  17  лютого  1965  р.  утворена
Харківська обласна міжколгоспна проектна організація (Облміжколгосппроект). У
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листопаді  1967  р.  зона  перейменована  в  Харківський  обласний  міжколгоспний
проектний  інститут  (Харківсільгосппроект),  у  травні  1968  р.  –  в  Харківський
обласний  проектний  інститут  (Харківоблколгосппроект).  У  серпні  1969  р.
реформований в Харківську філію знов утвореного республіканського проектно-
дослідного інституту. На підставі постанов ЦК КП України, Ради Міністрів УРСР
у липні 1986 р. філія припинила діяльність.
У  1965–1986  рр.  перебувала  у  віданні  Міністерства  виробництва  і  заготівель
сільськогосподарських  продуктів  УРСР  (лютий  –  жовтень  1965);  Міністерства
сільського  будівництва  УРСР  (жовтень  1965  –  грудень  1967);  Українського
міжколгоспного об’єднання з будівництва (грудень 1967 – липень 1986).
Виконував  проектні  та  дослідні  роботи  для  будівництва  в  колгоспах,
міжколгоспних будівельних організаціях і радгоспах.

Накази  та  розпорядження  по філії.  Положення  про “Облміжколгосппроект”  (1965),
“Харківсільгосппроект”  (1967).  Тематичні  плани  проектно-дослідних  робіт,  плани
організаційно-технічних заходів з підвищення продуктивності праці,  покращення якості та
скорочення строків випуску технічної документації; впровадження наукової організації праці,
підвищення  кваліфікації  робітників.  Протоколи  засідань  технічної  ради,  зборів
уповноважених представників міжколгоспних будівельних організацій  Харківської  області.
Довідки  про  виконання  топографічних  робіт,  інженерно-геодезичних  досліджень,  роботу
метрологічної  служби.  Звіти,  листування з  основних напрямків діяльності.  Матеріали про
роботу  науково-технічного  товариства,  групи  народного  контролю.  Протоколи  засідань
місцевого комітету; загальних профспілкових зборів; кошториси профбюджету.

Організації з проектування сільського та колгоспного будівництва

2 фонди, 203 оз. зб., 1946–1963 рр. Описи.

У січні 1946 р. при Харківському обласному управлінні у справах сільського та
колгоспного будівництва утворена Харківська обласна проектна контора. У травні
1951 р.  при Харківському обласному управлінні  сільського  господарства  також
утворена проектна контора. Ці проектні організації у березні 1955 р. об’єднані в
Харківську обласну міську та сільську проектну контору, яка підпорядковувалась
Міністерству  міського  та  сільського  будівництва  УРСР,  а  з  червня  1957  р.  –
Харківському  облвиконкому.  В  серпні  1957  р.  контора  перейменована  в
Харківську обласну проектну контору (Облпроект).   1963 р.  на підставі  наказу
Держбуду УРСР  від 4 листопада 1963 р. № 301 припинила свою діяльність.
Займалась  комплексним  проектуванням,  плануванням  та  забудовою  населених
пунктів,  доріг  та  мостів  місцевого  значення;  геодезичною  та  інженерно-
геологічною розвідкою.

Накази,  постанови,  розпорядження,  директивні  вказівки  вищих  органів  (ф.Р-1921).
Накази по проектних конторах. Плани проектно-дослідних робіт та звіти про їх виконання.
Плани забезпечення проектами планування сіл по Харківській  області          (ф.Р-4921).
Протоколи  засідань  технічної  ради  (ф.Р-4922).  Титульні  списки  на  виконання  проектно-
дослідних  робіт.  Листування  з  різними  організаціями  з  приводу  виконання  проектно-
дослідних робіт та розробки типових проектів (ф.Р-4921). 

Проектна контора при Харківському обласному управлінні сільського господарства, 
ф.Р-4922, 46 од. зб., 1951–1954 рр.
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Харківська  обласна  проектна  контора  виконавчого  комітету  Харківської   обласної
ради  депутатів  трудящих,  ф.Р-4921, 157 од. зб.,  1946–1963 рр.

Харківська філія Українського проектно-технологічного інституту 
“Укрсільгосптехпроект”

Ф. Р-6424, 97 од. зб., 1972–1986 рр. Опис.

1  лютого  1967  р.  створено  проектно-конструкторське  бюро  Харківського
обласного об’єднання “Сільгосптехніка”.
З  липня  1969  р.  воно  реорганізовано  в  Харківський  відділ  комплексного
проектування  Українського  проектно-технічного  інституту
“Укрсільгосптехпроект”,  який  у  листопаді  1972  р.  перетворений  в  Харківську
філію Українського проектно–технологічного інституту  “Укрсільгосптехпроект”.
Ліквідована 16 липня 1986 р. відповідно до Постанови ЦК Компартії України і РМ
УРСР від            14 грудня 1985 р.,  згідно з наказами Держагропрому УРСР від 11
квітня 1986 р. та директора філії від 15 липня 1986 р.

Накази директорів інституту “Укрсільгосптехпроект” (1978, 1980) та його Харківської
філії (1976, 1983, 1985). Плани з праці (1975–1986). Тематичний план  впровадження нової
техніки  через  проектування  (1977)  і  квартальні  тематичні  плани проектно-розвідувальних
робіт (1982). Перспективні показники діяльності філії  на    1976–1980, 1981–1985, 1986–1990
рр.; звіти про його діяльність. Квартальні звіти про виконання основних техніко-економічних
показників  (1981–1985).  Договори  про  науково-технічне  і  творче  співробітництво  філії  з
підприємствами та організаціями області. Техніко-економічний паспорт філії (1979). Ліміти
асигнувань,  штатні  розклади та  кошториси витрат на утримування філії.  Фінансові  плани
філії.  Відомості  про  кількість  нагороджених  медалями  “Ветеран  праці”  (1977–1983).
Документи  (звіти,  соцзобов’язання  та  ін.)  профспілкового  комітету   Колективні  договори
(1982, 1983, 1984).

Всеукраїнський трест проектування сільськогосподарських  споруд 
“Укрпроектсільгосп” Народного комісаріату земельних справ УСРР

Ф. Р-6019, 61 од. зб., 1931–1935 рр. Опис.

14 березня 1930 р. колегією Наркомзему УСРР затверджений статут Державного
інституту  проектування  сільськогосподарського  будівництва  “Діпросільбуд”  з
безпосереднім  підпорядкуванням  Наркомзему  УСРР  та  місцезнаходженням  у
Харкові.  Здійснював  проектування  сільськогосподарських  систем  та  споруд
сільськогосподарського  призначення,  організацію  науково-дослідних  робіт  та
техніко-економічних досліджень.
З  25  вересня  1933  р.  інститут  реорганізований  у  Всеукраїнський  трест
проектування сільськогосподарських споруд “Укрпроектсільгосп”.
Ліквідований  з  15  лютого  1935  р.  відповідно  до  постанов  Ради  Народних
Комісарів УСРР від 17 грудня 1934 р. та Народного комісаріату земельних справ
УСРР від 27 грудня 1934 р.

Статути “Діпросільбуду” (1930) та “Укрпроектсільгоспу” (1933). Постанови, накази,
циркуляри,  інструкції  Укрекономнаради,  Наркомзему  УСРР (1933),  Діпросільбуду (1933) і
тресту “Укрпроектсільгосп” (1933–1935) про роботу окремих секторів Діпросільбуду та його
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реорганізацію;  типові  проекти  сільськогосподарських  споруд;  про  облік  лісових  фондів;
порядок роботи постійної будівельної наради; підготовку до зимового ремонту тракторів  і
автомашин  МТС;  проведення  весняної  посівної  кампанії.  Витяг  з  протоколу  засідання
Укрекономнаради від 26 березня 1933 р. про упорядкування роботи проектних організацій.
Плани робіт інституту і тресту, лічильні плани будівництва в радгоспах та МТС. Баланси,
проекти, зведено-розрахункові відомості, договори та калькуляції  виготовлення типових та
індивідуальних проектів.

Державний проектний інститут із водозабезпечення, каналізації та 
гідротехнічних споруд “Харківський Водоканалпроект”

Ф. Р-4746, 741 од. зб., 1939–1972 рр. Описи.

На підставі наказу Народного комісаріату  будівництва СРСР у серпні 1939 р. на
базі  проектно-дослідних  контор  тресту  “Південбуд”  утворене  Харківське
відділення Державного Всесоюзного тресту “Водоканалпроект”. У квітні 1951 р.
перейменоване  в  Харківське  відділення  Державного  проектного  інституту  з
дослідження  та  проектування  зовнішніх  водопроводів,  каналізації  та
гідротехнічних  споруд  "Водоканалпроект”.  У  1964  р.  перейменоване  в
“Харківський Водоканалндіпроект” – Державний проектний та науково-дослідний
інститут з водозабезпечення та гідротехнічних споруд. 1967 р. реорганізований у
Державний проектний інститут з водозабезпечення, каналізації та гідротехнічних
споруд “Харківський Водоканалпроект”.
У різні роки перебував у віданні: Народного комісаріату  будівництва СРСР (1939–
1946), Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1946–1954),
Міністерства  будівництва  підприємств  металургійної  та  хімічної  промисловості
СРСР  (1954–1956),  Державного  комітету  Ради  Міністрів  СРСР  у  справах
будівництва (1957–1967), з 1967 р. у віданні “Союзводоканалпроекту” Держбуду
СРСР.

Постанови,  накази,  розпорядження,  керівні  вказівки  вищих  органів.  Статут  тресту
“Водоканалпроект”  (1939);  положення  про  Харківське  відділення  (1940).  Накази  та
розпорядження  по  інституту.  Титульні  списки  проектно-дослідних  робіт.  Висновки  по
проектах. Протоколи засідань технічної ради, технічних нарад. Плани та звіти виробничої,
фінансово-господарської  діяльності;  роботи  техради.  Довідки,  звіти  про  надходження
рацпропозицій та висновки до них; про створення та впровадження нової техніки. Матеріали
про патентно-ліцензійну  роботу  інституту.  Протоколи профспілкових  конференцій,  звітно-
виборчих та загальних зборів. Звіти, довідки про роботу місцевого комітету. Листування з
різними організаціями з питань проектно-дослідної діяльності; упровадження нової техніки в
проекти; про представлення на ВДНГ та інші виставки типових проектів інституту.

Державний проектний інститут промислового санітарно-технічного 
проектування (“Харківський Сантехпроект”)

Ф. Р-6152, 267 од. зб., 1951–1970 рр. Опис

На підставі Постанови Ради Міністрів СРСР та наказу Міністерства підприємств
важкої індустрії в квітні 1951 р. на базі конструкторсько-проектної контори тресту
“Південсантехмонтаж”  організована  Проектно-конструкторська  контора
“Головсантехмонтаж” у м. Москва з філією в         м. Харків. В 1953 р. до складу
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Харківського  філії  увійшла  проектно-конструкторська  контора  “Сантехмонтаж–
60”.  У  березні  1957  р.  Харківська  філія  проектно-конструкторської  контори
реорганізована  в  філію  Державного  проектного  інституту  “Сантехпроект”.  У
травні 1958 р. до складу Харківської філії передано Харківську проектну контору
„Сантехмонтажпроект”;  об’єднана  проектна  організація  отримала  назву
Український державний проектний інститут „Сантехпроект”. У листопаді 1961 р.
інститут  перейменований  у  Державний  проектний  інститут  промислового
санітарно-технічного проектування „Харківський сантехпроект”.
Перебував у віданні Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР
(1951–1954);  Міністерства будівництва металургійної  та хімічної  промисловості
СРСР (1954–1957), Міністерства будівництва УРСР (1957–1961), з листопада 1961
р.  –  Головного  управління  будівельного  проектування  підприємств,  будов  та
споруд при Держбуді СРСР.

Накази  вищих  органів  управління.  Положення  про  Харківську  філію  проектно-
конструкторської контори “Головсантехпроект” (1953) та Український державний проектний
інститут  “Сантехпроект”  (1958).  Тематичні  плани  проектно-дослідних  робіт.  Протоколи
засідань технічної ради інституту. Плани, звіти, протоколи, розрахунки з наукової організації
праці,  розробки  та  впровадження  нової  техніки,  винаходів  та  раціоналізаторських
пропозицій.  Звіти  про  роботу  технічної  бібліотеки.  Протоколи  засідань  звітно-виборчих
профспілкових зборів, засідань місцевого комітету.

Харківська філія Проектно-конструкторської контори Головсантехмонтажу 
Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР.

Ф. Р-4945, 140 од. зб., 1944–1954 рр. Описи.

Створена  в  жовтні  1944  р.  як  Проектно–конструкторська  контора  окремої
будівельної  частини  тресту  „Південсантехмонтаж”  для  виконання  проектів  та
монтажних  робочих  креслень  з  санітарно-технічних  та  монтажних  робіт  на
об’єктах  Міністерства  будівництва  підприємств  важкої  індустрії  СРСР.  Була
госпрозрахунковою організацією на самостійному балансі у складі тресту.
Реорганізована : 
у  травні  1946  р.  –  у   Проектно–конструкторську  контору  тресту
“Південсантехмонтаж” з філією в  м. Дніпропетровськ;
у  червні  1951  р.  –  в  Харківську  філію  Проектно–конструкторської  контори
Головсантехмонтажу  Міністерства  будівництва  підприємств  важкої  індустрії
СРСР.

Накази  по  Головсантехмонтажу  (1951),  Харківській  проектно-конструкторській
конторі  (1944–1952),  окремій будівельно–монтажній частині  тресту “Південсантехмонтаж”
(1945).  Розпорядження  по конторі  (1947–1949).  Положення  про  конструкторсько-проектну
контору, норми витрат на проектно-розвідувальні роботи (1946). Протоколи засідань техрад
тресту “Південсантехмонтаж” (1948, 1949); нарад з питань проектування об’єктів, внесення
змін  до  проектів,  обсягу  проектних  робіт;  редакційної  колегії  виробничо-технічного
бюлетеня тресту (1951). Резолюція наради інженерів трестів системи Головсантехмонтажу
від  27  серпня  1945  р.  про  діяльність  організацій  Головсантехмонтажу  в  період  Великої
Вітчизняної війни та завдання по будівництву та відбудові промислових підприємств та міст
у післявоєнні роки. Плани проектно-розвідувальних робіт та звіти про їх виконання (1947,
1951),  план типізації  по  конторі  (1952),  з  праці  (1945–1951);  основних  технічних  заходів,
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затверджених колегією Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР (1946).
Акти, доповідні записки з обстеження виконаних філією робіт (1951, 1952), акти приймання–
здачі при зміні керівництва контори (1950) та її реорганізації (1951). Технічні завдання для
проектування  об’єктів,  пояснювальні  записки  до  техноробочих  проектів,  висновки  по
проектах.  Титульні  списки  проектно-розвідувальних  робіт  контори  (1950),
Головсантехмонтажу (1951). Книги реєстрації розроблених технічних проектів та креслень
контори (1949, 1950). Прейскуранти оптових цін на окремі види устаткування виробництва
Міністерства чорної металургії та інших міністерств (1951) та інструкції до їх застосування.
Плани технічного навчання робітників філії(1951, 1952). Річні звіти контори і філії (1946–
1952)  та  пояснювальні  записки  до  них.  Організаційно-господарські,  виробничо-технічні
заходи  по  конторі  та  тресту  (1949–1951).  Ліміти  з  праці  та  заробітної  плати  по  конторі.
Штатні  розклади  і  кошториси  на  адміністративно-господарські  витрати  (1945–1949).
Вступний  баланс  контори  та  заключний  баланс  підрядно-будівельної  організації  (1944),
ліквідаційний баланс контори (1950). Контрольний список та звіти про спеціалістів з вищою
освітою (1948),  списки робітників  контори та філії(1952–1954),  молодих спеціалістів  філії
(1952).  Особові  рахунки  робітників  та  службовців  (1947–1952),  відомості  на  виплату
заробітної  плати.  Особові  справи  звільнених  робітників  філії  (1944–1950).  Соціалістичні
зобов’язання  тресту  „Південсантехмонтаж”  у  змаганні  з  Харківським  монтажним
управлінням (1949).

Харківська філія Українського державного інституту проектування підприємств 
харчової промисловості “Укрдіпрохарчопром”

Ф. Р-6153, 308 од. зб., 1954–1970 рр. Описи.

У червні  1954  р.  на  підставі  наказів  Міністерств  промисловості  продовольчих
товарів СРСР та УРСР утворене Харківське відділення Українського державного
республіканського проектного інституту “Укрдіпропродпроект”, яке в липні 1956
р.  перейменоване  в  Харківське  відділення  Українського  державного
республіканського  проектного  інституту  “Укрдіпропрод”,  у  червні  1962  р.  –  в
Український  державний  проектний  інституту  харчової  промисловості
“Укрдіпрохарчопром”. У лютому 1963 р. перейменований у Державний інститут
проектування підприємств продовольчих товарів “Діпропрод”, реорганізований в
Харківську  філію  інституту  “Укрдіпрохарчопром”.  Перебував  у  віданні:
Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (1954–1957); Держплану
Ради  Міністрів  УРСР  (1957-1958);  Ради  народного  господарства  Харківського
економічного  адміністративного  району  (1958–1963),  Держкомітету  харчової
промисловості  при  Держплані  СРСР  (1963–1966),  з  листопада  1966  р.  –
Міністерства харчової промисловості СРСР.

Накази, постанови, рішення та розпорядження вищих органів управління. Накази по
філії. Тематичні плани проектно-дослідних робіт; плани робіт технічної ради, фінансові та
капіталовкладень,  розвитку  та  впровадження  нової  техніки  у  виробництво;  звіти  про  їх
виконання. Титульні списки проектно-дослідних робіт. Протоколи засідань технічної ради та
технічних  нарад,  ради  НТТ.  Статистичні  звіти  з  підготовки  та  підвищення  кваліфікації
спеціалістів.  Протоколи  профспілкових  звітно-виборчих  конференцій,  засідань  місцевого
комітету. Кошториси профспілкового бюджету; звіти про діяльність місцевого комітету.
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Харківська  контора  Українського  тресту  з  проектування  підприємств  харчової
промисловості “Укрхарчопромпроект”.

Ф. Р-5020, 62 од. зб., 1944–1948 рр. Опис.

Створена  в  січні  1944  р.  згідно  з  наказом  Народного  комісаріату  харчової
промисловості УРСР від 10 січня 1944 р. з підпорядкуванням Київському тресту
“Укрхарчопромпроект”.
Здійснювала  проектування  підприємств  Наркомхарчопрому  УРСР,  які
відбудовувалися та будувалися в Харківській та  суміжних областях.
Ліквідована з 1 липня 1948 р. згідно з наказом по тресту „Укрхарчопромрпоект”
від  6  червня  1948  р.  Функції  контори  були  передані  до  виробничої  бригади
Київського тресту “Укрхарчопромпроект”.

Накази по конторі  (1945–1947).  Плани проектно-розвідувальних робіт (1947, 1948),
виробничий план та ліміти (1944), квартальні плани з праці (1945, 1946), плани та графіки
випуску  проектних  робіт  (1946).  Річні  звіти  про  діяльність  контори.  Штати  і  кошториси
адміністративно-управлінських  витрат  (1944–1946)  та  з  виробництва  (1946).  Прейскурант
відпускних цін (1944). Статистична звітність про чисельність складу керівних робітників та
спеціалістів  (1947),  списки  робітників  та  спеціалістів  контори  (1944,  1946).  Матеріали
атестаційної  комісії  контори  (1947).  Відомості  нарахування  заробітної  плати  та  особові
рахунки  (1945–1947)  робітників  та  службовців  контори.  Особові  справи  звільнених
робітників (1944–1948) та звіти про кадри (1947). Ліквідаційний баланс на 1 липня 1948 р. 

Харківська філія Українського інституту проектування підприємств харчової 
промисловості “Укрхарчопроект”  

Ф. Р-4831, 1 од. зб., 1939 р. Опис.

Технічний проект солодового та варильного цехів пивзаводу “Нова Баварія”.

Харківська філія Українського Державного проектного інституту м'ясо-молочної 
промисловості “Укрдіпром'ясомолпром” 

Ф. Р-6027, 81 од. зб., 1959–1965 рр. Описи.

Створена в січні 1960 р. згідно з наказом по Держплану УРСР від 9 грудня 1959 р.
З  1  червня  1960  р.  переведених  на  самостійний  баланс  згідно  з  наказом  по
Укрдіпром'ясомолпрому від 13 травня     1960 р.
У  квітні  1961  р.  інститут   “Укрдіпром'ясомолпром”  та  його  Харківська  філія
передані у відання Укрраднаргоспу, а з березня 1963 р. — Державному комітету
харчової промисловості при Держплані СРСР.
Здійснювала  розробку проектів,  виконувала проектні  та  розвідувальні  роботи з
будівництва  нових,  розширення  та  реконструкції  діючих  підприємств  м'ясо-
молочної промисловості.
Ліквідована  з  1  квітня  1965 р.  згідно  з  наказом Державного  комітету  харчової
промисловості  при  Держплані  СРСР  від  4  березня  1965  р.  Плани  проектно-
розвідувальних робіт і майно Харківської філії інституту “Укрдіпром'ясомолпром”
по  балансу  на  1  березня  1965  р.  було  передано  Державному  інституту
проектування підприємств продовольчих товарів у  м.Харків (Діпропрод).
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Постанови, накази, розпорядження та циркуляри РМ  УРСР, Держплану УРСР
(1959,  1961),  Державного  комітету  харчової  промисловості  при  Держплані  СРСР
(1964, 1965), Харківського Раднаргоспу (1962), “Укрдіпром'ясомолпрому” (1961, 1963,
1965) та філії відносно його діяльності. Плани проектно-розвідувальних робіт, річні, з
праці  та  звіти  про  їх  виконання.  Статистичні  звіти  про  виконання  проектних  та
розвідувальних робіт і титульні списки по філії. Матеріали з капіталовкладень (плани,
ліміти,  титульні  списки,  баланси);  про  перепідпорядкування  філії  (накази,  акти,
переліки), про роботу з кадрами (статзвіти, відомості, листування). Штатний розклад,
кошториси  витрат  по  Харківській  філії.  Річні  бухгалтерські  звіти  з  виробничої
діяльності  філії.  Документи  (звіти,  відомості,  акти,  кошториси,  довідки)  місцевого
комітету профспілки робітників харчової промисловості . 

Харківське відділення Державного інституту проектування хлібоприймальних, 
борошномельних, круп’яних та комбікормових підприємств “Промзернопроект”

Ф. Р-6111, 260 од. зб., 1943–1967 рр. Опис.

У грудні 1943 р. на підставі Постанови Державного комітету оборони СРСР  від 23
жовтня  1943  р.   № 4400  та  розпорядження  Ради  Народних  Комісарів  УРСР від  9
листопада  1943  р.  №  14  утворене  Українське  відділення  Всесоюзної  Державної
контори з проектування підприємств для переробки та зберігання зерна, борошна та
круп ("Промземпроект“), яке у квітні 1951 р., у зв’язку з реорганізацією Всесоюзної
проектно-дослідної  контори  в  Державний  інститут  перейменоване  в  Харківське
відділення  Державного  інституту   проектування  підприємств  борошномельно-
круп’яної промисловості та елеваторно-складського господарства, а в грудні 1958р. – в
Харківське  відділення  Державного  інституту   проектування  підприємств
борошномельної,  круп’яної, комбікормової промисловості та елеваторно-складського
господарства. В жовтні 1963 р. воно реорганізоване в Південне зональне відділення та
передане у відання Всесоюзного проектного та науково-дослідного інституту типового
та експериментального проектування сільськогосподарських виробничих комплектів
та  підприємств  з  охорони  та  переробки  зерна  (Діпрондісільгосп)  з  виділенням
Харківської  технологічної  групи  Державного  інституту  “Промзернопроект”  у
самостійну  госпрозрахункову  одиницю.  В  жовтні  1965  р.  Південне  зональне
відділення  Всесоюзного  інституту  “Діпрондісільгосп”  об’єдналось  з  Харківською
технологічною групою Державного інституту “Промзернопроект” та отримало назву
Харківське  відділення  Державного  інституту   проектування  хлібоприймальних,
борошномельних, круп’яних та комбікормових підприємств „Промзернопроект”

Накази та розпорядження вищих організацій.  Положення про відділення. Накази та
розпорядження  по  відділенню.  Протоколи  технічних  нарад.  Плани  та  звіти  проектно-
дослідних  робіт;  плани  та  ліміти  фінансування  капіталовкладень.  Кошториси  витрат  на
проектно-дослідні роботи. Відомості про створення зразків нових типів машин, механізмів,
апаратів,  приладів.  Проект  перспективного  плану  розвитку  відділення  на  1966–1970  рр.
Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Довідки про результати
виробничої  діяльності  відділення;  листування  з  установами  та  організаціями  про  його
діяльність.

758



Державний проектно-дослідний інститут “Харківдіпроводгосп”

Ф. Р-6286, 172 од. зб., 1963–1974 рр. Опис.

У лютому 1963 р. на підставі наказу Українського державного проектно-дослідного та
науково-дослідного  інституту  Укрдіпроводгосп  утворена  Харківська  комплексна
проектно-дослідна експедиція цього інституту. У травні 1966 р. вона перейменована в
Харківську комплексну експедицію, в листопаді 1969 р. реорганізована в Харківську
філію Українського державного проектно-дослідного та науково-дослідного інституту
Укрдіпроводгосп.  У  квітні  1973  р.  філія  реформована  в  Державний  проектно-
дослідний  інститут  „Харківдіпроводгосп”.  У  квітні  1973  р.  до  складу  інституту
увійшла Сумська філія Укрдіпроводгоспу,  а  в  травні  1974 р.  на  базі  Полтавського
відділу  комплексного  проектування  утворено  Полтавську філію
„Харківдіпроводгоспу”.
Перебував у віданні Державного виробничого комітету  зрошувального землеробства
та  водного виробництва  УРСР (1963  –  1965  ),  Міністерства  меліорації  та  водного
господарства УРСР           (1965 – 1974 ).

Накази по Укрдіпроводгоспу та „Харківдіпроводгоспу”. Матеріали про реформування
Харківської  експедиції  в „Харківдіпроводгосп” (1963, 1966, 1969, 1973),  організацію філій
(1974). Плани проектно-дослідних робіт, капіталовкладень. Звіти про виробничо-технічну та
фінансово-господарську  діяльність  інституту,  Полтавської  та  Сумської  філій.  Кошториси
адміністративно-господарських  витрат.  Статистичні  звіти  про  чисельність  та  склад
працівників  інституту.  Протоколи  засідань  технічної  ради,  ради  з  раціоналізації  та
винахідництва.  Протоколи  звітно-виборчих  профспілкових  конференцій,  загальних  зборів
співробітників інституту, засідань місцевого комітету.

Харківська філія Українського Державного інституту проектування іригаційних 
споруд і сільских електростанцій “Укрдіпроводгосп”

Ф. Р-4604, 530 од. зб., 1949–1955 рр. Опис.

Утворена 1 квітня  1949 р.  під  назвою Харківське  відділення республіканського
тресту  з  дослідження  та  проектування  водогосподарських  систем  і  споруд
(Укрводпроект) Міністерства сільського господарства СРСР.
На  підставі  наказу  по  тресту   від  19  травня  1951  р.  №  150  відділення
перейменовано в Харківську філію інституту  проектування іригаційних споруд та
сільських  електростанцій  Міністерства  бавовництва  СРСР.  Згідно з  наказом по
інституту від 10 червня 1953 р.  філію було перейменовано у Харківську філію
Українського державного інституту  проектування іригаційних споруд і сільських
електростанцій. На підставі наказу по інституту від 10 березня 1955 р. Харківська
філія ліквідована з 1 червня 1955 р. 

Накази  Міністерства  бавовництва  СРСР.   Накази  по  філії.  Положення  про  філію.
Плани проектно-дослідних робіт і звіти про діяльність філії. Листування з організаціями з
питань  проектно-розвідувальних  робіт.  Кошториси  виконаних  проектно-розвідувальних
робіт. Відомості про особовий склад та нарахування заробітної плати. Довідки, посвідчення.
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Українське відділення Всесоюзного ордена Леніна проектно-дослідного та науково-
дослідного інституту “Гідрондіпроект” ім. С.Я. Жука

Ф. Р-6201, 930 од. зб., 1943–1969 рр. Опис.

У травні 1927 р. при Раді народного господарства УСРР утворено “Водне бюро” з
вивчення  річок України;  в  листопаді  1929 р.  на  його базі  організовано  трест  з
проектування та будівництва гідротехнічних споруд “Укрводбуд”. У вересні 1930
р. увійшов до складу створеного об’єднаного проектного тресту “Головпроект”, у
структурі якого було утворено “Водний сектор”. У травні    1931 р. сектор увійшов
до  складу  утвореного  інституту   проектування  гідротехнічних  споруд
“Укрдіпровод”.  У  червні  1935  р.  реорганізований  в  Українське  відділення
Всесоюзного  тресту  з  проектування  гідростанцій  та  гідротехнічних  споруд
“Гідроелектропроект”,  який  з  1938  р.  перейменоване  в  Українське  відділення
тресту  “Гідроенергопроект”,   1951  р.  -  в  Українське  відділення  Всесоюзного
Державного  проектного  інституту  “Гідроенергопроект”.  У  жовтні  1959  р.
передане  інституту  “Гідропроект”  та  перейменоване  в  Українське  відділення
проектно-дослідного  та  науково-дослідного  інституту  “Гідропроект”  ім.  С.Я.
Жука, з 1963 р. – Українське  відділення Всесоюзного ордена Леніна проектно-
дослідного та науково-дослідного інституту “Гідрондіпроект”   ім. С.Я. Жука.

Накази,  постанови  та  директиви  керівних  установ.  Накази,  розпорядження  по
інституту  та  Українському  відділенню.  Плани  проектно-дослідних  робіт,  фінансування
капітального  будівництва.  Протоколи  технічних  нарад;  рішення,  висновки  експертів  по
геологічних  дослідженнях,  проектуванню  гідротехнічних  споруд:  Кременчуцької,
Дніпродзержинської  ГЕС,  Київської  ГЕС та  ГАЕС,  каналу  Дніпро-Донбас,  Чорноморсько-
Балтійському водному шляху, ГАЕС України та Молдови, схем Дністра, Тиси, Прута та ін.
Акти перевірки готовності  збудованих об’єктів,  приймання в експлуатацію гідротехнічних
споруд.  Матеріали  з  патентно-ліцензійної,  винахідницької  та  раціоналізаторської  роботи.
Листування з установами та організаціями з різних аспектів  діяльності  “Гідропроекту” та
відділення.

Харківське відділення Українського гідрогеологогеодезичного тресту

Ф.Р-4435, 29 од. зб., 1932-1935 рр. Опис.

Дати утворення та припинення діяльності не виявлені.

Циркуляри  та  разпорядження  Народного  комісаріату  важкої  промисловості  СРСР,
Головного гідрогеодезичного Управління та Українського гідрогеологогеодезичного тресту.
Накази по Харківському відділенню. Протоколи нарад тресту „Укргеодезія” і Харківського
відділення тресту. Плани робіт і кошториси, договори з організаціями про проведення для
них геолого-розвідувальних робіт. Списки особового складу відділення.

Московська експедиція Всесоюзного проектно-дослідного об’єднання 
“Агролісопроект” Міністерства лісового господарства СРСР

Ф. Р-4349, 243 од. зб., 1949–1953 рр. Описи.

Створена  в  лютому  1949  р.  як  Північно-Донецька  експедиція  Всесоюзного
проектно-розвідувального  об’єднання  “Агролісопроект”  Міністерства  лісового
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господарства  СРСР відповідно до Постанови  РМ СРСР та  ЦК ВКП (б)  від 20
жовтня 1948 р.
У  грудні  1949  р.  передана  в  підпорядкування  Республіканському   проектно-
розвідувальному  тресту  “Агролісопроект”  Міністерства  лісового  господарства
УРСР.
У  липні  1951  р.  знову  передана  в  підпорядкування  Всесоюзному  проектно-
розвідувальному  об’єднанню  “Агролісопроект”  Міністерства  лісового
господарства СРСР та перейменована в Московську експедицію.
Здійснювала  проектно-розвідувальні  агролісомеліоративні  роботи  та  складання
проектної  документації  щодо  створення  захисних  лісових  насаджень  на
Лівобережній степовій частині України та в Північному Криму.
Ліквідована у травні 1953 р. згідно з наказом начальника Головного управління
лісового господарства Міністерства  сільського господарства та заготівель СРСР
від 5 травня 1953 р.  у зв'язку з  припиненням робіт  зі   створення  державних
захисних лісових смуг.

Накази  та  розпорядження  Міністерства  лісового  господарства  СРСР  та  УРСР,
Агролісопроекту  з  виробничих  та  фінансових  питань  діяльності  експедиції.  Накази  по
експедиції  та  підстави  до  них.  Протоколи  техрад  вищих  організацій  про  затвердження
проектів  та  висновки  рецензентів  до  них (1950–1953).  Інструкції  та  методичні  вказівки  з
технічних  питань  (1951,  1952)  та  фінобліку.  Плани-графіки  роботи  експедиції  та  загонів
(1953),  планові  завдання  загонам  на  проектно-розвідувальні  роботи  (1951–1953).  Акти  з
адміністративно-господарських  питань  (1950).  Листування  з  вищими  організаціями,
замовниками, з польовими загонами з питань виробництва проектно-розвідувальних робіт,
підбору,  обліку  та  розстановки  кадрів,  забезпечення  матеріалами  та  устаткуванням;  з
фінансових  та  господарських  питань  (1951,  1952);  з  питань  обліку  та  звітності,
капіталовкладень  та  капремонту.  Договори  на  проектно–розвідувальні  роботи  та  акти  їх
готовності, господарські договори. Листування з архівним управлінням МВС, Харківським
управлінням лісового господарства з питань збереження, класифікації та здачі архіву (1953).
Особові  справи  робітників Московської експедиції, звільнених за 1949–1953 рр.  Особові
рахунки робітників та службовців експедиції (1949, 1950). Ліквідаційний звіт (1953).

Харківська філія Всесоюзного державного проектно-розвідувального інституту 
“Союздіпролісгосп” Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з лісової, 
целюлозно-паперової та деревообробної промисловості і лісового господарства

Ф.Р-6402, 208 од. зб., 1953 – 1977 рр. Опис.

Створена під назвою Харківська агролісомеліоративна експедиція як складова частина
проектно-розвідувального  об’єднання  “Агролісопроект”  Головного  управління
лісового  господарства  Міністерства  сільського  господарства  та  заготівель  СРСР на
підставі  наказу  цього  Головного управління від 19 серпня 1953 р. № 54.
Згідно з наказом Міністерства сільського господарства СРСР від 16 березня 1959 р. №
58 Головне управління лісового господарства реорганізоване у Головну експедицію з
лісового господарства та полезахисного лісорозведення  у відання якої перейшла  і
Харківська  експедиція.  З  28  лютого      1961  р.  до  13  липня  1962  р.  проектно-
розвідувальне об’єднання діяло в системі Держплану СРСР, після чого перейшло у
відання Державного комітету Ради Міністрів СРСР з лісової, целюлозно-паперової та
деревообробної  промисловості  і  лісового  господарства,  куди  увійшла  і  Харківська
агролісомеліоративна експедиція .
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У 1964 р. на базі проектно-розвідувального об'єднання “Агролісопроект” та проектно-
розвідувального  бюро  створено  Всесоюзний  державний  проектно-розвідувальний
інститут  з  проектування  комплексних  лісових  господарств  “Союздіпролісгосп”,  у
зв’язку  з  чим  Харківська  експедиція  отримала  назву  “Харківська  комплексна
проектно-розвідувальна екпедиція” й перейшла у підпорядкування цього інституту.
На підставі наказу Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР
від   25  листопада  1969  р.  №  305  Харківська  комплексна  проектно-розвідувальна
екпедиція   перетворена  на  Харківську  філію  Всесоюзного  державного  проектно-
розвідувального інституту “Союздіролісгосп”, без зміни підпорядкування.

Накази  по  експедиції  та  філії  інституту  (1953  –  1977  ).  Річні  плани  проектно-
розвідувальних  робіт  та  звіти  про  їх  виконання.  Штатні  розклади.  Плани  з  праці  та
кошториси адміністративно-господарських видатків. Звіти з основної діяльності. Протоколи
загальних  профспілкових  зборів,  засідань  профспілкового  комітету,  показники  виконання
умов Всесоюзного соцзмагання колективами експедиції та інше.
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Розділ 19. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ 
МИСТЕЦТВА, ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. АРХІВНІ УСТАНОВИ

Харківський  губернський  комітет  охорони  пам’ятників  мистецтва  і  старовини
(ГУБКОПМИС)
Вовчанський повітовий комітет охорони пам’ятників мистецтва і старовини
Управління  видовищними  підприємствами  Харківської  окружної  інспектури
народної освіти (ХОУВП)
Управління  робітничо-колгоспними театрами  Управління  мистецтв  Харківського
обласного відділу народної освіти
Відділ у справах мистецтв Харківського облвиконкому
Відділ у справах культурно-освітніх установ Харківського облвиконкому
Управління культури Харківського облвиконкому
Відділи культури та культурно-освітньої роботи виконкомів місцевих рад депутатів
трудящих Харківської області
Управління кінофікації Харківського облвиконкому
Барвінківська дирекція районної кіномережі управління кінофікації Харківського
облвиконкому
Відділи кінофікації виконкомів районних Рад депутатів трудящих
Харківський крайовий (обласний) відділ тресту “Українфільм” Наркомату легкої
промисловості УСРР
Харківське  відділення  Державного  видавничого  об’єднання  України
“Укркнигоцентр ДВОУ”
Відділ  друку  Зміївського  повітового  виконавчого  комітету  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
Красноградський  повітовий  відділ  Всеукраїнського  державного  видавництва
“Всеукрвидав”,  м. Красноград Полтавської губернії
Управління з охорони державних таємниць у пресі при виконавчому комітеті 
Харківської обласної ради депутатів трудящих
Відділ  видавництва  та  поліграфічної  промисловості  Управління  культури
Харківського облвиконкому
Управління  у  справах  видавництв,  поліграфії  і  книжкової  торгівлі  Харківського
облвиконкому
Видавництво „ Харків ” Харківського обласного комітету Комуністичної партії 
України
Комітет з радіомовлення та телебачення при Харківському облвиконкомі
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Харківська державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров’я
УРСР
Центральна науково-технічна бібліотека
Харківська державна обласна бібліотека для дорослих
Районна бібліотека для дорослих відділу культури Барвінківського райвиконкому
Харківське обласне лекційне бюро
Харківський музей Великої Вітчизняної війни
Харківський історичний музей
Харківський художній музей
Харківський обласний сільськогосподарський музей
Харківський  державний  ордена  Леніна  академічний  український  драматичний
театр ім.    Т. Г. Шевченка



Харківський державний ордена Трудового Червоного Прапору академічний театр
опери та балету ім. М. В. Лисенка
Харківський державний російський драматичний театр ім. О. С. Пушкіна
Харківський державний театр ляльок ім. Н. К. Крупської
Харківський  обласний  ляльковий  театр  Харківського  науково-дослідного
педагогічного інституту
Харківський театр музичної комедії
Харківський державний театр юного глядача
Харківський обласний пересувний драматичний театр
Всеукраїнський єврейський державний агітаційний театр (Гезкульт)
Харківський обласний пересувний театр ім. М. Л. Кропивницького
Харківська обласна державна філармонія
Харківська  обласна  державна  естрада  (Облдержестрада)  при  Харківському
обласному відділі у справах мистецтв
Харківський державний цирк
Харківський планетарій ім. льотчика-космонавта Ю. О. Гагаріна
Об’єднаний клуб робітників і службовців ВСНГ УСРР та трестів ім. Артема
Будинок  колективіста  виконкому  Валківської  районної  ради  робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів
5-й районний робітничо-червоноармійський клуб у с. Пісочин
Лозівський районний Будинок культури
Харківський Будинок вчених
Харківський обласний Будинок вчителя
Харківський обласний Будинок агронома
Будинок народної творчості Управління культури Харківського облвиконкому
Обласний будинок санітарної просвіти
Будинок техніки Харківської обласної ради науково-технічних товариств
Харківська  студія  телебачення  Державного  комітету  Ради  Міністрів  УРСР  з
телебачення та радіомовлення
Редакція  міжобласного  літературно-художнього  та  громадсько-політичного
журналу “Прапор” Спілки письменників України
Редакція газети “Вечірній Харків”
Редакція газети “Красное знамя”
Редакція газети “Соціалістична Харківщина”
Редакція газети “Ленінська зміна”
Редакція газети “Кооперативний металіст”
Південне бюро рекламно-видавничого та комерційного агентства “Зв’язок”
Харківське  обласне  газетне  видавництво  “Облвидав”  Управління  культури
Харківського промислового облвиконкому
Видавництво “Прапор” Комітету Ради Міністрів УРСР з друку
Друкарня  “Комуніст”
Друкарня   “Мистецтво”  Управління  у  справах  поліграфічної  промисловості,
видавництв та книжкової торгівлі при Раді Міністрів УРСР
Обласна друкарня  Харківського обласного видавництва
Харківський окружний трест літо-друкарського виробництва “Харківдрук”
Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе
Харківська губернська комісія з вилучення та утилізації непотрібних архівних 
матеріалів
Харківське губернське архівне управління ( Губарх )
Окружні архівні управління
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Харківське місцеве архівне управління
Архівний відділ Харківського облвиконкому
Харківський крайовий історичний архів
Державний архів Харківської області
Куп’янська філія Державного архіву Харківської області
Харківський міський державний архів
Архівні установи Харківського обкому Компартії України та КП(б)У
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Розділ 19. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ 
МИСТЕЦТВА, ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. АРХІВНІ УСТАНОВИ

Харківський губернський комітет охорони пам’ятників мистецтва і старовини 
(ГУБКОПМИС)

            Ф. Р-4365, 72 од. зб., 1919–1922 рр. Опис.

Створений у квітні 1919 р. згідно з постановою Народного комісаріату освіти УСРР
про  організацію  при  губернських  відділах  народної  освіти  губернських  комітетів
охорони  пам’ятників  мистецтва  і  старовини.  Перебував  у  віданні  Всеукраїнського
комітету  охорони пам’ятників  мистецтва  і  старовини Народного  комісаріату  освіти
УСРР.  Мав  у  своєму  складі  секції:  археологічну,  архітектурно-монументальну,
архівно-бібліотечну, музейну та етнографічну. Відав музеями, архівами; вживав заходи
щодо  охорони  пам’ятників  мистецтва  і  старовини,  реєстрував  та  брав  на  облік
губернські  музейні  фонди.  Ліквідований  на  підставі  декрету  Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету від 3 вересня 1921 р. “Про утворення Головного
архівного управління при Народному комісаріаті освіти УСРР”.

Постанови та доповідна записка щодо програми діяльності Всеукраїнського комітету
охорони  пам’ятників  мистецтва  і  старовини  (1919–1920).  Постанова  про  створення
губернських  та  повітових  комітетів  охорони  пам’ятників  та  пояснювальна  записка  щодо
утворення  періодичного  видання  (1920).  Положення  про  губернські  та  повітові  комітети
охорони  пам’ятників  мистецтва  і  старовини  (1920).  Протоколи  засідань  комітету  та  його
секцій (1919–1920). Декрет про заборону вивозу за кордон предметів мистецтва і старовини
(1919).  Плани  роботи  секцій  комітету  (1919)  та  звіти  про  їх  виконання  (1920–1921).
Положення  про  Всеукраїнський  відділ  мистецтв  та  його  задачі  (1920).  Робочі  інструкції.
Короткий  огляд  діяльності  архіву  революції  (1922),  окремі  документи  Харківського
губернського архіву.  Листування з Народним комісаріатом освіти про охорону пам’ятників
старовини (1919), про розборку архівів та прийом архівних документів (1920–1921). Списки
співробітників ГУБКОПМИСу (1920).

Вовчанський повітовий комітет охорони пам’ятників мистецтва і старовини

Ф. Р-4129, 13 од. зб., 1920–1922 рр. Опис.

Заснований на підставі  Положення Народного комісаріату освіти УСРР про місцеві
комітети охорони пам’ятників мистецтва і старовини від 25 липня 1920 р. Перебував у
віданні  Харківського  губернського  комітету  охорони  пам’ятників  мистецтва  і
старовини  та  Харківського  губернського  відділу  народної  освіти.  Займався
реєстрацією, описом та вивченням пам’ятників мистецтва, старовини й природи. Мав
у  своєму  складі  секції:  археологічну,  архітектурно-монументальну,  архівну,
бібліотечно-бібліографічну,  музейну,  етнографічну  та  пам’ятників  природи.
Ліквідований у 1921 р. у зв’язку з утворенням Головного архівного управління при
Народному комісаріаті освіти УСРР.

Положення про губернські і повітові комітети охорони пам’ятників мистецтва і старовини;
інструкція щодо роботи Вовчанського комітету (1921). Плани робіт й звіти про діяльність
комітету та секцій (1921–1922). Листування з волосними комітетами охорони пам’ятників
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мистецтва  і  старовини  щодо  керівництва  їх  діяльністю  (1920).  Матеріали  Вовчанської
комісії з політосвітньої роботи (1921–1922).

Управління  видовищними  підприємствами  Харківської  окружної  інспектури
народної освіти (ХОУВП)

Ф. Р-2755, 75  од. зб., 1926–1931 рр. Опис.

Створене згідно з Постановою президії Харківського окружного виконавчого комітету
від  30  квітня  1927  р.  для  здійснення  керівництва  видовищними  підприємствами
Харківського  округу  з  метою  піднесення  культурного  рівня  населення,  організації
відпочинку широких кіл трудящих мас. Управлінню підпорядковувались усі харківські
театри,  кінотеатри  та  цирки,  два  пересувні  робітничо-селянські  театри,  пересувна
робітничо-селянська  капела,  уся  кіномережа  округу  та  допоміжні  до  зазначених
підприємств  установи.  Управління  перебувало  у  віданні  Харківської  окружної
інспектури  народної  освіти.  Припинило  діяльність  у  вересні  1930  р.  у  зв’язку  з
ліквідацією  округів.  Функції  з  керівництва  видовищними  підприємствами  Харкова
були  передані  створеному  на  той  час  управлінню  видовищними  підприємствами
Харківської  міської  ради;  керівництво  кіноустановками  та  іншими  видовищними
підприємствами  на  території  районів  передавались  інспектурам  народної  освіти
райвиконкомів.

Статут  (1926,  1930)  та  положення  ХОУВП (1928).  Плани робіт  (1928,  1931)  та  накази
ХОУВП,  накази  по  державному  народному  театру  (1926–1927).  Художньо-виробничі
плани,  доповідні  записки  та  звіти  про  діяльність  харківських  театрів.  Документи
(постанови,  тези  доповідей,  листування)  про  стан  кінофікації  по  Харківському  округу
(1928–1930).  Репертуари  театрів  та  кінотеатрів  (1927–1930).  Програми  курсів
кінодемонстрантів, кіномеханіків та передвижників (1930). Протоколи засідань художньої
ради  ХОУВП  (1928),  нарад  працівників  мистецтва  театрів  й  клубів  Харкова  (1928).
Сценарії  мюзик-холу  (1929).  Журнал-газета  “Березілець”  (1930).  Газетні  вирізки  про
театральне мистецтво (1929–1930). Списки артистів харківських театрів.

Управління  робітничо-колгоспними  театрами  Управління  мистецтв
Харківського обласного відділу народної освіти

Ф. Р –1681, 22 од. зб., 1933–1936 рр. Опис.

Засноване  згідно  з  наказом  Харківського  обласного  відділу  народної  освіти  від  4
червня 1935 р.     № 340 на базі відділу робітничо-колгоспних театрів Харківського
обласного  державного  театрального  тресту,  ліквідованого  згідно  з  Постановою
президії  Харківського  обласного  виконавчого  комітету  від  23  травня  1935  р.
Ліквідоване  згідно  з  Постановою  президії  Харківського  обласного  виконавчого
комітету  від  10  листопада  1936  р.  Керівництво  робітничо-колгоспними  театрами
покладено на управління у справах мистецтв при Харківському облвиконкомі.

Накази  по  управлінню.  Промфінплан  управління  (1936),  річний  звіт  управління  та
пояснювальна  записка  до  нього  (1935).  Доповідна  записка  про  роботу  театрів  (1934).
Кошториси робітничо-колгоспних театрів (1935). Особові рахунки робочих та службовців
робітничо-колгоспних  театрів  (1934).  Матеріали  відділу  робітничо-колгоспних  театрів
Харківського обласного державного театрального тресту: промфінплан (1934), річний звіт
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та доповідна записка про стан роботи робітничо-колгоспних театрів Харківської області
(1934), протоколи виробничих нарад (1934), стенограма  II-ої обласної наради робітничо-
колгоспних театрів (1933).

Відділ у справах мистецтв Харківського облвиконкому

Ф. Р-4784, 97 од. зб., 1938–1953 рр. Опис.

Створений наприкінці 1936 р. з метою керівництва роботою театрально-видовищних
підприємств та музично-освітніх установ області. Його попередником було управління
мистецтв  відділу народної  освіти  Харківського  облвиконкому.  Припинив  діяльність
згідно з рішенням сесії Харківської обласної ради депутатів трудящих від 10 червня
1953 р.  Його функції  передано відділу мистецтв  управління культури Харківського
облвиконкому.

Плани роботи відділу (1944–1951), репертуарні  плани театральних установ (1941, 1945,
1952) та звіти про роботу відділу видовищних установ. Статути та положення театральних
(1939, 1940) й музичних (1941) установ. Програми звітних концертів дитячих музичних
шкіл (1947). Стенограми засідань художніх спілок, представників театрів та обласної ради
мистецтв  (1953).  Справи  про  реєстрацію  репертуарів  театрів,  акторів,  гастролерів  та
художньої  самодіяльності.  Листування  з  питань  організації  ювілеїв  та  виставок,
присвячених В. Шекспіру (1947), О. С. Пушкіну та художнику Н. Ф. Соболю (1949). Акти
комісії  з  прийому  вистав  у  театрах  (1948).  Акти  про  збитки,  заподіяні  видовищним
підприємствам німецько-фашистськими окупантами (1943–1944).

Відділ у справах культурно-освітніх установ Харківського облвиконкому

Ф. Р-6039, 201 од. зб., 1943–1953 рр. Опис.

Створений згідно з Постановою Харківського облвиконкому від 23 червня 1945 р. №
746  з  метою  керівництва  роботою  культурно-освітніх  установ  області.  Його
попередником  був  сектор  культурно-освітніх  установ  відділу  народної  освіти
Харківського облвиконкому. Відділ у справах культурно-освітніх установ ліквідовано
згідно з рішенням сесії Харківської обласної ради депутатів трудящих від 10 червня
1953 р. Його функції передано управлінню культури Харківського облвиконкому.

Накази та постанови Народного комісаріату освіти УРСР (1943). Постанови Харківського
облвиконкому. Накази Харківського обласного відділу у справах культосвітустанов. Плани
й звіти про роботу відділу та культосвітустанов. Плани будівництва сільських шкіл (1945).
Матеріали  (плани,  звіти)  обласних  нарад  інспекторів  політосвіти  та  завідуючих
бібліотеками (1943, 1945, 1951). Документи (протоколи, стенограми та ін.) обласних нарад
з  питань  культосвітроботи.  Справи  про  громадський  огляд  (1949)  та  соцзмагання
культосвітустанов (1947, 1949, 1951). Списки мережі культосвітустанов (1945, 1949).

Управління культури Харківського облвиконкому

Ф. Р-4785, 624 од. зб., 1953–1974 рр. Описи.

Створено згідно з рішенням сесії Харківської обласної ради депутатів трудящих від 10
червня      1953  р.  До  його  складу  увійшли  на  правах  відділів  раніше  існуючі
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самостійні  відділи: відділ культурно-освітніх установ та відділ у справах мистецтв;
управління:  поліграфії,  видавництва  та  книготоргівлі,  кінофікації;  комітет  з
радіомовлення.  Основні  функції:  фінансування  та  контроль  за  роботою  театрів  м.
Харків,  участь в оглядах нових вистав,  узгодження нових п’єс та музичних творів;
фінансування та контроль за роботою музичних й художніх шкіл, підбір та узгодження
керівних  кадрів  для  них;  керівництво  міськими  та  районними  відділами  культури;
організація та проведення оглядів художньої самодіяльності, семінарів з підвищення
кваліфікації робітників культосвітустанов.
У 1963–1964 рр. діяло два управління культури: при Харківському промисловому та
Харківському сільському облвиконкомах.

Постанови колегії  Міністерства культури УРСР. Накази Міністерства культури СРСР та
УРСР.  Накази  начальника  управління.  Плани,  звіти,  довідки  та  інформація  про роботу
управління.  Плани розвитку  мережі  установ,  підзвітних  управлінню  культури,  та  річні
виробничо-фінансові  плани  театрально-видовищних  організацій  (1956–1964).  Учбові
плани  та  програми  курсів  з  підготовки  та  підвищення  кваліфікації  кадрів  управління
культури  (1959).  Перспективні  плани  будівництва  клубів  та  бібліотек  по  Харківській
області на 1968–1970 рр., 1971–1975 рр. та звіти про хід їх виконання (1968–1971, 1973–
1974). Річні звіти відділів управління (1953–1955), відділів культури райвиконкомів (1953–
1958), музеїв (1953–1954) та культурно-освітніх установ області (1953–1963). Річні звіти
відділів культури райвиконкомів про охорону пам’ятників історії, культури та архітектури
(1953),  про  роботу  районних  будинків  культури  та  райвідділів  культури.  Протоколи
засідань  ради  управління,  обласних  нарад  робітників  районних  відділів  культури.
Програми, репертуари театрів та концертних бригад; сценарії  циркових,  театральних та
музичних  вистав  (1953–1963).  Списки  пам’ятних  місць,  пам’ятників,  їх  опис  (1956).
Довідка про наявність історико-революційних місць та пам’ятників на території  області
(1957). Документи (довідки, списки, листування) про присвоєння почесних звань діячам
культури  та  мистецтва,  про  нагородження  їх  почесними  знаками  та  грамотами
Міністерства  культури  УРСР  (1958).  Листування  про  будівництво  пам’ятників  (1955–
1956). Акт про передачу Харківському історичному музею майна меморіального музею О.
М. Матюшенко (1954). Штатні розклади. Документи (плани, звіти про роботу, протоколи
засідань) про діяльність місцевого комітету управління культури (1953–1964).

Відділи  культури  та  культурно-освітньої  роботи  виконкомів  місцевих  рад
депутатів трудящих Харківської області

18  фондів, 2222 од. зб., 1944–1973 рр. Описи.

Засновані в 1943 р. згідно з рішеннями Харківської обласної ради депутатів трудящих
як відділи культурно-освітньої роботи виконкомів районних рад депутатів трудящих.
Перебували  у  віданні  Харківського  обласного  відділу  культурно-освітніх  установ.
Керували роботою міських та районних будинків культури, музеїв, театрів, дитячих
музичних  і  художніх  шкіл,  контролювали  роботу  відділів  кінофікації  районів,
забезпечували  розвиток  народної  творчості  й  художньої  самодіяльності.  Згідно  з
Постановою Ради Міністрів   УРСР від 30 травня 1953 р.  та рішенням Харківської
обласної  ради  депутатів  трудящих  від  8  червня  1953  р.  реорганізовані  у  відділи
культури.

Накази  Міністерства  культури  УРСР.  Постанови  Харківської  обласної  ради  депутатів
трудящих. Накази, директиви, розпорядження Харківського обласного відділу культурно-
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освітньої  роботи  та  відділу  культури.  Постанови  й  рішення  районних  Рад  депутатів
трудящих. Плани відділів, сільських клубів, бібліотек та звіти з їх виконання. Протоколи
засідань рад відділів культури. Довідки по обліку братських могил воїнів    (ф.Р-5004, ф.Р-
6008, 1949–1952). Матеріали (акти, описи, довідки) про передачу справ та майна у зв’язку
з  ліквідацією  районів  (ф.Р-5093).  Листування  з  обласним  відділом  культури  з  питань
діяльності. Матеріали і листування з питань охорони пам’яток історії і культури (ф.Р-5985,
ф.Р-6008,  1957–1968).  Матеріали  і  листування  щодо  організації  та  проведення  свят  і
масових  заходів  (ф.Р-5985,  1948–1968).  Особові  справи  співробітників  Вільхуватського
відділу культури (ф.Р-5306, 1948–1953). Контрольні списки робітників культурно-освітніх
закладів  та  інформація  про  кількісний  склад.  Штатні  розклади  та  кошториси  витрат
адміністративно-господарського апарату.

Міські:
Харківський, ф.Р-4643, 472 од. зб., 1944–1970 рр.

Районні:
Барвінківський, ф.Р-5985, 148 од. зб., 1945–1962, 1965–1968 рр.
Близнюківський, ф.Р-5901, 101 од. зб., 1946–1963 рр.
Богодухівський, ф.Р-6008, 173 од. зб., 1946, 1950–1967 рр.
Борівський, ф.Р-5134, 85 од. зб., 1946–1962 рр. 
Вільхуватський, ф.Р-5306, 51 од. зб., 1945–1956 рр.
Вовчанський, ф.Р-5407, 142 од. зб., 1944–1958 рр.
Дергачівський, ф.Р-6246, 94 од. зб., 1953–1964 рр., 1967–1971 рр.
Золочівський, ф.Р-5703, 224 од. зб., 1945–1970 рр.
Ізюмський, ф.Р-5577, 157 од. зб., 1945–1967 рр.
Кегичівський, ф.Р-6161, 173 од. зб., 1948–1963, 1966–1973 рр.
Коломакський, ф.Р-5004, 22 од. зб., 1945–1952 рр.
Липець кий, ф.Р-4699, 8 од. зб., 1946–1948 рр.
Лозівський, ф.Р-5896, 62 од. зб., 1953–1963 рр.
Нововодолазький, ф.Р-4953, 77 од. зб., 1946–1953 рр.
Петрівський, ф.Р-5071, 11 од. зб., 1946–1953 рр.
Старосалтівський, ф.Р-5093, 97 од. зб., 1947–1962 рр.
Чугуївський, ф.Р-4726, 125 од. зб., 1946–1958 рр.
Шевченківський, ф.Р-6133, 69 од. зб., 1953 – 1962 рр.

Управління кінофікації Харківського облвиконкому

Ф. Р-5885, 1026 од. зб., 1943–1985 рр. Описи.

Створене згідно з Постановою президії Харківського облвиконкому від 27 травня 1938
р. Згідно з рішенням сесії Харківської обласної ради депутатів трудящих від 10 червня
1953  р.  управління  увійшло  на  правах  відділу  кінофікації  до  управління  культури
Харківського  облвиконкому.  З  1959  до  1963  року  мав  назву:  відділ  кінофікації  та
кінопрокату. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 17 вересня 1963 р., та
Постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від  20  вересня  1963  р.  створено  управління
кінофікації виконавчого комітету Харківської обласної (промислової) Ради депутатів
трудящих, яке розпочало свою діяльність з 23 жовтня 1963 р. З 1977 р. управління має
назву:  Управління  кінофікації  виконкому  Харківської  обласної  ради  народних
депутатів.
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Постанови та накази Комітетів  кінематографії СРСР та УРСР. Розпорядження та накази
по управлінню (1950–1952, 1963, 1966–1985). Плани та звіти про діяльність управління та
його  відділів.  Плани  роботи  харківських  кінотеатрів.  Протоколи  нарад  працівників
управління,  директорів  райдирекцій,  кінотеатрів,  кіномережі  та активу кінопрацівників.
Положення про відділ  кінофікації (1954, 1959, 1963). Положення про об’єднану дирекцію
міських  кінотеатрів  (1964).  Документи  (постанови,  доповідні  записки,  довідки)  про
відновлення діяльності кіномережі області (1943). Довідки про роботу кіномережі Харкова
та області. Документи (накази, положення, протоколи, звіти) за підсумками Всесоюзного
огляду роботи кінотеатрів (1949), на краще кінопідприємство (1951). Документи (плани,
протоколи, довідки) про проведення  IV республіканського фестивалю науково-технічних
та сільськогосподарських фільмів (1978). Документи про проведення зльотів кіномеханіків
(1976–1977),  ветеранів  праці  (1977)  та  передових  працівників  (1980)  кіномережі
Харківської  області.  Документи  (плани,  програми,  тексти  доповідей)  з  проведення
семінарів,  науково-практичних конференцій та кінофестивалів  (1958, 1980).  Стенограми
кіноконференцій юних глядачів (1967, 1970). Перспективні плани будівництва кінотеатрів
у  м.  Харків  та  області  (1976–1985).  Рішення  райвиконкомів,  плани,  титульні  списки,
договори та інші матеріали про будівництво кінотеатрів м. Харків та літніх кінотеатрів і
кіномайданів  на території  Харківської  області  (1956–1967,  1973).  Справи з  будівництва
кінотеатру “Сучасник” у Харкові (1972–1974) та кінотеатру “Росія” (1970–1976). Списки
кіноустановок м. Харків та області (1945–1947). Акти обстеження кіноустановок Харкова
(1948).  Акти  про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками  кінотеатрам
Харківської області (1943–1944). Документи (плани, звіти, протоколи зборів та засідань)
профспілкової організації управління (1964–1985).

Барвінківська  дирекція  районної  кіномережі  управління  кінофікації
Харківського облвиконкому

Ф. Р-5984, 41 од. зб., 1965–1969 рр. Опис.

Створена 15 січня 1965 р. згідно з наказом Комітету Ради Міністрів з кінематографії
від  15  січня  1965  р.  №  9  та  наказом  Управління  кінофікації  Харківського
облвиконкому  від  22  січня  1965 р.        № 13  з  метою забезпечення  керівництва
розвитком кіномережі в районі та регулярного показу кінофільмів в усіх населених
пунктах району.

Накази та директивні вказівки Харківського обласного управління кінофікації. Постанови,
рішення,  розпорядження  виконкому  Барвінківської  районної  ради  депутатів  трудящих.
Звіти про виконання планів з організації кіноустановок. Штатні розклади.

Відділи кінофікації виконкомів районних Рад депутатів трудящих

15  фондів, 410 од. зб., 1943–1953 рр. Описи.

Організовані  згідно  з  рішенням  облвиконкому.  Перебували  під  керівництвом
Харківського обласного відділу кінофікації.
Планували роботу кіноустановок районів, здійснювали контроль за виконанням плану,
відали обліком та звітністю роботи кіномеханіків, квиткового господарства.
Згідно  з  рішенням  облвиконкому  від  8  липня  1953  р.  відділи   реорганізовані  та
приєднані до відділів культури.
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Накази та директиви Харківського обласного відділу кінофікації. Накази по відділах. Річні
звіти про діяльність, фінансові звіти, баланси кінотеатрів. Паспорти будівель, орендованих
для кіноустановок (ф.Р-5307, 1949). Штатні розклади і кошториси. Розрахункові відомості,
особові рахунки співробітників відділів. Особові справи співробітників (ф.Р-5307, 1951–
1952). Акти передачі справ відділам культури виконкомів.

Барвінківський, ф.Р-5221, 61 од. зб., 1944–1952 рр.
Богодухівський, ф.Р-4967, 21 од. зб., 1946–1952 рр.
Борівський, ф.Р-5133, 27 од. зб., 1944–1953 рр.
Валківський, ф.Р-5113, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 
Вільхуватський, ф.Р-5307, 26 од. зб., 1947–1953 рр.
Вовчанський, ф.Р-5408, 18 од. зб., 1944–1953 рр.
Двуречанський, ф.Р-5489, 33 од. зб., 1944–1953 рр.
Золочівський, ф.Р-6208, 28 од. зб., 1943–1953 рр.
Ізюмський, ф.Р-5037, 26 од. зб., 1943–1953 рр.
Липицький, ф.Р-4698, 17 од. зб., 1945–1948 рр.
Лозівський, ф.Р-5257, 30 од. зб., 1946–1953 рр.
Нововодолазький, ф.Р-5654, 45 од. зб., 1943–1952 рр.
Петрівський, ф.Р-5072, 9 од. зб., 1945–1952 рр.
Старосалтівський, ф.Р-5673, 20 од. зб., 1944–1949 рр.
Чугуївський, ф.Р-4725, 38 од. зб., 1943-1953 рр.

Харківський  крайовий  (обласний)  відділ  тресту  “Українфільм”  Наркомату
легкої промисловості УСРР

Ф. Р-1765, 28 од. зб., 1924–1933 рр. Опис.

Харківський обласний відділ Всеукраїнського фото-кіно управління Наркомату освіти
УСРР (ВУФКУ) створений 1 березня 1924 р.
Займався  прокатом  кінострічок  та  експлуатацією  кіноустановок  і  кінотеатрів
Харківщини та суміжних територій.
Наприкінці 1930 р. перейменований у Харківський крайовий (обласний) відділ тресту
“Украінфільм” ВРНГ УСРР (пізніше Наркомату легкої промисловості УРСР).
Ліквідований згідно з постановою Харківського облвиконкому від 4 вересня 1934 р.
На його базі створено обласний кіно-фото трест.

Листування з керівними організаціями про роботу кінотеатрів, кінопродукцію, особовий
склад, військовозобов’язаних та ін.

Харківське  відділення  Державного  видавничого  об’єднання  України
“Укркнигоцентр ДВОУ”

Ф. Р-1387, 5 од. зб., 1931–1932 рр. Опис.

Накази по відділенню. Торгівельно-фінансовий план (1931). Відомості про заробітну плату
працівників відділення (1932).
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Відділ  друку  Зміївського  повітового  виконавчого  комітету  рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-1937, 8 од. зб., 1920–1921 рр. Опис.

Доповіді, звіти, листування з питань придбання літератури. Копії посвідчень та мандатів
працівників відділу. Відомості про заробітну плату працівників відділу.

Красноградський  повітовий  відділ  Всеукраїнського  державного  видавництва
“Всеукрвидав”, м. Красноград Полтавської губернії.

Ф. Р-4556, 6 од. зб., 1921 р. Опис.

Циркуляри,  інструкції  та  постанови  губернського  видавництва.  Накази  по  відділу.
Протоколи засідань оцінної комісії та витяги з протоколів засідань президії Полтавського
губвиконкому про роботу видавництв. Листування з губернським видавництвом з питань
основної діяльності відділу. Список робітників та службовців відділу.

Управління  з  охорони державних таємниць у  пресі  при виконавчому комітеті
Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-4734, 185 од. зб., 1943–1952, 1954–1977 рр. Опис.

Управління у справах літератури та видавництв Харківського облвиконкому (облліт)
створене згідно з Постановою Президії Харківського облвиконкому від 19 серпня 1934
р. № 14/62.
Згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1953 р. № 2632 Облліт з 1
січня  1954  р.  був  реорганізований  в  Управління  з  охорони  воєнних  та  державних
таємниць у пресі Харківського облвиконкому. Основні завдання управління: охорона
державних таємниць у пресі, радіомовленні, телебаченні, кінофільмах та репертуарах
видовищних  підприємств;  запобігання  розповсюдженню  в  країні  іноземних  видань
антидержавного змісту.
З 18 серпня 1966 р. мав назву: Управління з охорони державних таємниць у пресі при
виконавчому комітеті Харківської обласної ради депутатів трудящих.

Накази начальника Управління. Плани роботи Облліту та звіти з їх виконання. Протоколи
виробничих  нарад.  Листування  з  партійними  та  радянськими  органами,  іншими
організаціями  з  питань  цензури  (1971–1976),  основної  діяльності.  Штатні  розклади.
Документи (протоколи, звіти, доповіді) про роботу місцевого комітету Управління (1977).

Відділ  видавництва  та  поліграфічної  промисловості  Управління  культури
Харківського облвиконкому

Ф. Р-5670, 89 од. зб., 1944–1954 рр. Опис.

Харківське  обласне  управління  у  справах  поліграфії  та  видавництв  виконкому
Харківської  обласної  ради депутатів  трудящих створено згідно  з  Постановою РНК
УРСР  від  6  листопада  1943  р.  та  наказом  Управління  у  справах  поліграфії  та
видавництв при РНК УРСР від 14 січня 1944 р. Управління здійснювало виробничо-
планове,  технічне,  господарське  керівництво  усіма  обласними  видавництвами,
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редакціями  обласних  та  районних  газет,  усіма  поліграфічними  підприємствами
Харківської області.
Згідно  з  Постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від  17  травня  1949  р.  Управління
перейменовано  в  Харківське  обласне  Управління  у  справах  поліграфічної
промисловості,  видавництв  та  книжкової  торгівлі  (Облполіграфвидат)  при
облвиконкомі. З липня 1953 р. перейменоване у відділ видавництва та поліграфічної
промисловості Управління культури Харківського облвиконкому.

Положення  про  Управління  культури  Харківського  облвиконкому  (1947).  Накази  по
Управлінню  культури  Харківського  облвиконкому.  Техпромфінплани  обласної
поліграфічної  фабрики  (1946,  1950),  Куп’янської  (1948),  Ізюмської  (1948,  1953)  та
Вовчанської  (1953)  міських  типографій.  Звіти  з  основної  діяльності  2-ої  поліграфічної
фабрики  (1944),  Харківської  обласної  поліграфічної  фабрики  (1949,  1951),  управління.
Доповіді Уповноваженого управління у справах поліграфії та видавництв при РНК УРСР
про  роботу  Харківського  управління  обласної,  міської  та  районних  типографій  (1945,
1948). Документи (постанови, показники, довідки) із соціалістичного змагання районних
редакцій  та  типографій.  Документи  (положення,  накази,  листування)  з  реорганізації
Облполіграфвидаву (1949). Штатні розклади.

Управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі Харківського
облвиконкому

Ф. Р-6150, 199 од. зб., 1964–1976 рр. Опис.

Створене у квітні 1964 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 7 лютого 1964
р. № 135 як Управління з друку облвиконкому. Згідно з Указом Президії  Верховної
Ради УРСР від 7 вересня 1972 р. та рішенням Харківської обласної ради депутатів
трудящих Управління перейменовано в Управління у справах видавництв, поліграфії і
книжкової торгівлі Харківського облвиконкому. Здійснювало керівництво видавничою
справою, поліграфією і книжковою торгівлею на території області.

Накази  керівника  Управління.  Плани і  звіти  про діяльність  Управління  та  підвідомчих
організацій.  Плани  та  ліміти  з  праці.  Положення  про  преміювання  керівних  кадрів,
інженерно-технічних  робітників  та  службовців  апарату  управління.  Протоколи засідань
комісії  з  якості  Обласного  управління  у  справах  видавництв.  Рішення  виконкому
Харківської  обласної  ради  від  3  серпня  1973  р.  №  400  “Про  утворення  Харківської
районної  типографії  у  м.  Мерефа”.  Справа  про  перехід  робітників  і  службовців
управління,  редакцій  та  типографій  на  5-денний  робочий  тиждень  (1969).  Постанови
Президії  обкому  профспілки  робітників  культури  про  нагородження  знаками  “Ударник
п’ятирічки”  та  “Переможець  соцзмагання”  (1974–1976).  Штатний  розклад  і  кошторис
адміністративно-управлінських витрат.
 

Видавництво “Харків ” Харківського обласного комітету  Комуністичної  партії
України

Ф.П-11276, 1840 од.зб., 1967 – 1991 рр. Описи 

Виникло  в  1967  р.  як   Газетне  видавництво  і  типографія  Харківського  обкому
Компартії України . 
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З  1970  р.  –  це  видавництво  “Соціалістична  Харківщина”  Харківського  обкому
Компартії  України.     З  11  січня  1991 р.  до  25  вересня  1991  р.  діяло  під  назвою
Видавництво  “Харків”  тієї  ж  підпорядкованості.  Після  припинення  дії  Компартії
України на підставі  Указу Президії  Верховної  Ради України від 26 серпня 1991 р.
видавництво “Харків” увійшло під цією ж назвою до складу Міністерства України у
справах преси та інформації.   

Накази та розпорядження по видавництву,  виробничо-фінансові плани, штатні розклади,
особові рахунки робітників і службовців видавництва.

Комітет з радіомовлення та телебачення при Харківському облвиконкомі

Ф. Р-5767, 1187 од. зб., 1943–1964 рр. Описи.

З  5  жовтня  1943  р.  на  підставі  Постанови  Харківського  облвиконкому  відновив
діяльність комітет у справах радіомовлення Харківського облвиконкому; з 27 квітня
1950 р. – Комітет радіоінформації того ж підпорядкування; з 30 травня 1953 р. – відділ
радіоінформації управління культури облвиконкому; з 23 березня 1954 р. – редакція
радіоінформації управління культури облвиконкому; з 16 жовтня 1957 р. – Комітет з
радіомовлення та телебачення при Харківському облвиконкомі.

Постанови  комітету  з  радіомовлення  та  телебачення  при Раді  Міністрів  СРСР і  УРСР.
Рішення,  постанови  Харківського  облвиконкому.  Накази  по  Харківському  комітету
радіомовлення та телебачення. Плани, звіти про стан роботи комітету. Тексти громадсько-
політичних радіопередач. Фінансові плани та звіти. Акт про збитки, заподіяні установам
радіомовлення німецько-фашистськими окупантами (1943).

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

Ф. Р-6121, 412 од. зб., 1943–1970 рр. Опис

26  вересня  1886  р.  на  підставі  статуту  Харківської  громадської  бібліотеки,
затвердженого міністром внутрішніх справ від 16 червня 1884 р., відкрита Харківська
громадська бібліотека з метою проведення освітньої діяльності серед широких верств
населення. З 30 травня 1918 р. отримала статус державної наукової бібліотеки.
У 1922 р. згідно з Постановою РНК УСРР бібліотеці присвоєно ім’я письменника-
гуманіста             В. Г. Короленка. Перебуває в підпорядкуванні Міністерства культури
УРСР.

Постанови та накази Комітету у справах культурно-освітніх установ УРСР (1947, 1949,
1951–1952,  1954).  Накази  Міністерства  культури  УРСР  (1955–1958,  1960–1962,  1965–
1970). Накази директора бібліотеки. Статут бібліотеки (1957). Положення про генеральний
алфавітний каталог книг бібліотеки (1955). Плани, звіти про роботу бібліотеки, її секторів
та  відділів.  Статистичні  звіти  про  науково-дослідну  роботу.  Протоколи  засідань  вченої
ради,  нарад  завідуючих  відділами.  Документи  (довідки,  списки,  акт)  про  бібліотечне
обслуговування  населення  Харкова  та  області  (1960–1961).  Довідки  про  роботу
бібліотечних  рад  та  бібліотек  Харкова  і  області.  Довідки  з  організаційно-методичної
допомоги  бібліотекам  УРСР  у  пропаганді  науково-технічної  та  виробничої  літератури.
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Штатні  розклади.  Документи  (плани,  звіти,  протоколи  засідань,  зборів)  про  роботу
місцевого комітету бібліотеки (1963–1970).

Харківська державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров’я
УРСР

Ф. Р-6417, 304 од. зб., 1929, 1938, 1940–1941, 1943–1980 рр. Опис.

У 1929 р. відповідно до наказу Народного комісаріату  охорони здоров’я УСРР від 8
грудня 1929 р. № 7 створена Українська державна медична бібліотека для збирання та
збереження  медичної  літератури  з  метою  забезпечення  нею  інститутів,  інших
медичних  закладів  України  та  м.  Харків.  Основні  завдання  бібліотеки  полягали  у
проведенні бібліографічної роботи в різних галузях медицини та розробці української
медичної  бібліографії,  організації  консультаційно-довідкової  роботи;  керівництві
бібліотечно-бібліографічною  роботою  інститутів  Народного  комісаріату   охорони
здоров’я УСРР.
Згідно з наказом Народного комісаріату  охорони здоров’я від 17 грудня 1943 р. № 253
Українська  державна  медична  бібліотека  перейменована  в  Українську  державну
науково-медичну бібліотеку, яка стала центром мережі медичних бібліотек в Україні та
державним  книгосховищем  медичної  літератури  республіканського  значення.
Бібліотека  провадила  науково-дослідницьку  роботу  в  галузі  вивчення  медичної
літератури, видавала бібліографічні та методичні матеріали.
Згідно з наказом по Міністерства охорони здоров’я УСРР від 25 листопада 1947 р. №
509 бібліотека прийняла книжковий фонд Харківської обласної медичної бібліотеки і з
10  грудня  1948  р.  була  перейменована  в  Харківську  державну  наукову  медичну
бібліотеку  Міністерства  охорони  здоров’я  УРСР;  її  методичні  функції  обмежені
Харковом та Харківською областю.

Накази Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР (1929, 1943). Накази Міністерства
охорони здоров’я УРСР. Плани роботи бібліотеки та звіти з їх виконання. План заходів
бібліотеки  з  підготовки  до  Всесоюзного  з’їзду  патологоанатомів  у  Харкові  (1959).
Протоколи  виробничих  нарад  при  керівництві  бібліотеки,  засідань  вченої  бібліотечної
ради. Відомості про мережу підвідомчих бібліотек та їх роботу. Акт про збитки, заподіяні
німецько-фашистськими загарбниками Українській державній науково-медичній бібліотеці
(1943). Акти про передачу літератури та майна. Листування з медичними бібліотеками та
іншими  організаціями  країн  світу  (1955–1980).  Листування  з  державною  науковою
медичною  бібліотекою  про  нагородження  співробітників  бібліотеки  знаком  “Відмінник
охорони здоров’я”. Штатні розклади. Документи (протоколи нарад, засідань, плани, звіти
розрахункові відомості) про діяльність місцевого комітету профспілки бібліотеки (1953–
1980).

Центральна науково-технічна бібліотека

Ф. Р-5759, 138 од. зб., 1936, 1938–1960 рр. Опис.

Створена згідно з Постановою Народного комісаріату важкої промисловості СРСР від
19  жовтня  1936  р.  №  166  як  науково-технічна  бібліотека  Всесоюзного  вугільного
інституту.  Згідно  з  наказом   Головного  управління  вугільної  промисловості
(Головвугілля)  Народного  комісаріату  важкої  промисловості  СРСР  бібліотека  була
реорганізована  в  галузеву  науково-технічну  бібліотеку  Головвугілля.  Бібліотека
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виступала центром для бібліотек трестів, шахт, науково-дослідних інститутів та інших
підприємств вугільної промисловості.
У вересні 1947 р. бібліотека перейменована в Харківську науково-технічну бібліотеку.
Згідно  з  Постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від  28  грудня  1965  р.  має  назву:
Центральна науково-технічна бібліотека. Основні задачі бібліотеки – обслуговування
літературою та бібліографічними матеріалами промислових підприємств, інститутів,
установ,  науково-технічних  та  наукових  працівників;  здійснення  методичного
керівництва  технічними  бібліотеками  усіх  типів  та  організація  обміну  досвідом  й
пропаганда кращих методів роботи технічних бібліотек.

Розпорядження  Народного  комісаріату  важкої  промисловості  СРСР.  Накази  Державної
наукової  бібліотеки.  Положення  про  філію  науково-технічної  бібліотеки  (1948).  Плани
роботи бібліотеки та звіти з їх виконання.  Протоколи виробничих нарад співробітників
бібліотеки,  засідань  методичного  бюро.  Документи  (протоколи,  доповіді,  стенограми)
читацьких  конференцій  (1953–1954,  1956–1957).  Довідка  про  підсумки  Всесоюзного
огляду  роботи  науково-технічних  та  технічних  бібліотек  Харківської  області  (1953).
Відомості про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками бібліотеці у період
Великої Вітчизняної війни. Штатні розклади.

Харківська державна обласна бібліотека для дорослих

Ф. Р-6220, 219 од. зб., 1951–1982 рр. Опис.

Згідно з Постановою виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих від 25
липня  1951 р.  з  грудня  1951 р.  розпочала  діяльність  Харківська  державна обласна
бібліотека  для  дорослих.  Основні  функції  бібліотеки:  організація  обслуговування
читачів  та  бібліотек  Харківської  області  шляхом  пересилки  книжок  по
міжбібліотечному та заочному абонементах, організація методичного керівництва та
практичної  допомоги  бібліотекам  області.  З  1953  р.  перебуває  у  підпорядкуванні
управління культури облвиконкому.

Наказ по управлінню культури про створення методичної  ради при обласній бібліотеці
(1957).  Статут  бібліотеки  (1980).  Паспорт  Харківської  обласної  бібліотеки  (1980).
Положення про відділи та посадові інструкції працівників бібліотеки. Плани та звіти про
роботу  бібліотеки.  Плани роботи  районних  бібліотек  та  звіти про їх  виконання  (1971–
1982). Протоколи виробничих нарад співробітників бібліотеки та завідуючих районними
бібліотеками  м.  Харків.  Документи  (методичні  розробки,  інформації,  пам’ятки)  про
методично-бібліографічну роботу бібліотеки. Інструкція “Шлях книги в процесі обробки”
(1974).  Документи  (план,  постанови,  протоколи)  про  роботу  науково-методичної  ради
бібліотеки  (1973).  Стенограма  конференції  з  обміну  досвідом  роботи  бібліотек  області
(1957). Документи з досвіду роботи бібліотек Вовчанського району та районних бібліотек
Харкова  до  VI-го  всесвітнього  та  всесоюзного  фестивалів  молоді  (1957).  Документи
(рішення,  положення,  відомості)  про  проведення  обласної  естафети  культури  бібліотек
області,  присвяченої  40-річчю  ВЛКСМ  (1958).  Документи  щодо  святкування  325-річчя
возз’єднання  України  з  Росією (1979).  Довідки  про  стан  культурно-освітньої  роботи  у
Харкові та області (1956). Документи бібліотеки щодо проведення республіканського та
обласного  оглядів  культурно-освітніх  установ  (1957).  Документи  з  підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників Харкова й області. Альбом фотографій “Бібліотеки
Харківщини”  (1959).  Штатні  розклади.  Документи  (плани,  звіти,  протоколи  засідань,
зборів) про роботу профспілкового комітету бібліотеки (1951–1982).
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Районна бібліотека для дорослих відділу культури Барвінківського 
райвиконкому

Ф. Р-5988, 64 од. зб., 1948–1969 рр. Опис.

Барвінківська  районна  бібліотека  для  дорослих  відновила  свою  діяльність  після
звільнення району від німецько-фашистських загарбників у вересні 1943 р. Основні
функції  –  пропаганда  літератури серед  населення  та  обслуговування  читача,  також
методична допомога сільським бібліотекам району.
Згідно  з  Указом  Президії  Верховної  Ради  УРСР від  30  грудня  1962 р.  у  зв’язку  з
розукрупненням  Барвінківського  району  бібліотека  передана  відділу  культури
Ізюмського району Харківської області.
Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. знову передана у
підпорядкування відділу культури виконавчого комітету Барвінківської районної ради
депутатів трудящих.

Плани  роботи  бібліотеки  (1964–1973).  Звіти  про  роботу  бібліотеки  (текстові  й
статистичні).  Документи (плани,  протоколи семінарських  занять,  практикумів,  нарад та
ін.) з методичної роботи бібліотеки (1966–1970). Плани, протоколи, звіти міжвідомчої ради
(1967–1968,  1970–1973).  Матеріали  тематичних  вечорів  та  читацьких  конференцій,
бібліографічні огляди, огляди літератури з масової роботи бібліотеки (1971–1973).

Харківське обласне лекційне бюро

Ф. Р-5384, 51 од. зб., 1944–1956 рр. Опис.

Створене при Харківському обласному відділі народної освіти згідно з рішенням бюро
обкому  КП(б)  України  від  10  лютого  1944  р.  з  метою  організації  та  проведення
лекційної  пропаганди  наукових  і  політичних  знань  серед  населення  Харкова  та
області. З 1946  до 1953 року перебувало в підпорядкуванні відділу культурно-освітніх
установ виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих, з 1954 до березня
1957 року – в підпорядкуванні Управління культури виконкому Харківської обласної
ради депутатів трудящих. Ліквідоване згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від
19 березня 1957 р. № 223, наказом міністра культури УРСР від 22 березня 1957 р. №
169  “Про  передачу  функцій  лекційної  пропаганди  органів  Міністерства  культури
УРСР товариству з розповсюдження політичних та наукових знань УРСР” та наказом
Управління культури виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих від 30
березня 1957 р. 

Положення  про  Харківське  обласне  лекційне  бюро  (1948).  Накази  Комітету  у  справах
культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР (1948–1951), Міністерства культури
УРСР (1954), Харківського обласного відділу культурно-освітніх установ. Директиви та
методичні  вказівки  Центрального  лекційного  бюро  (1948–1950).  Плани  роботи  бюро
(1954–1956) та  звіти з  їх  виконання.  Тематики лекцій  (1949–1955).  Протоколи засідань
секцій бюро (1948–1954). Штатні розклади.
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Харківський музей Великої Вітчизняної війни

Ф. Р-5932, 12 од. зб., 1943–1945 рр. Опис.

Створений  згідно  з  Постановою  виконкому  Харківської  обласної  ради  депутатів
трудящих та бюро Харківського обкому КП (б) України від 8 жовтня 1943 р. з метою
організації експозиції знаряддя та зброї радянської та німецької армій періоду Великої
Вітчизняної  війни.  Згідно  з  Постановою  виконкому  Харківської  обласної  ради
депутатів  трудящих від 6 вересня  1945 р.  музей перетворений у відділ “Радянська
Україна  в  роки  Великої  Вітчизняної  війни”  Харківського  державного  історичного
музею і припинив діяльність як самостійна установа.

Документи  (доповідні  записки,  акти)  зі  збору  експонатів  музею  (1943).  Документи
передачі  цінностей  Харківському державному історичному музею (1945).  Листування  з
облвиконкомом  та  партійними  організаціями  з  питань  основної  діяльності  музею.
Фінансові  звіти.  Документи  ревізії  музею (1944).  Списки  співробітників  музею (1945).
Штатні розклади.

Харківський історичний музей

Ф. Р-5942, 573 од. зб., 1943–1970 рр. Опис.

У 1943 р. на базі Центрального музею революції, Історичного музею ім. Артема та
Харківського  краєзнавчого  музею  створений  Харківський  державний  історико-
краєзнавчий музей. У 1945 р. йому передані експонати Харківського музею Великої
Вітчизняної  війни.  У  1950  р.  Харківський  державний  історико-краєзнавчий  музей
перейменовано в Харківський Державний історичний музей, а з 27 жовтня 1965 р. – в
Харківський історичний музей. Підпорядкований управлінню культури Харківського
облвиконкому.

Положення про державний історико-краєзнавчий музей (1947). Накази директора музею
(1943–1970).  Плани,  звіти,  довідки  про  діяльність  музею  та  його  відділів.  Матеріали
проведення  археологічних  розкопок.  Тематико-експозиційні  плани  відділів  музею,
методичні розробки лекцій, доповіді та статті наукових співробітників музею, путівники
по  музею.  Протоколи  та  стенограми  нарад  науково-методичної  ради  музею,
республіканської  наради  музейних  працівників  (1949).  Стенограми  нарад  наукових
працівників музею з учасниками громадянської та Великої Вітчизняної війн. Документи
(плани заходів, довідки, доповідні записки, звіти) щодо методичної роботи музею, надання
допомоги в організації шкільних, заводських та районних музеїв, листування з цих питань.
Путівники  по  історичних  місцях  області  (1946–1970).  Листування  з  ветеранами  про
передачу музею цінних реліквій, про експонування в ньому предметів та документів, які
відображають історію Харкова, матеріали про організацію пересувних виставок. Акт про
збитки,  заподіяні  музею  німецько-фашистськими  загарбниками  (1944).  Протоколи
загальних зборів  працівників  музею, членів  профспілки,  засідань  місцевкому;  плани та
звіти роботи місцевкому профспілкової організації музею (1958–1970).
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Харківський художній музей

Ф. Р-5029, 356 од. зб., 1943–1971 рр. Опис.

Створений згідно з Постановою РНК УРСР та ЦК КП(б)У від 1 квітня 1944 р. на базі
Харківської державної картинної галереї як Державний музей українського мистецтва.
У  квітні  1949  р.  перейменований  у  Харківський  державний  музей  образотворчих
мистецтв;  з  27  жовтня  1965 р.  –  у  Харківський  художній  музей.  Підпорядкований
Управлінню культури облвиконкому.

Положення про музей (1950). Накази по музею. Плани, звіти та довідки про діяльність
музею.  Протоколи  нарад  наукових  співробітників  та  засідань  наукової  і  художньої  рад
музею.  Статті,  анотації  та  методичні  розробки  за  матеріалами  музею.  Стенограми
екскурсій по відділах музею. Довідка про перебування відомих художників у м. Харків
(1955). Інвентарні книги, книги відгуків відвідувачів музею та надходжень експонатів до
музею. Путівник по музею (1957). Листування з республіканським комітетом у справах
мистецтв про перейменування музею (1947), про присвоєння імені    І. Ю. Рєпіна (1954); з
дирекцією Київської  студії  хронікально-документальних та науково-популярних фільмів
про  створення  кінофільму  про  Харківський  художній  музей  (1965).  Акт  про  збитки,
заподіяні німецько-фашистськими загарбниками Харківській державній картинній галереї
(1944).  Акти приймання  та  передачі  експонатів  та  музейних  цінностей,  у  тому  числі  з
фондів  державної  картинної  галереї  (1943).  Документи  про  діяльність  профспілкової
організації музею (1956–1966).

Харківський обласний сільськогосподарський музей

Ф. Р-4673, 1 од. зб., 1932–1935 рр. Опис.

Відомості про створення та діяльність музею не виявлені.

Накази по музею.

Харківський державний ордена Леніна академічний український драматичний 
театр ім. Т. Г. Шевченка

Ф. Р-5672, 628 од. зб. 1940–1971 рр. Описи.

У  березні  1922  р.  у  Києві  створений  театр  “Березіль”,  засновником  та  художнім
керівником якого був народний артист України Лесь Курбас. З 1 вересня 1926 р. театр
перебуває у Харкові. У 1934 р. йому присвоєно ім’я Т. Г. Шевченка.  1935 р. театр
перейменовано в Харківський державний український драматичний театр імені Т. Г.
Шевченка.  У  1947  р.  нагороджений  орденом  Леніна  та  йому  присвоєно  звання
академічного. Діє в системі Міністерства культури України.

Накази  по  театру.  Репертуарні  та  календарні  плани  і  звіти  про  діяльність  театру.
Документи про підготовку та проведення декади українського мистецтва та літератури у
Москві (1960). Протоколи засідань художньої ради театру. Документи (протоколи засідань,
звіти) про діяльність місцевого комітету профспілки робітників культури (1955–1971).
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Харківський державний ордена Трудового Червоного Прапору академічний 
театр опери та балету ім. М. В. Лисенка

Ф. Р-343, 1408 од. зб., 1925–1941, 1944–1970 рр. Описи.

Створений у 1925 р. згідно з Постановою РНК УСРР від 23 квітня 1925 р. на базі
державної  української  опери.  Розпочав  діяльність  з  30  травня  1925  р.  згідно  з
розпорядженням Народного комісаріату освіти УСРР від 30 травня 1925 р. У 1926 р.
дістав  звання  Харківської  державної  академічної  опери  Управління  державними
театрами України Народного комісаріату освіти УСРР. Згідно з наказом  Управління у
справах мистецтв при Раді Народних Комісарів УРСР від 9 грудня 1944 р. № 1100
також відповідно до Постанови  РНК УРСР та ЦК КП(б) України від 30 листопада
1944 р.  № 1638 “Про вшанування пам’яті українського композитора М. В. Лисенка”, у
зв’язку  із  100-річчям  з  дня  народження  композитора  театру  присвоєно  ім’я  М.  В.
Лисенка. У листопаді 1960 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору.
Діє в системі Міністерства культури України.

Статут  театру  (1947).  Накази  та  розпорядження  директора  театру.  Протоколи  засідань
художньої ради та диригентно-режисерської колегії (1946–1970). Виробничо-репертуарні
плани театру. Документи про декаду української літератури та мистецтв, що проходила у
Москві (1960) та участь у ній театру. Документи (довідка, листи, телеграми) про культурне
співробітництво із зарубіжними країнами. Документи (накази, плани, репертуар, біографії
та характеристики артистів, запрошення, листування) про проведення  I-го (1964) та  II-го
(1968) фестивалів молодих оперних співаків країни в Харкові. Резолюція I-ої конференції
творчої молоді харківських театрів (1950). Афіші театру, фотографії артистів у ролях та
сцен із спектаклів. Адреси та почесні грамоти, вручені колективу театру підприємствами
та  установами  у  період  його  гастролей  по  країні.  Документи  місцевого  комітету
професіональної  спілки працівників  мистецтва Харківської  державної опери (протоколи
загальних  зборів  та  засідань  місцевого  комітету  і  його  комісій)  (1928).  Документи
місцевого  комітету  професіональної  спілки  працівників  культури  Харківського  театру
опери та балету ім. М. В. Лисенка (1944, 1951–1970).

Харківський державний російський драматичний театр ім. О. С. Пушкіна

Ф. Р-5813, 228 од. зб., 1933–1964 рр. Опис.

Створений згідно з Постановою виконкому Харківської міськради від 18 серпня 1933
р. як Харківський державний театр російської  драми в системі Комітету у справах
мистецтв при РНК УСРР. Відкриття театру відбулося 17 листопада 1933 р.
У 1941–1944 рр. театр працював в евакуації, у м. Улан-Уде.
 1947  р.  театр  перейменовано  в  Харківський  державний  російський  драматичний
театр. 24 травня 1949 р. у зв’язку із 150-річчям з дня народження великого російського
письменника  О.  С.  Пушкіна  театру  присвоєно  його  ім’я.  З  червня  1954  р.  театр
підпорядковується Міністерству культури УРСР.

Статут  Харківського  російського  драматичного  театру  (1947).  Накази  по  Міністерству
культури  УРСР.  Постанови  виконкому  Харківської  міської  ради  депутатів  трудящих.
Накази  начальника  Харківського  обласного  відділу  у  справах  мистецтв.  Плани  роботи
театру та звіти про їх виконання. Протоколи засідань комісії з огляду спектаклів (1947), з
приймання  спектаклів  (1952–1953),  художньої  ради  театру  (1950–1963),  репертуарного
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комітету (1951),  комісій  (1954).  Коротка  історична довідка  про Харківський державний
російський драматичний театр ім. О.С. Пушкіна (1963). Стенограми конференцій глядачів
театру (1949–1952), обговорення спектаклів (1950). Відгуки глядачів на спектаклі. Листи-
подяки колективу театру. Статті із газет та вітальні телеграми на честь 30-літнього ювілею
театру (1964).  Листування з  редакціями газет  “Червоний прапор” (1952–1953),  “Правда
України”  (1954),  з  вищестоящими  організаціями  з  питань  основної  діяльності  театру.
Списки працівників театру (1942–1944). Списки працівників театру, нагороджених знаком
“За  відмінну  роботу”,  почесними  грамотами  Міністерства  культури  СРСР  та  УРСР  й
таких,  що  представлені  до  присвоєння  почесних  звань  та  урядових  нагород  (1957).
Особові справи видатних акторів театру. Штатні розклади. Документи (протоколи нарад,
засідань, звіти, списки активістів профспілки, акти перевірки оформлення спектаклів) про
роботу  місцевого  комітету  профспілки  робітників  культури  Харківського  державного
російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна (1951–1964).

Харківський державний театр ляльок ім. Н.К. Крупської

Ф. Р-6328, 360 од. зб., 1939–1941. 1944–1972 рр. Опис.

Театр  почав  функціонувати  в  м.  Харків,  як  російський  ляльковий  театр  згідно  з
розпорядженням  Всесоюзного  Комітету  у  справах  мистецтв  при  РНК СРСР  від  1
липня 1939 р. та Постановою Президії виконкому Харківської обласної ради депутатів
трудящих від 29 серпня 1939 р. № 1092. Цією ж постановою йому було присвоєно ім’я
Н.К. Крупської.
Основна  функція  театру  –  естетичне  виховання  дітей  дошкільного  та  молодшого
шкільного віку. В репертуарі театру є спектаклі для дорослих.

Накази  Міністерства  культури  УРСР  (1958,  1963–1965,  1968–1969),  Харківського
обласного відділу мистецтв (1949), Харківського обласного управління культури (1970).
Протоколи засідань художньої ради театру (1953–1972). Плани роботи театру та звіти про
їх виконання. Короткий огляд діяльності театру ляльок за період 1939–1946 рр. Відгуки
преси та глядачів про роботу театру. Сценарії спектаклів, ескізи до них. Фотографії сцен зі
спектаклів,  учасників  республіканської  наради  “Театр  ляльок  та  його  специфіка”,  що
проходила у Львові (1965). Дитячі малюнки із враженнями про спектаклі (1963). Афіші
театру.  Листування з вищестоящими організаціями з питань основної  діяльності  театру
(1969–1972). Штатні розклади. Документи (протоколи засідань, плани, звіти) про роботу
місцевого комітету театру (1963-1972).

Харківський  обласний  ляльковий  театр  Харківського  науково-дослідного
педагогічного інституту

Ф. Р-6391, 12 од. зб., 1936–1941, 1943–1949 рр. Опис.

Створений  у  1936  р.  як  дошкільний  театр  ляльок  при  Харківському  науково-
дослідному педагогічному інституті  і  мав жанр опери.  Відновив свою діяльність  1
вересня 1943 р. Згідно з рішенням Харківського облвиконкому від 25 березня 1949 р.
№ 480 театр був об’єднаний з Харківським державним ляльковим театром ім. Н.К.
Крупської і припинив самостійне існування.

Матеріали з історії виникнення театру. Книги наказів по театру (1943–1948). Плани роботи
театру та звіти з їх виконання. Фінансові плани. Відгуки на спектаклі. Штатні розклади.
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Харківський театр музичної комедії

Ф. Р-6368, 292 од. зб., 1940, 1943–1968 рр. Опис.

Створений  у  1940  р.  як  Державний  український  театр  музичної  комедії  відділу  в
справах мистецтв Харківського облвиконкому. З 8 червня 1953 р. підпорядковується
управлінню культури облвиконкому.

Накази Комітету у справах мистецтв УРСР та Харківського обласного відділу мистецтв
(1949–1968).  Накази та  розпорядження по театру.  Плани роботи театру  та  звіти про їх
виконання. План заходів театру з підготовки святкування 300-річчя возз’єднання України з
Росією. (1953). Протоколи засідань художньої ради театру (1950–1968), оглядової комісії
(1953),  конкурсної  комісії  театру  (1965).  Стенограми  нарад  з  обговорення  спектаклів.
Програми  спектаклів.  Документи  (план,  історична  довідка,  вітальні  телеграми,  афіші,
вирізки з  газет)  щодо святкування  25-річчя  театру.  Матеріали  щодо проведення  огляду
творчої молоді театру (1955, 1966). Документи (протокол, списки) про присвоєння звань
заслужених артистів та нагородження артистів театру орденами й медалями (1957, 1967).
Відгуки про роботу театру. Вирізки із газет з рецензіями про роботу театру (1949–1968).
Листи-подяки  артистам театру  (1958).  Списки артистів  із  зазначенням виконаних ними
ролей  (1951–1968).  Особові  справи  заслужених  артистів  УРСР  (1959,  1961).  Штатні
розклади.  Документи (доповіді,  протоколи засідань,  загальних зборів,  плани,  звіти)  про
роботу місцевого комітету Харківського театру музичної комедії (1949–1968).

Харківський державний театр юного глядача

Ф. Р-5321, 12 од. зб., 1947–1948 рр. Опис.

Створений  згідно  з  розпорядженням  Ради  Міністрів  СРСР  від  28  жовтня  1947  р.
Розпочав діяльність з 1 грудня 1947 р. Перебував у віданні відділу у справах мистецтв
облвиконкому. Ліквідований згідно з Постановою виконкому Харківської облради від
23 березня 1948 р. Припинив діяльність з 10 квітня 1948 р.; відновив її на підставі
Постанови  Ради  Міністрів  УРСР від  4  квітня  1960  р.  № 503  з  підпорядкуванням
управлінню  культури  Харківського  облвиконкому.  Одночасно  був  ліквідований
Харківський обласний пересувний драматичний театр.

Постанова  Ради  Міністрів  СРСР,  Харківської  облради  від  17  листопада  1947  р.  “Про
організацію в м. Харків театру юного глядача”. Накази по театру. Річні звіти діяльності
театру.  Протоколи  зборів  працівників  театру.  Списки  працівників  театру.  Розрахункові
відомості. Документи (доповідні записки, протоколи, кошторис) щодо ліквідації театру.

Харківський обласний пересувний драматичний театр

Ф. Р-5322, 129 од. зб., 1949–1960 рр. Опис.

Створений 1 липня 1949 р. згідно з рішенням виконкому Харківської обласної ради
депутатів трудящих від 17 червня 1949 р. з метою обслуговування населення районів
Харківської  області.  До  1954  р.  підпорядковувався  відділу  у  справах  мистецтв
облвиконкому,  з  1954  р.  –  Харківському  обласному  Управлінню  культури.
Ліквідований 6 травня 1960 р. згідно з рішенням виконкому Харківської обласної ради
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депутатів  трудящих  від  11  квітня  1960 р.  Одночасно  був  відтворений Харківський
театр юного глядача.

Накази  Комітету  у справах мистецтв  УРСР, Міністерства  культури УРСР, Харківського
обласного  відділу  у  справах  мистецтв.  Постанови  та  рішення  виконкому  Харківської
обласної  ради  депутатів  трудящих.  Накази  по  Харківському  обласному  драматичному
театру.  Плани  роботи  театру  та  звіти  з  їх  виконання.  Протоколи  виробничих  нарад
російського відділення Харківського обласного драматичного театру та засідань художньої
ради  театру.  Листування  з  вищестоящими  організаціями  з  питань  основної  діяльності
театру.  Списки  працівників  театру  (1952–1953,  1957–1959).  Розрахункові  відомості  та
особисті рахунки співробітників театру. Штатні розклади.

Всеукраїнський єврейський державний агітаційний театр (Гезкульт)

Ф. Р-4488, 3 од. зб., 1932 р. Опис.

Відомості з історії театру не виявлені.

Договори про підготовку вистав та листування з організаційних та господарських питань.
Відомості нарахування заробітної плати працівникам театру.

Харківський обласний пересувний театр ім. М.Л. Кропивницького

Ф. Р-5320, 43 од. зб., 1941–1949 рр. Опис.

У березні  1933 р.  згідно з  рішенням РНК УСРР від 10 березня 1933 р.  створений
Харківський Український музично-драматичний театр ім. М. Л. Кропивницького, який
обслуговував населення м. Харків та колгоспи районів Харківської області. У 1941–
1943 рр. проводив шефську роботу у військових частинах,  госпіталях та колгоспах
Чкаловської області.
У  листопаді  1943  р.  театр  повертається  до  м.  Харків,  і  з  грудня  1943  р.  починає
гастролі в районах Харківської області. До кінця 1945 р. театр перебуває в м. Лозова
Харківської області, з кінця 1945 р. – в Харкові.
На початку 1946 р. Харківський Український музично-драматичний театр ім. М. Л.
Кропивницького  перетворений на Харківський обласний пересувний театр ім. М. Л.
Кропивницького, який ліквідовано згідно з рішенням виконкому Харківської обласної
ради депутатів трудящих від            17 червня 1949 р.

Статути Українського театру ім. М.Л. Кропивницького (1941) та Харківського державного
обласного  пересувного  театру  ім.  М.Л.  Кропивницького  (1948).  Накази  Харківського
обласного  відділу  у  справах  мистецтв  (1946–1947,  1949).  Накази  по  Харківському
обласному Українському музично-драматичному театру    ім. М.Л. Кропивницького (1944–
1949).  Матеріали  Харківського  обласного  державного  театру  ім.  М.Л.  Кропивницького
(посвідчення,  акти  узгодження  спектаклів,  відгуки  про  спектаклі,  газетні  вирізки)  з
шефської  роботи  серед  військових  частин,  госпіталів,  колгоспів  Чкаловської  та
Харківської  областей  у  період  Великої  Вітчизняної  війни  (1942–1944).  Плани  роботи
театру та звіти про їх виконання.  Списки працівників  театру (1943–1946). Розрахункові
відомості та особисті рахунки співробітників театру.
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Харківська обласна державна філармонія

Ф. Р-3873, 191 од. зб., 1928–1939, 1944–1949 рр. Опис.

Створена  у 1928 р.  з  метою культурного  обслуговування  концертними програмами
трудящих  Харкова  й  області.  До її  складу  входили:  симфонічний оркестр,  оркестр
народних  інструментів  та  цех  солістів-виконавців.  Філармонія  перебувала  в
підпорядкуванні відділу у справах мистецтв Харківського облвиконкому.
З 16 червня 1953 р. підпорядкована управлінню культури облвиконкому.

Накази  та  розпорядження  Комітету  у  справах  мистецтв  УРСР  (1944–1949).  Накази
Харківського обласного відділу у справах мистецтв (1945–1949). Накази по філармонії та
симфонічному оркестру філармонії. Протоколи засідань правління “Укрфіл” (1928). Річні
звіти про діяльність філармонії (1937, 1939). Списки (1934) та особові листки працівників
філармонії.

Харківська  обласна  державна  естрада  (Облдержестрада)  при  Харківському
обласному відділі у справах мистецтв

Ф. Р-3950, 83 од. зб., 1941–1950 рр. Опис.

Заснована згідно з Постановою Харківського облвиконкому від 23 грудня 1935 р. як
Харківське  обласне  концертно-естрадне  бюро.  Згідно  з  Постановою  президії
Харківського облвиконкому від    14 березня 1939 р. бюро перейменоване у Харківську
обласну державну естраду, яка обслуговувала концертами клуби та палаци культури
Харкова  й  області.  Під  час  Великої  Вітчизняної  війни  здійснювала  гастрольну
діяльність на Далекому Сході. Ліквідована згідно з Постановою виконавчого комітету
Харківської обласної ради депутатів трудящих від 1 липня 1950 р.

Накази  по  Харківський  обласній  державній  естраді  та  театру  мініатюри.  Художньо-
виробничий план державної естради (1950) та звіти про її діяльність (1946, 1948–1949).
Протоколи засідань художньої ради державної естради (1949–1950). Відгуки партійних і
радянських органів про якість естрадних концертів у районах області (1946, 1948–1950).
Документи  гастрольної  діяльності  на  Далекому  Сході  у  1941–1943  рр.  Листування  з
обласним репертуарним комітетом з узгодження й друкування репертуару естради (1946)
та  обласним  відділом  мистецтв  про  репертуар  театру  і  роботу  концертних  організацій
(1947).  Листування  з  Комітетом  у  справах  мистецтв  УРСР  про  I-й  республіканський
конкурс естрадного мистецтва (1950). Документи ліквідаційної комісії (1950).

Харківський державний цирк

Ф. Р-5739, 270 од. зб., 1943–1973 рр. Опис.

Харківський державний цирк відновив свою діяльність  15 жовтня 1943 р.  згідно з
наказом  Головного управління цирків Комітету у справах мистецтв при РНК СРСР від
1 жовтня 1943 р.       № 276. За період 1944–1953 рр. цирк мав  бригади артистів від
стаціонарного цирку, які демонстрували художнє циркове мистецтво в селах області.
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Перебував у віданні Головного управління цирків Комітету у справах мистецтв при
РНК СРСР.
З  1957 р.  згідно  з  Постановою Ради Міністрів  СРСР від 1 жовтня  1957 р.  № 243
Харківський державний цирк перебував у віданні Всесоюзного об’єднання державних
цирків Міністерства культури СРСР.

Накази Головного управління  цирків  при РНК СРСР (1943–1957).  Накази Всесоюзного
об’єднання державних цирків Міністерства культури СРСР. Накази по державному цирку.
Положення про цирк (1957).  Плани роботи Харківського та Дніпропетровського цирків
(1962, 1970). Програми виступів циркових колективів у Харкові (1960). Звіти про роботу
цирку.  Звіт  про  гастролі  Румунського  цирку  в  м.  Харків  (1970).  Протоколи  засідань
художньої ради цирку (1962).  Посадова інструкція лікаря цирку (1968). Документи про
творчу діяльність цирку (1962). Документи (протоколи, листування) з будівництва нового
цирку в Харкові  (1973).  Довідка про створення нового атракціону “Серед хижаків” під
керівництвом  В.  Запашного  (1962).  Книги  реєстрації  програм  цирку.  Листування  з
Головним управлінням цирків (1949–1961), Союздержцирком з питань основної діяльності
(1967–1973).  Акти  перегляду  та  приймання  номерів  й  атракціонів  цирку.  Альбом
фотографій  “Дуровська  ювілейна”  (1963).  Штатні  розклади.  Документи  про  діяльність
місцевого  комітету  профспілки  працівників  культури  Харківського  державного  цирку
(1950–1973).

Харківський планетарій ім. льотчика-космонавта Ю.О. Гагаріна

Ф. Р-6384, 229 од. зб., 1956–1969 рр. Описи.

Розпочав  діяльність  у  жовтні  1956  р.  Основна  функція  –  розповсюдження  серед
населення  знань  у  галузях  астрономії,  географії,  математики,  механіки,  фізики,
фізичної географії та інших суміжних наук.
Був у підпорядкуванні: в 1956 р. – управління культури облвиконкому; з 1957 р. до
травня  1959  р.  –  управління  культури  міськвиконкому;  з  25  травня  1959  р.
підпорядковується товариству з розповсюдження політичних та наукових знань УРСР.
Згідно з рішенням виконкому Харківської міської ради депутатів трудящих від 6 липня
1961 р.        № 341 Харківському планетарію присвоєно ім’я льотчика-космонавта
Ю.О.  Гагаріна.  З  1963  р.  планетарій  переходить  в  підпорядкування  Харківського
обласного товариства “Знання”.

Накази управління культури виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих та
відділу  культури  виконкому  Харківської  міської  ради  депутатів  трудящих.  Постанови
Президії  та обласного відділення Товариства з розповсюдження політичних та наукових
знань  УРСР.  Накази та  розпорядження  по планетарію.  Плани роботи планетарію,  його
секцій  та  звіти  з  їх  виконання.  Протоколи  засідань  вченої  та  науково-методичної  рад
планетарію. Методичні розробки окремих лекцій, лекційний матеріал та перелік його тем.
Афіші  заходів,  що  проводив  планетарій.  Листування  з  планетаріями  з  питань  обміну
досвідом роботи;  з  вищестоящими організаціями з питань  основної  діяльності.  Штатні
розклади.

786



Об’єднаний клуб робітників і службовців ВРНГ УСРР та трестів ім. Артема

Ф. Р-1094, 46 од. зб., 1925–1928 рр. Опис.

Заснований у грудні  1925 р.  з  метою обслуговування членів  профспілок цукрового
виробництва,  гірників,  металістів  та  працівників  радянських  установ.  Відіграв
важливу роль в ліквідації технічної неписьменності серед робітників різних галузей
господарства, підвищенні їх загального культурного рівня. До складу клубу входили
секції та самодіяльні гуртки. Дата ліквідації не встановлена.

Плани роботи правління  клубу  та  звіти про їх  виконання.  Протоколи загальних зборів
робітників  та  службовців  клубу,  засідань  правління,  бюро  гуртка  фізичної  культури,
конфліктно-оціночної та фінансово-господарської комісій. Списки членів клубу.

Будинок колективіста виконкому Валківської районної ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів

Ф. Р-1926, 7 од. зб., 1936–1938 рр. Опис.

Будинки колективіста почали створюватись в селах і  райцентрах України в 1930 р.
Діяли як заклади клубного типу, в райцентрах були державними установами. У 1937–
1939 рр. будинки колективіста в райцентрах поступово реорганізовувались у будинки
культури та районні клуби.

Циркуляри та розпорядження Валківського районного фінансового відділу (1936). Місячні
фінансові  звіти  Будинку  (1936).  Листування  з  Валківським  районним  виконкомом  про
культурно-просвітню роботу  на  селі  (1938),  з  районним  фінансовим відділом з  питань
фінансування (1936). Відомості про виплату заробітної плати працівникам будинку (1936).

5-й районний робітничо-червоноармійський клуб у с. Пісочин

Ф. Р-4016, 2 од. зб., 1921 р. Опис.

Фінансові документи клубу. Журнал вихідної документації.

Лозівський районний Будинок культури

Ф. Р-5783, 57 од. зб., 1945–1965 рр. Опис.

Після звільнення м. Лозова від німецько-фашистських загарбників, 12 листопада 1943
р.,  Будинок  культури  відновив свою діяльність.  Згідно  з  Постановою Харківського
облвиконкому  від  23  червня  1945  р.   підпорядковувався  відділу  в  справах
культосвітніх  установ  райвиконкому,  а  з  8  червня     1953  р.  –  відділу  культури
виконкому Лозівської районної ради депутатів трудящих. Основні функції Будинку –
практична  допомога  сільським  клубам  у  проведенні   масових  заходів,  розвитку
художньої  самодіяльності,  розробці  сценаріїв  та  тематики  масових  заходів,  у
пропаганді літератури, мистецтва, спорту та ін.
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Накази  директора  Будинку  культури.  Плани  та  звіти  про  роботу  Будинку  культури.
Протоколи засідання художньої ради Будинку культури (1960–1962). Списки пам’ятників
та братських могил Лозівського району (1952). Штатні розклади (1963–1965).

Харківський Будинок вчених

Ф. Р-6115, 343 од. зб., 1944–1965 рр. Опис.

Створений  в  перші  роки радянської  влади.  Мав секції:  машинобудівну,  будівельну,
сільськогосподарську. У повоєнні роки в роботі Будинку вчених переважає секційна,
спортивно-туристська  робота,  відбувається  розвиток  гуртків  художньої
самодіяльності.
Основні задачі Будинку: організація лекційної пропаганди, наукових секцій, семінарів
з  метою  обміну  досвідом  у  галузі  науково-дослідної  роботи;  пропаганда  та
популяризація  досягнень  радянської  та  зарубіжної  науки  й  техніки;  проведення
творчих  конференцій,  дискусій  з  актуальних  питань,  сприяння  підвищенню
кваліфікації  наукових  робітників,  організація  культурного  відпочинку,  інше.
Підпорядковувався обласному комітету профспілки робітників освіти, вищої школи та
наукових установ.

Положення про Будинок вчених (1948, 1956). Накази по Будинку вчених. Плани роботи
Будинку  та  звіти  з  їх  виконання.  Протоколи  засідань  організаційного  бюро,  наукової,
жіночої  та  бібліотечної  рад,  правління  Будинку.  Відомості  з  історії  Будинку  вчених  за
період 1925–1947 рр. Документи (плани, протоколи, списки) про роботу секцій та секторів
Будинку. Стенограми нарад вчених м. Харкова. Відгуки про роботу Будинку та його секцій.
Листування з вченими м. Харків з питань організації консультативного бюро при Будинку
вчених  (1947).  Штатні  розклади.  Документи  (протоколи  загальних  зборів,  засідань,
доповіді голови місцевкому, звіти) про роботу місцевого комітету Будинку вчених (1949–
1965).

Харківський обласний Будинок вчителя

Ф. Р-6056, 105 од. зб., 1944–1968 рр. Опис.

З 17 вересня 1943 р., після звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників,
відновив свою діяльність Харківський клуб “Червоний вчитель” як центр культурного,
суспільно-політичного, педагогічного та професійного життя працівників освіти. З 3
січня  1944  р.  Будинок  вчителя  став  іменуватися:  Харківський  обласний  Будинок
вчителів  Харківського  обласного  комітету  профспілки  робітників  початкової  та
середньої  школи.  З  1957  р.  має  назву:  Харківський  обласний  Будинок  вчителя
Харківського  обласного  комітету  профспілки  робітників  освіти,  вищої  школи  та
наукових установ.

Плани та звіти про роботу Будинку вчителя. Довідка про роботу Будинку вчителя (1965).
Документи (наказ, протокол, відгуки) про концертну діяльність Будинку вчителя та його
художню самодіяльність (1946). Штатні розклади.
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Харківський обласний Будинок агронома
Ф. Р-4502, 5 од. зб., 1940 р. Опис.

Відомості з історії Будинку не виявлені.

Витяги  з  планів  проведення  лекцій  та  доповідей  в  районах  Харківської  області.
Фінансовий звіт Будинку. Тези лекцій. Путівки на читання лекцій в організаціях районів.

Будинок народної творчості Управління культури Харківського облвиконкому
Ф. Р-5775, 434 од. зб., 1943–1962 рр. Опис.

Розпочав діяльність не раніше 1939 р. на підставі рішення РНК УРСР про створення
Республіканського та обласних Будинків народної творчості.
Підпорядковувався відділу у справах мистецтв виконкому Харківської обласної ради
депутатів трудящих. Здійснював методичне керівництво художньою самодіяльністю,
проводив  підготовку  керівників  для  гуртків,  оркестрів,  хорів,  керував  воєнно-
шефською роботою, популяризував кращі зразки народної творчості.

Типове  положення  про  Будинок  народної  творчості  (1943).  Положення  про  Будинок
народної творчості (1948–1949, 1960). Накази та постанови Міністерства культури УРСР,
Комітету  у  справах  культурно-освітніх  установ,  виконкому  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих. Накази по Будинку народної творчості. Протоколи засідання комісії з
проведення  підсумків  огляду  художньої  самодіяльності  підприємств  зв’язку  м.  Харків,
засідання секцій Будинку, художньої та методичної рад. Плани роботи Будинку та звіти з їх
виконання.  Документи  (положення,  програми,  плани,  протоколи,  звіти)  з  проведення
першого  туру  республіканського  конкурсу  виконавців  усіх  жанрів  самодіяльного
мистецтва,  що  проходив  у  Харкові  (1946),  інших  конкурсів,  оглядів,  олімпіад  та  свят.
Документи  (плани,  звіти,  списки,  листування)  про  роботу  гуртків  художньої
самодіяльності клубів, районних будинків культури Харківської області та з проведення
заходів  на  честь  святкування  знаменних  дат  по  області  (1945–1949).  Документи
(положення, план) з організації методичного кабінету Будинку народної творчості (1957).
Документи  (подання,  характеристики,  списки)  про  присвоєння  кращим  колективам
художньої  самодіяльності  Харківської  області  звання  “Самодіяльний  народний  театр”
(1959–1960,  1962).  Методичні  листи,  розроблені  Будинком  народної  творчості  з  метою
проведення культурно-масової роботи в районах Харківської області (1961–1962). Довідки
про хід підготовки кандидатів до Декади українського мистецтва та літератури у Москві
(1951).  Каталог  XII обласної  художньої  виставки  (1951)  та  республіканської  виставки
самодіяльного  образотворчого  мистецтва  (1961).  Анкети  колективів  художньої
самодіяльності  м.  Харків  й  області.  Штатні  розклади.  Документи  (протоколи  засідань,
загальних  зборів,  плани,  звіти,  розрахункові  відомості)  про  роботу  місцевого  комітету
профспілки робітників культури Будинку народної творчості.

Обласний будинок санітарної просвіти

Ф. Р-6006, 172 од. зб., 1950–1966 рр. Опис.

Створений у вересні 1950 р. як Будинок санітарної просвіти відділу охорони здоров’я
Харківського облвиконкому згідно з наказом обласного відділу охорони здоров’я від
20 вересня 1950 р. № 686 з метою пропаганди медичних та гігієнічних знань в області.
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Основні функції: підготовка комплексних планів санітарно-освітньої роботи в області,
надання  необхідної  організаційно-методичної  допомоги  та  обстеження  стану
санітарно-освітньої роботи на місцях, здійснення методичного керівництва санітарно-
освітньою  роботою,  що  проводиться  міськими  та  районними  відділами  охорони
здоров’я,  запровадження  в  практику  роботи  нових  методів  та  форм  санітарної
просвіти.

Накази  обласного  відділу  охорони  здоров’я.  Накази  головного  лікаря  Будинку
санпросвіти. Рішення Харківського облвиконкому (1954–1955). Плани та звіти про роботу
Будинку санпросвіти. Перспективний план роботи Будинку санпросвіти на 1965–1970 рр.
Плани роботи народних університетів здоров’я в районах Харківської  області  на 1959–
1961 рр. та довідки про їх роботу (1961, 1966). Протокол обласної наради головлікарів,
методистів  та інструкторів  (1956).  Методичні  матеріали:  методичні  розробки,  пам’ятки,
плакати  (1954–1966),  підготовлені  та  видані  Будинком.  Інструктивно-методичні  листи
Будинку (1952, 1964–1966).  Інформація про проведення “Всесвітнього дня здоров’я” та
“Дня  медичного  працівника”  в  Харківський  області  (1966).  Документи  (протоколи,
рішення,  списки)  про  об’єднання  Будинків  санпросвіти  з  санепідемстанціями  (1956).
Листування з Міністерством охорони здоров’я УРСР з питань організації роботи Будинку
(1951), про об’єднання Будинків санпросвіти з санепідемстанціями (1963), про підготовку
та  проведення  Дня  здоров’я  в  Харківський  області  (1964).  Статистичні  звіти  про
діяльність. Штатні розклади, кошториси, бухгалтерські звіти.

Будинок техніки Харківської обласної ради науково-технічних товариств

Ф. Р-6114, 551 од. зб., 1957–1970 рр. Описи.

Створений згідно з рішенням Президії Центрального правління Всесоюзного науково-
технічного  товариства  машинобудівної  промисловості  від  26  жовтня  1956  р.  як
Харківський  Будинок  техніки  науково-технічного  товариства  машинобудівної
промисловості.  Виступав  галузевою  організацією  в  області  науково-технічної
пропаганди,  обміну  передовим  досвідом,  наочної  демонстрації  вітчизняної  та
зарубіжної науки і техніки.
З  12  лютого  1958  р.  Будинок  реорганізовано  в  Харківський  Будинок  техніки
Всесоюзної  ради  науково-технічних  товариств.  Проводить  пропаганду  науково-
технічних,  економічних знань  та  передового виробничого досвіду в промисловості,
будівництві,  транспорті  та  сільському  господарстві  Харківської  області,  нових
досягнень  науки.  З  23  лютого  1960 р.  Будинок іменується:   Харківський обласний
Будинок техніки науково-технічних товариств, з жовтня 1961 р. –  Будинок техніки
Харківської обласної ради науково-технічних товариств.

Постанови  президії  та  робочого  бюро  Всесоюзної  ради  науково-технічних  товариств.
Рішення  виконкому  Харківської  міської  ради  депутатів  трудящих.  Положення  про
Харківський Будинок техніки (1957–1958). Накази директора. Плани роботи Будинку, його
відділів  та  звіти  про  їх  виконання.  Протоколи  засідань  журі  за  підсумками  обласного
конкурсу  на  кращий  винахід  (1962).  Документи  (програми,  рекомендації,  плани)  з
проведення  семінарів,  конкурсів,  курсів  підвищення  кваліфікації  інженерно-технічних
працівників.  Стенограми нарад,  науково-технічних  конференцій,  семінарів,  лекцій,  тези
доповідей.  Рекомендації  учасників  науково-технічних  конференцій,  семінарів  та  нарад.
Штатні  розклади.  Документи  (протоколи засідань,  загальних  зборів,  звіти,  акти  ревізій
фінансово-господарської діяльності) місцевого комітету Будинку техніки (1957–1965).
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Харківська студія телебачення Державного комітету Ради Міністрів УРСР з 
телебачення та радіомовлення

Ф. Р-5745, 1097 од. зб., 1955–1970 рр. Описи.

Організована згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 7 березня 1955 р. №
1667;  підпорядковувалась  Головному  управлінню  радіоінформації  Міністерства
культури СРСР. З              6 серпня 1957 р. перебувала в підпорядкуванні Комітету з
радіомовлення  та  телебачення  при  Раді  Міністрів  УРСР.  З  13  липня  1962  р.  –
Державного комітету при Раді Міністрів УРСР з радіомовлення та телебачення, з 22
грудня 1965 р. – Комітету з радіомовлення та телебачення при Раді Міністрів УРСР; з
1970 р. – Державного комітету Ради Міністрів УРСР з телебачення та радіомовлення.

Накази  Міністерства  культури  СРСР,  УРСР,  Головного  управління  радіоінформації,
Комітету  з  радіомовлення  та  телебачення  при  Раді  Міністрів  УРСР.  Накази  по  студії.
Плани  роботи  студії  та  звіти  з  їх  виконання.  Протоколи  нарад  співробітників  студії,
редколегії,  художньої  ради;  стенограми  конференцій  телеглядачів,  виступів  режисерів.
Інструкції  для  ведучих  телепередач.  Тексти  та  програми  телепередач.  Листування  з
Комітетом з радіомовлення та телебачення з питань основної діяльності. Журнали обліку
кінофільмів, телеспектаклів, кінохронікальних сюжетів (1957–1969). Журнали технічного
контролю та обліку телепередач (1958–1969). Документи (протоколи нарад, засідань, звіти)
про  роботу  місцевого  комітету  профспілки  працівників  культури  Харківської  студії
телебачення.

Редакція  міжобласного  літературно-художнього  та  громадсько-політичного
журналу “Прапор” Спілки письменників України

Ф. Р-6090, 502 од. зб., 1955–1973 рр. Опис.

Редакція  журналу  розпочала  діяльність  з  1  січня  1956  р.  згідно  з  Постановою
Секретаріату  ЦК  КП  України  від  31  серпня  1955  р.  №  56.  Основні  її  задачі:
опублікування  романів,  повістей,  оповідань,  поетичних  та  сатиричних  творів,
критичних та публіцистичних статей,  перекладів радянських та зарубіжних авторів.
Основні розділи журналу: проза, поезія, критика та публіцистика.

Рішення Харківського міськвиконкому. Розпорядження головного редактора. Плани роботи
редакції, її відділів та звіти з їх виконання. Протоколи засідань редколегії та виробничих
нарад. Ювілейні статті радянських письменників та поетів, присвячені        150-річчю з
дня  народження  великого  українського  поета  Т.  Г.  Шевченка,  опубліковані  в  журналі
“Прапор”  (1964).  Документи  (рішення,  склад  журі,  листування)  про  участь  у
республіканських  конкурсах  на  кращий  твір  про  молодого  сучасника  (1970–1973).
Відповіді  письменників  зарубіжних  країн  на  питання  журналу  “Прапор”,  пов’язані  з
20-річчям Перемоги над фашистською Німеччиною (1965).  Анотації  публіцистичних та
художніх  творів,  опублікованих  в  журналі  “Прапор”.  Авторські  рукописи  художніх  та
публіцистичних  творів  (1956–1973).  Рецензії  на  рукописи  та  листування  з  їх  авторами.
Переліки публіцистичних та художніх творів, опублікованих в журналі “Прапор”. Штатні
розклади.  Документи  (постанови  пленумів  обласного  комітету  профспілки  робітників
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культури,  протоколи  засідань,  загальних  зборів,  звіти)  про  роботу  місцевого  комітету
профспілки (1969–1973).

Редакція газети “Вечірній Харків”

Ф. Р-6388, 103 од. зб., 1968–1977 рр. Опис.

Створена 16 грудня 1968 р. згідно з Постановою бюро Харківського обкому Компартії
України від 15 листопада 1968 р. як орган Харківського міськкому Компартії України
та міськради депутатів трудящих (з 8 жовтня 1977 р. – міськради народних депутатів).

Постанови Президії Харківської обласної ради профспілок і редколегії газети (1970–1977).
Постанови  і  рішення  бюро  Харківського  обкому  і  міськкому  Компартії  України  та
виконкомів обласної, міської рад. Накази по редакції (1968-1977). Перспективні, тематичні,
квартальні та річні плани робіт та статистичні звіти з їх виконання. Звіт редактора газети
про творче відрядження в м. Познань, ПНР (1977). Листування з міськкомом Компартії
України,  міськвиконкомом та іншими організаціями з питань діяльності  газети.  Списки
творчих  працівників  редакції.  Протоколи  засідань  місцевкому  профспілки  працівників
культури редакції, кошториси профкому (1970–1976).

Редакція газети “Красное знамя”

Ф. Р-6117, 251 од. зб., 1944–1974 рр. Опис.

Створена  у  1938  р.  як  орган  обласного  та  міського  комітетів  КП(б)У,  обласної  та
міської рад депутатів трудящих; з 22 жовтня 1952 р. –обласного та міського комітетів
КП України, обласної та міської рад депутатів трудящих.

Постанови  та  рішення  виконкому  Харківської  обласної  промислової  Ради  депутатів
трудящих  (1963–1967)  та  Харківської  обласної  ради  депутатів  трудящих  (1968–1974).
Накази  по  редакції  газети.  Плани  роботи  редакції,  її  відділів  та  звіти  з  їх  виконання.
Програми  занять  університету  журналістики  (1963–1964),  школи  позаштатних
кореспондентів при редакції газети (1969–1970). Довідки про роботу редакції. Протоколи
засідань  редколегії  газети,  виробничих  нарад  редакції  газети.  Відомості  про  склад
керівних кадрів газети (1951). Штатні розклади. Документи (протоколи засідань, плани,
звіти) про роботу місцевого комітету профспілки працівників культури (1954–1974).

Редакція газети “Соціалістична Харківщина”

Ф. Р-4416, 217 од. зб., 1934, 1943–1975 рр. Опис.

Розпочала  діяльність  з  16  січня  1934  р.  як  орган  обласного  та  міського  комітетів
КП(б)У,  обласної  та  міської  рад  депутатів  трудящих;  з  22  жовтня  1952  р.  –  орган
обласного  та  міського  комітетів  КП  України  обласної  та  міської  рад  депутатів
трудящих, з 1 січня 1975 р. – орган Харківського обласного комітету КП України та
обласної  ради  депутатів  трудящих.  Указом  Президії  Верховної  Ради  СРСР  від  10
травня 1967 р. нагороджена орденом Трудового Червоного Прапору. 

Накази  Управління  у  справах  поліграфії  та  видавництв  при  Раді  Міністрів  УРСР.
Постанови  та  рішення  бюро  Харківського  обкому  КП(б)  України  та  обласної  ради
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депутатів трудящих. Накази по Харківському обласному книжково-газетному видавництву
(1954–1955),  по  Харківському  обласному  видавництву.  Протоколи  засідань  редколегії
газети “Соціалістична Харківщина” (1955–1975), власних кореспондентів редакції (1969).
Плани  роботи  редакції  газети,  її  відділів  та  звіти  з  їх  виконання.  Статистичні  звіти  з
особового складу. Довідка  редакції  з історії  газети “Соціалістична Харківщина” (1962).
Доповідь про роботу редакції газети з авторами (1948). Доповідь про ювілейну дату газети
“Соціалістична Харківщина”, вихід у світ її 10 000-го номера (1959). Документи редакції
газети (звіт, доповідні записки, довідки) про роботу з трудящими та робсількорами (1947,
1952–1953),  про  підготовку  та  відзначення  ювілею газети  “Соціалістична  Харківщина”
(1967).  Відомості  про керівний  склад  та  працівників  редакції.  Листи-подяки,  надіслані
редакції  трудящими  області  (1947–1963).  Документи  (протоколи  засідань,  загальних
зборів,  плани,  звіти)  про  роботу  місцевого  комітету  профспілки  працівників  культури
редакції газети “Соціалістична Харківщина” (1959–1968, 1970–1975).

Редакція газети “Ленінська зміна”

Ф. П-11399, 467 од. зб., 1955–1988 рр. Опис.

Редакція газети “Ленінська зміна” як орган Харківського обкому ЛКСМУ розпочала
діяльність згідно з наказом редактора газети від 29 грудня 1955 р. № 1.
У 1963–1966 рр. вона була органом ЦК ЛКСМУ, а з 1967 р. – знову органом обкому
ЛКСМУ.
Припинила діяльність у 1991 р.

Постанови, розпорядження, вказівки ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, обкому Компартії України,
облвиконкому і обкому ЛКСМУ з питань роботи редакції. Протоколи засідань редколегії
газети.  Накази  і  розпорядження  редактора  газети.  Перспективні  і  квартальні  тематичні
плани роботи редакції. Звіти, довідки і інформації про роботу редакції газети і її відділів.
Літературні  твори  з  редакторською  правкою.  Листи  керівних  партійних,  радянських,
комсомольських  робітників,  заслужених  діячів  науки,  культури,  мистецтва.  Списки
творчих  працівників  і  позаштатних  кореспондентів  газети.  Листи  трудящих  з
пропозиціями  і  відгуками  на  постанови  і  програмні  документи  партії  і  уряду.  Книги
реєстрації листів трудящих. Відповіді радянських і комсомольських органів і організацій
на критичні виступи газети. Особові справи працівників газети. Фотографії подій і осіб,
які були розміщені на сторінках газети.

Редакція газети “Кооперативний металіст”

Ф. Р-3808, 1 од. зб., 1933 р. Опис.

Копії статей, надрукованих у газеті “Кооперативний металіст”.

Південне бюро рекламно-видавничого та комерційного агентства “Зв’язок”

Ф. Р-368, 80 од. зб. 1923–1927 рр. Опис.

Створено в 1923 р. Дата ліквідації не виявлена.

Розпорядження та  накази Московського центру “Зв’язок” й листування з  ним з питань
організації  бюро  (1923).  Вказівки,  циркуляри,  інструкції  та  розпорядження  від
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вищестоящих  організацій  та  агентства  з  питань  основної  діяльності  бюро  (1924).
Протоколи засідань Правління бюро агентства. Доповідь про стан агентства та листування
про  розподіл  обов’язків  по  відділах  (1925).  Листування  з  Центральним  правлінням,
трестами,  установами  з  питань  діяльності.  Інформація  про  розміщення  на  залізничних
станціях  торговельних  кіосків  та  розцінки  на  товари  (1924).  Бухгалтерські  документи
(звіти,  баланси,  акти).  Списки  уповноважених  бюро агентства  “Зв’язок”,  листування  з
питань збуту продукції (1924). Особові справи працівників.

Харківське  обласне  газетне  видавництво  “Облвидав”  Управління  культури
Харківського промислового облвиконкому

Ф. Р-5671, 397 од. зб., 1943–1964 рр. Опис.

Створене не раніше 1934 р. як газетне видавництво “Соціалістична Харківщина”. З 10
липня 1944 р. видає також газету “Красное знамя”.
У 1945 р. згідно з постановами РНК УРСР та ЦК КП(б) України від 23 грудня 1944 р.
№ 1738, Харківського облвиконкому від 30 червня 1945 р. № 778 на базі видавництва
“Соціалістична  Харківщина”  створене  Харківське  обласне  книжково-журнальне  та
газетне  видавництво  управління  у  справах  поліграфії  та  видавництв  Харківського
облвиконкому.  Основні  завдання:  видання  та  розповсюдження  газет  “Соціалістична
Харківщина”,  “Красное  знамя”,  книжок,  журналів,  інших  видань  та  укладання
договорів з організаціями і авторами на видання літератури.
З  квітня  1949  р.  установа  отримала  назву:  Харківське  обласне  книжково-газетне
видавництво Управління у справах поліграфії та видавництв облвиконкому; з червня
1953  р.  –  Управління  культури  облвиконкому.  В  лютому  1955  р.  видавництво
перетворено  у  Харківське  обласне  видавництво  “Облвидав”  без  зміни
підпорядкування,  з  січня  1959  р.  –  це  Харківське  обласне  газетне  видавництво
“Облвидав” того ж підпорядкування. 
З січня 1963 р. до лютого 1964 видавництво підпорядковувалось Управлінню культури
Харківського промислового облвиконкому.
Ліквідоване згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 7 лютого 1964 р. №135. На
його  базі  створене  Харківське  обласне  Управління  з  друку  Державного  комітету  з
друку при Раді Міністрів УРСР.

Директивні  вказівки Управління у справах поліграфії та видавництв при Раді Міністрів
УРСР.  Циркуляри  та  інструкції  Укрполіграфвидаву.  Накази  міністра  культури  УРСР,
начальника Управління у справах поліграфічної промисловості, видавництв та книжкової
торгівлі при Раді Міністрів УРСР, по видавництву “Облвидав”, редакціях газет “Красное
знамя”, “Соціалістична Харківщина” та видавництву “Соціалістична Харківщина”. Плани
роботи видавництва та звіти з їх виконання. Документи (положення, накази, доручення,
реєстраційні картки) з реорганізації видавництва (1945–1946). Протоколи засідань президії
організації  письменників Харкова.  Витяги з  протоколів  засідань  Харківської  організації
письменників щодо обговорення рукописів книжок (1950). Документи (положення, план,
список  членів  ради)  про  роботу  редакційно-художньої  ради  видавництва.  Документи
(постанови,  довідки)  із  соцзмагання  районних  типографій  “Облвидаву”  (1956–1964).
Доповіді рецензентів,  обговорені на нараді директорів та головних редакторів обласних
видань  (1950).  Документи  (плани,  листування)  про  діяльність  науково-технічного
товариства  при  видавництві  „Облвидав”  (1960-1964).  Документи  (план  фінансування,
титульний  список,  ліміти)  з  будівництва  Олексіївської  (1955),  Лозівської  (1956–1959)
районних  типографій.  Листування  з  Укрполіграфвидавом  та  авторами  про  видання
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політичної  та  художньої  літератури  (1948),  з  вищестоящими  організаціями  з  питань
основної  діяльності.  Штатні  розклади.  Документи  (постанови  пленумів  комітету
профспілки робітників культури, протоколи конференцій профспілки, засідань, загальних
зборів, плани, звіти) про роботу місцевого комітету видавництва “Облвидав” (1950–1964). 

Видавництво “Прапор” Комітету Ради Міністрів УРСР з друку

Ф. Р-6097, 885 од. зб., 1959–1971 рр. Описи.

Харківське книжкове видавництво Управління культури Харківського облвиконкому
створене        12 січня 1959 р. згідно з наказом Міністерства культури УРСР від 15
грудня 1958 р. № 224, Постановою Харківського обкому КП України від 31 грудня
1958 р. і наказом Управління культури Харківського облвиконкому від 10 січня 1959 р.
№  5.  Завдання  видавництва:  випуск  політичної,  виробничо-технічної,
сільськогосподарської  та  художньої  літератури,  плакатів,  листівок;  укладання
договорів з організаціями та авторами на видання літератури. Згідно з постановами
ЦК КП України від 15 листопада 1963 р. та Ради Міністрів УРСР від 7 лютого 1964 р.
№  135  Харківське  книжкове  видавництво  перейменоване  у  видавництво  “Прапор”
Державного комітету з преси при Раді Міністрів УРСР. З грудня 1965 р. видавництво
“Прапор” підпорядковується Комітету Ради Міністрів УРСР з друку.

Постанови  та  накази  Комітету  Раді  Міністрів  УРСР  з  друку.  Накази  по  управлінню
культури Харківського облвиконкому. Накази по видавництву. Плани роботи видавництва
та  звіти  з  їх  виконання.  План підготовки  та  випуску  літератури  до 25-річчя  Перемоги
Радянського  Союзу  над  фашистською  Німеччиною  (1964–1969).  Доповідь  директора
видавництва на обласній нараді працівників книжкової торгівлі (1966). Стенограми нарад.
Авторські  рукописи  (повісті,  монографії,  оповідання,  статті,  нариси,  спогади,  вірші).
Рецензії на роботи авторів. Списки літератури, виданої видавництвом. Штатні розклади.

Друкарня  “Комуніст”

Ф. Р-4710, 57 од. зб., 1940–1950 рр. Опис.

Створена 1941 р. Підпорядковувалась Управлінню у справах поліграфії та видавництв
при  РНК  УРСР  “Укрполіграфвидав”.  З  5  липня  1944  р.  перейшла  до  відання
“Укрсільгоспвидаву”.  Друкує  сільськогосподарську  літературу,  підручники  для
середніх шкіл і вузів.

Вказівки Уповноваженого Ради Народних Комісарів УРСР з охорони військових таємниць
у пресі. Накази начальника Головліту, Укрполіграфвидаву та Укрсільгоспвидаву. Звіти про
роботу друкарні. Протоколи виробничих нарад. Колективні договори. Штатні розклади.
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Друкарня  “Мистецтво”  Управління  у  справах  поліграфічної  промисловості,
видавництв та книжкової торгівлі при Раді Міністрів УРСР

Ф. Р-5184, 122 од. зб., 1944–1954 рр. Опис.

Типографія відновила діяльність у листопаді 1943 р. після звільнення м. Харків від
німецько-фашистських  загарбників,  згідно  з  Постановою Ради Народних  Комісарів
УРСР від 6 листопада 1943 р. Підпорядковувалась: Управлінню у справах поліграфії
та видавництв при РНК УРСР “Укрполіграфвидав”, з 1 жовтня 1949 р. – Управлінню
у справах поліграфічної  промисловості,  видавництв та книжкової  торгівлі  при Раді
Міністрів УРСР, з травня 1953 р. – Міністерству культури УРСР. З 9 лютого 1954 р.
згідно з наказом Головного Управління видавництв та поліграфічної  промисловості
Міністерства  культури  УРСР  від  30  січня  1954  р.  №  16  типографія  “Мистецтво”
ліквідована та передана книжковій фабриці ім. М. В. Фрунзе.

Накази Укрполіграфвидаву, Головвидаву Міністерства культури УРСР та СРСР. Накази по
друкарні “Мистецтво”. Плани роботи  та звіти з їх виконання. Звіти з раціоналізації  та
винахідництва (1950–1952).  Протоколи виробничих нарад (1949).  Справа про державну
реєстрацію  друкарні  “Мистецтво”  в  фінансових  органах    м.  Харків  (1944).  Паспорт
друкарні  “Мистецтво”  (1947,  1952).  Норми  та  розцінки  на  випуск  продукції.  Проект
реконструкції  типографії  “Мистецтво”  (1947).  Список  працівників  друкарні,
представлених до урядових нагород (1945). Списки та характеристики осіб, представлених
до  нагородження  значком  “Відмінник  поліграфпромисловості”  (1951).  Списки  та
характеристики  кращих  стахановців  та  бригад  відмінної  якості  (1952–1953).  Штатні
розклади.

Обласна друкарня Харківського обласного видавництва

Ф. Р-5740, 26 од. зб., 1943–1957 рр. Опис.

Дата  початку  діяльності  не  виявлена.  9  вересня  1943  р.  організація  відновила
діяльність  під  назвою:  Поліграфічна  фабрика  управління  у  справах  поліграфії  та
видавництв  управління  культури  Харківського  облвиконкому.  З  1  січня  1954  р.  –
обласна друкарня Харківського обласного видавництва.

Книги реєстрації приймання та видачі замовлень на виготовлення печаток та штампів з
відбитками цих печаток та штампів.

Харківський окружний трест літо-друкарського виробництва “Харківдрук”

Ф. Р-4504, 1 од. зб., 1926–1927 рр. Опис.

Відомості з історії тресту не виявлені.

Річний звіт тресту за 1926–1927 рр.
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Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе

Ф. Р-6104, 1537 од. зб., 1943–1985 рр. Описи.

У 1919  р.  на  базі  заснованої  у  1873  р.  друкарні  почала  діяти  радянська  друкарня
Українського військового округу, якій було присвоєне ім’я М.В. Фрунзе. З 1923 р. – це
книжкова фабрика           ім. М.В. Фрунзе Укрполіграфтресту; з 1931 р. – Державного
видавничого  об’єднання  України  (ДВОУ).  Починаючи  з  1943 р.,  підпорядкованість
типографії неодноразово змінювалась.
З 1 січня 1963 р. вона отримала назву: Книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе Головного
управління  видавництв  та  книжкової  торгівлі  Міністерства  культури  УРСР;  з  20
травня 1964 р. – Державного комітету Ради Міністрів УРСР з друку; з 26 грудня 1972
р.  –  Республіканського  виробничого  об’єднання  книжкових  поліграфічних
підприємств “Поліграфкнига” Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; з 20 липня 1978 р. – того ж об’єднання
Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі.

Накази та постанови Управління у справах поліграфії та видавництв при Раді Міністрів
УРСР (1944–1953), Міністерства культури та Головполіграфвидаву (1954–1963), Комітету
у  справах  друку  (1966–1978).  Накази  та  розпорядження  по  фабриці.  Положення  про
книжкову фабрику ім. М. В. Фрунзе (1947, 1949, 1962, 1964). Паспорт фабрики (1946).
Положення про виплату премій інженерно-технічним робітникам та службовцям, про раду
майстрів (1975), про відділи. Техпромфінплани, виробничі плани типографії та звіти про
їх виконання. Плани з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, посадові інструкції
працівників. Програми технічного навчання робітників та службовців. Норми виробітку та
розцінки  на  операції,  складені  типографією.  Статистичні  звіти  про  виконання  норм
виробітку.  Протоколи  з  розгляду  винаходів  та  раціоналізаторських  пропозицій,
виробничих нарад робітників та службовців, засідань технічної ради фабрики. Прийняті
раціоналізаторські  пропозиції.  Книги  реєстрації  винаходів  та  раціоналізаторських
пропозицій.  Документи  (план-протокол,  доповідь,  звернення)  зльоту  ветеранів  праці
(1969).  Документи  (план,  доповіді,  довідки,  альбоми)  про  відзначення  100-річчя  з  дня
заснування фабрики (1973). Довідка про нагороди фабрики за 1966–1970 рр. Документи
(списки,  характеристики,  протоколи,  подання,  нагородні  листи)  про  нагородження
передовиків  виробництва  медалями,  про  присвоєння  почесних  звань.  Відомості  про
бригади відмінної якості. Документи (плани заходів, протоколи, розрахунки, довідки) про
переведення  друкарні  на  семигодинний  робочий  день  (1960),  на  п’ятиденний  робочий
тиждень (1967). Листи-подяки колективу фабрики за високу якість виконання замовлень.
Список працівників,  нагороджених орденами та медалями (1975).  Колективні  договори.
Листування  з  вищестоящими  організаціями  з  питань  діяльності  фабрики  (1964–1985).
Штатні  розклади.  Документи  (постанови  президії  Харківського  обласного  комітету
профспілки  робітників  культури,  протоколи  зборів,  конференцій,  засідань,  звіти)  про
роботу фабричного комітету фабрики.

Харківська губернська комісія з вилучення та утилізації  непотрібних архівних
матеріалів

Ф. Р-4366, 69 од. зб., 1920–1923 рр. Опис.

Заснована згідно з Постановою Раднаркому УСРР від 24 квітня 1920 р. у зв’язку з
гострою  паперовою  кризою  перших  років  існування  соціалістичної  держави.
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Розпочала діяльність 19 травня 1920 р., перебувала у віданні Особої Всеукраїнської
архівної  комісії;  являла  собою  її  місцевий  орган.  До  складу  комісії  входили:
представники архівної секції Харківського губернського комітету охорони пам’ятників
мистецтва і старовини, Головного управління паперової промисловості та Робітничо-
селянської інспекції. Основними завданнями комісії були: нагляд за вилученням з усіх
архівів  документальних  матеріалів,  що  мали  наукове  та  довідкове  значення,  та
передача  Головному  управлінню  паперової  промисловості  матеріалів,  що  не  мали
ділової цінності. Ліквідована згідно з Постановою Раднаркому УСРР від 3 січня 1922
р.

Протоколи  засідань  губернської  (1920–1921)  і  Особої  Всеукраїнської  (1920)  архівних
комісій.  План обстеження архівів та бібліотек Харківської  губернії  (1920). План роботи
Харківського губернського архіву з реєстрації  та охорони архівів у повітах та збирання
архівних  матеріалів  з  історії  революції  в  повітах  (1922).  Звіти  про  роботу  губернської
комісії.  Звіт  Харківського  губернського  архіву  (1923).  Програма  лекцій  по  архівному
законодавству в Росії періоду 1811–1923 рр. Доповіді й короткі огляди роботи працівників
архівної  секції  Харківського  губернського  комітету  охорони  пам’ятників  мистецтва  і
старовини та губернської комісії з архівними матеріалами дореволюційних установ (1920–
1921). Листування з установами про впорядкування архівів (1920), використання чистого
паперу, виділеного з архівів, та утилізацію непотрібних документів (1920–1921).

Харківське губернське архівне управління ( Губарх)

Ф. Р-1287, 6 од. зб., 1922–1925 рр. Опис.

Створене  у  вересні  1921  р.  після  ліквідації  Харківського  губернського  комітету
охорони пам’ятників мистецтва і старовини (ГУБКОПМИС) при губернському відділі
народної освіти.
З 1923 р. – у підпорядкуванні губвиконкому. Ліквідоване 16 липня 1925 р. на підставі
Постанови РНК УСРР від 10 червня 1925 р.

Постанова  ВУЦВК  про  кримінальну  відповідальність  за  порушення  правил  охорони
архівів  (1923).  План  та  акти  обстеження  інспекторами  управління  архівів  урядових,
громадських та кооперативних установ (1925). Звіт управління за січень-липень 1925 р.
Доповідні записки та акти співробітників управління щодо фактів розкрадання архівів та
листування з цього питання з Укрцентрархівом (1923–1924). Особові справи звільнених
працівників управління за 1922–1925 рр.

Окружні архівні управління

3  фонди, 28 од. зб., 1925–1930 рр. Описи.

Створені на підставі Постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 1 липня 1925 р. як окружні
архівні управління. Діяли при окрвиконкомах.
Займались  відбором  на  зберігання  документів  дореволюційних  установ  та
забезпеченням збереженості архівів діючих радянських установ.
Ліквідовані згідно з Постановою ВУЦВК від 2 вересня 1930 р. у зв’язку з ліквідацією
округів.
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Циркуляри Укрцентрархіву  з  питань  організації  архівної  справи  (ф.Р-5441,  1925–1926).
Плани та звіти роботи управління (1925–1926). Матеріали (доповіді, постанови)     I-го
Всеукраїнського  з’їзду  архівних  працівників  (ф.Р-5441,  1926).  Список  діючих  установ,
організацій  та  підприємств  Ізюмського  округу  (1927–1928).  Акти  обстеження  архівів
райвиконкомів, сільрад, установ та організацій Ізюмського округу (1926). Особові листки
архівних працівників Ізюмського (1926) та Харківського (1928-1929) округів.  Накази по
управлінню  (ф.Р-1288).  Плани,  звіти,  довідки  про  роботу  управління  (ф.Р-1288,  1925–
1929).  Протоколи  засідань  експертної  комісії  (ф.Р-1288,  1929).  Правила  внутрішнього
розпорядку (ф.Р-1288, 1929). Особові справи звільнених працівників.

Ізюмське, ф.Р-5441, 5 од. зб., 1925–1928 рр.
Куп’янське ф.Р-3651, 8 од. зб., 1926–1930 рр.
Харківське, ф.Р-1288, 15 од. зб., 1925–1930 рр.

Харківське місцеве архівне управління

Ф. Р-1289, 4 од. зб., 1930–1932 рр. Опис.

Створене 1 жовтня 1930 р. внаслідок реорганізації Окружного архівного управління
згідно  з  Постановою  Центрального  архівного  управління  від  27  липня  1930  р.  №
01/36. Згідно з Постановою Секретаріату ВУЦВК від 10 листопада 1931 р. Харківське
місцеве архівне управління припинило діяльність у березні 1932 р.

Накази по управлінню. Списки співробітників управління, копії їх довідок та посвідчень
(1931).

Архівний відділ Харківського облвиконкому

Ф. Р-3947, 2923 од. зб., 1932–1988 рр. Описи.

Створений у 1932 р. при Харківському облвиконкомі як обласне архівне управління. У
квітні  1938  р.  переданий  обласному  управлінню  НКВС.  У  березні  1939  р.
перейменований в архівний відділ. У 1960 р. перейшов під керівництво Харківського
облвиконкому.  Ліквідований  у  1988  р.  Функції  керівництва  архівною  справою
передані державному архіву області.

Постанови,  розпорядження,  накази  вищих,  місцевих  радянських  і  партійних  органів  з
питань архівної справи, трудової дисципліни, фінансів. Накази, плани та звіти про роботу
відділу, обласного і районних державних архівів. Типові положення про архівний відділ
Харківського облвиконкому та експертно-перевірну комісію. Протоколи виробничих нарад
відділу  та  експертно-перевірної  комісії.  Протоколи  й  доповіді  наукових  конференцій.
Листування з АУ УРСР, облдержархівом, відомчими архівами та закладами про науково-
видавничу  роботу,  з  питань  науково-методичної  роботи,  інше.  Матеріали  з  проведення
огляду  відомчих  архівів.  Документи  про  роботу  госпрозрахункових  груп  (кошториси,
плани, довідки). Акти перевірки діяльності відділу та архівних установ. Навчальні плани,
програми  та  інші  матеріали  з  підвищення  кваліфікації  кадрів  державних  і  відомчих
архівів. Справи з особового складу. Списки, дані та листування з Архівним Управлінням
при  Раді  Міністрів  УРСР,  облвиконкомом  та  іншими  закладами  про  наявність,
переміщення та звільнення співробітників архівів.
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Харківський крайовий історичний архів

Ф. Р-1290, 2 од. зб., 1927–1928 рр. Опис.

Створений згідно з Постановою Малої Президії ВУЦВК від 8 травня 1926 р. Розпочав
діяльність       1  жовтня  1926  р.  Ліквідований  згідно  з  Постановою  Секретаріату
ВУЦВК від 10 листопада 1931 р.

Копії наказів та витягів з наказів по Центральному архівному управлінню УСРР.

Державний архів Харківської області

Ф. Р-1932 , 5241 од. зб., 1932–2006 рр. Описи.

Створений у 1932 р. згідно з Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 червня 1932 р. в
результаті реорганізації Харківського місцевого архівного управління та Харківського
крайового історичного архіву в Харківський обласний історичний архів, який 1941 р.
отримав   назву:  Державний  архів  Харківської  області.  Назва  неодноразово
змінювалась.  Підпорядковувався  архівному  управлінню  облвиконкому,  з  1938  р.  –
архівному відділу обласного управління (з 1939 р. – відділу) НКВС УРСР, з 1960 р. –
архівному  відділу  облвиконкому;  з  1988  р.  –  облвиконкому;  з  березня  1992  р.  по
липень 1994 р. – облдержадміністрації, з липня 1994 р. – облвиконкому; з жовтня 1995
р. – облдержадміністрації.
З серпня 1980 р. згідно з наказом Головного архівного управління УРСР має назву:
Державний архів Харківської області.

Постанови, накази, розпорядження, циркуляри Головного архівного управління при Раді
Міністрів  УРСР,  вищих,  місцевих  радянських  і  партійних  органів.  Накази  та
розпорядження директора архіву. Плани роботи, річні звіти, доповідні записки і довідки
про  діяльність  архіву  та  місцевих  архівних  установ.  Протоколи  засідань  науково  -
методичної ради, дирекції архіву, ЕПК, ради наукової організації праці, виробничих нарад.
Методичні  розробки й огляди  з  теорії  та  практики архівної  справи.  Статті  працівників
архіву для газет, журналів, передач на радіо та телебаченні, проспекти виставок. Справи
про перехід архіву на нові умови господарювання (1989 р.), створення Спілки архівістів
України  у  Харківській  області  (1990),  приєднання  до  державного  архіву  колишнього
партійного архіву (1991).
Особові справи користувачів (1943 – 1978) та працівників архіву (1943 – 2004). Штатні
розклади  архіву.  Документи  діяльності  місцевого  комітету  профспілки  працівників
державних архівних установ.

Куп’янська філія державного архіву Харківської області

Ф. Р-3600, 15 од. зб., 1938–1941 рр. Опис.

Створена  у  вересні  1930  р.  згідно  з  рішенням  урядової  комісії  у  справі  ліквідації
округів  про  утворення  місцевих  архівних  установ  при  міських  радах.  Розпочала
діяльність у жовтні 1930 р.; припинила її в період Великої Вітчизняної війни.
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Накази  Народного  комісаріату  Внутрішніх  справ  УРСР  (1940).  Циркуляри  Головного
архівного управління Народного комісаріату Внутрішніх справ УРСР (1938–1939). Плани,
звіти,  довідки  про  діяльність  філії  (1941).  Списки-довідники  на  контрреволюціонерів
(1941). Акти приймання-здавання архівних матеріалів (1940–1941). Список фондів (1940–
1941).

Харківський міський державний архів

Ф. Р-4497, 101 од. зб., 1931–1941 рр. Опис.

Створений  на  основі  архіву  міськради  згідно  з  Постановою  ВУЦВК УРСР  від  10
листопада  1931  р.  Діє  по  теперішній  час  під  назвою:  архівний  відділ  Харківської
міськради.

Постанови, накази, циркуляри та розпорядження РНК УСРР, Центрального та обласного
архівних  управлінь,  міської  ради  (1930–1939).  Накази,  розпорядження  по  архіву.  Річні
звіти та плани робіт архіву (1930–1941). Акти приймання-здавання архівних матеріалів.
Особові  анкети,  заяви  та  посвідчення  співробітників  архіву  (1932–1940).  Список
іноземців,  прийнятих  у  радянське  громадянство  по  Харківській  області  (1938).  Акти
відбору  архівних  матеріалів,  що  не  підлягають  подальшому  зберіганню.  Реєстраційні
картки видачі архівних довідок.

Архівні установи Харківського обкому Компартії України та КП(б)У

2 фонди, 3272 од. зб., 1922–1991 рр. Описи.

1 лютого 1922 р. при Харківському губкомі КП(б)У була створена постійна комісія з
історії революції та історії партії (Істпарт). З 1925 р. Істпарт діяв при Харківському
окружному  комітеті  КП(б)У.   1929  р.  Істпарт  при  ЦК  КП(б)У  реорганізовано  в
інститут історії партії та Жовтневої революції при ЦК КП(б)У, Харківський Істпарт з
1930  р.  підпорядковано  міському  комітету  КП(б)У,  а  з  1932  р.  –  це  Харківський
обласний філіал Істпарту, що діяв з 27 серпня 1932 р. на правах істпартвідділу при
обкомі КП(б)У. При цьому в складі істпартвідділу був створений обласний партійний
архів,  на правах сектору,  штати якого були затверджені секретаріатом Харківського
обкому КП(б)У 13 лютого 1933 р. На підставі Постанови бюро Харківського обкому
КП(б)У від     15 липня 1936 р. партійний архів було виділено з істпартвідділу та
передано до складу відділу партійних та комсомольських органів обкому партії.
1 грудня 1939 р.  згідно з  Постановою Політбюро ЦК КП(б)У Істпарт об’єднався з
партійним архівом. Наприкінці 1943 р. партархів повернувся з евакуації, і на підставі
Постанови бюро Харківського обкому КП(б)У від 29 червня 1944 р. почав діяти як
самостійна  структура  під  назвою:  Партійний  архів  Харківського  обкому  КП(б)У.
Підпорядковувався обкому партії  та Інституту історії  партії  при ЦК КП України.  У
вересні 1991 р. ввійшов до складу державного архіву області.

Інструкції ЦК КПРС і ЦК ВЛКСМ, правила, методичні рекомендації ІМЛ при ЦК КПРС,
Інституту історії партії при ЦК Компартії України; протоколи засідань дирекції і апарату,
плани роботи, інструкції, звіти губістпарта. Листування з ІМЛ при ЦК КПРС і Інститутом
історії  партії при ЦК Компартії  України. Плани і перспективні плани роботи, паспорти,
звіти  партархіву;  протоколи  виробничих  нарад.  Методичні  розробки,  робочі  інструкції,
тематичні  запити,  заяви  громадян  і  відповіді  на  них;  протоколи  ЕПК,  акти  перевірки
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наявності і фізичного стану документів; тексти статей, теле- і радіопередач, рукописних
збірників  документів,  підготовлених  працівниками  архіву.  Спогади,  автобіографії,
біографічні  довідки,  анкети,  списки,  нагороджувальні  листи  старих  більшовиків,
червоногвардійців,  учасників  Великої  Вітчизняної  війни,  матеріали  про  Героїв
Радянського Союзу; листівки, прокламації різних політичних сил, хроніки подій і   т. ін.
Книги фондів, вибуття і надходження справ, реєстрації запитів і відповідей.

Харківський обласний філіал Інституту історії партії, ф.П-10, 1184 од. зб., 1922–1939
рр.
ПАРТІЙНИЙ АРХІВ ХАРКІВСЬКОГО ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, Ф.П-10417,
2088 ОД. ЗБ., 1933–1941, 1943–1991 РР.
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 РОЗДІЛ 20. ОРГАНИ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНОГО І ДЕРЖАВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДЕРЖАВНОГО, СОЦІАЛЬНОГО І 
КООПЕРАТИВНОГО СТРАХУВАННЯ

 Відділ  праці  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

 Відділи  праці  повітових  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів

 Чугуївський повітовий комітет  загальної трудової повинності

 Інспектури  праці  окружних  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів

 Відділ праці Харківського міського виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів

 Інспектура  праці  Куп’янського  районного  виконавчого  комітету  Рад   робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

 Відділ  праці  Харківського  обласного  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

 Харківський окружний комітет  боротьби  з безробіттям

 Харківське управління підготовки і постачання робочої сили Народного комісаріату
праці УСРР

 Залізничні  агенції  відділу  обліку  та  розподілу  робочої  сили  при  Уповноваженому
Народного комісаріату праці на Україні

 Ізюмська міська каса безробітних

 Інспектура соціального забезпечення Харківського губернського виконавчого комітету
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 Відділи  соціального  забезпечення  повітових  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

 Відділи  і  інспектури соціального  забезпечення  окружних виконавчих  комітетів  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 Відділи  соціального  забезпечення  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів
трудящих

 Відділ  соціального  забезпечення  виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради
депутатів трудящих

 Відділ  соціального  забезпечення  міського  і  районних  виконавчих  комітетів  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів м. Харків

 Відділи  соціального  забезпечення  виконавчих  комітетів  районних  рад  депутатів
трудящих м. Харкова

 Комісії допомоги голодуючим

 Трійки  для  боротьби  з  наслідками  голоду  при  Харківському  губернському  та
Валківському  повітовому  виконавчих  комітетах  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів
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 Уповноважений  у  боротьбі  з  наслідками  голоду  при  Харківському  окружному
виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 Управління Уповноваженого комітету допомоги хворим і пораненим червоноармійцям
при ВУЦВК по Харківській і Полтавській губерніях

 Харківська губернська військова комісія допомоги інвалідам війни

 Лікарсько-харчувальний пункт Харківської губернської комісії допомоги голодуючим
Поволжя в м. Джамбейт Уральської губернії

 Рада захисту дітей Харківського губернського виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

 Комісія  допомоги  дітям  при  Харківському  губернському  виконавчому  комітеті  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 Комісія  допомоги  дітям  при  Ізюмському  окружному  виконавчому  комітеті  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 Комісія  допомоги  дітям  при  Олексіївському  районному  виконавчому  комітеті  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 Будинок робітників-підлітків Центральної та губернської комісій допомоги дітям

 Комісії  у  справах неповнолітніх  правопорушників  при інспектурах народної  освіти
виконкомів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 Харківське  бюро  професійного  відбору  підлітків  до  шкіл  фабрично-заводського
учнівства Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР

 Дитячі  приймальники-розподільники  Управління  Міністерства  внутрішніх  справ
УРСР по Харківській області

 Помірківський  дитячий  будинок  Харківського  обласного  відділу  соціального
забезпечення

 Відділ державного побутового влаштування родин військовослужбовців виконавчого
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

 Міський  і  районні  в  м.  Харків  відділи  державного  забезпечення  родин
військовослужбовців виконавчих комітетів Рад депутатів трудящих області

 Харківська  губернська  контора  державного  страхування  і  Старовірівське  районне
агентство державного страхування Харківської губернії (ОАФ)

 Ізюмська окружна контора державного страхування і агент державного страхування
Андріївської дільниці Ізюмського округу

 Районні агенції державного страхування Харківського округу (ОАФ)

 Управління  державного  страхування  Харківської  області  Головного  управління
державного страхування Міністерства фінансів УРСР

 Харківське міське управління державного страхування

 Куп’янський  районний  відділ  Управління  державного  страхування  в  Харківській
області

 Інспекція державного страхування по Борівському району Харківської області

 Бюро соціального страхування Харківського губернського відділу праці (Губсоцстрах)
і його районні каси (ОАФ)

 Комітет другої районної каси соціального страхування, м. Харків
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 Харківська окружна каса соціального страхування

 Харківська обласна каса соціального страхування

 Харківська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів
(Облінстрахкаса)

 Харківська  обласна  каса  взаємного  страхування  і  взаємодопомоги  промислової
кооперації (Облпромстрахкаса)

 Рада кооперативного страхування членів артілей промислової кооперації і кооперації
інвалідів Харківської області (Облпромстрахрада) і каса взаємодопомоги пенсіонерів
при ній
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Розділ  20. ОРГАНИ  ПРАЦІ,  СОЦІАЛЬНОГО  І  ДЕРЖАВНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  ДЕРЖАВНОГО,  СОЦІАЛЬНОГО  І
КООПЕРАТИВНОГО СТРАХУВАННЯ

Відділ праці Харківського губернського виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-1146, 2760 од зб., 1918-1925 рр. Описи.

Створений на підставі Положення Ради Народних Комісарів УСРР від 14 червня 1919
р.  про  місцеві  відділи  праці.  Згідно  з  Постановою  Всеукраїнського  революційного
комітету  від  18  лютого  1920  р.  відділи  праці  та  соціального  забезпечення
губвиконкому були об’єднані під назвою: відділ праці та соціального  забезпечення.
На підставі Положення Народного комісаріату соціального забезпечення від 26 травня
1920 р.  відділи знову  почали  існувати  окремо.  Відділ  праці  стежив за  виконанням
законів про соціалістичну працю, проводив облік та розподіл робочої сили, боротьбу з
безробіттям,  притягав  до  виконання  трудової  повинності  нетрудову  частину
населення.  Ліквідований на  підставі  Постанови  ВУЦВК  від  3  червня  1925 р.  про
ліквідацію губерній. 

Розпорядження, обіжники, інструкції ВУЦВК, Управління уповноваженого Народного
комісаріату  праці  при  Раді  Народних  Комісарів  УСРР,  Народних  Комісарів   праці  СРСР,
УСРР, Харківського губернського виконавчого комітету. Плани роботи і звіти про діяльність
губернського і повітових відділів праці, про охорону праці, соціальне страхування, надання
матеріальної  і  медичної  допомоги  трудящим.  Бухгалтерські  і  фінансові  звіти  відділу.
Кошториси  витрат  відділу.  Протоколи  засідань  колегії  управління  Уповноваженого
Народного  комісаріату  праці  УСРР  (1919),  колегії  Харківського  губвідділу  праці  і
соцзабезпечення (1919-1920), Харківського губернського військово-революційного комітету і
президії  Харківського  губвиконкому  (1919-1920),  Всеукраїнського  і  Харківського
губернського  з’їздів  з  охорони  праці  (1920),  засідань  Харківського  губкомітету  загальної
трудової  повинності  (1920-1921),  Харківської  міжвідомчої  надзвичайної  паливної  комісії
(1921),  Харківської  губернської  економічної  наради  (1922-1924),  Богодухівської  повітової
комісії   боротьби  з  трудовим  дезертирством  (1921),  колегій  Народного  комісаріату  праці
УСРР і Всеукраїнської наради завідуючих біржами праці (1924), Зміївської повітової комісії з
охорони  праці  робочих  підлітків  (1921),  комісій  з  охорони  праці  профспілкових  установ
Сумського повіту (1921), нарад технічних і дільничних інспекторів праці Харківської губернії
(1923),  засідань  конфліктної  комісії  і  підвідділів  Харківського  губернського  відділу  праці
(1923),  засідань  президії  Харківської  губернської  туберкульозної  ради  (1923),  засідань
комітету Харківської біржі (1923-1925), губернської комісії для стягування страхових зборів
(1923).  Резолюції  IV губернського  з’їзду  профспілок  Харківщини  з  охороні  праці  і
соціального  страхування  (1923).  Доповіді  про  діяльність  відділів.  Анкети  робітників-
підлітків міст Охтирка, Лебедин,  Харків (1920).  Колективні  договори і  тарифні угоди між
профспілковими  і  господарськими  організаціями  (1923).  Справи  про  нещасні  випадки  на
підприємствах губернії (1924-1925), про перевірку стану виконання трудового законодавства
на  підприємствах,  в  організаціях  губернії.  Матеріали  з  проведення  кампанії  сприяння
трудовому фронту (1920), обстеження умов праці робітників, підлітків на підприємствах міст
Харків,  Чугуїв  і  губернії,  про стан  роботи  повітових відділів  праці,  виконання  трудового
законодавства  на  підприємствах.  Відомості  обліку і  розподілу  безробітних  на Харківській
міській  біржі  (1919-1920),  про  створення  і  діяльність  трудових  артілей,  майстерень
безробітних  (1924),  про  охорону  праці,  соціальне  страхування,  надання  матеріальної  і
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медичної  допомоги  трудящим,  про облік  працездатного  населення.  Колективні  договори і
трудові угоди між господарськими установами і окремими громадянами (1922-1924). Норми
видачі  спецодягу робочим і службовцям (1923).  Газетні  витяги про соціальне страхування
трудящих (1923). Акти обстеження промислових підприємств інспекторами охорони праці,
обстеження майнового стану і умов праці робітників підприємств, про нещасні  випадки з
робітниками на  підприємствах  Харкова  і  губернії.  Списки підприємств і  установ  губернії
(1920-1923),  населених  пунктів  губернії  (1921),  працездатного  населення  Харківського
округу (1924,  1925),  списки кооперативних робітників  м.  Харків  (1920-1921).  Статистичні
звіти з обліку населення губернії (1920, 1921). Облікові картки працюючих громадян (1921-
1922). Листування з партійними і господарськими установами з питань діяльності відділу.

Відділи  праці  повітових  виконавчих  комітетів  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів

3  фонди, 291 од. зб.,1918-1923 рр. Описи.

Створені  як  самостійні  установи  на  підставі  Постанови  Ради  Народних  Комісарів
УСРР від              14 червня 1919 р. Тимчасово припиняли свою діяльність з кінця
червня до грудня 1919 р.  у  зв’язку  з  окупацією Харківської  губернії  денікінцями.
Проводили  облік  та  розподіл  робочої  сили,  боролися  з  безробіттям,  притягали  до
виконання трудової  і  гужової  повинності  нетрудову частину населення.  Ліквідовані
згідно з  Постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про ліквідацію повітів.

Накази,  обіжники,  інструкції  Харківського губернського відділу праці,  Валківського
повітового  виконкому  (ф.Р-4847,  1919),  особової  продовольчої  комісії          (ф.Р-117),
Ізюмського повітового виконкому (ф.Р-4847, 1919). Протоколи з’їзду завідувачів повітовими
відділами  праці  (ф.Р-117,  1920;  ф.Р-118,  1921-1923),  другого  повітового  з’їзду  волосних
комітетів  праці  (ф.Р-117,  1921),  пленумів  Валківського  повітового  виконавчого  комітету,
об’єднаних  засідань  правлінь  професійних  спілок  повіту  (ф.Р-117,  1920),  Валківського
повітового  і  волосних  комітетів  праці  (ф.Р-117,  1920-1921),  загальних  зборів  службовців
повітового продовольчого комітету (ф.Р-117, 1920), загальних зборів службовців і робітників
парових млинів  (ф.Р-117,  1920).  Документи  про діяльність  комітетів  трудової  повинності,
діяльність повітового відділу і волосних комітетів праці, інспекторів повітових відділів (ф.Р-
117, 1919-1920; ф.Р-118, 1920-1923), мобілізацію робочих для виконання громадських робіт
(ф.Р-117, 1920), про облік фахівців будівельних професій (ф.Р-117, 1920), розгляд суперечок з
питань  праці,  впровадження  гужового  податку,  проведення  боротьби  з  трудовим
дезертирством  (ф.Р-117).  Зведення  про  виконання  гужової  повинності  (ф.Р-117,1921),  про
кількість  млинів  (ф.Р-117,1920),  кількість  робочої  худоби  в  господарствах  Валківського
повіту   (ф.Р-117,1920-1921).  Відомості  про  створення  відділів  праці  в  Люботині  і  Новій
Водолазі,  про  населені  пункти  і  кількість  худоби  в  господарствах  повіту  (ф.Р-117,  1920).
Атестати  про закінчення курсів  радянського будівництва на селі  і  направлення  на  роботу
(ф.Р-117, 1920). Списки червоноармійців і військовослужбовців, відправлених для роботи у
Валківський  повітовий  комітет  праці  (ф.Р-117,  1920-1921),  власників  підприємств  по
волостях повіту (ф.Р-117, 1920), робочих і службовців заводів, млинів, установ повіту (ф.Р-
117,  1920-1921;  ф.Р-118,  1921),  робітників  повітового комітету  праці  і  волосних  комітетів
праці (ф.Р-117, 1921; ф.Р-118, 1920-1921), списки платників трудового гужового податку по
волостях  (ф.Р-118).  Документи  з  особового  складу  (ф.Р-117,  ф.Р-118).  Штатні  розклади
інспекції (ф.Р-117, 1920-1921). Акти про нещасні випадки з робітниками на підприємствах
Харківського  повіту  (ф.Р-118).  Листування  з  партійними,  промисловими  і  громадськими
установами та підприємствами з питань діяльності (ф.Р-117, ф.Р-118).
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Валківський, ф.Р-117, 159 од. зб., 1920-1923 рр.
Ізюмський, ф.Р-4847, 24 од. зб., 1918-1919 рр. 
Харківський, ф.Р-118, 108 од. зб., 1920-1923 рр. 

Чугуївський повітовий комітет  загальної трудової повинності

Ф. Р-4399, 49 од. зб., 1921 р. Опис.

Дати створення і ліквідації не виявлені.

Циркуляри, обіжники, інструкції повітового комітету загальної трудової  повинності.
Накази  Чугуївського  повітового  виконкому,  повітового  комітету   загальної  трудової
повинності, надзвичайної паливної  і гужової трійки. Протоколи засідань президії повітового
виконкому, відділу праці. Звіти комітету про діяльність. Зведення, відомості про діяльність
волосних комітетів праці, діяльність мобілізаційного відділу комітету. Акти уповноважених
паливної  комісії  з  постачання  палива,  мандати  працівників  та  їх  посвідчення.  Штатний
розклад комітету. Списки громадян селищ повіту.  Документи з особового складу комітету.
Листування з установами і організаціями з питань діяльності комітету.

Інспектури праці окружних виконавчих комітетів Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів

3  фонди, 3294 од. зб., 1923-1930 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про окружні виконавчі
комітети.  Здійснювали  контроль  над  застосуванням  трудового  законодавства,
розробляли  заходи  щодо  боротьби  з  безробіттям  та  поліпшення  умов  праці.
Ліквідовані згідно з Постановою ВУЦВК від        2 вересня 1930 р. про ліквідацію
округів.

Розпорядження,  циркуляри,  обіжники  ВУЦВК,  Народного  комісаріату  праці  СРСР,
УСРР, Харківського та Ізюмського окрвиконкомів. Накази і розпорядження (ф.Р-865, 1925-
1926;  ф.Р-3579, 1926-1930).  Плани роботи і  звіти про діяльність  інспекції  (ф.Р-865, 1925-
1926; ф.Р-3579). Фінансові звіти і баланси інспекції (ф.Р-865). Статистичні звіти Харківської
біржі праці, статистичні бюлетені про кількість безробітних по групах професій і статі по
Харківському округу (ф.Р-865, 1925-1926). Протоколи засідань колегії Народного комісаріату
праці УСРР (ф.Р-865, 1925-1926), президії  Харківського окрвиконкому і міської ради (ф.Р-
865, 1925-1926), засідань комітету, президії, комісій Харківської окружної каси соціального
страхування  (ф.Р-865,  1925-1926),  засідань  комісій,  бюро  скарг  Харківського  окрвідділу
робочо-селянської інспекції (ф.Р-865, 1926), республіканських і окружних нарад інспекторів
праці (ф.Р-865, 1925-1926), засідань комітету Харківської біржі праці (ф.Р-865, 1925-1926),
президії  Харківської  окрпрофради  (ф.Р-865,  1926),  засідань  президії  Харківської  ради
кустарів-одиночок (ф.Р-865, 1925-1928). Акти ревізій стану охорони праці на підприємствах
Харківського (1925-1926) і Куп’янського округів (ф.Р-3579, 1928-1930). Колективні і трудові
договори та тарифні угоди між профспілковими і господарськими установами (ф.Р-865, ф.Р-
3579,   ф.Р-5418). Посвідчення і списки робітників Харківської інспектури (ф.Р-865). Справи
про перетарифікацію робітників, розбір трудових суперечок, невиплати зарплати робітникам
(ф.Р-865). Документи перевірки, обстеження діяльності і фінансового стану трудових артілей
і  колективів  безробітних  по  Харківському  округу  (ф.Р-865,  1925-1926),  щодо   розгляду
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діяльності  комісії  робітничого  контролю,  третейських  судів,  примирних  камер  з  надання
допомоги;  зведення  з  охорони  праці,  нормування  робочого  часу:  документи  з  особового
складу (ф.Р-865, ф.Р-5418),  розгляду скарг трудящих з питань праці  і  зарплати (ф.Р-5418,
1927-1929).  Списки  державних,  кооперативних  і  приватних  підприємств  Ізюмського  (ф.Р-
5418,  1923)  та  Куп’янського  округів  (ф.Р-3579,  1926-1929).  Листування  з  установами  і
підприємствами з питань діяльності інспектури.

Ізюмська, ф.Р-5418, 5 од. зб., 1923-1930 рр. 
Куп’янська, ф.Р-3579, 50 од. зб., 1926-1930 рр.
Харківська, ф.Р-865, 3239 од. зб., 1922-1930 рр. 

Відділ  праці  Харківського  міського  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-1453. 52 од. зб., 1931-1933 рр. Опис.

Створений після ліквідації Харківського окружного відділу праці наприкінці 1930 р.
Ліквідований  на  підставі  Постанови  ВЦРПС  та  наказу  по  Харківському  міському
відділу праці від 20 жовтня   1933 р. про передачу функцій органів праці професійним
спілкам.

Накази  по  відділу  праці  (1933).  Акти  розслідувань  професійних  отруєнь  та
захворювань на виробництвах Харкова, відомості  про нещасні випадки на виробництві на
підприємствах  міста.  Колективні  договори  профспілок  з  адміністрацією  підприємств  та
установ. Документи з особового складу.

Інспектура праці Куп’янського районного виконавчого комітету Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-3653, 1 од. зб., 1932 р. Опис.

Створена на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. Здійснювала контроль
за  застосуванням  трудового  законодавства,  охороною  праці,  боротьбою  з
травматизмом, поліпшенням умов праці. Ліквідована згідно з Постановою ВЦРПС та
президії  Харківської  обласної  ради професійних спілок від 10 вересня 1933 р.  про
передачу функцій органів праці професійним спілкам.

Вказівки,  постанови  Народного  комісаріату  праці  СРСР,  Харківського  обласного
відділу  праці  з  питань  організації  праці,  заробітної  плати,  дотримання  трудового
законодавства.  Відомості  про  скорочення  штату  Харківського  млинарського  управління
Харківського  обласного  тресту  сільськогосподарського  млинарства.  Анкети  з  обліку
керуючого складом робітників з праці.

Відділ  праці  Харківського  обласного  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-1391, 108 од. зб., 1932-1933 рр. Опис.

Створений  25  лютого  1932  р.  на  підставі  Постанови  організаційного  комітету
Харківського облвиконкому від 11 лютого 1932 р. та положення про обласні відділи
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праці. Стежив за виконанням законодавства про працю і вживав заходів для створення
нормальних умов праці та техніки безпеки. Ліквідований згідно з Постановою ВЦРПС
та президії Харківської обласної ради професійних спілок від 10 вересня 1933 р. про
передачу функцій органів праці професійним спілкам.

Постанови,  вказівки,  накази  президії  та  організаційного  комітету  Харківського
облвиконкому,  Харківського обласного і  міського відділів  праці.  Накази по відділу (1933).
Протоколи нарад інспекторів і звіти про їх діяльність. Плани роботи і звіти про діяльність
Полтавського міжрайонного санітарного інспектора (1932). Фінансові звіти і бухгалтерські
документи відділу. Штатний розклад відділу (1933). Загальні описи, паспорти підприємств
області (1932). Договори  з підприємствами і установами про оздоровлення робітників, про
техніку безпеки, промислову санітарію, фізичну культуру, поліпшення умов праці. Відомості
про  соціально-гігієнічні  умови  праці  в  установах  і  радгоспах  області,  про  організацію  і
поліпшення умов праці, техніки безпеки на підприємствах області. Листування з установами
і підприємствами з питань діяльності відділу. 

Харківський окружний комітет  боротьби з безробіттям

Ф. Р-1143, 10 од. зб., 1926-1927, 1929 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації не виявлені.

Списки співробітників комітету, членів профспілки комітету (1926, 1927). Протоколи
засідань місцевого комітету і загальних зборів комісій і робітників комітету (1926). Матеріали
про надання грошової допомоги безробітним м. Харків (1929). Документи з особового складу
(1929). 

Харківське  управління  підготовки  і  постачання  робочої  сили  Народного
комісаріату праці УСРР

Ф. Р-4508, 14 од. зб. 1930-1931 рр. Опис.

Утворене  згідно  з  Постановою  Харківського  міського  виконавчого  комітету  від  3
листопада 1930 р.  із  Харківської  біржі праці.  Основні  функції:  облік,  планування і
підготовка  фахівців-робочих  для  промисловості  міста  Харків.  Дата  ліквідації  не
виявлена.

Накази по управлінню. Протоколи нарад президії Харківської міської ради, секторів
праці  і  побуту,  планової  комісії  (1931),  засідань  бригад  секції  праці  міської  ради.  Плани
роботи відділу з питань підготовки кадрів управління (1930). Списки співробітників секцій
праці,  біржі праці,  ливарно-механічного заводу, типографії,  техніко-хімічної  фабрики ім. 8
Березня,  інших  організацій  міста.  Списки  робочих  і  службовців  Богодухівського  району,
законтрактованих  Харківською біржею праці  (1930).  Документи  про комплектування  шкіл
фабрично-заводського  учнівства,  про  підготовку,  постачання  і  розподіл  робочої  сили  в
промисловості і на транспорті (1930-1931). Документи з особового складу (1931). Листування
з установами і підприємствами про підготовку і розподіл робочої сили. 

810



Залізничні агенції відділу обліку та розподілу робочої сили при Уповноваженому
Народного комісаріату праці на Україні

2  фонди, 36 од. зб., 1920-1922 рр. Описи.

Утворені  на  вузлових  залізничних  пунктах  України  на  підставі  Постанови
Уповноваженого Народного комісаріату праці на Україні та Всеукраїнської Головної
комісії з евакуації населення від 16 липня 1920 р. для організації та регулювання руху
робочої  сили  з  Центральної  Росії  та  доцільного  її  розподілу.  Ліквідовані  згідно  з
розпорядженням Народного комісаріату праці РФСР від 7 лютого 1922 р.

Циркуляри,  обіжники,  розпорядження  ВУЦВК,  Раднаркому  УСРР,  Народного
комісаріату  праці  УСРР,  Харківського  губернського  і  Куп’янського  повітового  виконкомів.
Накази  агенцій.  Щомісячні  зведення  про  кількість  робітників,  направлених  з  агенцій  на
роботу у Донбас (1920) та інші райони України. Посвідчення і списки робітників агенцій.
Листування  з  центральними  і  місцевими  установами  про  розподіл  робітників  між
підприємствами, їх вербування.

Залізнична агенція при станції Куп’янськ-Вузлова, ф.Р-3794, 12 од. зб., 1920-1921 рр.
Залізнична агенція при станції Харків, ф.Р-4240, 24 од. зб., 1920-1922 рр.

Ізюмська міська каса безробітних

Ф. Р-4466, 1 од. зб., 1919 р. Опис.

Дати створення і ліквідації не виявлені.

Статут  каси.  Протоколи  засідання  робітників  каси.  Листування  з  установами  і
організаціями з питань діяльності.

Інспектура  соціального  забезпечення  Харківського  губернського  виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-187, 5685 од. зб., 1919–1925 рр. Опис.

У  лютому  1919  р.  на  підставі  Постанови  Народного  комісаріату  соціального
забезпечення  України  від  8  лютого  1919  р.  про  організацію  відділів  соціального
забезпечення  при  виконкомах,  при  Харківському  губвиконкомі  утворений  відділ
соціального  забезпечення,  який  у  червні-листопаді  1919  р.  тимчасово  припиняв
діяльність у зв’язку з окупацією території  Харківської  губернії  денікінцями,  а з 15
грудня 1919 р. відновив її. З 1 березня 1920 р. був об’єднаний з відділом праці, як його
підвідділ, а з 24 червня 1920 р. відокремився й знову став самостійною установою.
Здійснював  соціальне  забезпечення  трудящих  на  території  Харківської  губернії,
організовував виробничі колективи з метою використання праці інвалідів, здійснював
організацію,  керівництво  та  контроль  за  діяльністю  повітових  відділів  соціального
забезпечення, будинків інвалідів, комуни сліпих та допоміжних підприємств органів
соціального  забезпечення.  Згідно  з  Постановою  ВУЦВК від  4  листопада  1923  р.  і
постановах Харківського губвиконкому від 4 листопада 1924 р, з                20 листопада
1924 р. Харківський губернський відділ соціального забезпечення перейменований в
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інспектуру соціального забезпечення, яка ліквідована згідно з Постановою ВУЦВК від
3 червня 1925 р. про ліквідацію губерній.

Циркуляри,  інструкції,  розпорядження,  накази  Народних  комісаріатів  соціального
забезпечення  і  праці  УСРР,  Харківського  губернського  революційного  і  виконавчого
комітетів,  губернського,  повітових,  міських  і  районних  відділів  соціального  забезпечення.
Плани  роботи  секцій  і  підвідділів  інспектури  соціального  забезпечення.  Протоколи,
резолюції,  бюлетені  I,  II,  ІV Всеукраїнських та Харківської  губернської нарад працівників
соціального забезпечення (1920–1921, 1924). Протоколи засідань економічних нарад (1921–
1923),  Харківської  губернської  Ради  захисту  дітей  (1921),  Харківської  губернської  комісії
допомоги  інвалідам  війни  (1921),  загальних  зборів  робітників  інспектури  і  підвідомчих
установ,  їх  колегій.  Протоколи  пленумів  VП  губернського  з’їзду  рад  Харківщини  і
Харківського  губвиконкому  (1924).  Протоколи  інформаційно-конфліктної  робочої  комісії
Харківського губсоцзабезпечення (1920–1921). Протоколи засідань Харківської  губернської
планової комісії та її президії (1924–1925). Протоколи правління Харківського губернського
кооперативного об’єднання „Праця інваліда” (1922–1923). Протоколи Харківської тимчасової
губернської  секції  селянської  допомоги  (1923).  Протоколи  засідань  комітетів  інвалідів,  їх
комісій і  загальних нарад робітників  підвідомчих будинків опіки (1923).  Протоколи нарад
підвідомчої комісії Харківського губсоцзабезпечення і представника Харківського районного
відділення Американського єврейського розподільчого комітету „Джойнт” (1923). Річні звіти
про  діяльність  Харківського  губернського,  окружних  та  повітових  відділів  соціального
забезпечення і підвідомчих установ, їх фінансові звіти і баланси. Матеріали про діяльність
Вільшанського  виробничо-споживчого  товариства  інвалідів  „Праця  інвалідів”  (1922),  про
ліквідацію повітових відділів соцзабезпечення (1922–1923), створення товариств і комітетів
взаємодопомоги  на  Харківщині  (1923–1925).  Матеріали  з  проведення  4-ї  Всеукраїнської
наради  завідувачів  губсоцзабезпечення  і  окрсоцзабезпечення  (1924).  Матеріали
Всеукраїнських і  губернського з’їздів  відповідальних працівників  органів  соцзабезпечення
(1920).  Відомості  про  проведення  Тижня  родини  червоноармійця  (1920),  обстеження
побутових умов родин червоноармійців м. Харків (1920–1922), підвідомчих установ і колоній
інвалідів (1920), про отримання матеріальної допомоги і пайків населенням, про створення
Хорошівської  жіночої  трудової  колонії  (1922).  Списки  особового  складу  вихованців
колишнього Харківського губернського земства (1919), робітників інспектури і підвідомчих
установ,  пенсіонерів-інвалідів  у  будинках  опіки  (1919–1920),  персональних  пенсіонерів,
інвалідів  Червоної  Армії,  робітничо-селянської  міліції  (1920–1922),  списки  населених
пунктів  і  волостей  Харківщини  (1920),  установ  і  організацій  м.  Харків  (1920),  родин
червоноармійців  Охтирського  повіту  (1921),  пенсіонерів-робітників  Південної  залізниці
(1922,  1925).  Анкети учасників  Харківської  губернської  наради відповідальних робітників
місцевих  органів  соцзабезпечення  (1921).  Особові  справи  працівників  Харківського
губсоцзабезпечення  і  інвалідів-пенсіонерів  Харківщини.  Норми  розподілу  продуктів
харчування (1919–1920). Бюлетені Харківської товарної біржі (1923).

Відділи  соціального  забезпечення  повітових  виконавчих  комітетів  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

6  фондів, 2735 од зб., 1919–1923 рр., Описи.

Створені згідно з Постановою Ради Народних Комісарів України від 8 лютого 1919 р.
про організацію відділів соціального забезпечення виконкомів.  З червня по грудень
1919 р. у зв’язку з окупацією території Харківської губернії денікінцями, тимчасово
припиняли  свою  діяльність.  Основні  функції  -  соціальне  забезпечення  трудящих,
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контроль за діяльністю волосних відділів соціального забезпечення. Ліквідовані згідно
з Постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Циркуляри,  вказівки,  постанови  Народних  комісаріатів  праці  і  соціального
забезпечення  України,  Харківського  губвиконкому,  повітових  відділів  соціального
забезпечення. Протоколи колегій, комісій про призначення пенсій, надання пайків допомоги
інвалідам,  вдовам  і  родинам  червоноармійців,  комісій  допомоги  голодуючим  (ф.Р-1636).
Протоколи засідань і колегії з надання допомоги жертвам контрреволюції і документи до них
(списки, листи, відомості),  комісії про призначення пенсій інвалідам праці (ф.Р-110). Річні
звіти, відомості, доповіді про діяльність відділів соціального забезпечення та їх підвідділів.
Фінансові  звіти  відділів  соціального  забезпечення  (ф.Р-110).  Кошториси  витрат  і  штатні
розписи відділів соціального забезпечення. Матеріали про надання і отримання соціальної
допомоги  і  пенсій,  про  діяльність  міжвідомчої  комісії  по  боротьбі  з  жебрацтвом  і
проституцією (ф.Р-111), про відкриття притулків, майстерень, ремісничих шкіл для інвалідів,
про створення комітетів взаємодопомоги у селах Харківського повіту, будинку малюка (ф.Р-
110), про діяльність повітових і волосних відділів соціального забезпечення. Відомості про
чисельність голодуючих і сиріт (ф.Р-1636), про діяльність профспілкового комітету відділу
соціального  забезпечення  (ф.Р-110).  Листування  з  партійними,  адміністративними  і
громадськими  установами  та  організаціями  з  питань  соціального  забезпечення  трудящих.
Особові справи пенсіонерів, списки пенсіонерів, особового складу відділів, майнового складу
родин  червоноармійців  і  військовослужбовців,   які  загинули  під  час  першої  світової  і
громадянської війн (ф.Р-109). Списки населених пунктів Харківської губернії  по волостях,
пенсіонерів,  родин червоноармійців Харківського повіту і  м.  Харків,  волосних і  сільських
комітетів  взаємодопомоги  в  селах  і  містах  Харківського  повіту  (ф.Р-110).  Анкетні  листи,
посвідчення  робітників  відділу  соціального  забезпечення,  особові  картки  перереєстрації
родин червоноармійців волостей Харківського повіту (ф.Р-110). Норми видачі пенсій  (ф.Р-
109).

Валківський, Ф.Р-3707, 5 од. зб., 1921–1922 рр.
Вовчанський, ф.Р-108, 95 од. зб., 1920 р.
Зміївський, ф.Р-109, 34 од. зб., 1919–1928 рр.
Ізюмський, ф.Р-1636, 142 од. зб.. 1919–1923 рр.
Харківський, ф.Р-110, 2217 од. зб., 1919–1923 рр.
Чугуївський. ф.Р-111, 242 од. зб., 1920–1922 рр.

Відділи і  інспектури соціального забезпечення окружних виконавчих комітетів
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

4  фонди, 2613 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про адміністративно-
територіальну  реформу. Ліквідовані згідно з Постановою ВУЦВК від 2 вересня 1930
р. про ліквідацію округів.

Циркуляри,  розпорядження,  вказівки  адміністративних,  партійних  установ  про
соціальне забезпечення населення округів. Протоколи комісій про надання пенсій, допомоги
хворим та пораненим червоноармійцям (ф.Р-859, ф.Р-861), протоколи конференцій, пленумів
окружної секції і районних комітетів селянської взаємодопомоги (ф.Р-859, ф.Р-861), комісії
„Друг інваліда” (ф.Р-859) та опікунських рад (ф.Р-859, ф.Р-861), зборів членів КНС (ф.Р-859).
Звіти  окружних  інспектур,  окружної  секції  селянської  взаємодопомоги  та  її  районних
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комітетів про діяльність. Звіти опікунів, надіслані до інспектури (ф.Р-861). Списки інвалідів і
родин  червоноармійців  округів  і  міста  Харків  (ф.Р-861),  робітників  відділу  (ф.Р-3647).
Відомості  про апарат  Красноградського  кооперативного  виробничого  об’єднання  інвалідів
(ф.Р-3698). Списки громадян-інвалідів, які вкрали майно артілей (ф.Р-3647). Таблиця норм
витрат продовольства  у воєнний час (ф.Р-3647).  Справи про надання допомоги інвалідам,
хворим  червоноармійцям  та  їх  родинам.  Відомості  обстеження  будинків  інвалідів,
оздоровлення інвалідів і хворих    (ф.Р-859). Листування з партійними, адміністративними і
громадськими установами про організацію та надання коштів для соціального забезпечення
інвалідних  об’єднань,  з  районними  комітетами  селянської  взаємодопомоги  та  іншими
установами про соціальне забезпечення трудящих округів.

Ізюмська інспектура, ф.Р-859, 326 од. зб., 1924–1929 рр.
Красноградська інспектура, ф.Р-3698, 1 од. зб., 1923–1925 рр.
Куп’янський відділ, ф.Р-3647, 7 од. зб., 1923–1928 рр.
Харківська інспектура, ф.Р-861, 2279 од. зб., 1923–1930 рр.

Відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів районних рад депутатів
трудящих

18  фондів8, 2256 од зб., 1926–1975 рр. Описи.

Утворені на підставі Постанови ВУЦВК та РНК УСРР про відділи та інспектури при
райвиконкомах  від  20  травня  1931  р.  Основні  функції:  забезпечення  пенсіями  і
грошовою  допомогою  інвалідів,  родин  загиблих  на  фронті,  інвалідів  праці  і
пенсіонерів  за  віком,  працевлаштування  інвалідів,  створення  касової  громадської
допомоги. З часом реорганізовані у відділи.
Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1955 р. № 142 і рішенням
виконавчого  комітету  Харківської  обласної  ради депутатів  трудящих від 22 лютого
1955 р. № 171 Ізюмський районний відділ соціального забезпечення був ліквідований.
Його функції передані Ізюмському міському відділу соціального забезпечення.
Згідно  з  Указом  Президії  Верховної  ради  УРСР  від  30  грудня  1962  р.  „Про
реорганізацію  і  укрупнення  сільських  районів  Харківської  області”,  15  відділів
соцзабезпечення припинили діяльність, передавши свої функції відділам укрупнених
районів.
З початку 1965 р., на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р.
і аналогічного Указу від 8 грудня 1966 р. „Про створення нових районів УРСР”, на
території  Харківської  області  створено 12 районів,  що були ліквідовані   раніше.  В
складі їх виконкомів створені відділи соціального забезпечення.

Накази по відділах соціального забезпечення (ф.Р-4980, ф.Р-5224, ф.Р-5965,         ф.Р-
6002).  Протоколи комісій  з  призначення пенсій  інвалідам,  учасникам Великої  Вітчизняної
війни, військовослужбовцям (ф.Р-3801, ф.Р-4793, ф.Р-4980, ф.Р-5111, ф.Р-5224). Протоколи
лікарських  трудових  експертних  комісій  (ф.Р-3801,  ф.Р-4793,  ф.Р-5224).  Протоколи
виробничих  нарад  працівників  відділів  соціального  забезпечення  (ф.Р-6193),   протоколи
конференцій працівників відділів соціального забезпечення, що ліквідують неписьменність
серед  населення,  протоколи  екзаменаційної  комісії  „Лікбез”  (ф.Р-3801),  районного  зльоту
колгоспних кас Липецького району (ф.Р-3801), нарад Липецької районної організації  бюро
колгоспних кас взаємодопомоги, засідань правлінь кас взаємодопомоги у колгоспах району
(ф.Р-3801). Плани роботи відділів соціального забезпечення.  Річні звіти районних відділів
соціального забезпечення про діяльність. Звіти Липецького відділу соціального забезпечення
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про діяльність пунктів і шкіл з ліквідації неписьменності серед населення (ф.Р-3801). Річні
статистичні і бухгалтерські звіти відділів соціального забезпечення. Акти ревізій, перевірок
діяльності  відділів  соціального  забезпечення.  Матеріали  про  роботу  рад  соціального
забезпечення  колгоспників  (ф.Р-5965,  ф.Р-6167),  про  хід  виконання  соціалістичних
зобов'язань,  про  кількість  родин  Героїв  Радянського  Союзу  у  Золочівському  районі  (ф.Р-
6193), про діяльність профспілкової організації (ф.Р-6193), Харківської обласної колгоспної
каси (ф.Р-3801), окружного правління „Геть неписьменність” (ф.Р-3801). Штатні розклади і
кошториси витрат відділів соціального забезпечення. Особові справи, списки пенсіонерів і
червоноармійців, які одержують пенсію (ф.Р-3801).

Барвінківський, ф.Р-5224, 185 од. зб., 1943–1966 рр.
Богодухівський, ф.Р-4969, 9 од. зб., 1945–1948 рр.
Борівський, ф.Р-5733, 50 од. зб., 1943–1962 рр.
Валківський, ф.Р-5111, 11 од. зб., 1943–1948 рр.
Вовчанський, ф.Р-5582, 118 од. зб., 1943–1958 рр.
Дергачівський, ф.Р-4793, 177 од. зб., 1943–1973 рр.
Зміївський, ф.Р-6170, 85 од. зб., 1943–1975 рр.
Золочівський, ф.Р-6193, 138 од. зб., 1943–1975 рр.
Ізюмський міський, ф.Р-5047, 27 од. зб., 1943–1948 рр.
Ізюмський районний, ф.Р-5048, 10 од. зб., 1937–1940, 1943–1944 рр.
Кегічівський, ф.Р-6167, 151 од. зб., 1943–1975 рр.
Липецький, ф.Р-3801, 719 од. зб., 1926–1948 рр.
Лозівський, ф.Р-5893, 28 од. зб., 1943–1966 рр.
Олексіївський, ф.Р-4980, 234 од. зб., 1943–1968 рр.
Старосалтівський, ф.Р-5086, 44 од. зб., 1944-1963 рр.
Харківський, ф.Р-6002, 71 од. зб., 1950–1962 рр.
Чугуївський, ф.Р-5965, 147 од. зб., 1943–1968 рр.
Шевченківський, ф.Р-5961, 52 од. зб., 1943–1962 рр.

Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Харківської обласної ради
депутатів трудящих

Ф. Р-5401, 1392 од. зб., 1943–1962 рр. Описи.

Створений  у  квітні  1932  р.  при  організаційному  комітеті  Харківської  області,  з  3
серпня  1932  р.  підпорядковувався  Харківському  облвиконкому.  Основні  функції:
надання  державної  допомоги  багатодітним  матерям,  держзабезпечення  і  побутове
облаштування родин військовослужбовців.

Накази, вказівки, циркуляри Народного комісаріату соціального забезпечення УРСР,
Харківської обласної ради депутатів трудящих з питань соціального забезпечення населення.
Протоколи нарад голів лікарсько-трудових експертних комісій районів Харківської області та
їх  атестації,  обласних  нарад  працівників  соціального  забезпечення.  Плани роботи  відділу
соціального забезпечення, розвитку мережі соціальних установ. Звіти відділу про діяльність
обласного, міських і районних відділів соціального забезпечення і підвідомчих їм установ,
про  роботу  з  кадрами  та  їх  чисельність.  Статистичні  зведені  звіти  відділу  соціального
забезпечення про надання матеріальної і медичної допомоги інвалідам, їх обслуговування,
навчання,  перекваліфікацію і  працевлаштування.  Статут каси взаємодопомоги пенсіонерів.
Положення про будинки інвалідів. Матеріали про хід соціалістичного змагання працівників
системи  соціального  забезпечення  Харківської,  Полтавської,  Дніпропетровської  областей
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(1949),  розвиток  підсобних  господарств  у  будинках  інвалідів,  їх  матеріально-технічне
обслуговування,  про  травматизм  і  професійні  хвороби  на  підприємствах  м.  Харків,  про
діяльність лікарсько-трудових експертних комісій, обстеження районних відділів соціального
забезпечення,  будинків  інвалідів,  інтернатів,  про  діяльність  кас  взаємної  допомоги
колгоспників. Відомості Всесоюзного перепису промисловості по Харківській області (1943),
про  збитки,  заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками закладам  мережі  соціального
забезпечення області (1943–1944). Штатні розклади і кошториси витрат обласного і районних
відділів  соціального  забезпечення,  будинків  інвалідів.  Списки  установ  системи  органів
соціального  забезпечення,  акти  приймання-передачі  справ  та  майна  відділу  державного
забезпечення  і  побутового  забезпечення  військовослужбовців  Харківського  обласного
виконавчого комітету Харківському обласному відділу соціального забезпечення (1946), про
ліквідацію  міських  відділів  соціального  забезпечення  (1955).  Листування  з  партійними,
адміністративними  і  громадськими  установами  з  питань  соціального  забезпечення,
фінансування, працевлаштування інвалідів.

Відділи соціального забезпечення міського і районних виконавчих комітетів Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів м. Харків

4  фонди, 3405 од. зб., 1920–1922 рр. Описи.

Відділ  соціального  забезпечення  міського  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,
селянських  і  червоноармійських  депутатів  створений  6  лютого  1919  р.  згідно  з
інструкцією  Народного  комісаріату  соціального  забезпечення.  Припиняв  діяльність
під час денікінської окупації м. Харків з червня до грудня 1919 р. У травні 1923 р.
перейменований в інспекцію, а з 2 вересня 1930 р. – знову у відділ. Районні відділи
соціального  забезпечення  утворені  разом  з  організацією  районних  виконавчих
комітетів Харкова 21 грудня 1919 р. – 5 січня 1920 р. як самостійні установи. Мали
такі  підвідділи:  загальний,  пенсій  та  допомоги,  червоноармійського  пайка  та
соціальної  допомоги.  Ліквідовані  на підставі  Постанови Харківського  губернського
відділу соціального забезпечення від 2 травня 1922 р.

Циркуляри, вказівки, постанови губернського відділу соціального забезпечення (ф.Р-
163). Протоколи засідань колегій Харківського губернського та районних відділів соціального
забезпечення м. Харків (ф.Р-164). Річні звіти про діяльність районних відділів соціального
забезпечення,  їх  фінансові  і  статистичні  звіти.  Кошториси  витрат  (ф.Р-162,  ф.Р-164).
Документи про надання матеріальної допомоги особам, постраждалим від денікінців (ф.Р-
163), про надання матеріальної допомоги родинам червоноармійців       (ф.Р-163), отримання
пенсій,  пайків,  діяльності районних відділів соціального забезпечення, Харківської міської
інспектури соціального забезпечення (ф.Р-161). Акти реквізиції майна та відомості про його
розподіл  (ф.Р-163).  Списки  службовців  районних  відділів  соціального  забезпечення,
пенсіонерів,  родин  червоноармійців  та  інвалідів        (ф.Р-163,  ф.Р-164).  Листування  з
партійними,  адміністративними  та  господарськими  установами  з  питань  соціального
забезпечення та допомоги трудящим, проведення Тижня допомоги родинам червоноармійців
(ф.Р-164).

Харківський міський відділ, ф.Р-161, 3161 од. зб., 1920–1922 рр.
Районні відділи м. Харків:
Іваново-Лисогірський, ф.Р-162, 78 од. зб., 1920–1922 рр.
Основ’яно-Холодногірський, ф.Р-163. 54 од. зб., 1920–1921 рр.
Петінсько-Журавлівський, ф.Р-164, 112 од. зб., 1920–1922 рр.
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Відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів районних Рад депутатів
трудящих м. Харків

8  фондів, 620  од. зб., 1943–1975 рр. Описи.

Створені у 1920-1930 рр. у зв’язку з новим районуванням м. Харків.
Основні  функції:  призначення,  виплата  допомоги  і  пенсій,  організація
працевлаштування пенсіонерів, інвалідів, видача путівок. З 1 листопада 1946 р. згідно
з  Постановою  Ради  Міністрів  СРСР  від  13  серпня  1946  р.  відділи  соціального
забезпечення  і  відділи  державного  забезпечення   об’єднані  у  відділи  соціального
забезпечення виконкомів районних Рад депутатів трудящих.

Накази,  розпорядження,  інструкції  Міністерства  соціального  забезпечення  УРСР,
Харківського і районних виконавчих комітетів рад депутатів трудящих. Накази по відділах
(ф.Р-6302,  ф.Р-6306).  Плани  роботи  відділів  (ф.Р-6304,  ф.Р-6306,  ф.Р-6307).  Плани
працевлаштування  пенсіонерів  (ф.Р-6302,  ф.Р-6304).  Плани  боротьби  з  дитячою
безпритульністю (ф.Р-6307). Річні звіти про роботу відділів. Бухгалтерські і фінансові звіти,
баланси. Статистичні звіти про чисельність пенсіонерів , видачу державної допомоги (ф.Р-
6306, ф.Р-6307). Штатні розклади відділів. Протоколи виробничих нарад працівників відділів
(ф.Р-6304,  ф.Р-6306,  ф.Р-6307).  Протоколи  засідань  громадської  ради  соціального
забезпечення  Дзержинського  району  (ф.Р-6307,  1966–1969).  Документи  про   діяльність
профспілкового комітету (ф.Р-6307, 1963–1970).

Дзержинський, ф.Р-6307, 68 од. зб., 1944–1975 рр.
Жовтневий, Ф, Р-6305, 9 од. зб., 1944–1953 рр.
Київський, Ф, Р-6304, 168 од. зб., 1943–1960 рр.
Комінтернівський, ф.Р-6306, 113 од. зб., 1943–1962 рр.
Московський, ф.Р-6303, 63 од. зб., 1944–1965 рр.
Орджонікідзевський, ф.Р-6300, 3 од. зб., 1944–1946 рр.
Червонобаварський, ф.Р-6301, 6 од. зб., 1943–1945 рр.
Червонозаводський, ф.Р-6302, 190 од. зб., 1945–1949 рр.

Комісії допомоги голодуючим

3  фонди. 94 од. зб., 1921-1923 рр. Описи.

Утворені  на підставі  Постанови ВУЦВК від 17 серпня 1921 р.  з метою організації
допомоги  голодуючим  та  мобілізації  громадської  ініціативи  у  збиранні  коштів,
матеріальних  коштовностей,  розподілу  їх  між  голодуючим  населенням.  Діяли  при
виконкомах. Ліквідовані 1 листопада 1922 р.  на підставі  Постанови  ВУЦВК від 18
жовтня 1922 р. про розпуск комісій допомоги голодуючим. 

Циркуляри,  інструкції,  обіжники  Раднаркому  УСРР,  Центральної,  Харківської
губернської,  міської  комісій  допомоги  голодуючим.  Протоколи  засідань  Центральної  і
губернської  комісій  допомоги  голодуючим дітям (ф.Р-197,  1921),  міської  комісії  допомоги
голодуючим  дітям  (ф.Р-173,  1922),  засідань  правління  видавництва  „Допомога”  (ф.Р-197,
1922), правління кооперативу „Допомога голодуючим” (ф.Р-197, 1922). Звіти про  діяльність
(ф.Р-197, 1921, 1922). Відомості обстеження установ з питань надання допомоги голодуючим
дітям,  про  постачання  продуктів  дитячим  будинкам,  отримання  грошей  і  продуктів  від
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населення і установ (ф.Р-197). Доповіді губернської і повітових комісій про роботу (ф.Р-197,
1921).  Списки  членів  кооперативу  „Допомога  голодуючим”  (ф.Р-197,  1922).  Кошториси
витрат комісій (ф.Р-197, 1921). Заяви і посвідчення робітників комісій (ф.Р-173). Листування
з установами і підприємствами з питань діяльності.

Харківська губернська, ф.Р-197, 65 од. зб., 1921-1922 рр.
Харківська міська, ф.Р-173, 18 од. зб., 1922 р.
Харківська повітова, ф.Р-4996, 11 од. зб. 11, 1921-1923 рр.

Трійки  для боротьби  з  наслідками голоду  при Харківському  губернському  та
Валківському  повітовому  виконавчих  комітетах  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів

2  фонди, 61 од. зб., 1922-1923 рр. Описи.

Губернська трійка створена 1 листопада 1922 р. на підставі Постанови ВУЦВК від 18
жовтня      1922 р. Ліквідовані:  губернська 5 серпня 1923 р. згідно з  Постановою
ВУЦВК від 1 серпня  1923 р.,  повітова  – в  березні  1923 р.  у  зв’язку  з  ліквідацією
повітів.

Протоколи засідань губернської трійки. Звіти, доповіді про діяльність губернської та
повітових  трійок.  Акти  обстеження  дитячих  установ.  Відомості  про  постачання  дитячих
будинків продуктами, одягом, про боротьбу з безпритульністю, збір коштів для голодуючих
(ф.Р-198). Списки дітей, які перебувають в дитячих будинках, нетрудового елементу, кустарів
повіту (ф.Р-1834, 1923).

Харківська губернська, ф.Р-198, 57 од. зб., 1922-1923 рр.
Валківська повітова, ф.Р-1834, 4 од. зб., 1923 р.

Уповноважений  у  боротьбі  з  наслідками голоду  при  Харківському  окружному
виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф Р-4995, 9 од. зб., 1922-1923 рр. Описи.

Згідно з Положенням про місцеві комісії Центральної комісії  боротьби з наслідками
голоду  №680  за  1922  р.  при  виконавчих  комітетах  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських  депутатів  неврожайних  губерній  з  1  листопада1922  р.  виникли
комісії  допомоги  голодуючим.  У  врожайних  місцевостях  функції  комісії  передані
Уповноваженим у боротьбі  з наслідками голоду. Ліквідований згідно з Постановою
ВУЦВК від 1 серпня 1923 р. № 432. 

Інструкції,  постанови,  циркуляри  ВУЦВК  (1921).  Протоколи  засідань  губернської
комісії допомоги голодуючим (1922). Зведення волосних комісій про продукти і кошти, здані
населенням  на  підтримку  голодуючих  (1921,  1922).  Листування  з  установами  і
підприємствами про діяльність з надання допомоги голодуючим.
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Управління  Уповноваженого  комітету  допомоги  хворим  і  пораненим
червоноармійцям при ВУЦВК по Харківській і Полтавській губерніях

Ф. Р-4432, 1 од. зб., 1920 р. Опис.

Дати створення і ліквідації не виявлено.

Листування  із  Всеукраїнським  революційним  комітетом,  губернськими  відділами
соціального забезпечення, продовольчим і земельним підвідділами про забезпечення одягом,
білизною  хворих  і  поранених  червоноармійців,  про  стан  госпіталів  та  з  інших  питань
діяльності управління.

Харківська губернська військова комісія допомоги інвалідам війни

Ф. Р-2694, 204 од. зб., 1922-1926 рр. Описи.

Створена 26 січня 1923 р.,  як губернська військова комісія  боротьби з наслідками
голоду на підставі наказу Командуючого військами України і Криму від 22 листопада
1922 р. Згідно з наказом  Командуючого збройними силами України і Криму від 18
серпня 1923 р.  №994 комісія перейменована в Губернську військову комісію допомоги
інвалідам війни. Дату ліквідації не виявлено.

Накази по управлінню Уповноваженого комітету допомоги голодуючим Харківського
округу  (1922).  Звіти  про  діяльність  комісії.  Протоколи  засідань  комісії  і  доповіді  про  її
діяльність,  червоноармійської  конференції  Харківського гарнізону (1923),  загальних зборів
педагогів,  вихователів  дитячого  будинку  ім.  8  Березня  (1922).  Відомості,  зведення  про
допомогу  інвалідам,  надання  допомоги  голодуючим,  безпритульним  дітям,  хворим,
пораненим і демобілізованим червоноармійцям, селянам у посівній кампанії, про організацію
шкіл і  будинків для інвалідів та безпритульних дітей. Матеріали діяльності  комісії  (1922),
Харківського  губернського  комітету  допомоги  хворим,  пораненим  і  демобілізованим
червоноармійцям  (1924-1926).  Списки  складу  військовослужбовців  і  червоноармійців
військових частин, що прибули із голодуючих губерній (1921). Реєстраційні листи місцевих
комісій допомоги голодуючим губернії (1922). Листування з установами і підприємствами з
питань діяльності.

Лікарсько-харчувальний  пункт  Харківської  губернської  комісії  допомоги
голодуючим Поволжя в м. Джамбейт Уральської губернії

Ф. Р-174, 11 од., 1922 р. Опис.

Дати створення і ліквідації пункту не виявлені.

Накази по пункту. Списки працівників пункту. Списки голодуючих дітей               м.
Джамбейт, громадян м. Джамбейт, яким зроблено протихолерні щеплення. Акти приймання
хліба, медикаментів. Первинні бухгалтерські документи пункту. Кошториси витрат на устрій
пункту. Листування з установами і організаціями з питань діяльності.
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Рада  захисту  дітей  Харківського  губернського  виконавчого  комітету  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-196, 58 од. зб., 1920-1922 рр. Опис.

Створена при відділі соціального забезпечення губвиконкому на підставі Положення
про ради захисту дітей, що було оприлюднене 14 березня 1919 р.
З 25 липня 1920 р. діяла безпосередньо при губвиконкомі. 
Об’єднувала  та  погоджувала  діяльність  відповідальних  установ  та  організацій
Харківщини у справі охорони здоров’я, харчування, постачання та виховання дітей.
Ліквідована згідно з Постановою ВУЦВК від 6 грудня 1922 р. про комісії допомоги
дітям.

Інструкції,  обіжники,  вказівки,  типові  положення  про  створення  і  діяльність  рад
захисту дітей (1920). Протоколи засідань Центральної Ради захисту дітей (1920-1923), нарад
шкільно-санітарних лікарів ради громадського харчування дітей при особливій губернській
продовольчій комісії (1920). Відомості і звіти про створення і діяльність дитячих установ, їх
обстеження,  постачання  продуктів  і  одягу,  про  евакуацію  дітей  Поволжя,  про  надання
допомоги  голодуючим.  Матеріали  проведення  „Тижня  захисту  дітей”  в  установах  і
організаціях  губернії  (звіти,  доповіді,  довідки).  Списки,  реєстраційні  картки  дітей,
евакуйованих із голодуючих місцевостей. Списки дитячих установ                м. Харків і
Сумського  повіту.  Підписні  листи,  списки,  відомості  про  кількість  отриманих  продуктів,
одягу,  грошей  для  голодуючих  дітей  Поволжя.  Анкети  шкіл,  дитячих  будинків,  їдалень  з
обстеження їх санітарно-технічного стану. Опитні листи з обстеження умов праці підлітків.
Кошториси  на  перевлаштування дитячих  будинків  (1922).  Листування  з  установами  і
організаціями з питань діяльності.

Комісія  допомоги дітям при Харківському губернському виконавчому комітеті
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-199, 28 од. зб., 1923-1924 рр. Опис.

Організована 10 вересня 1923 р. на підставі Постанови ВУЦВК від 10 серпня 1923 р.
про Положення Центральної комісії допомоги дітям при ВУЦВК та її місцеві органи
для  мобілізації  радянської  громадськості  на  боротьбу  з  дитячою  безпритульністю,
поліпшення побуту дитячих установ, здійснення форм громадської допомоги дітям та
реевакуацію їх до батьків. Ліквідована  1925 р. у зв’язку з ліквідацією губерній.

Протоколи засідань комісії та її бюро, щомісячні звіти про діяльність. Відомості про
рух дітей,  видачу допомоги,  надання допомоги дітям. Акти обстеження дитячих будинків.
Листування  з  установами  і  організаціями  з  питань  діяльності,  відомості  про  рух  дітей  у
дитячих установах. Особисті картки працівників комісії.
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Комісія  допомоги дітям при Ізюмському окружному виконавчому комітеті  Рад
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-5440, 10 од. зб., 1924-1925 рр. Опис.

Створена згідно з Постановою ВУЦВК від 10 серпня 1923 р. для боротьби з дитячою
бездоглядністю. Ліквідована на підставі  Постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 1 липня
1925 р. про нову структуру окрвиконкомів.

Інструкції,  обіжники,  циркуляри  губернської  комісії  допомоги  дітям,  президії
Харківської губернської комісії допомоги дітям, виконавчого бюро осередку „Друзі дітей”.
Протоколи засідань  Ізюмської  окружної  комісії  допомоги дітям,  бюро і  президії  осередку
„Друзі дітей” (1925). Плани і звіти про роботу окружної і районної комісії допомоги дітям
(1925). Акти обстеження районних і сільських комісій допомоги дітям (1925). Справи про
направлення дітей у дитячі будинки (1925). Листування з установами з фінансових питань,
проведення  оздоровчої  кампанії,  проведення  „Тижня  допомоги  матері-пролетарці”  (1925).
Документи  особового складу (1924-1925).

Комісія  допомоги  дітям  при  Олексіївському  районному  виконавчому  комітеті
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Ф. Р-4186, 4 од. зб., 1924-1925 рр. Опис.

Створена згідно з Постановою ВУЦВК і Ради Народних Комісарів УСРР від 10 серпня
1923 р. при виконавчому комітеті для мобілізації громадськості на боротьбу з дитячою
бездоглядністю. Дату ліквідації не виявлено.

Протоколи засідань районної і сільських комісій допомоги дітям (1925). Справи про
надання допомоги дітям і матерям (1924). Документи (протоколи засідань, обіжники) щодо
діяльності осередку “Друзі дітей” . Листування з установами з питань діяльності.

Будинок робітників-підлітків Центральної та губернської комісій допомоги дітям

Ф. Р-4040, 51 од. зб. 1924-1927 рр. Опис.

Утворений 3 листопада 1924 р. на підставі Постанови ВУЦВК від 10 серпня 1923 р.
для професійного навчання підлітків. Ліквідований 16 січня 1927 р.

Накази  з  особового  складу.  Плани  роботи  з  підлітками  (1926,  1927).  Протоколи
педагогічної  ради,  загальних  зборів  співробітників,  засідань  методичного  кабінету,  ради
будинку і шефського комітету. Кошториси витрат. Звіти, надіслані до відома про чисельність
підлітків-робітників,  працюючих  на  підприємствах  міста  (1925,  1926).  Листування  про
проведення  оздоровчої  кампанії  (1925-1926),  обстеження  роботи  будинку,  з  питань  його
діяльності. Документи з особового складу (1926, 1927). 
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Комісії  у  справах  неповнолітніх  правопорушників  при  інспектурах  народної
освіти виконкомів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

2  фонди, 124 од. зб., 1928-1935 рр. Описи.

Створені згідно з декретом Ради Народних Комісарів УСРР від 12 червня 1920 р. для
розгляду справ неповнолітніх правопорушників віком до 18 років. Ліквідовані у 1935
р.

Протоколи  нарад  працівників  Харківського  колектору  (ф.Р-1745,  1934).  Звіти  про
роботу  комісії  (ф.Р-1745,  1930-1935).  Шкільні  характеристики  неповнолітніх
правопорушників  (ф.Р-1745).  Справи  з  обвинувачення  неповнолітніх  правопорушників
(1928-1935).  Листування  з  управлінням міського  розшуку  за  1935 р.  та  відділом охорони
неповнолітніх при міському  суді, колонією правопорушників з питань діяльності комісій.

Харківська міська, ф.Р-1745, 83 од. зб., 1930-1935 рр.
Харківська районна, ф.Р-1076, 41 од. зб. 1928-1930 рр.

Харківське бюро професійного відбору підлітків до шкіл фабрично-заводського
учнівства Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР

Ф. Р-1557, 198 од. зб. 1933-1937 рр. Опис.

Утворене  при  Харківській  обласній  професійній  раді   1933  р.  для  професійного
відбору  підлітків  до  шкіл  фабрично-заводського  учнівства  за  завданням
Всеукраїнської  лабораторії  професійного  відбору  Інституту  праці.  Ліквідоване  на
підставі наказу Харківського обласного відділу охорони здоров’я від 16 лютого 1937 р.

Накази  про бюро (1934-1937).  Протоколи виробничих нарад,  відомості  про роботу.
Санітарні  журнали  медичного  огляду  підлітків.  Листування  зі  школами  фабрично-
заводського учнівства, установами з питань діяльності.

Дитячі  приймальники-розподільники  Управління  Міністерства  внутрішніх
справ УРСР по Харківській області

3  фонди, 279 од. зб., 1943-1955 рр. Описи.

Богодухівський  дитячий  приймальник-розподільник  утворений  9  вересня  1943  р.
згідно  з  наказом  Управління  Наркомату  внутрішніх  справ  УРСР  по  Харківській
області, Куп’янський – 20 липня 1943 р. згідно з наказом Управління від 9 липня 1943
р., Лозівський – 25 вересня 1944 р.
Основні функції: боротьба з дитячою безпритульністю і бездоглядністю. Ліквідовані
на підставі наказів начальника Управління Міністерства внутрішніх  справ УРСР по
Харківській області: Богодухівський і Куп’янський – 5 січня 1951 р., Лозівський – 6
липня 1955 р.

Розпорядження відділу  боротьби з дитячою безпритульністю МВС УРСР та УМВС по
Харківській  області.  Накази  по  приймальниках-розподільниках  (ф.Р-3952,  ф.Р-4001).
Виробничо-фінансові плани (ф.Р-4607, 1949-1950). Звіти про діяльність, баланси, кошториси
витрат.  Штатні  розклади  (ф.Р-4607,  1945-1952).  Акти  обстеження  діяльності  фінансових
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ревізій  (ф.Р-4607,  1946-1954).  Тематичні  плани  бесід  з  вихованцями  (ф.Р-4607,  1951).
Листування  з  УМВС  про  розшук  дітей  та  їх  батьків,  про  влаштування  на  роботу
неповнолітніх дітей. Документи з особового складу.

Богодухівський, ф.Р-4001, 50 од. зб., 1943-1950 рр.
Куп’янський, ф.Р-3952, 126 од. зб., 1943-1951 рр.
Лозівський, ф.Р-4607, 103 од. зб., 1944-1955 рр.

Помірківський  дитячий  будинок  Харківського  обласного  відділу  соціального
забезпечення

Ф. Р-6326, од. зб. 133, 1947-1968 рр. Опис.

Розпочав діяльність 1 квітня 1947 р. згідно з наказом  Харківського обласного відділу
соціального забезпечення від 1 квітня 1947 р. № 110, як дитячий будинок для дітей
інвалідів.  З  4  вересня  1958  р.  згідно  з  наказом  №122  Міністерства  соціального
забезпечення  УРСР був  перейменований  у  дитячий будинок.  Ліквідований у  липні
1968 р. згідно з наказом  Міністерства соціального забезпечення УРСР від 15 липня
1968 р .№122.

Накази,  обіжники  Міністерства  соціального  забезпечення  УРСР,  обласного  відділу
соціального забезпечення.  Накази по дитячому будинку (1948-1968).  Плани роботи (1964-
1967). Протоколи засідань педагогічних рад (1950-1968). Фінансові звіти (1953-1968). Річні
звіти  про  роботу  будинку  (1949-1967).  Статистичні  звіти  будинку  (1949-1968).  Штатні
розклади (1949-1968).

Відділ  державного  побутового  облаштування  родин  військовослужбовців
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих

Ф. Р-5402, 20 од. зб., 1943–1946 рр. Опис.

Відділ державного побутового облаштування родин військовослужбовців утворений
згідно з розпорядженням  Ради Народних Комісарів СРСР від 27 квітня 1943 р. №
8583 і розпорядженням Ради Народних Комісарів УРСР  від 12 травня 1943 р. № 28.
Розпочав свою роботу 25 травня 1943 р.       в  м. Куп’янськ,  пізніше у м. Харків.
Основні  функції:  забезпечення  родин  військовослужбовців  пенсіями,  державною
допомогою,  їх  працевлаштування.  Ліквідований  20  вересня  1946  р.  в  зв’язку  з
передачею  своїх  функцій  обласному  відділу  соціального  забезпечення  згідно  з
рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих  від 10
вересня 1946 р. № 1397.

Накази  по  відділу  державного  побутового  облаштування.  Протоколи  нарад
працівників відділу. Акти обстеження районних відділів державного забезпечення. Звіти про
діяльність  відділу  і  підвідомчих  районних  відділів  державного  побутового  улаштування.
Звіти про проведення городньої компанії.  Штатні розклади відділу державного побутового
облаштування.  Документи  (відомості,  доповіді,  доповідні  записки)  про  діяльність  органів
державного  забезпечення  Харківської  області  та  відділу  державного  побутового
улаштування. Списки робітників міського і районних відділів побутового облаштування.
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Міський  і  районні  в  м.  Харків  відділи  державного  забезпечення  родин
військовослужбовців виконавчих комітетів Рад депутатів трудящих області

10  фондів, 400 од. зб., 1943–1947 рр. Описи.

Створені   1943  р.  Основні  функції:  призначення  і  виплата  допомоги  родинам
військовослужбовців,  їх  працевлаштування,  надання  матеріальної  допомоги.
Ліквідовані згідно з Постановою  Ради Міністрів СРСР від 13 серпня 1946 р. № 1795.

Розпорядження,  постанови,  інструкції  Народного  комісаріату  державного
забезпечення УРСР, Міністерства  соціального забезпечення  УРСР, Управління  державного
забезпечення  родин  військовослужбовців,  Харківського  обласного  виконавчого  комітету,
обласного і міського відділів державного забезпечення. Накази по відділах (ф.Р-6291, Ф.Р-
6292, ф.Р-6294, ф.Р-6297, ф.Р-6298, ф.Р-6299). Плани робіт відділів (ф.Р-6290, ф.Р-6296, ф.Р-
6297, ф.Р-6298). Протоколи призначення пенсій і допомоги родинам військовослужбовців і
протоколи виробничих нарад (Ф.Р-6290,         ф.Р-6293). Річні фінансові і бухгалтерські звіти
про діяльність, баланси. Звіти про діяльність відділів. Штатні розклади і кошториси витрат.
Списки робітників відділів      (ф.Р-6298) списки демобілізованих із Червоної Армії (ф.Р-
6293), списки виплат допомоги родинам військовослужбовців (ф.Р-6291, ф.Р-6292, ф.Р-6293).
Документи з особового складу (ф.Р-6290).

Харківський міський, ф.Р-6296, 59 од. зб., 1943–1946 рр.
Дзержинський районний, ф.Р-6295, 19 од. зб. , 1945 р.
Жовтневий районний, ф.Р-6299, 26 од. зб., 1943–1946 рр.
Кагановичський районний, ф.Р-6293, 80 од. зб., 1943–1947 рр.
Комінтернівський районний, ф.Р-6290, 37 од. зб., 1943 р.
Ленінський районний, ф.Р-6292,  62 од. зб., 1943–1946 рр.
Орджонікідзевський районний, ф.Р-6291, 38 од. зб., 1943–1944 рр.
Сталінський районний, ф.Р-6298, 45 од. зб., 1943–1946 рр.
Червонобаварськой районний, ф.Р-6297, 31 од. зб., 1943–1946 рр.
Червонозаводський районний, ф.Р-6294, 40 од. зб., 1943–1946 рр.

Харківська  губернська  контора  державного  страхування  і  Старовірівське
районне агентство державного страхування Харківської губернії (ОАФ)

Ф. Р-4179, 225 од. зб., 1922–1926 рр. Опис.

Харківська  губернська  контора  державного  страхування  утворена  на  підставі
Постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 28 листопада 1922 р. Ліквідована 15
липня 1924 р.

Циркуляри,  інструкції,  вказівки  Народного  комісаріату  соціального  забезпечення
УСРР,  Всеукраїнського  і  Головного  управлінь  державного  страхування,  Харківського
губернського виконавчого комітету. Оголошення, постанови повітових виконавчих комітетів
Рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських  депутатів  Харківської  губернії  про
державне  страхування.  Накази  по  конторі  (1923).  Річні  звіти  про  діяльність  контори  і
страхових  кас  Харківської  губернії.  Штатні  розклади  контори.  Інформації,  відомості  про
діяльність губернської контори державного страхування і її підвідомчих установ. Листування
з  партійними,  адміністративними  установами,  з  агентами  держстраху  повітових  дільниць
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Харківської  губернії.  Документи  про  діяльність  Старовірівського  районної  агенції
Державного страхування.

Ізюмська  окружна  контора  державного  страхування  і  агент  державного
страхування Андріївської дільниці Ізюмського округу

Ф. Р-862, 7 од. зб., 1925, 1927–1928 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації не виявлені.

Циркуляри,  вказівки,  розпорядження  Народного  комісаріату  фінансів  УСРР,
Управління  державного  страхування  УСРР,  Ізюмської  окружної  контори  державного
страхування. Протоколи засідань комісії для розподілу пільг населенню Ізюмського округу по
державному  страхуванню.  Звіти  агентів  про  діяльність  по  дільницях  округу.  Матеріали
(списки,  відомості,  інформації)  проведення  окладного  страхування  по  округу.  Списки
громадян округу, які мають пільги по державному страхуванню. Листування з партійними і
господарськими органами, установами і організаціями з питань діяльності.

Районні агенції державного страхування Харківського округу (ОАФ)

Ф. Р-1709, 76 од. зб., 1925–1928 рр., Описи

Створені в березні 1923 р. Дата ліквідації не виявлена.

Циркуляри,  вказівки,  інструкції  Народного  комісаріату  фінансів  УСРР,
Всеукраїнського  правління  і  окружної  контори  державного  страхування,  Харківського
окружного  виконкому.  Протоколи  загальних  зборів  мешканців  Ново-Семенівського,
Раковського  земельних  товариств  Харківського  округу  з  питань  обов’язкового  окладного
страхування  (1927).  Статистичні  таблиці  зведень  про  отримання  страхових  внесків  по
обов’язковому  державному  страхуванню.  Фінансові  звіти  агентів  держстраху  про  роботу.
Відомості про перевірку діяльності і надходження страхових внесків по Липецькій (1927–
1928) і Зміївській (1927–1928) дільницях. Списки платників обов’язкового окладного податку
населення Липецького та Зміївського районів.

Управління державного страхування Харківської області Головного управління
державного страхування Міністерства фінансів УРСР

Ф. Р-5918, 457 од. зб., 1943–1968 рр. Описи.

Створено в 1932 р. З 17 липня 1958 р. згідно з наказом № 52 Міністерства фінансів
УРСР  облдержстрах  підпорядковується  Головному  управлінню  державного
страхування  УРСР.  Основні  функції:  організація  роботи  з  проведення  державного
страхування  в  області,  керівництво  роботою  підвідомчих  установ,  ліквідація
страхових збитків, організація і ведення рекламної кампанії серед населення області.

Циркуляри, вказівки, інструкції Укрдержстраху, Міністерства фінансів УРСР. Накази
по  облдержстраху.  Плани  проведення  державного  страхування  по  Харківській  області,
отримання  платежів,  плани  і  роботи  відділів  облдержстраху.  Плани  з  праці.  Статистичні
звіти,  бухгалтерські  звіти  про  діяльність  облдержстраху.  Протоколи  виробничих  нарад
облдержстраху (1959, 1968). Штатні розклади і кошториси витрат облдержстраху. Інформації
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та відомості про діяльність облдержстраху, про надходження страхових платежів по області
(1959).  Соціалістичні  зобов’язання  страхових  працівників  Харківської  області.  Документи
щодо діяльності профспілкового комітету облдержстраху.

Харківське міське управління державного страхування

Ф. Р-4656, 238 од. зб., 1943–1973 рр. Описи.

Створено в квітні 1934 р. Підпорядковувалось Харківському обласному управлінню
Державного  страхування  Міністерства  фінансів  УРСР.  Основні  функції:  ліквідація
збитків  по  страхуванню,  особисте  страхування  трудящих,  виплата  страхових  сум.
Ліквідоване в серпні  1954 р.  згідно з  наказом Міністерства  фінансів  СРСР  від 26
березня  1969  р.  №  44  та  наказом  начальника  Харківського  обласного  управління
державного страхування  від 10 квітня 1969 р. № 74.

Вказівки,  інструкції,  розпорядження  Народного  комісаріату  фінансів  УРСР,
Міністерства  фінансів  УРСР,  Управління  державного  страхування  УРСР,  Харківського
обласного виконкому. Накази по управлінню. Протоколи загальноміських нарад управління.
Плани  роботи  управління.  Річні  бухгалтерські  звіти,  кошториси  витрат,  штатні  розклади,
зведення  про  отримання  страхових  платежів.  Звіти  про  роботу  управління  та  агентів.
Статистичні  звіти  про  роботу  з  кадрами,  про  виконання  планів  державного  страхування.
Матеріали  з  проведення  виробничих  нарад,  проведення  громадського  огляду  роботи  з
державного страхування, обстеження діяльності органів державного страхування. Документи
про участь працівників у соціалістичному змаганні, про впровадження наукової організації
праці,  нагородження  працівників  значками  „Відмінник  фінансової  роботи”  та  Почесними
грамотами. Відомості про діяльність профспілкового комітету. Листування з державними і
партійними органами, підприємствами і установами з питань діяльності.

Куп’янський  районний  відділ  Управління  державного  страхування  в
Харківській області 

Ф.Р-3583, 1 од. зб., 1935 – 1936 рр. Опис.

Дати створення та ліквідації не виявлені.

Накази,  циркуляри  та  інструкції  Управління  державного  страхування  Харківської
області та УСРР про поширення колективного страхування.

Інспекція державного страхування по Борівському району Харківської області

Ф. Р-5131, 19 од. зб., 1943–1948 рр. Опис.

Створена  згідно  з  Постановою  Раднаркому  УРСР  від  31  березня  1943  р.  №  88  і
Постановою Харківської обласної ради депутатів трудящих від 16 квітня 1943 р. № 96.
Основні функції: страхування майна і будівель, громадян Борівського району області.

Вказівки, інструкції,  розпорядження Обласного управління державного страхування.
Плани  виконання  державного  страхування  по  району  (1947).  Річні  бухгалтерські  звіти
інспекції.
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Бюро  соціального  страхування  Харківського  губернського  відділу  праці
(Губсоцстрах) і його районні каси (ОАФ)

Ф. Р-188, 250 од. зб., 1922–1925 рр. Опис.

Харківське губернське управління соціального страхування засноване у лютому 1922
р.  згідно  з  Декретом  Раднаркому  РФСР  від  31  жовтня  1918  р.  про  соціальне
страхування. Керувало роботою кас соціального страхування і страховими пунктами
Харківської губернії. До липня 1924 р. займалося також стягненням страхових внесків
з приватних власників на території м. Харків; з липня 1924 р. ця функція губсоцстраху
перейшла  до  Харківської  міської  каси  соціального  страхування.  До  кінця  1924  р.
губсоцстрах призначав пенсії  застрахованим та їх родинам.  На початку 1925 р.  він
лише  затверджував  пенсії,  а  її  призначення  було  передано  касам  соціального
страхування.  З  1  березня  1925  р.  губернське  управління  соціального  страхування
реорганізовано  в  губернське  бюро,  яке  лише  керувало  і  контролювало  роботу  кас
соціального страхування. Ліквідоване 1 травня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губернії.

Циркуляри,  вказівки,  інструкції  Народних  комісаріатів  праці  і  соціального
забезпечення  СРСР,  Харківської  губернської  каси  соціального  страхування.  Накази,
інструкції, циркуляри Харківського губернського управління соціального страхування, наказ
Харківського губернського відділу робітничо-селянської інспекції  по наслідках обстеження
діяльності  губсоцстраху  (1924).  Протоколи  і  витяги  з  протоколів  засідань  Харківського
губернського  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,  селянських  і  червоноармійських
депутатів,  Харківської  губернської  ради  професійних  спілок  і  підвідділу  робітничої
медицини  Харківського  губернського  відділу  охорони  здоров’я,  засідань  правління
Харківського окружного кооперативного об’єднання інвалідів, комітетів районних страхових
кас, комісій для отримання страхових внесків Харківської контори Державного страхування.
Плани  роботи  правління  Харківського  губернського  кооперативного  об’єднання  інвалідів.
Річні  фінансові  звіти  бюро  і  підвідомчих  кас,  звіти  про  діяльність  губсоцстраху.  Штатні
розклади  губсоцстраху.  Матеріали  про  діяльність  Харківської  загальноміської  каси
соціального страхування, районних кас соціального страхування і страхових пунктів. Списки
застрахованих  підприємств,  установ  та  їх  робітників  по  Харківській  губернії,  списки
службовців  губсоцстраху,  пенсіонерів  по  округах,  пенсіонерів  у  будинках  інвалідів,
застрахованих  членів  районних  кас  соціального  страхування.  Листування  з  державними
установами,  професійними організаціями,  касами і пунктами соціального страхування про
облік страхувальників та збір страхових внесків.

Комітет другої районної каси соціального страхування, м. Харків

Ф. Р-167, 31 од. зб., 1922–1924 рр. Опис.

Комітети районних кас соціального страхування Харківської губернії засновані згідно
з  Постановою  пленуму  Харківської  губернської  ради  професійних  спілок  від  19
травня 1922 р. Перебували у віданні Губернського правління соціального страхування.
У квітні 1924 р. у Харкові на базі районних кас міста створена загальноміська каса
соціального  страхування  із  страховими  пунктами  на  великих  підприємствах  міста.
Комітети  кас  соціального  страхування  ліквідовані  на  підставі  Постанови  президії
Харківської  обласної  ради  професійних  спілок  від  28  вересня  1933  р.  у  зв’язку  з
передачею функцій соціального страхування професійним спілкам.
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Вказівки,  розпорядження,  інструкції  міського  управління  державного  страхування,
Харківської  окружної  каси  соціального  страхування.  Протоколи  нарад  працівників  каси
(1922). Річні бухгалтерські звіти і звіти про діяльність каси. Листування з господарськими і
партійними органами, підприємствами і установами з питань діяльності.

Харківська окружна каса соціального страхування

Ф. Р-1389, 39 од. зб., 1928–1930 р. Опис.

Створена  в  жовтні  1925  р.  Підпорядковувалась  відділу  соціального  страхування
Харківського  окрвиконкому.  Основні  функції:  призначення  пенсій  інвалідам  праці,
надання лікарської і грошової допомоги непрацездатним. Ліквідована наприкінці 1930
р. у зв’язку з ліквідацією округів.

Статистичні  звіти  про  роботу  каси.  Річний  бюджет  і  бухгалтерські  звіти  каси.
Відомості  про  захворювання  інвалідів  та  їх  курортне  обслуговування.  Листування  з
державними, партійними органами, установами і підприємствами з питань діяльності.

Харківська обласна каса соціального страхування

Ф. Р-1390, 165 од. зб., 1931–1933 рр. Опис.

Створена на базі Харківської міської каси соціального страхування під час виникнення
обласних  установ  у  березні-квітні  1932  р.  Підпорядковувалась  відділу  праці
Харківського  обласного  виконавчого  комітету  Рад  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів.
Основні  функції:  контроль  за  діяльністю районних  кас  і  пунктів  на  підприємствах
області, стягнення страхових внесків з підприємств, контроль за діяльністю будинків
відпочинку і санаторіїв. Ліквідована 28 вересня 1933 р. у зв’язку з передачею функцій
страхування професійним спілкам.

Розпорядження  по  районних  страхових  касах.  Річні  фінансові  звіти  підвідомчих
районних страхових кас. Анкети і відомості про штат районних страхових кас. Листування з
партійними органами, районними страховими касами, підприємствами і установами з питань
діяльності.

Харківська  обласна  каса  взаємного  страхування  і  взаємодопомоги  кооперації
інвалідів (Облінстрахкаса)

Ф. Р-5380, 33 од. зб., 1943–1952 рр. Опис.

Облінстрахкаса  розпочала  свою діяльність  23  серпня  1943  р.  В  її  підпорядкованні
знаходились  медичні  пункти  при  артілях  інвалідів  та  Климентіївський  будинок
відпочинку.  Основні  функції:  взаємне  страхування  і  взаємодопомога  кооперації
інвалідів,  сприяння  поліпшенню  їх  матеріального  і  культурно-побутового  стану,
керівництво  і  контроль  за  станом  охорони  праці,  техніки  безпеки  і  промислової
санітарії.
Згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1952 р. № 19651-р Харківська
облінстрахкаса  припинила  свою  діяльність,  об’єднавшись  з  Харківською
облпромстрахкасою.
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Бюджет Харківської обласної каси. Штатні розклади і кошториси витрат. Річні звіти
про діяльність Харківської обласної каси. Документи  з особового складу каси.

Харківська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги промислової
кооперації (Облпромстрахкаса)

Ф. Р-5379, 82 од. зб., 1943–1952 рр. Опис.

Облпромстрахкаса розпочала діяльність 28 серпня 1943 р. Основні функції: взаємне
страхування  членів  артілей  промислової  кооперації,  соціально-побутове  і  медичне
обслуговування,  контроль  за  станом  охорони  праці,  техніки  безпеки.  Згідно  з
Постановою  Ради  Міністрів  СРСР від  2  серпня     1952  р.  № 19651-р  Харківська
облпромстрахкаса  об’єднана з Харківською облінстрахкасою.

Циркуляри,  вказівки,  інструкції  президії  Укрпромсоюзкаси.  Звіти  про  діяльність
Харківської обласної каси. Інформації, відомості про стан охорони праці і техніки безпеки на
підприємствах Харківської області, підконтрольних касі. Бюджет Харківської обласної каси
та страхових рад Харківської обласної каси. Штатні розклади і кошториси витрат Харківської
обласної  каси  і  підвідомчих  установ.  Протоколи  нарад  активу  Харківської  обласної  каси
(1946).  Матеріали  7  з’їзду  уповноважених  Харківської  обласної  каси  (1952),  документи  з
особового складу.

Рада  кооперативного  страхування  членів  артілей  промислової  кооперації  і
кооперації  інвалідів  Харківської  області  (Облпромстрахрада)  і  каса
взаємодопомоги пенсіонерів при ній

Ф. Р-5381, 1048 од. зб., 1953–1960 рр. Опис.

Облпромстрахрада створена згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 2 серпня
1952 р.             № 19651-р у зв’язку з об’єднанням Харківських облпромстрахкаси і
облінстрахкаси  з  15  листопада  1952  р.  Основні  функції:  керівництво  місцевими
страховими  радами  артілей,  медичних  пунктів,  будинків  відпочинку  і  дитячих
установ. Ліквідована з 10 листопада 1960 р. згідно з Постановою    ЦК КП України і
Ради Міністрів УРСР від 11 листопада 1960 р. „Про промислову кооперацію”.
Каса  взаємодопомоги  створена  в  березні  1950  р.  згідно  з  вказівкою
„Укрпромсоюзкаси”. Основна функція – надання матеріальної допомоги пенсіонерам -
членам каси. Ліквідована разом з облпромстрахрадою в листопаді 1960 р.

Циркуляри, вказівки, інструкції Правління Центральної Ради промислової кооперації
УРСР, ради Укрпромстраху. Розпорядження по облпромстрахраді. Протоколи засідань активу,
ради і правління облпромстрахради, виробничих нарад облпромстрахради, звітних засідань
представників  артілей  облпромстрахради.  Зведені  бюджети  по  артілях  облпромстрахради.
Річні  звіти про діяльність  облпромстрахради і  підвідомчих установ.  Звіти про кадри,  про
діяльність інспекцій охорони праці,  техніки безпеки.  Штатні  розклади і  кошториси витрат
облпромстрахради  і  підвідомчих  установ.  Списки  працівників  системи,  особові  справи
робітників облпромстрахради. Відомості про стан охорони праці і техніки безпеки в артілях
області.  Статут ради кооперативного страхування членів  артілей  промислової  кооперації  і
кооперації  інвалідів  Харківської  області  (1960).  Угоди правлінь  артілей  і  страхових  рад з
питань техніки безпеки і санітарії. Листування з партійними, адміністративними установами
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про  оздоровлення  дітей,  інвалідів,  надання  матеріальної  допомоги,  працевлаштування,
поліпшення умов праці, технічний нагляд, про охорону праці.
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Розділ  21.  ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ,  МОЛОДІЖНІ,
ПРОФСПІЛКОВІ  ТВОРЧІ  ОРГАНІЗАЦІЇ,  ДОБРОВІЛЬНІ
ТОВАРИСТВА

- Харківський губернський комітет КП(б)У (губком, губпартком КП(Б)У)
- Повітові комітети КП(б)У (повіткоми КП(б)У)
- Окружні комітети КП(б)У (окружкоми КП(б)У)
- Харківські обласні комітети Комуністичної партії України (обкоми КПУ)
- Харківський міський комітет Комуністичної партії України (міськком КПУ)
- Міські комітети Комуністичної партії України Харківської області (міськкоми КПУ)
- Районні, промислові виробничі, сільські виробничі комітети КПУ Харківської області,  
   політвідділи і політчастини установ
- Партійні комітети первинних парторганізацій КП(б)У і КПУ з правами райкомів 
   (парткоми КП(б)У і КПУ)
- Партійні комітети первинних парторганізацій КП(б)У і КПУ та первинні парторганізації 
   (об’єднані архівні фонди)
- Харківський губернський комітет ЛКСМУ
- Повітові та окружні комітети ЛКСМУ
- Харківський обласний комітет ЛКСМУ
- Харківський промисловий обком ЛКСМУ
- Харківський сільський обком ЛКСМУ
- Промислово-виробничі та сільські виробничі комітети ЛКСМУ
- Районні і міські комітети ЛКСМУ
- Комітети ЛКСМУ первинних організацій з правами райкомів комсомолу
- Харківський рада робітничих професійних спілок
- Харківська губернська рада професійних спілок (губпрофрада)
- Харківська окружна рада професійних спілок (окрпрофрада) 
- Комісія з історії професійного руху при Харківський окружній раді професійних спілок 
   (Істпроф)
- Харківська міська рада професійних спілок (міськпрофрада)
- Харківська обласна рада професійних спілок (облпрофрада)
- Золочівська районна рада професійних спілок
- Костянтиноградське повітове бюро професійних спілок, м. Костянтиноград Полтавської 

губернії
- Красноградське окружне бюро професійних спілок
- Галузеві відділи, відділення та комітети професійних спілок Східної частини України
- Губернські відділи і уповноважені губернських відділів галузевих професійних спілок
- Повітовий відділ і повітові відділення галузевих професійних спілок
- Окружні відділення галузевих професійних спілок
- Харківський окружний комітет поштово-телеграфних службовців 
- Обласні комітети галузевих професійних спілок
- Районні комітети професійних спілок робітників державних установ, та просвіти, вищої 
   школи і наукових установ 
- Міські, групові, фабрично-заводські, місцеві, робітничі комітети галузевих професійних 
   спілок і професійні спілки 
- Дорожній відділ та дорожні комітети галузевих профспілок Південної та Донецької 
   залізниць 
- Харківське відділення Всеросійської спілки інженерів (ВСІ)
- Харківська обласна міжгалузева рада Всесоюзного  товариства “За оволодіння технікою” 
   (ТЗОТ)



- Харківська обласна рада Всесоюзного товариства винахідників (ВТВ)
- Харківська обласна рада Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (ВТВР)
- Харківська обласна рада наукових інженерно-технічних товариств (НІТТ)
- Харківська обласна рада науково-технічних товариств (НТТ)
- Харківське відділення Всесоюзного авіаційного наукового інженерно-технічного 
  товариства (АвіаВНІТТ)
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства будівельної індустрії 
   СРСР (НТТбудіндустрії)
- Харківське обласне правління Всесоюзного науково-технічного товариства (ВНТТ) 
   промисловості будівельних матеріалів
- Харківське обласне правління науково-технічного гірничого товариства (НТГТ)
- Харківське обласне правління Всесоюзного науково-технічного товариства енергетики і 
   електротехнічної промисловості
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства комунального 
   господарства і побутового обслуговування (НТТ КГ і ПО)
- Харківське міжобласне відділення Всесоюзного наукового інженерно-технічного 
   товариства легкої промисловості (ВНІТТлегпром)
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства машинобудівної 
   промисловості (НТТ Машпром)
- Харківське наукове медичне товариство (ХНМТ)
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства радіотехніки та 
   електрозв’язку ім. О.С. Попова
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства  сільського 
   господарства (НТТСГ)
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства (НТТ) харчової 
   промисловості
-Харківське  обласне  правління  Всесоюзного  хімічного  товариства  (ВХТ)
ім. Д.І Менделєєва
- Харківське обласне правління науково-технічного товариства (НТТ) чорної металургії
- Рада Харківської єврейської громади
- Харківський обласний комітет Всесоюзного товариства землеустрою трудящих євреїв 
   „ТЗЕТ”
- Товариства селянської взаємодопомоги
- Правління товариства “Змичка міста з селом” при Харківському Палаці Праці
-  Харківське товариство економії робочого часу (Ліга “ЧАС”)
-  Харківський губернський комітет Товариства сприяння жертвам інтервенції
- Окружні комітети Всеукраїнського Товариства сприяння жертвам інтервенції
- Ізюмське окружне відділення Товариства авіації і повітроплавання України і Криму 
   (ТАПУК)
- Бюро осередку Товариства сприяння обороні та авіаційно-хімічному будівництву 
   СРСР (ТСОАвіахім) при Народному комісаріаті праці УСРР
- Харківський міський комітет добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту 
   обласного комітету ДТСААФ
- Організації Всеукраїнського товариства “Друзі дітей”
- Організації Всеукраїнського товариства друзів автомобіля, трактора та доброї дороги 
   („Автодор”)
- Харківський обласний комітет товариства “Геть неписьменність”
- Харківський обласний комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції 
   (МОДР)
- Харківський обласний комітет Товариства Червоного Хреста УРСР (ТЧХ УРСР)
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- Золочівський районний комітет Товариства Червоного Хреста УСРР
- Харківська обласна організація Товариства «Знання»
- Харківське міжобласне відділення Українського театрального Товариства
- Харківське обласне відділення Спілки архітекторів Української РСР
- Харківська обласна організація Спілки композиторів України
- Харківське відділення Української республіканської філії Музичного фонду СРСР
- Харківська філія Спілки письменників України
- Харківське міжобласне відділення Української філії Літературного фонду СРСР
- Харківська організація Спілки художників УРСР
- Харківське обласне Товариство художників Української кооперативної Спілки 
   художників
- Харківський обласний відділ  Українського товариства глухих (УТОГ)
- Харківська обласна рада Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР)
- Районні товариства Харківської обласної кооперативної спілки мисливців і рибалок
- Харківське обласне товариство охорони пам’яток історії і культури
- Харківський обласний комітет захисту миру
- Листи з підписами громадян під Стокгольмською відозвою Постійного комітету 
   Всесвітнього конгресу прихильників миру
- Комісія сприяння Радянському комітетові захисту миру по Золочівському району 
   Харківської області
- Харківська міська координаційна рада науково-технічної творчості молоді (НТТМ)
- Госпрозрахунковий молодіжний центр “Еврика” при Київському районному комітеті 
   ЛКСМУ
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Розділ 21. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ, МОЛОДІЖНІ, ПРОФСПІЛКОВІ,
ТВОРЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДОБРОВІЛЬНІ ТОВАРИСТВА

Харківський губернський комітет КП(б)У (губком, губпартком КП(Б)У)

Ф. П-1, 1302 од. зб., 1919–1925 рр. Опис.

Створений в липні 1918 р. як Харківський міський комітет КП(б)У, але з функціями
губкому  партії.  Діяльність  губкому   КП(б)У  з  липня  1918  р.  до  2  січня  1919  р.
проходила  в  умовах  підпілля.  Він  здійснював  керівництво  партійною  роботою  в
губернії.
Припинив діяльність у жовтні 1925 р., у зв’язку з ліквідацією губернії; його апарат
увійшов до складу Харківського окружного комітету КП(б)У.

Директиви, циркулярні листи, телеграми, інструкції ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, губкому
КП(б)У,  стенограми  і  протоколи  губернських  партійних  конференцій,  пленумів,  засідань
бюро, президії губпарткому, конференцій, загальних зборів і засідань повітових і районних
партійних  комітетів.  Листування  губпарткому  з  ЦК  ВКП(б),  ЦК  КП(б)У,  окружкомами,
повітовими і  районними комітетами партії,  звіти,  доповіді про роботу партійних комітетів
серед жінок, національних меншин, а також на селі, в профспілках і  т. ін. Відомості про стан
організаційно -  партійної  роботи в повітах  і  районах губернії,  статистичні  звіти,  списки і
анкети кандидатів і членів партії,  заяви про вступ до партії  і  видачу партквитків. Анкети,
мандати і списки делегатів губернських і районних партконференцій, посвідчення, членські
квитки  комуністів.  Списки керівного складу губкому,  повітових і  районних парткомітетів,
слухачів  партійних  і  радянських  шкіл,  губернської  прокуратури,  відомості  і  списки
комуністів, що володіють українською і іноземними мовами.

Повітові комітети КП(б)У (повіткоми КП(б)У)

7 фондів, 67 од. зб., 1919–1923 рр. Описи.

Почали  утворюватися  у  1918  р.  Ліквідовані  у  квітні  1923  р.  згідно  з  Постановою
ВУЦВК про новий адміністративно-територіальний поділ України.

Телеграми,  листування повітових комітетів  КП(б)У з  губкомом партії  про партійне
будівництво,  розповсюдження  літератури,  організацію  осередків,  облік  членів  партії,
персональні  справи комуністів.  Протоколи загальних  партійних  зборів,  пленумів,  засідань
бюро  повітових  комітетів,  волосних  партконференцій,  загальних  зборів  партосередків,
конференцій  установ  та  організацій,  повітових  комісій  з  перегляду,  перевірки  і  чистки
парторганізацій, протоколи зборів з питань організації комосередків. Заяви, анкети громадян,
що поступають до КП(б)У. Партквитки, членські квитки співчуваючих КП(б)У, посвідчення.
Фінансові  документи.  Протоколи  засідань  волосних  Рад  селянських  депутатів  та  зборів
сільських мешканців.

Богодухівський, ф.П-29, 17 од. зб., 1919–1922 рр.
Вовчанський, ф.П-93, 30 од. зб., 1919–1923 рр.
Зміївський, ф.П-36, 6 од. зб., 1921–1922 рр.
Ізюмський, ф.П-18, 3 од. зб., 1923 р.
Костянтиноградський, ф.П-11651, 3 од. зб., 1920–1922 рр.
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Куп’янський, ф.П-419, 3 од. зб., 1919–1923 рр.
Слов’янський, ф.П-11046, 30 од. зб., 1921 р.

Окружні комітети КП(б)У (окружкоми КП(б)У)

5  фондів, 645 од. зб., 1923–1930 рр. Описи.

Створені  у  березні  1923  р.  Після  ліквідації  губерній  у  1925  р.  стали  центрами
партійної роботи на місцях, безпосередньо підпорядкувались ЦК КП(б)У.
Припинили діяльність: Богодухівський – у 1923 р. згідно з Постановою Харківського
губвиконкому від 25 вересня 1923 р. про перенесення адміністративного центру з м.
Богодухів до м. Охтирка; Красноградський – у 1925 р., решта – у жовтні 1930 р. у
зв’язку з ліквідацією округів. 

Циркуляри, директивні листи ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, губкому, окружкомів партії  з
питань  ідеологічної  і  організаційно-партійної  роботи,  господарського  будівництва.
Постанови  ЦКК ВКП(б)  про  партійців,  які  вибули  або  виключені  із  партії  та  їх  списки.
Протоколи  окружних  партійних  конференцій,  пленумів,  засідань  бюро  і  секретаріату
окружних комітетів партії, районних партійних конференцій, загальних районних і міських
партійних зборів, пленумів, засідань бюро райкомів, партійних зборів і засідань партійного
бюро первинних  парторганізацій  і  комосередків,  засідань  президій  окрвиконкомів,  колегії
жінвідділів, засідань комфракції  окрвиконкому і райвиконкомів,  окружних рад профспілок,
районних  жіночих  конференцій,  загальних  і  делегатських  зборів  жінок.  Звіти  про  роботу
райкомів  КП(б)У,  плани  роботи  окружкомів  і  райкомів  партії.  Списки  і  книги  видачі
партквитків і кандидатських карток, протоколи чисток парторганізацій районів, персональні
справи комуністів, які були притягнуті до кримінальної відповідальності, списки робітників,
які подали заяви про вступ до КП(б)У в день святкування 10-річчя Жовтневої революції.

Богодухівський, ф.П-30, 13 од. зб., 1923 р.
Ізюмський, ф.П-4, 119 од. зб., 1923–1930 рр.
Красноградський, ф.П-11652, 12 од. зб., 1923–1925 рр.
Куп’янський, ф.П-3, 380 од. зб., 1923–1930 рр.
Харківський, ф.П-5, 121 од. зб., 1924–1930 рр.

Харківські обласні комітети Комуністичної партії України (обкоми КПУ)

3  фонди, 45518 од. зб., 1932–1991 рр. Описи.

У зв’язку  зі  створенням у 1932 р.  Харківської  області,  3  липня 1932 р.  на першій
Харківській  обласній  партійній  конференції  був утворений обком КП(б)У (з  1952–
КПУ).
Відповідно до рішення листопадового пленуму ЦК КПРС 1962 р. в січні 1963 р. обком
було  розділено  на  промисловий  та  сільський  обкоми  КПУ.  25  листопада  1964  р.
відновлено єдиний обком КПУ, який припинив діяльність 25 вересня 1991 р. згідно з
Указом Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р.

Спільні постанови ЦК КПРС і РМ СРСР, ЦК Компартії України і РМ УРСР, директиви
ЦК  КПРС  і  ЦК  Компартії  України,  обкому  партії  з  питань  організаційно-партійної  і
ідеологічної  роботи,  розстановки  кадрів,  господарського  будівництва.  Стенограми  і
протоколи обласних і  об'єднаних обласних і  Харківських  міських партійних  конференцій,
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пленумів, засідань бюро обкому партії і секретаріату, партійного і партійно-господарського
активу з додатком матеріалів з питань, що розглядались (довідки, інформації, плани, графіки,
списки).  Анкети  і  списки  делегатів  обласних  партійних  конференцій.  Довідки,  зведення,
інформації  та  листування  з  райкомами  КПУ,  партійними  організаціями  про  роботу
підприємств, колгоспів, радгоспів, МТС, місцевої промисловості, науково-дослідних установ,
інститутів  і  т.  ін.  Стенограми  нарад  партійних  працівників,  керівників  підприємств,
організацій  і  установ  з  питань  розвитку  промисловості  і  сільськогосподарського
виробництва,  партійного,  радянського  і  культурного  будівництва.  Плани  роботи,  довідки,
інформації,  доповідні  записки  відділів  обкому  партії  з  питань  проведення  організаційно-
партійної,  пропагандистської,  агітаційно-масової  і  кадрової  роботи,  розвитку  транспорту,
закладів  гуманітарної  сфери і  т.  ін.  Статистичні  звіти  про  склад  керівних  кадрів,  списки
партійних,  радянських,  комсомольських,  профспілкових  працівників,  керівних  кадрів
промисловості, сільського господарства, науки, культури, освіти, медицини, друку народних
депутатів СРСР, УРСР, обраних у 1989 р. і біографічні дані про них, депутатів Харківської
обласної ради народних депутатів і їхні біографічні довідки, особові справи номенклатурних
працівників.  Рішення  КПК  при  ЦК  КПРС  і  секретаріату  ЦК  Компартії  України  щодо
особових  справ  комуністів.  Протоколи  обласної  комісії  з  «чистки»  партії,  акти  перевірки
партійних документів  комуністів  в області,  персональні  справи членів  партії.  Статистичні
звіти  про  склад  обласної,  міських  і  районних  парторганізацій.  Книги  обліку  партійних
квитків і кандидатських карток. Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули
з  партії.  Заяви  комуністів  про  повернення  їм  партквитків,  відомості  про  реабілітацію  в
партійному відношенні осіб, необґрунтовано репресованих у 1930-1940 рр., про комуністів,
що здали свої партквитки. Документи Харківської обласної комісії сприяння Надзвичайній
Державній  комісії  для  встановлення  і  розслідування  злодіянь  німецько-фашистських
загарбників і їх спільників, заподіяних ними збитків громадським організаціям, державним
підприємствам,  установам  СРСР  (загальні  відомості  з  обліку  злодіянь  і  примусового
вивезення радянських громадян у німецьке рабство, загальні  реєстри про нанесені  збитки
німецько-фашистськими  загарбниками підприємствам,  колгоспам,  радгоспам,  МТС,  МТМ,
НДІ, музеям, громадянам і т. ін., листування комісії). Документи (звіти, довідки, списки) про
діяльність  підпільних  партійних,  комсомольських  органів,  підпільних  партійних,
комсомольських, антифашистських організацій і груп, окремих патріотів, бойову діяльність
партизанських загонів і диверсійних груп (оп. 31, 122). Накази по університету марксизму-
ленінізму,  статистичні  звіти,  довідки,  відомості,  доповіді  про  його  діяльність,  протоколи
науково-методичної ради. Інформації про роботу курсів підвищення кваліфікації партійних і
радянських  працівників.  Накази  по курсах.  Розпорядження  по Будинку політичної  освіти.
Листи  і  заяви  трудящих,  довідки  про  результати  їхньої  перевірки,  листування  з  цього
питання. Штатні розклади і кошториси, акти перевірки фінансово-господарської діяльності
партійних комітетів, рахунки і відомості на виплату заробітної платні працівникам обкому і
Харківського  міськкому  партії.  Розпорядження  про  прийом,  звільнення  і  переміщення
технічного і господарського персоналу обкому, акти ревізійних комісій міськкомів і райкомів
партії. Книги наказів, промфінплани, фінансові звіти, відомості на виплату заробітної плати,
табелі виходу на роботу підсобних господарств «Березовка» і «Южный». Інвентаризаційні
відомості, акти та інші документи з обліку майна міськкомів і райкомів партії, ліквідованих у
зв’язку з припиненням діяльності Компартії України. 

Харківський, ф.П-2, 44156 од. зб., 1932–1991 рр.
Промисловий, ф.П-10924, 765 од. зб., 1963–1964 рр.
Сільський, ф.П-10923, 597 од. зб., 1963–1964 рр.
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Харківський міський комітет Комуністичної партії України (міськком КПУ)

Ф. П-69, 8512 од. зб., 1930–1990 рр. Описи.

Створений на першій міській партійній конференції 8-9 вересня 1930 р. До міськкому
партії  перейшли  функції  керівництва  міською  партійною  організацією  та
парторганізаціями  приміських  сільських  районів:  Харківського,  Люботинського,
Мереф’янського, Дергачівського, Вільшанського.
У  1937  р.  парторганізації  приміської  зони  були  виділені  зі  складу  міської
парторганізації.  В  період  розподілу  партійних  організацій  за  виробничою  ознакою
міськком КПУ ліквідований у січні 1963 р. Поновив роботу у грудні 1964 р.
Ліквідований  згідно  з  Постановою  XI Пленуму  Харківського  обкому  Компартії
України від 14 вересня 1990 р.

Протоколи і  стенограми міських партійних конференцій,  пленумів,  засідань  бюро і
секретаріату,  зборів  партійного  і  партійно-господарського  активу  і  матеріали  до  них,
об’єднаних постанов бюро міськкому КПУ і виконкому міськради. Листування з ЦК КПРС,
ЦК  Компартії  України,  міністерствами,  обкомом,  райкомами  партії  і  первинними
парторганізаціями  з  питань  партійного  будівництва,  розвитку  підприємств  промисловості,
будівництва,  транспорту,  надання  шефської  допомоги  селу,  ідеологічної  роботи.  Довідки
міськкому і його відділів, інформації районних і первинних парторганізацій про виконання
постанов вищих партійних органів і постанов міськкому, взятих на контроль. Стенограми і
протоколи  загальноміських  зборів  стахановців,  майстрів  промисловості  і  будівництва,
інтелігенції,  профспілкового  і  фізкультурного  активу,  робітників  прокуратури  і  міліції,
торгівлі  і  громадського  харчування,  культури,  вузів,  медпрацівників  і  т.  ін.;  протоколи
засідань  міських технічних,  науково-технічних  і  науково-практичних  конференцій.  Анкети
делегатів  міських  партконференцій.  Плани  роботи  відділів  міськкому  КПУ,  довідки,
інформації  відділів, бригад, комісій,  райкомів м. Харків та їх відділів з питань партійного
будівництва; стенограми нарад, підготовлених і проведених відділами міськкому. Пропозиції
райкомів партії  щодо кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР, Верховної  Ради УРСР,
обласної, міської районних Рад депутатів трудящих, характеристики на них. Загальні дані про
збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками установам і організаціям м. Харків.
Звіти,  довідки,  інформації  про  роботу  підприємств  промисловості,  транспорту,  зв’язку  і
будівництва. Листи і заяви трудящих, довідки про результати перевірки, листування з цього
питання. Списки комуністів             м. Харків, відібраних ЦК Компартії України для роботи
головами колгоспів  (1955) і  їх заяви з проханням направити на роботу в село.  Протоколи
партійних зборів і засідань партійного бюро парторганізації апарату міськкому. Рішення КПК
при  ЦК КПРС щодо  апеляцій  комуністів.  Протоколи  засідань  комісії,  анкети  перевірки  і
чистки  парторганізацій  приміської  зони;  справи  прийнятих  у  члени  КПРС  і  персональні
справи комуністів. Статистичні звіти про склад міської парторганізації; книги обліку видачі
парт  документів.  Особові  справи  номенклатурних  працівників  міськкому.  Накази,  звіти,
довідки, інформації про роботу Університету марксизму-ленінізму міськкому партії; особові
картки  слухачів,  картки  нарахування  зарплати  працівникам  і  викладацькому  складу
університету, інші фінансові документи.
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Міські  комітети Комуністичної  партії  України Харківської  області  (міськкоми
КПУ)

4  фонди, 19834 од. зб., 1920–1991 рр. Описи.

Створені:  Ізюмський – у 1939 р.,  Куп’янський – у 1946 р.,  Лозівський – у 1965 р.,
Чугуївський – у 1979 р.  
Керували діяльністю первинних парторганізацій міст і районів.
Припинили діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30 серпня
1991 р.

Протоколи партійних конференцій, пленумів, засідань бюро, міськкомів КПУ, зборів
партійно-господарського  активу  з  додатками матеріалів  по  питаннях,  що обговорювались.
Інформації,  довідки,  доповідні  записки про виконання рішень керівних партійних органів;
довідки  відділів,  інформації  первинних  парторганізацій  про виконання  рішень  міськкомів
партії, узятих на контроль. Анкети делегатів партійних конференцій. Статистичні звіти про
склад міських парторганізацій;  книги обліку і видачі  парт документів;  списки погашених
партдокументів  на  осіб,  які  вибули  з  партії;  особові  справи  прийнятих  в  члени  КПРС,
апеляційні справи комуністів. Кошториси, фінансові звіти; відомості на виплату заробітної
платні  і  картки особових рахунків;  розпорядження про прийом,  переміщення і  звільнення
технічного і господарського персоналу; акти ревізійних комісій.

Ізюмський, ф.П-19, 2064 од. зб., 1939–1991 рр.
Куп’янський, ф.П-1788, 12737 од. зб., 1946–1991 рр.
Лозівський, ф.П-81, 2622 од. зб., 1920–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Чугуївський, ф.П-78, 2411 од. зб., 1923–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.*

Районні,  промислові  виробничі,  сільські  виробничі комітети КПУ Харківської
області, політвідділи і політчастини установ

83  фонди, ,193091 од. зб., 1919–1991 рр. Описи.

Перші райкоми КП(б)У організовані в Харківської губернії в 1923 р. під час створення
районів; у   м. Харків райкоми КП(б)У створювались відповідно до районування міста.
В 1962–1964 рр. існували промислові виробничі та сільські виробничі комітети КПУ,
створені  замість  райкомів  КПУ.  Районні  комітети  КПУ  в  м.  Харків  та  області
остаточно припинили діяльність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від
30 серпня 1991 р.
Діяльність політвідділів воєнізованих установ та організацій простежується на протязі
1922–1925 рр.; 1933–1942 рр.; 1946–1991 рр.

Директиви  обкому  КПУ,  Політуправління  Міністерства  шляхів  сполучення  і
Політвідділу  Міністерства  Внутрішніх  справ  СРСР.  Протоколи  і  стенограми  районних
партійних  зборів  і  партійних  конференцій,  пленумів,  засідань  бюро,  зборів  партійно-
господарського активу, нарад секретарів парторганізацій і матеріали до них. Звіти, доповідні
записки,  інформації  райкомів  партії  та  політвідділів  про  виконання  рішень  керівних
партійних  органів.  Листування  з  ЦК  КПРС,  ЦК  Компартії  України,  губкомом,  обкомом,
міськкомом  і  іншими  партійними  комітетами.  Циркуляри  райкомів  партосередкам,

 У фонді є документи Лозівського райкому КПУ за 1920–1962 рр.
 У фонді є документи Чугуївського райкому КПУ за 1923–1979 рр.
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первинним  парторганізаціям,  накази,  постанови  і  розпорядження  політвідділів.  Анкети  і
списки  делегатів  райпартконференцій.  Звіти  про  роботу  відділів,  довідки  інструкторів,
інформації  первинних  парторганізацій,  протоколи  агітпромколегій,  делегатських  зборів,
комісій, протоколи партійних зборів і засідань партбюро, надіслані до відому. Списки членів
партії,  книги  обліку  видачі  партдокументів;  статистичні  звіти  про  склад  парторганізацій;
заяви  членів  партії  і  листування  щодо  них;  особові  справи  прийнятих  у  члени  КПРС  і
персональні справи комуністів. Фінансові документи.

Райкоми КПУ м. Харкова:
Дзержинський, ф.П-99, 8485 од. зб., 1932–1941, 1943–1991 рр.
Жовтневий, ф.П-58, 16515 од. зб., 1922–1941, 1943–1991 рр.
Залізничний, ф.П-27, 15 од. зб., 1937–1938 рр.
Київський, ф.П-23, 44072 од. зб., 1936–1941, 1943–1991 рр.
Комінтернівський, ф.П-24, 22290 од. зб., 1937–1941, 1943–1991 рр.
Ленінський, ф.П-20, 6911 од. зб., 1920–1941, 1943–1991 рр.
Московський, ф.П-25, 22938 од. зб., 1936–1941, 1943–1991 рр.
Орджонікідзевський, ф.П-26, 2963 од. зб., 1936–1941, 1943–1991 рр.
Первомайський, ф.П-21, 17 од. зб., 1925–1928 рр.
Петінсько-Журавлівський, ф.П-15, 153 од. зб., 1919–1930 рр.
Фрунзенський, ф.П-11277, 5762 од. зб., 1973–1991 рр.
Червонобаварський, ф.П-22, 2800 од. зб., 1936–1941, 1943–1959 рр.
Червонозаводський, ф.П-45, 5212 од. зб., 1924–1941, 1943–1991 рр.

Райкоми КПУ області

Балаклійський, ф.П-31, 9164 од. зб., 1938–1941, 1943–1991 рр.
Барвінківський, ф.П-83, 2018 од. зб., 1928–1941, 1943–1991 рр.
Білоколодязький, ф.П-61, 4 од. зб., 1923 р.
Близнюківський, ф.П-32, 1632 од. зб., 1928–1941, 1943–1991 рр.
Богодухівський, ф.П-80, 1953 од. зб., 1923–1941, 1943–1991 рр.
Борівський, ф.П-219, 1463 од. зб., 1941–1991 рр.
Валківський, ф.П-102, 1701 од. зб., 1924–1941, 1943–1991 рр.
Великобурлуцький, ф.П-33, 1770 од. зб., 1925–1941, 1943–1991 рр.
Вільхуватський, ф.П-43, 221 од. зб., 1935–1957 рр.
Вільшанській, ф.П-49, 24 од. зб., 1924–1930 рр.
Вовчанський, ф.П-94, 2283 од. зб., 1923–1991 рр.
Готвальдівський, ф.П-72, 1965 од. зб., 1923–1941, 1943–1991 рр.
Дворічанський, ф.П-35, 1488 од. зб., 1926–1991 рр.
Дергачівський, ф.П-34, 1987 од. зб., 1941. 1943–1991 рр.
Зачепилівський, ф.П-37, 1291 од. зб., 1925–1941, 1943–1991 рр.
Золочівський, ф.П-96, 1436 од. зб. 6, 1923–1941, 1943–1991 рр.
Ізюмський, ф.П-59, 295 од. зб., 1925–1941, 1943–1959 рр.
Кегичівський, ф.П-40, 1550 од. зб., 1938–1941, 1943–1991 рр.
Коломацький, ф.П-85, 248 од. зб., 1923–1941, 1943–1959 рр.
Красноградський, ф.П-41, 1937 од. зб., 1931–1941, 1943–1991 рр.
Краснокутський, ф.П-38, 1913 од. зб., 1924–1941, 1943–1991 рр.
Куп’янський, ф.П-39, 1976 од. зб., 1933–1958 рр.
Липецький, ф.П-42, 358 од. зб., 1940–1941, 1943–1959 рр.
Лозовеньківський, ф.П-218, 5 од. зб., 1925–1929 рр.

  Документи Лозівського райкому КПУ за 1920–1962 рр. див. у ф.П.-81; документи Чугуївського райкому 
КПУ за 1923–1979 рр. див. у ф.П.-78
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Нововодолазький, ф.П-101, 1851 од. зб., 1925–1941, 1943–1991 рр.
Первомайський, ф.П-28, 2481 од. зб., 1924–1936, 1943–1991 рр.
Петрівський, ф.П-97, 407 од. зб., 1926–1962 рр.
Печенізький, ф.П-84, 292 од. зб., 1925–1962 рр.
Савинський, ф.П-47, 259 од. зб., 1924–1959 рр.
Сахновщинський, ф.П-75, 1541 од. зб., 1940–1941, 1943–1991 рр.
Старовірівський, ф.П-46, 242 од. зб., 1923–1941, 1943–1959 рр.
Старосалтівський, ф.П-44, 309 од. зб., 1935–1941, 1943–1959 рр.
Таранівський, ф.П-431, 7 од. зб., 1925–1928 рр.
Харківський, ф.П-7, 3119 од. зб., 1929–1941, 1943–1991 рр.
Шевченківський, ф.П-48, 1655 од. зб., 1935–1991 рр.

Промислові виробничі парткоми:
Балаклійський, ф.П-10885, 261 од. зб., 1962–1965 рр.
Богодухівський, ф.П-10886, 22 од. зб., 1962–1964 рр.
Вовчанський, ф.П-10890. 29 од. зб., 1962–1964 рр.
Зміївський, ф.П-10889, 20 од. зб., 1962–1964 рр.
Красноградський, ф.П-10882, 22 од. зб., 1962–1964 рр.
Лозівський, ф.П-10902, 24 од. зб., 1962–1964 рр.
Мереф’янський, ф.П-10915, 18 од. зб., 1963–1964 рр.
Чугуївський, ф.П-10895, 26 од. зб., 1962–1965 рр.

Сільські виробничі парткоми:
Балаклійський, ф.П-10901, 411 од. зб., 1962–1964 рр.
Богодухівський, ф.П-10887, 20 од. зб., 1962–1964 рр.
Валківський, ф.П-10898, 29 од. зб., 1962–1964 рр.
Великобурлуцький, ф.П-10900, 29 од. зб., 1962–1964 рр.
Вовчанський, ф.П-10906, 29 од. зб., 1962–1964 рр.
Дергачівський, ф.П-10894, 19 од. зб., 1962–1964 рр.
Зміївський, ф.П-10888, 15 од. зб., 1962–1965 рр.
Ізюмський, ф.П-10920, 24 од. зб., 1962–1964 рр.
Красноградський, ф.П-10881, 15 од. зб., 1963–1964 рр.
Куп’янський, ф.П-10883, 534 од. зб., 1963-1964 рр.
Лозівський, ф.П-10926, 37 од. зб., 1962–1965 рр.
Сахновщинський, ф.П-10884, 29 од. зб., 1963–1964 рр.
Чугуївський, ф.П-10907, 20 од. зб., 1962-1964 рр.

Політвідділи
Політсекретаріат  Харківського  губернського  військового  комісаріату,  ф.П-4864,
51 од. зб., 1922–1925 рр. 
Харківського обласного військового комісаріату, ф.П-6844, 1168 од. зб., 1940–1991рр.
Управління Південної залізниці, ф.П-88, 1191 од. зб., 1933–1942, 1948–1956 рр.
Лозівського відділення Південної залізниці, ф.П-6870, 56 од. зб., 1949–1956 рр.
Основ’янського відділення Південної залізниці, ф.П-6871, 44 од. зб., 1949–1956 рр.
Куп’янського відділення Південної залізниці, ф.П-6874, 53 од. зб., 1948–1956 рр.
Харківського пожежно-технічного училища Міністерства Внутрішніх Справ СРСР, 
ф.П-9089, 622 од. зб., 1946–1958 рр.
Південного  Управління  Міністерства  Внутрішніх  Справ  СРСР  на  транспорті,
ф.П-11653, 5 од. зб., 1984–1987 рр.
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Управління Міністерства Внутрішніх Справ СРСР у Харківській області,   ф.П-11655,
9 од. зб., 1984–1986 рр.
Управління Міністерства Внутрішніх Справ СРСР у м. Харків, ф.П-11656, 4 од. зб.,
1984–1985 рр.

Політчастини 
Управління міліції  Управління Міністерства Внутрішніх Справ СРСР у Харківській
області, ф.П-6942, 11 од. зб., 1950–1956 рр.
Управління міліції Управління Міністерства внутрішніх справ СРСР у м. Харків, ф.П-
6941, 10 од. зб., 1952-1956 рр.

Партійні комітети первинних парторганізацій КП(б)У і КПУ з правами райкомів
(парткоми КП(б)У і КПУ)

18  фондів, 21282 од. зб., 1930–1941, 1943-1991 рр. Описи.

Створювались  на базі  первинних парторганізацій  великих підприємств.  Ліквідовані
згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р.

Стенограми  і  протоколи  загальнозаводських  партійних  зборів,  партконференцій,
засідань парткомів;  зборів партійного і  партійно-господарського активу,  партійних зборів і
засідань бюро (парткомів) парторганізацій цехів і відділів та матеріали до них. Звіти, довідки,
інформації,  доповіді  про  роботу  парткомів.  Матеріали  науково-практичних  конференцій.
Протоколи і  матеріали районних комісій і  трійок з  чистки парторганізацій  цехів,  відділів;
апеляційні  справи комуністів.  Статистичні звіти про склад парторганізацій; книги обліку і
видачі  партдокументів;  списки  погашених  партдокументів  на  осіб,  що  вибули  із  партії.
Особові і персональні справи комуністів.

Ізюмського  ордена  Трудового  Червоного  Прапора  приладобудівного  заводу
ім.Дзержинського, ф.П-1160, 614 од. зб., 1944–1988 рр.
Куп’янського ливарного заводу, ф.П-10945, 753 од. зб., 1964–1991 рр.
Лозівського ковальсько-механічного заводу, ф.П-10981, 766 од. зб., 1965–1991 рр.
Харківського авіаційного заводу ім. Ленінського комсомолу, ф.П-117, 362 од. зб., 1943–
1986 рр.
Виробничого об'єднання атомного турбобудування «Харківський турбінний завод ім.
С.М. Кірова”, ф.П-123, 1083 од. зб., 1943–1991 рр.
Виробничого об’єднання «Завод ім. В.О. Малишева», ф.П-305, 4787 од. зб., 1943–1991
рр.
Заводу «Комунар», ф.П-3978, 758 од. зб., 1944–1991 рр.
Приладобудівного заводу ім. Дзержинського, ф.П-490, 824 од. зб.,  1937–1941, 1943-
1991 рр.
Моторобудівного  виробничого  об’єднання  «Серп  і  Молот»,  ф.П-124,  1357  од.  зб.,
1934–1941, 1943–1991 рр.
8-го державного підшипникового заводу, ф.П-1561, 812 од. зб., 1945–1990 рр.
Приладобудівного заводу ім. Т.Г. Шевченка, ф.П-104, 869 од. зб., 1943–1991 рр.
Харківського виробничого об’єднання «Протон», ф.П-1254, 477 од. зб.,              1944–
1991рр.
Харківського релейного заводу, ф.П-1277, 1011 од. зб., 1946–1991 рр.
Виробничого об’єднання «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе»,    ф.П-
87, 3551 од. зб., 1930–1941, 1943–1991 рр.
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Виробничого об’єднання «Харківський завод електроапаратури», ф.П-158,           786
од. зб., 1943–1991 рр.
Виробничого об’єднання «Харківський електромеханічний завод», ф.П-92,         1213
од. зб., 1934–1941, 1943–1991 рр.
Науково-виробничого об’єднання «Електроприлад», ф.П-9854, 648 од. зб., 1959–1991
рр.
Харківського  ордена  Леніна  заводу  важкого  електромашинобудування
«Електроважмаш» ім. В.І. Леніна, ф.П-1562, 611 од. зб., 1946–1991 рр.

Партійні  комітети  первинних  парторганізацій  КП(б)У  і  КПУ  та  первинні
парторганізації (об’єднані архівні фонди)

51  фонд, 97915 од. зб., 1919–1991 рр. Описи.

У своїх колективах проводили в життя постанови керівних партійних органів.

Протоколи  загальних  партійних  зборів  і  конференцій,  засідань  парткомів  і  зборів
партійного і партійно-господарського активу, зборів і засідань бюро парторганізацій, відділів,
служб, управлінь, факультетів і матеріали до них. Звіти, довідки та інформації.

Партійні комітети:
Харківського паровозобудівного заводу ім. Комінтерну, ф.П-86, 49 од. зб., 1929–1937
рр.
Управління Південної залізниці, ф.П-157, 1357 од. зб., 1943–1987 рр.
Управління КДБ при Раді Міністрів УРСР по Харківській області, ф.П-399,          690
од. зб., 1943–1985 рр.
Фізико-технічного інституту АН УРСР, ф.П-493, 883 од. зб., 1942–1988 рр.
Виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів, ф.П-826,   586
од. зб., 1943–1986 рр.
Харківського державного університету ім.О.М.Горького, ф.П-854, 1168 од. зб., 1944–
1986 рр.
Харківського політехнічного інституту ім.В.І.Леніна, ф.П-5361, 940 од. зб., 1950–1989
рр.
Харківського раднаргоспу, ф.П-9104, 296 од. зб., 1957–1965 рр.

Об’єднані архівні фонди первинних партійних організацій по м. Харків:
Дзержинський район, ф.П-3304, 6977 од. зб., 1941–1991 рр.
Жовтневий район, ф.П-73, 3836 од. зб., 1943–1991 рр.
Київський район, ф.П-500, 6185 од. зб., 1933–1989 рр.
Комінтернівський район, ф.П-62, 4051 од. зб., 1940–1991 рр.
Ленінський район, ф.П-161, 5845 од. зб., 1920–1991 рр.
Московський район, ф.П-292, 2285 од. зб., 1938–1991 рр.
Орджонікідзевський район, ф.П-1607, 1358 од. зб., 1944–1991 рр.
Фрунзенський район, ф.П-1525, 1962 од. зб., 1943–1990 рр.
Червонозаводський район, ф.П-145, 4889 од. зб., 1943–1991 рр.
Комуністичні осередки та первинні організації КП(б)У м. Харків, ф.П-4834,   174 од.
зб., 1919–1943 рр.

По Харківський області:
Балаклійський район, ф.П-6445, 4293 од. зб., 1943–1991 рр.
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Барвінківський район, ф.П-719, 1801 од. зб., 1943–1991 рр.
Близнюківський район, ф.П-4049, 1600 од. зб., 1943–1991 рр.
Богодухівський район, ф.П-348, 2677 од. зб., 1935–1988 рр.
Борівський район, ф.П-8813, 1266 од. зб., 1943–1991 рр.
Валківський район, ф.П-245, 2349 од. зб., 1922–1991 рр.
Великобурлуцький район, ф.П-4254, 2220 од. зб., 1942–1991 рр.
Вільхуватський район, ф.П-2969, 46 од. зб., 1944–1957 рр.
Вовчанський район, ф.П-1871, 3242 од. зб., 1943–1991 рр.
Готвальдівський район, ф.П-1382, 1617 од. зб., 1943–1986 рр.
Дворічанський район, ф.П-645, 896 од. зб., 1943–1991 рр.
Дергачівський район, ф.П-2653, 2078 од. зб., 1943–1991 рр.
Зачепилівський район, ф.П-4750, 1107 од. зб., 1944–1991 рр.
Золочівський район, ф.П-8152, 1754 од. зб., 1944–1989 рр.
Ізюмський район, ф.П-256, 2641 од. зб., 1919–1988 рр.
Кегичівський район, ф.П-1029, 1615 од. зб., 1944–1991 рр.
Коломацький район, ф.П-244, 74 од. зб., 1944–1959 рр.
Красноградський район, ф.Р-11640, 2069 од. зб., 1943–1987 рр.
Краснокутський район, ф.П-246, 2558 од. зб., 1943–1991 рр.
Куп’янський район, ф.П-4107, 2547 од. зб., 1942–1991 рр.
Липецький  район, ф.П-260, 56 од. зб., 1928–1959 рр.
Лозівський  район, ф.П-233, 2533 од. зб., 1920–1991 рр.
Нововодолазький район, ф.П-2589, 1549 од. зб., 1943–1991 рр.
Первомайський район, ф.П-10976, 1782 од. зб., 1943–1991 рр.
Петрівський район, ф.П-2372, 181 од. зб., 1944–1962 рр.
Печенізький район, ф.П-9145, 169 од. зб., 1944–1963 рр.
Савинський район, ф.П-1328, 147 од. зб., 1943–1962 рр.
Сахновщинський район, ф.П-738, 1845 од. зб., 1932–1991 рр.
Старовірівський район, ф.П-2062, 103 од. зб., 1943–1959 рр.
Старосалтівський район, ф.П-2156, 121 од. зб., 1944–1962 рр.
Харківський район, ф.П-714, 3733 од. зб., 1943–1991 рр.
Чугуївський район, ф.П-1677, 2214 од. зб., 1944–1991 рр.
Шевченківський район, ф.П-4614, 1501 од. зб., 1943–1991 рр.

Харківський губернський комітет ЛКСМУ

Ф. П-10943, 17 од. зб., 1919–1925 рр. Опис.

Створений на 1-му губернському з’їзді комсомолу у квітні 1920 р. Керував роботою
повітових і районних комітетів комсомолу.
Ліквідований  згідно  з  Постановою  ВУЦВК  від  3  червня  1925  р.  про  ліквідацію
губерній. 

Протоколи губернських комсомольських конференцій, пленумів, засідань бюро, зборів
комсомольського активу, колегій,  секцій і комісій губкому ЛКСМУ. Циркуляри, директивні
листи,  інформації  губкому  ЛКСМУ.  Доповіді,  звіти,  огляди  про  діяльність  губернської
комсомольської організації. Протоколи зборів первинних комсомольських організацій.
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Повітові та окружні комітети ЛКСМУ

3  фонди, 30 од. зб., 1922–1930 рр. Описи.

Створювались на початку 20-х років XX ст.
Були центрами комсомольської роботи на місцях.
Припинили діяльність: повітові – у 1923 р., окружні – в 1930 р.

Циркуляри ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ і  окружкомів комсомолу.  Резолюції  окружних
комсомольських  конференцій,  протоколи  засідань  бюро  і  секретаріату,  комісій  і  оргнарад
окружкомів.  Звіти,  доповідні  записки,  довідки  про  керівництво  окружкому  піонерським
рухом. Статистичні звіти. Протоколи пленумів, засідань бюро райкомів комсомолу, загальних
зборів комсомольських осередків.

Вовчанський повітовий, ф.П-4872, 1 од. зб., 1922 р.
Куп’янський окружний, ф.П-216, 8 од. зб., 1925–1927 рр.
Харківський окружний, ф.П-11639, 21 од. зб., 1925–1930 рр.

Харківський обласний комітет ЛКСМУ

Ф. П-14, 2909 од. зб., 1935–1941, 1943–1962, 1965–1988 рр. Описи.

Розпочав діяльність  1932 р. у зв’язку зі створенням Харківської області відповідно
до Постанови ІУ сесії ВУЦВК від 9 лютого 1932 р.
20  грудня  1962  р.  пленум  Харківського  обкому  ЛКСМУ  згідно  з  постановами
листопадового (1962) пленуму ЦК КПРС вирішив провести 15 січня 1963 р. першу
обласну  конференцію  сільських  комсомольських  організацій  і  18  січня  1963  р.  -
першу обласну конференцію промислових комсомольських організацій,  після чого
діяли два обласних комітети ЛКСМУ. З січня 1965 р. знов діяв один обласний комітет
ЛКСМУ. 
XXVI з’їзд ЛКСМУ (1990) вніс доповнення до назви комсомольської організації  –
МДС (молодь  за  демократичний  соціалізм),  після  чого  вона  стала  іменуватися  –
ЛКСМ України (МДС), а її керівний орган в області – обком ЛКСМ України(МДС).
Згідно  з  Постановою  «Про  долю  ЛКСМ  України  (МДС)»  ХХVП  надзвичайного
з’їзду  ЛКСМ  України  (МДС)  від  21  вересня  1991  р.  діяльність  комсомольської
організації України була припинена. Згідно з цією Постановою припинив діяльність і
Харківській обком ЛКСМ України.

Постанови  і  листи  ЦК  ВЛКСМ  і  ЦК  ЛКСМУ  з  питань  роботи  комсомольської
організації  області.  Інформації,  звіти,  доповідні  записки,  надіслані  обкому  партії,  ЦК
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ з питань організаційної, ідейно-виховної і культурно-масової роботи,
трудового  виховання  молоді,  шефства  над  сільською  школою,  спортивного,  оборонно-
масового  руху  і  т.  ін.  Протоколи  і  стенограми  обласних  комсомольських  конференцій,
пленумів, засідань бюро і секретаріату обкому комсомолу, зборів обласного комсомольського
активу, комсомольських технічних конференцій, зльотів молодих передовиків виробництва,
випускників  шкіл,  студентських  будівельних  загонів,  нарад,  проведених  обкомом  і  його
відділами.  Стенограми  всесоюзних,  республіканських  нарад  секретарів  міськкомів
комсомолу,  секретарів  комсомольських  організацій  великих  машинобудівних  заводів.
Директивні  вказівки  обкому  ЛКСМУ  і  інструктивні  листи  його  відділів  міськкомам,
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райкомам  комсомолу  області.  Плани  роботи  бюро  і  відділів  обкому  комсомолу.  Довідки
відділів, звіти та інформації міськкомів і райкомів комсомолу про виконання постанов бюро і
секретаріату  обкому  ЛКСМУ.  Протоколи  засідань  бюро  міськкомів  і  райкомів  комсомолу.
Матеріали  мітингу  комсомольців  і  молоді  м.  Харків,  присвяченого  звільненню  міста  від
німецько-фашистських  загарбників;  звіти  обкому,  міськкомів  і  райкомів  комсомолу  про
роботу  протягом  Великої  Вітчизняної  війни;  довідка  обкому  ЛКСМУ  про  боротьбу
комсомольців  і  молоді  в  тилу  ворога;  доповідні  записки,  довідки  про  роботу  підпільних
комсомольських  організацій;  характеристики  комсомольців-учасників  підпілля;  матеріали
про діяльність партизанських загонів та участь комсомольців у них; автобіографії,  списки,
характеристики  комсомольців  –  учасників  війни.  Підшивка  газет  виїзної  редакції  газети
«Комсомольська правда», «Полгода на восстановлении ХТЗ». Книги Пошани, трудової слави,
обліку нагороджених знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику виробництва», літописи і
естафети  ударних  трудових  справ  комсомольців  і  молоді.  Рапорти  обласної,  міських  і
районних комсомольських організацій ХХV з’їзду КПРС, міськкомів і райкомів комсомолу –
обласним  комсомольським  конференціям.  Списки  комсомольців  і  молоді,  направлених  на
ударні  комсомольські  будови:  «Ангарбуд»,  Первомайський  хімкомбінат,
«Головтюменьнафтобуд», м. Комсомольск-на-Амурі, м. Євпаторія, комплексу «Т-150», ХТЗ,
м.  Лозова,  Камазу,  «Азовсталь»,  «Ростсільмаш»,  шахти  «Довжанська-капітальна»  та  ін.
Протоколи  пленумів  і  засідань  бюро  обласної  ради  Всесоюзної  піонерської  організації  і
матеріали  до  них;  відомості  про  склад  старших  і  загонових  піонервожатих  і  вожатих-
виробничників. Накази по БММТ «Супутник»; постанови і розпорядження обласного штабу
студентських будівельних загонів. Річні статистичні звіти про склад і зміни кадрів; списки
резерву комсомольських працівників і активу; особисті справи комсомольських працівників і
членів  зональних  штабів  студентських  будівельних  загонів,  анкети  делегатів  обласних
комсомольських  конференцій.  Статистичні  звіти  обкому,  міськкомів  і  райкомів  комсомолу
про склад і рух комсомольських організацій. Штатні розклади, кошториси комсомольських
комітетів, відомості і особові рахунки працівників обкому комсомолу і БММТ «Супутник» на
виплату зарплатні;  книги розпоряджень про прийом, звільнення, переміщення технічного і
господарського персоналу; фінансові звіти; протоколи засідань ревізійної комісії і акти ревізії
фінансово-господарської діяльності і стан сплати членських комсомольських внесків.

Харківський промисловий обком ЛКСМУ

Ф. П-10933, 85 од. зб., 1963–1965 рр. Опис.

Обраний на першій промисловій обласній комсомольській конференції 24 січня 1963
р. згідно з постановами листопадового (1962) Пленуму ЦК КПРС, грудневого (1962)
Пленуму ЦК Компартії України і Ш пленуму обкому ЛКСМУ.
Припинив  діяльність  у  січні  1965  р.  відповідно  до  рішення  об’єднаного  пленуму
промислового і сільського обкомів комсомолу від 25 грудня 1964 р.

Витяги  з  протоколів  бюро  і  секретаріату  ЦК  ВЛКСМ  і  ЦК ЛКСМУ.  Протоколи  і
стенограми  першої  промислової  обласної  комсомольської  конференції  (1963),  пленумів,
засідань бюро обкому і  матеріали до них. Стенограми всесоюзного семінару секретаріатів
комітетів  комсомолу  і  голів  рад  молодих  спеціалістів  промислових  підприємств,
республіканської наради з вивчення досвіду ударних загонів «Комсомольський прожектор»,
обласного  зльоту  молодих  раціоналізаторів  і  винахідників  та  інших  нарад.  Матеріали
першого  зльоту  ударних  студентських  будівельних  загонів.  Довідки,  інформації  відділів
обкому про покращення роботи з підбору, розстановки і виховання кадрів, діяльності штабу
ударних  комсомольських  будов,  комсомольських  організацій  вузів,  про  роботу  серед
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учнівської  молоді,  піонерів  та  з  інших  питань.  Статистичні  звіти  про  склад  і  зміну
комсомольських  кадрів,  склад  обласної  комсомольської  організації.  Персональні  справи
комсомольців і особові справи комсомольських працівників.  Книга обліку членів ВЛКСМ,
нагороджених значком ЦК ВЛКСМ «Молодий передовик виробництва». Кошторис і штати
обласних  промислової  і  сільської  комсомольських  організацій,  фінансові  звіти.
Розпорядження  про  прийом  на  роботу  і  звільнення  технічних  працівників.  Відомості  на
видачу заробітної плати та картки особових рахунків.

Харківський сільський обком ЛКСМУ
Ф. П-10934, 67 од. зб., 1963–1965 рр. Опис.

Створений 22 січня 1963 р. на першій сільській обласній комсомольській конференції
згідно  з  постановами листопадового  і  грудневого  (1962)  пленумів  ЦК КПРС і  ЦК
Компартії України і IІI пленуму обкому ЛКСМУ.
Припинив  діяльність  у  січні  1965  р.  відповідно  до  рішення  об’єднаного  пленуму
промислового і сільського обкомів комсомолу від 25 грудня 1964 р.

Витяги з протоколів бюро і секретаріату ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ.
Протоколи і стенограми першої сільської обласної комсомольської конференції, (1963)

пленумів,  засідань  бюро  обкому,  зборів  обласного  комсомольського  активу,  зльоту  учнів
вечірніх  і  заочних шкіл,  нарад молодих кукурудзоводів  і  буряководів,  семінару секретарів
первинних  комсомольських  організацій  колгоспів  і  радгоспів,  засідання  зональної  ради  з
вирощування  кукурудзи.  Довідки,  інформації  відділів  обкому  про  роботу  комсомольських
організацій  щодо  економії  і  збереження  соціалістичної  власності,  укріплення  економічно
слабких колгоспів, про участь студентів у суспільно-корисній праці, серед учнівської молоді і
піонерів.  Статистичні  звіти  про  склад  обласної  комсомольської  організації  і  про  склад
комсомольських кадрів. Персональні справи комсомольців і особові справи комсомольських
працівників. Відомості на видачу заробітної плати і картки особових рахунків.

Промислово-виробничі та сільські виробничі комітети ЛКСМУ
22  фонди, 355 од. зб., 1962–1964 рр. Описи.

Розпочали діяльність у грудні 1962 р. - січні 1963 р. згідно з рішенням листопадового
(1962) Пленуму ЦК КПРС, грудневого  (1962)  Пленуму ЦК Компартії  України  і  ІІІ
Пленуму обкому ЛКСМУ.
Керували роботою первинних комсомольських організацій за виробничим принципом.
Ліквідовані  у зв’язку з постановами листопадових (1964) пленумів ЦК КПРС і ЦК
Компартії  України  і  об’єднаного  пленуму  промислового  і  сільського  обкомів
комсомолу від 25 грудня 1964 р.

Протоколи  комсомольських  конференцій,  пленумів,  засідань  бюро  комітетів  і
матеріали  до  них.  Звіти,  довідки,  інформації,  відомості  про  роботу  комсомольських
організацій.  Статистичні  звіти про склад комсомольських організацій.  Журнали реєстрації
членів ВЛКСМ, прийнятих на комсомольський облік і знятих з обліку. Книги обліку видачі
комсомольських квитків. Відомості на видачу зарплати. Кошториси та фінансові звіти.

Промислово-виробничі:
Балаклійський, ф.П-10912, 14 од. зб., 1963–1964 рр.
Богодухівський, ф.П-10897, 11 од. зб., 1962–1964 рр.
Вовчанський, ф.П-10905, 15 од. зб., 1963–1964 рр.
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Зміївський, ф.П-10891, 15 од. зб., 1963–1964 рр.
Красноградський, ф.П-10910, 15 од. зб., 1962–1964 рр.
Лозівський, ф.П-10909, 13 од. зб., 1963–1964 рр.
Мереф’янський, ф.П-10903, 12 од. зб., 1963–1964 рр.
Харківський, ф.П-10918, 20 од. зб., 1963–1964 рр.
Чугуївський, ф.П-10919, 15 од. зб., 1962–1964 рр.

Сільські виробничі:
Балаклійський, ф.П-10913, 16 од. зб., 1963–1964 рр.
Богодухівський, ф.П-10916, 21 од. зб., 1963–1964 рр.
Валківський, ф.П-10917, 20 од. зб., 1963–1964 рр.
Великобурлуцький, ф.П-10899, 19 од. зб., 1962–1964 рр.
Вовчанський, ф.П-10904, 18 од. зб., 1962–1964 рр.
Дергачівський, ф.П-10896, 19 од. зб., 1963–1964 рр.
Зміївський, ф.П-10892, 12 од. зб., 1962–1964 рр.
Ізюмський, ф.П-10922, 11 од. зб., 1963–1964 рр.
Красноградський, ф.П-10911, 16 од. зб., 1963–1964 рр.
Куп’янський, ф.П-10921, 21 од. зб., 1963–1964 рр.
Лозівський, ф.П-10908, 17 од. зб., 1963–1964 рр.
Сахновщинський, ф.П-10893, 18 од. зб., 1962–1964 рр.
Чугуївський, ф.П-10914, 17 од. зб., 1962–1964 рр.

Районні і міські комітети ЛКСМУ

46  фондів, 43247 од. зб.,  1924–1933, 1936–1941, 1943–1963, 1965–1991 рр. Описи.

В  основному  створені  у  1923  р.  згідно  з  Постановою  ВУЦВК  «Про  новий
адміністративно-територіальний поділ України».
Здійснювали  керівництво  первинними  комсомольськими  організаціями  районів.  З
грудня  1962 р.  по  січень  1965 р.  реорганізовані  у  промислові  і  сільські  виробничі
комітети ЛКСМУ.
Припинили діяльність у 1991 р. відповідно до рішень XXII з’їзду ВЛКСМ про розпуск
комсомольських організацій.

Постанови,  циркуляри,  листи,  інструкції  партійних,  радянських  та  керівних
комсомольських  органів.  Протоколи  районних  комсомольських  конференцій,  пленумів,
засідань  бюро  райкомів,  зборів  комсомольського  активу,  ревізійних  комісій,
«Комсомольського  прожектора»,  районних  рад  піонерських  організацій,  зльотів  ветеранів
комсомолу, молодих будівельників і матеріали до них. Довідки, звіти, інформації райкомів і їх
відділів, бригад, комісій, інструкторів, комітетів комсомолу про проведення звітів і виборів,
про  склад  і  зміну  комсомольських  працівників,  роботу  первинних  комсомольських
організацій,  проведення  конкурсів  професійної  майстерності  і  списки  переможців,  роботу
комсомольсько-молодіжних  колективів,  організацію  соціалістичного  змагання,  участь
комсомольців  і  молоді  в  змаганні  за  високу  культуру  землеробства  і  тваринництва;  про
політико-виховну  роботу  серед  молоді,  правову  пропаганду,  культурно-масову  роботу,
естетичне  виховання  молоді,  фізичну  і  військово-патріотичну  підготовку,  про
профорієнтацію  молоді,  роботу  учительських  і  учнівських  комсомольських  організацій,
піонерських  таборів,  старших  піонервожатих;  про  участь  дітей  і  юнацтва  у  військово-
спортивних іграх «Старти надій», «Золота шайба», «Шкіряний м’яч» та ін. Книги трудової
слави  «Молоді  гвардійці  п’ятирічки»,  обліку  видачі  комсомольських  квитків;  журнали
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реєстрації  членів  ВЛКСМ,  прийнятих  і  знятих  з  обліку.  Анкети  делегатів  районних
комсомольських  конференцій.  Статистичні  звіти  про  склад  комсомольських  організацій,
особові справи комсомольських працівників, списки секретарів первинних комсомольських
організацій, заяви про поновлення у лавах ВЛКСМ. Розпорядження про прийом і звільнення
технічних  працівників,  відомості  нарахування  заробітної  плати  працівникам  райкомів  і
секретарям комсомольських  організацій  з  правами райкомів.  Фінансові  звіти,  акти ревізій
фінансово-господарської діяльності. Протоколи зборів і засідань комітетів (бюро) первинних
комсомольських організацій та матеріали до них.

Районні комітети ЛКСМУ:
Балаклійський, ф.П-70, 1255 од. зб., 1943–1962, 1965–1988 рр.
Барвінківський, ф.П-51, 987 од. зб., 1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.
Близнюківський, ф.П-928, 1053 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.
Богодухівський, ф.П-339, 1080 од. зб., 1944–1962, 1965–1988 рр.
Борівський, ф.П-980, 731 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.
Валківський, ф.П-630, 957 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.
Великобурлуцький, ф.П-979, 972 од. зб., 1942–1962, 1965–1987 рр.
Вільхуватський, ф.П-921, 305 од. зб., 1943–1957 рр.
Вовчанський, ф.П-634, 1324 од. зб., 1943–1962, 1965–1988 рр.
Дворічанський, ф.П-215, 855 од. зб., 1943–1962, 1965–1988 рр.
Дергачівський, ф.П-489, 1021 од. зб., 1943–1962, 1965–1987 рр.
Зачепилівський, ф.П-119, 918 од. зб., 1943–1962, 1965–1988 рр.
Зміївський, ф.П-1683, 841 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.
Золочівський, ф.П-156, 902 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.
Ізюмський, ф.П-400, 203 од. зб., 1943–1959 рр.
Кегичівський, ф.П-629, 856 од. зб., 1943–1962, 1965–1988 рр.
Коломацький, ф.П-479, 172 од. зб., 1943–1959 рр.
Красноградський, ф.П-265, 1198 од. зб., 1943–1962, 1965–1987 рр.
Краснокутський, ф.П-478, 1367 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.
Куп’янський, ф.П-237, 187 од. зб., 1943–1959 рр.
Липецький, ф.П-923, 253 од. зб., 1924–1932, 1943–1959 рр.
Нововодолазький, ф.П-1368, 993 од. зб., 1943–1962, 1965–1988 рр.
Первомайський, ф.П-386, 866 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.
Петрівський, ф.П-492, 570 од. зб., 1943–1962 рр.
Печенізький, ф.П-927, 258 од. зб., 1943–1961 рр.
Савинський, ф.П-217, 327 од. зб., 1943–1959 рр.
Сахновщинський, ф.П-920, 782 од. зб., 1943–1962, 1965–1988 рр.
Старовірівський, ф.П-187, 440 од. зб., 1943–1954 рр.
Старосалтівський, ф.П-313, 716 од. зб., 1943–1963 рр.
Харківський, ф.П-922, 1391 од. зб., 1943–1962, 1965–1987 рр.
Шевченківський, ф.П-293, 295 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.

Міські комітети ЛКСМУ:
Ізюмський, ф.П-398, 1265 од. зб., 1943–1988 рр.
Куп’янський, ф.П-4176, 1690 од. зб., 1946–1988 рр.
Лозівський, ф.П-50, 1062 од. зб., 1936–1941, 1943–1963, 1965–1991 рр.
Харківський, ф.П-6, 750 од. зб., 1936–1941, 1943–1963, 1965–1990 рр.
Чугуївський, ф.П-264, 1074 од. зб., 1943–1962, 1965–1988 рр.
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Районні комітети ЛКСМУ м. Харків:
Дзержинський, ф.П-308, 1696 од. зб., 1943–1991 рр.
Жовтневий, ф.П-2259, 1966 од. зб., 1943–1989 рр.
Київський, ф.П-1124, 1841 од. зб., 1943–1991 рр.
Комінтернівський, ф.П-304, 1366 од. зб., 1943–1991 рр.
Ленінський, ф.П-71, 1664 од. зб., 1933, 1943–1991 рр.
Московський, ф.П-735, 1242 од. зб., 1943–1991 рр.
Орджонікідзевський, ф.П-929, 1023 од. зб., 1943–1991 рр.
Фрунзенський, ф.П-11126, 497 од. зб., 1973–1988 рр.
Червонобаварський, ф.П-289, 130 од. зб., 1943–1959 рр.
Червонозаводський, ф.П-290, 1906 од. зб., 1925–1930, 1943–1988 рр.

Комітети ЛКСМУ первинних організацій з правами райкомів комсомолу

100 фондів, 13819 од. зб., 1944–1991 рр. Описи.

Розпочали діяльність  як комітети комсомолу.  В різні  роки одержали права райкому
комсомолу з питань прийому і обліку членів ВЛКСМ і розгляду персональних справ
комсомольців.
В своїх колективах проводили роботу серед молоді.
Припинили діяльність у 1991 р. відповідно до рішень XXII з’їзду ВЛКСМ про розпуск
комсомольських організацій.

Постанови,  листи  партійних,  радянських  і  керівних  комсомольських  органів.
Протоколи  і  стенограми  звітно-виборних  комсомольських  конференцій,  загальних
комсомольських зборів і зборів комсомольського активу, засідань комітетів комсомолу, штабів
«Комсомольського  прожектора»  і  зібрань  оперативних  комсомольських  загонів  дружин.
Інформації,  звіти  комітетів  комсомолу  про  виконання  рішень  керівних  партійних,
комсомольських органів  і  власних постанов.  Статистичні  звіти про склад комсомольських
організацій. Списки секретарів первинних комсомольських організацій. Журнали реєстрації
членів ВЛКСМ, прийнятих і знятих з комсомольського обліку. Книги трудової слави «Молоді
гвардійці п’ятирічки», обліку і видачі комсомольських квитків. Протоколи зборів і засідань
бюро первинних комсомольських організацій, цехів, відділів, виробництв, конструкторських
бюро,  лабораторій,  філій,  факультетів  і  т.  ін.  Анкети  делегатів  звітно-виборних
комсомольських конференцій.

Промислових підприємств, транспортних і будівельних організацій м. Харків:
Авіаційного заводу ім. Ленінського комсомолу, ф.П-8795, 219 од. зб., 1945-1988 рр.
Авіапідприємства, ф.П-8715, 73 од. зб., 1969-1988 рр.
Виробничого об'єднання атомного турбобудування „Харківський турбінний завод ім.
С.М. Кірова”, ф.П-7835, 293 од. зб., 1950-1988 рр.
Велосипедного заводу, ф.П-7244, 121 од. зб., 1969-1988 рр.
Верстатобудівного заводу, ф.П-7105, 229 од. зб., 1952-1988 рр.
Виробничого об’єднання взуттєвих підприємств, ф.П-7840, 139 од. зб., 1968-1988рр.
Виробничого об’єднання „Завод ім. В.О. Малишева”, ф.П-7255, 666 од. зб., 1944-1988
рр.
Канатного заводу, ф.П-11089, 70 од. зб., 1973-1982 рр.
Заводу „Комунар”, ф.П-8799, 227 од. зб., 1951-1991 рр.
Приладобудівного заводу ім. Дзержинського, ф.П-9535, од зб. 236, 1951-1988 рр.
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Моторобудівного виробничого об’єднання „Серп і Молот”, ф.П-7836, 261 од. зб., 1944-
1988 рр.
Панчішної фабрики, ф.П-7260, 219 од. зб., 1948-1988 рр.
8-го державного підшипникового заводу, ф.П-9441, 286 од. зб., 1957-1988 рр.
Приладобудівного заводу ім. Т.Г. Шевченко, ф.П-7998, 315 од. зб., 1947-1989 рр.
Виробничого об’єднання „Протон”, ф.П-6618, 215 од. зб., 1966-1988 рр.
Заводу „Радіодеталь”, ф.П-11088, 129 од. зб., 1972-1989 рр.
Заводу „Радіоелементів”, ф.П-10437, 117 од. зб., 1972-1988 рр.
Релейного заводу, ф.П-6949, 314 од. зб., 1954-1988 рр.
Тракторного заводу ім. С. Орджонікідзе, ф.П-7660, 687 од. зб., 1948-1988 рр.
Заводу тракторних двигунів, ф.П-11127, 155 од. зб., 1973-1988 рр.
Заводу підйомно-транспортного устаткування ім. В.І.  Леніна,  ф.П-6614, 121 од.  зб.,
1972-1988 рр.
Швацької фабрики ім. Тінякова, ф.П-7725, 135 од. зб., 1965-1991 рр.
Електроапаратного заводу, ф.П-11305, 65 од. зб., 1975-1985 рр.
Заводу електроапаратури, ф.П-7744, 378 од. зб., 1950-1988 рр.
Заводу „Електроважмаш”, ф.П-7111, од. зб. 267, 1950-1991 рр.
Заводу „Електромашина”, ф.П-9413, 82 од. зб., 1972-1988 рр.
Електромеханічного заводу, ф.П-8777, 377 од. зб., 1950-1988 рр.
Науково-виробничого об'єднання „Електроприлад”, ф.П-10355, 225 од. зб., 1960-1980
рр.
Електротехнічного заводу, ф.П-7838, 112 од. зб., 1951-1988 рр.
Метрополітену ім. В.І. Леніна, ф.П-11364, 63 од. зб., 1975-1988 рр.
Трамвайно-тролейбусного управління, ф.П-7265, 195 од. зб., 1969-1988 рр.
Домобудівного комбінату, ф.П-11056, 248 од. зб., 1969-1990 рр.
Вузлового комітету станції  Основа Південної залізниці,  ф.П-11591, 17 од. зб.,  1981-
1988 рр.
Харківського залізничного вузла, ф.П-11650, 22 од. зб., 1989-1990 рр.

Промислових підприємств, транспортних і будівельних організацій Харківської
області:
Ізюмського оптико-механічного заводу, ф.П-10467, 168 од. зб., 1960–1988 рр.
Ізюмського приладобудівного заводу ім. Дзержинського, ф.П-1654, 269 од. зб., 1948–
1988 рр.
Ізюмського тепловозоремонтного заводу, ф.П-416, 171 од. зб., 1945–1988 рр.
Куп’янського ливарного заводу, ф.П-11069, 157 од. зб., 1972–1988 рр.
Лозівського ковальсько-механічного заводу, ф.П-11133, 154 од. зб., 1973–1988 рр.
Первомайського виробничого об’єднання «Хімпром», ф.П-11381, 91 од. зб., 1976–1990
рр.
Чугуївського заводу паливної апаратури, ф.П-11502, 80 од. зб., 1977–1988 рр.
Куп’янського залізничного вузла, ф.П-11578, 33 од. зб., 1981–1988 рр.
Лозівського залізничного вузла, ф.П-11654, 14 од. зб., 1985–1991 рр.
Тресту «Промбуд-3», м. Куп’янськ, ф.П-11260, 37 од. зб., 1974–1979 рр.

Наукових та медичних установ:
Харківського фізико-технічного інституту АН УРСР, ф.П-11576, 37 од. зб., 1981-1988
рр.
Лікарні швидкої допомоги ім. проф. Мещанинова, ф.П-11580, 18 од. зб., 1981-1988рр.
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Вищих учбових закладів:
Харківського державного університету ім. Горького, ф.П-9230, 413 од. зб., 1953–1991
рр.
Авіаційного інституту, ф.П-9529, 364 од. зб., 1955–1990 рр.
Автомобільно-дорожнього інституту, ф.П-9527, 171 од. зб., 1957–1990 рр.
Інституту громадського харчування, ф.П-11073, 100 од. зб., 1971–1991 рр.
Зооветеринарного інституту, ф.П-8407, 92 од. зб., 1970–1987 рр.
Інституту інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова, ф.П-7841, 211 од. зб.,
1945–1988 рр.
Інституту інженерів міського господарства, ф.П-9530, 143 од. зб., 1969–1988 рр.
Інженерно-будівельного інституту, ф.П-9528, 199 од. зб., 1957–1990 рр.
Інженерно-економічного інституту, ф.П-8905, 157 од. зб., 1955–1991 рр.
Інституту культури, ф.П-9224, 99 од. зб., 1969–1991 рр.
Медичного інституту, ф.П-8906, 204 од. зб., 1955–1991 рр.
Інституту механізації і електрифікації сільського господарства, ф.П-9328, 137 од. зб.,
1968–1988 рр.
Педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, ф.П-10101, 155 од. зб., 1969–1990 рр.
Інституту радіоелектроніки ім. академіка Янгеля, ф.П-8907, 253 од. зб., 1951–1991рр.
Сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва, ф.П-10102, 173 од. зб., 1956–1987рр.
Українського заочного політехнічного інституту, ф.П-11348, 34 од. зб., 1976–1988рр.
Фармацевтичного інституту, ф.П-11070, 93 од. зб., 1972–1990 рр.
Харківського ордена Леніна Політехнічного інституту ім. В.І. Леніна, ф.П-9526, 554
од. зб., 1952–1990 рр.
Юридичного інституту, ф.П-11084, 111 од. зб., 1973–1989 рр.

Технікумів:
Автотранспортного, ф.П-11082, 89 од. зб., 1973–1988 рр.
Автодорожнього, ф.П-11086, 59 од. зб., 1972–1991 рр.
Будівельного, ф.П-9207, 71 од. зб., 1969–1991 рр.
Верстато-інструментального, ф.П-11643, 17 од. зб., 1984–1988 рр.
Технікуму громадського харчування, ф.П-11087, 47 од. зб., 1973–1985 рр.
Електромеханічного, ф.П-11671, 3 од. зб., 1986–1988 рр.
Електромеханічного  технікуму  транспортного  будівництва,  ф.П-11206,  58  од.  зб.,
1973–1989 рр.
Електротехнікуму зв’язку, ф.П-6672, 70 од. зб., 1972–1988 рр.
Електротехнічного технікуму, ф.П-11083, 69 од. зб., 1973–1989 рр.
Технікуму залізничного транспорту, ф.П-11588, 18 од. зб., 1981–1988 рр.
1-го індустріально-педагогічного, ф.П-11367, 35 од. зб. 1976–1985 рр.
2-го індустріально-педагогічного, ф.П-11573, 20 од. зб., 1979–1985 рр.
Кооперативного, ф.П-11090, 67 од. зб., 1972–1989 рр.
Машинобудівного, ф.П-7123, 85 од. зб., 1969–1988 рр.
Механіко-технологічного, ф.П-11085, 82 од. зб., 1973–1990 рр.
Механічного, ф.П-11666, 6 од. зб., 1986–1988 рр.
Радіотехнічного, ф.П-11081, 76 од. зб., 1973–1988 рр.
Технікуму радянської торгівлі, ф.П -8420, 71 од. зб., 1972–1986 рр.
Текстильного, ф.П-9243, 59 од. зб., 1971–1991 рр.
Хіміко-механічного, ф.П-6669, 70 од. зб., 1972–1988 рр.
Красноградського технікуму механізації сільського господарства, ф.П-2945, 75 од. зб.,
1972–1987 рр.
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Куп’янського автотранспортного технікуму, ф.П-11347, 85 од. зб., 1975–1988 рр.
Липкуватівського радгоспу – технікуму, ф.П-11670, 5 од. зб., 1986–1988 рр.

Училищ:
Медичного № 1, ф.П-11071, 97 од. зб., 1972–1990 рр.
Педагогічного, ф.П-9723, 74 од. зб., 1975–1988 рр.
Професійно-технічного № 40 Облпобутуправління, ф.П-11590, 14 од. зб.,  1981–1988
рр.
Середнього професійно-технічного № 1, ф.П-11521, 36 од. зб., 1978–1989 рр.
Середнього професійно-технічного № 9, ф.П-11606, 14 од. зб., 1983–1990 рр.
Середнього професійно-технічного № 13, ф.П-11607, 16 од. зб., 1983–1989 рр.
Середнього професійно-технічного № 30, ф.П -11613, 15 од. зб., 1983–1989 рр.
Середнього професійно-технічного № 33, ф.П-11672, 6 од. зб., 1986–1988 рр.
Середнього професійно-технічного № 39, ф.П-11667, 4 од. зб., 1986–1988 рр.
Технічного училища  зв’язку № 2, ф.П-11579, 34 од. зб., 1981–1988 рр.
Технічного № 6, ф.П-11053, 78 од. зб., 1969–1988 рр.
Технічного № 12, ф.П-11522, 36 од. зб., 1978–1987 рр.
Красноградського педагогічного, ф.П-11668, 6 од. зб., 1986–1987 рр.

Харківська рада робітничих професійних спілок

           Ф. Р-4856, 31 од. зб., 1917–1920 рр. Опис.

Утворена  30  серпня  1917  р.  на  пленарному  засіданні  ради  професійних  спілок  м.
Харків  замість  Центрального  бюро  профспілок,  який  існував  до  цього.  Мета
створення ради – сприяння організації  і  розвитку серед робітників  і  службовців м.
Харків та його передмість професійних спілок, об’єднання їх діяльності для захисту
правових, економічних і професійних інтересів робітників та службовців.
Дату ліквідації не виявлено.

Статути  Харківської  ради робітничих  професійних  спілок  (1917,  1919).  Положення
про комітети робітників Харківських міських підприємств (1917, 1919). Протокол загальних
зборів  фабзавкомів  підприємств  м.  Харків  від  7  липня  1917  р.  Інструкція  про  права  та
обов’язки фабзавкомів. Листування Центральної ради профспілок м. Харків та його бюро із
Всеросійською  центральною  радою  профспілок  та  місцевими  профспілками  металістів,
службовців страхових установ та ін.  (1917–1919).  Протокол наради профспілок металістів
Донецького на Криворізького басейнів у Харкові від 17 листопада 1917 р. Протоколи засідань
галузевих  профспілок  м.  Харків  за  1919  р.  Телеграми  Харківській  раді  профспілок  від
ВЦРПС  та  Комісаріату  праці  (Петроград)  із  запрошенням  на  демократичний  з’їзд;  про
обрання комісара праці в Харкові та з інших питань (1917). Матеріали щодо продовольчої
кризи у Харкові восени 1917 р. (проект положення про районні економічні комітети, який був
прийнятий Всеросійським з’їздом економічних організацій 9 вересня 1917 р., тези доповіді
члена Харківської міської управи І.Михайлова з питання розподілу та нормування продуктів
харчування, протокол районного продовольчого з’їзду Півдня Росії від 19–20 жовтня 1917).
Анкети та статути профспілок організацій і підприємств м. Харків, Харківської губернії та
Півдня  Росії  (1918–1919).  Статут  Центрального  бюро  праці  у  м.  Харків  при  відділі
улаштування  біженців  Харківського  обласного  комітету  Всеросійської  спілки  міст  (1918).
Стенограми  конференцій,  протоколи  засідань  галузевих  професійних  спілок  м.  Харків  і
Харківської  губернії  (1917–1919).  Документи  (протоколи,  листування)  Харківського
обласного  воєнно-промислового  комітету.  Тези  доповідей  Першого  Всеросійського  з’їзду
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професійних спілок (1918). Звіт про діяльність Харківської біржі праці (1917–1918). Статут
біржі, бюлетені біржі за травень-вересень 1918 р. Документи про організацію і діяльність у
м.  Харків  пролетарського  культурно-просвітнього  центру:  статут,  протоколи,  резолюції
загальних  зборів,  листування  (1917–1918).  Статистичні  звіти  про  стан  профспілок
підприємств  м.  Харків  (1919).  Документи  щодо  організації  і  діяльності  Робітничого
секретаріату  при  Раді  профспілок  м.  Харків:  положення  про  робітничий  секретаріат,
затверджене  1  липня  1919  р.,  звіт  про  його  діяльність  з  1  липня  до  31  жовтня  1919  р.,
протоколи засідань юридичної ради за червень-листопад 1919 р. Заяви, подані до консультації
робітничого секретаріату профспілками підприємств і організацій та окремими громадянами
про  звільнення,  переслідування,  арешти,  розстріл  членів  профспілок  денікінськими
військами,  а  також  листування,  консультації  із  зазначених  питань  з  Харківською міською
управою,  мировими  суддями,  контррозвідкою  (1919).  Наказ  Харківського  губернського
старости  від  14  травня  1918  р.  про  призначення  повітових  старост,  заборону  мітингів  і
маніфестацій, ліквідацію земельних комітетів та ін. (1918). Вирізки із газет “Новая Россия”
та  “Южный  край”  (накази  коменданта  м.  Харків,  обов’язкові  постанови  і  оголошення
Харківського губернатора, вироки Харківського військово-польового суду за червень-жовтень
1919).  Листування  заводоуправління  Харківського  паровозоремонтного  заводу  з
представником  надзвичайного  штабу  Воєнного  округу  Донецько-Криворізької  республіки
Артемом щодо виділення грошової допомоги евакуйованим робітникам заводу (1918). 

Харківська губернська рада професійних спілок (губпрофрада)

Ф. Р-4828, 15 од. зб., 1921–1924 рр. Опис.

Утворена після губернських з’їздів професійних спілок Харківщини, що відбулися у
лютому і грудні 1920 р.
Керувала діяльністю повітових і окружних професійних бюро і губвідділів галузевих
профспілок.
Ліквідована згідно з Постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 р. про ліквідацію губерній
і створення округів.

Циркуляри, постанови, положення та інші директиви Південного бюро Всеросійської 
центральної ради профспілок. Звіти про діяльність Харківського губернського відділу 
праці (1921–1922). Списки підприємств, робітники яких входили до галузевих профспілок 
(1921). Висновки правового підвідділу Південного бюро ВЦРПС з питань охорони праці 
та заробітної плати, подані Харківською губернською радою профспілок (1921). 
Протоколи засідань президії Харківської губернської ради профспілок (1921). Листування 
ради з губернськими відділами галузевих профспілок (1922). Дані вибіркового 
обстеження, проведеного губернського радою профспілок, бюджету родин робітників і 
службовців-членів галузевих профспілок (1922). Анкети і списки службовців Харківського
губраднаргоспу і губернської ради профспілок (1921–1924).

Харківська окружна рада професійних спілок (окрпрофрада) 

Ф. Р-1392, 675 од. зб., 1925–1930 рр. Опис.

Утворена  1925  р.  після  ліквідації  губернської  ради  професійних  спілок.  Керувала
роботою  окружних  відділів  галузевих  професійних  спілок.  Мала  відділи:
організаційний,  секретаріат,  культурно-масовий,  охорони  праці,  відділ  кадрів,
фінансовий,  статистичний,  плановий,  бюро  соціального  страхування  та  інженерно-
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технічну секцію; з 1929 р. –  студентський відділ. Припинила роботу 25 вересня 1930
р. у  зв’язку з ліквідацією округів.

Матеріали Всеукраїнської ради профспілок (1925–1926). Протоколи пленумів та президії 
Харківської окрпрофради, окружних відділень і районних секретаріатів галузевих 
профспілок, бюро інженерно-технічних секцій профспілок гірників і металістів. 
Стенограми окружних, загальноміських і районних конференцій, нарад профактиву та 
ударників (1929), товариств культурного шефства над селом (1929), окружного зльоту 
колгоспників (1930) та першої Української наради фізкультурників (1930). Стенограма 
доповіді А.Я. Вишинського “О процессе промышленной партии” від 24 грудня 1930 р., що 
відбувся у м. Харків (оп. 2, стр. 415). Документи з обстеження роботи профспілкових 
органів, про перевибори окружних, районних та фабрично-заводських профорганів про 
відправку двадцятип’ятитисячників на село для проведення колективізації (1929–1930), 
про стан соціалістичного змагання та ударництва на підприємствах Харківського округу 
(1930) і про присвоєння ударникам звання “Герой праці” (1930). Звіти про роботу 
окрпрофради і окружних відділень галузевих профспілок за 1926–1928 рр., про роботу 
місцевої промисловості Харківського округу за 1926–1927 рр., Будянського фаянсового 
заводу за 1927–1928 рр., Харківського паровозобудівного заводу, Харківського велозаводу, 
заводу сільськогосподарського машинобудування “Серп і Молот” та інших підприємств за 
1928–1929 рр. Документи про діяльність юридичної консультації при Харківській 
окрпофраді за 1927 р. (протоколи, звіти, записки). Листування щодо розвитку охорони 
здоров’я у Харківській окрузі. Матеріали про роботу музичного бюро Харківської 
окрпрофради за 1929 р. Колективні договори харківських підприємств з галузевими 
профспілками (1929). Документи про роботу Харківського комітету біржі праці щодо 
ліквідації безробіття (протоколи, звіти, листування) (1927, 1929). Списки спортсменів – 
учасників змагань на першість профспілок з футболу, важкої атлетики та ін., зведення про 
результати спортивних змагань (1929). Особові картки керівників підприємств м. Харків 
(1930) і відповідальних працівників профспілок (1928).

Комісія з історії професійного руху при Харківський окружній раді професійних
спілок (Істпроф)

Ф. Р-5032, 18 од. зб., 1926–1927 рр. Опис.

Утворена президією Харківської окружної ради профспілок у першому півріччі 1925 
р. для проведення пошуку, збирання та вивчення документів і матеріалів з історії 
професійного руху на Харківщині для подальшої їх демонстрації і публікації.
Дата ліквідації цієї комісії не встановлена.

Циркуляри  Істпрофу  ВЦРПС  і  листування  щодо  збору  матеріалів  з  історії
профспілкового руху на Харківщині (1926–1927). Звіт про діяльність Харківського Істпрофу
за 1926–1927 рр. Копії документів, виявлених у фондах Харківського губернського правління,
Харківського  губернського  жандармського  управління,  Канцелярії  старшого  фабричного
інспектора Харківської губернії щодо створення Харківського комітету РСДРП, виникнення і
діяльності  професійних організацій  Харківщини,  розвитку робітничого руху,  про маївку в
Харкові  1900 р.  (1899–1919 рр.).  Вирізки  з  харківських газет  про політичну обстановку і
положення робітників у 1918–1919 рр.
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Харківська міська рада професійних спілок (міськпрофрада)
Ф. Р-1452, 30 од. зб., 1931–1932 рр. Опис.

Утворена  25  вересня  1930  р.  у  зв’язку  з  ліквідацією  Харківської  окрпрофради.
Керувала  роботою  Харківських  міських  комітетів  галузевих  профспілок;  звітувала
перед  Всеукраїнською  радою  професійних  спілок.  Мала  сектори:  виробництва  і
заробітної  плати,  соціально-побутовий,  культурно-масовий;  організаційний,
агітмасовий і сектор кадрів, які працювали під керівництвом президії міськпрофради.
Ліквідована 1932 р. у зв’язку з організацією облпрофради.

Протоколи та постанови президії міськпрофради, міського міжспілкового бюро інженерів і
техніків та штабу визволення від техніко-економічної залежності від іноземних держав 
(1932). Стенограми конференцій інженерно-технічних працівників залізничного 
транспорту (1931), загальноміського профактиву (1932), зльоту ударників та інженерно-
технічних працівників відділу комунального господарства і підприємств Харкова (1932), 
наради при міськкому міжспілковому бюро інженерів і техніків з питань електрифікації 
Харківської приміської залізниці (1932) та стенограма доповіді                А.Я. Вишинського
на зборах спеціалістів Харкова 24 грудня 1930 р. про процес промислової партії. Звіти 
заводських комітетів Харківського паровозобудівного заводу   ім. Комінтерну за травень 
1930 р. - вересень 1931 р., заводу “Серп і Молот” за квітень 1931 р. – жовтень 1931 р., 
звіти бюро інженерно-технічних працівників Харківського паровозобудівного заводу ім. 
Комінтерну, 1-го державного канатного заводу                     ім. Петровського і заводу “Серп 
і Молот” за 1931 р. Матеріали щодо змагання Харківської міськпрофради з 
Дніпропетровською; культурного шефства робітників Харкова над шахтами м. Горлівка 
(1931); про перевибори низових профорганів на підприємствах і обстеження їх роботи; 
про роботу серед нацменшин та підготовку кадрів для промисловості через школи 
фабрично-заводського учнівства.

Харківська обласна рада професійних спілок (облпрофрада)
Ф. Р-1606, 3258 од. зб., 1932–1937, 1948–1964 рр. Описи.

Утворена в липні 1932 р. у зв’язку з організацією області. На першому Харківському
обласному  з’їзді  профспілок  29–30  липня  1932  р.  обрано  пленум  та  президію
облпрофради  і  утворено  відділи:  організаційний,  секретаріат,  охорони  праці,
культурно-масовий,  соціально-побутовий,  відділ  кадрів,  відділ  котлонагляду,
статистичний,  фінансовий,  інженерно-технічну  секцію.  Облпрофрада  керувала
роботою обласних комітетів  галузевих профспілок,  звітувала перед Всеукраїнською
радою  профспілок.  Ліквідована  21  липня  1937  р.  у  зв’язку  з  реорганізацією
профспілкової  роботи.  Відновила діяльність у жовтні  1948 р.  22 жовтня 1948 р. на
першій  Харківській  обласній  міжспілковій  конференції  обрано  склад  Харківської
обласної ради профспілок. Облпрофрада мала відділи: організаційно-масовий, праці і
заробітної  плати,  культурно-масовий,  житлово-побутовий,  відділ  охорони  праці,
соціального  страхування,  фінансовий,  а  також  управління  справами,  юридичну
консультацію, бібліотеку.Згідно з Постановою президії ВЦРПС від 4 січня 1963 р. з 11
квітня  1963  р.  Харківську  облпрофраду  реорганізовано  –  розділено  на  2  ради
профспілок: Харківську промислову обласну раду професійних спілок та Харківську
сільську раду професійних спілок, які згідно з Постановою           V пленуму ВЦРПС
від 27 листопада 1964 р. знов об’єднані у Харківську облпрофраду.
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1963 р. відділ праці і заробітної плати перейменовано у відділ виробничої роботи і
зарплати,  а  також утворено раду з  питань  кіно.  1970 р.  при облпрофраді  утворено
відділ з іноземного туризму.

Протоколи та постанови пленумів і президії облпрофради (1932–1937, 1948–1964); 
президії обласного міжсекційного бюро інженерно-технічних працівників (1932–1935) та 
нарад відділу охорони праці (1933, 1936). Стенограми I обласного з’їзду профспілок (1932)
загальноміських зльотів жінок-делегаток і жінок-ударниць (1933), I-го обласного з’їзду 
інженерно-технічних працівників (1932), I-ої обласної конференції фізкультурників (1933),
обласних зльотів колгоспників-ударників (1933), робітників-ударників (1934–1935) 
інженерно-технічних працівників і винахідників (1933, 1935) та профактиву щодо 
обговорення проекту Конституції СРСР (1936), нарад стахановців різних галузей 
промисловості, будівництва (1936–1937). Матеріали про перевибори районних і низових 
профорганів та обстеження їх роботи, про відрядження в колгоспи рахівничих працівників
(1933); технормування на підприємствах (1933–1935) та масовий робітничий контроль 
(1934); культурно-побутове обслуговування робітників та ліквідацію неписьменності. 
Звіти про роботу районних секцій та бюро інженерно-технічних працівників (1932, 1936),  
звіти технічної інспекції котлонагляду по Харківській області (1932–1936). Статистичні 
відомості про стахановський рух (1935–1936), про чисельність працюючих і членів 
профспілок у Харківський області (1932–1936). Колективні угоди підприємств з 
профорганізаціями та матеріали про їх перевірку. Скарги трудящих на дії адміністрації 
окремих підприємств про порушення робочого законодавства та правил охорони праці. 
Матеріали про іноземних спеціалістів, що працювали на харківських підприємствах у 
тридцяті роки XX ст.: списки іноземних спеціалістів, в тому числі шуцбундівців, 
стенограма загальноміської конференції іноземних спеціалістів (1933) наради при 
облпрофраді про роботу серед шуцбундівців (1935), листування облпрофради щодо 
іноземних спеціалістів. Протоколи, стенограми, доповіді та інші документи зборів 
профспілкового активу, присвячені ювілейним датам, пам’яті О.М. Горького (1936), 
мітингам солідарності з боротьбою трудящих Іспанії проти фашистського режиму (1936) 
та Куби проти американської агресії (1962); звернення шотландських профспілок до членів
профспілок УРСР – про мир, дружбу і співробітництво (1949). Стенограма зустрічі 
профспілкового активу Харкова з делегацією робітників Англії (1954). Положення, 
постанови, довідки, списки та інші документи про присвоєння ударникам звання Героя 
праці (1934–1936), занесення у “Книгу трудової доблесті” новаторів виробництва; списки і
характеристики передовиків виробництва та інженерно-технічних працівників 
Харківського тракторного заводу, представлених до нагородження почесними грамотами 
за випуск мільйонного трактора. Програми, звіти, доповіді про всесоюзні і обласні огляди 
художньої самодіяльності. Особові справи працівників бюро соціального страхування 
Харківської облпрофради (1933–1935).

Золочівська районна рада професійних спілок
Ф. Р-1596, 11 од. зб., 1931–1934 рр. Опис.

Дати утворення і ліквідації не встановлені.
Директиви і постанови президії  Харківської обласної ради профспілок; протоколи і

постанови Золочівського райпарткому та його бюро щодо проведення весняної посівної та
збиральної  кампаній,  виконання  м’ясозаготівлі  (1932–1933),  покращення  умов  праці;
підготовки кадрів, керівництва районними комсомольською та піонерською організаціями та
ін.  (1931–1934).  Протоколи  президії  Золочівської  районної  ради  профспілок  (1934),
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райгрупкому,  місцевкомів  і  загальних  зборів  робітників  підприємств  і  організації  району
(1931–1933), а також конфліктно-оціночної комісії при Конгресівському цукрозаводі (1934).

Костянтиноградське  повітове  бюро  професійних  спілок,  м.  Костянтиноград,
Полтавської губернії

Ф. Р-4829, 155 од. зб., 1919–1922 рр. Описи.

Створене  в  жовтні  1919  р.  як  тимчасове  бюро  профспілок  з  метою  координації
діяльності галузевих профспілкових організацій на території повіту. В лютому 1920 р.
перейменоване  в  повітове  бюро  профспілок.  Об’єднувало  профспілки:  млинових
робітників,  будівельників,  міських  установ,  друкарів,  земських  службовців,
цукровиків, вчителів, торгово-промислової профспілки: усього більше 17 профспілок
та  об’єднань.  Приймало  участь  в  організації  усіх  галузей  народного  господарства
шляхом делегування своїх представників у відповідні органи державної, господарчої
та  продовольчої  влади.  В  своїй  діяльності  керувалось  директивами  ВЦРПС  та
Полтавської губернської ради профспілок, ЦК і губвідділів виробничих профспілок.
Ліквідоване в 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повіту.

Положення,  циркуляри  та  інструкції  Наркомпраці  УСРР,  ВЦРПС  і  Полтавської
Губпрофради.  Положення про містечкові  (селищні)  секретаріати виробничих спілок від
21 січня 1921 р. Протоколи засідань та звіти бюро, комісій та відділів при ньому, правлінь
повітових  відділів  профспілок  і  робіткомів.  Листування  з  УРНГ,  Полтавською
Губпрофрадою, повітовим виконкомом, його відділом праці,  продовольчими комітетами,
правліннями галузевих профспілок з питань проведення виборів, обов’язкового членства у
профспілках робітників  усіх підприємств і  організацій  повіту,  організації  обов’язкового
соціального страхування, охорони праці на виробництві, мобілізацію членів профспілок
для  проведення  виконання  продподатку  та  на  профроботу,  розподілу  продуктів
харчування, одягу та палива серед членів профспілок; залучення жінок до профспілкової
роботи (1921), роботу кас взаємодопомоги при профспілках, боротьбу з неписьменністю,
організацію  допомоги  голодуючим.   Матеріали  про  проведення  Тижнів  фронту  та
пораненого і хворого червоноармійця в профспілкових організаціях повіту (1919, 1920),
про боротьбу з дезертирством: циркуляри, протоколи, звіти, листування (1921). Відомості
про  чисельність  (1921)  та  списки  членів  галузевих  профспілок  (1920,  1921).  Анкети
делегатів 1-го Харківського губернського з’їзду робітників землі (1920).

Красноградське окружне бюро професійних спілок

Ф. Р-4557, 4 од. зб., 1923–1927 рр. Опис.

Утворене в 1923 р. після введення округів на території Полтавської губернії. Керувало
роботою окружних  відділень  галузевих  профспілок  та  уповноваженими  в  районах.
Було підзвітне Всеукраїнській раді профспілок. В 1925 р., після ліквідації Полтавської
губернії,  Красноградський  округ  був  розформований,  а  його  територія  розподілена
між Полтавським, Катеринославським і Харківським округами.

Протоколи засідань президії окружного профбюро, загальноміської конференції фабрично-
заводських і місцевих комітетів, комісії з підбору службовців. Протоколи, звіти, мандати
делегатів на районну конференцію МОДРу (1927). Циркуляри та розпорядження правління
Всеукраїнського  кооперативного  банку  “Українбанк”  та  список  службовців
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Красноградського  комісіонерства  “Українбанку”  (1924).  Відомості  та  акти  про
розповсюдження  марок  і  лотерейних  білетів  серед  членів  профспілок,  надходження
членських внесків.

Галузеві  відділи,  відділення  та  комітети  професійних  спілок  Східної  частини
України

8 фондів, 3731 од. зб., 1917–1931 рр. Описи.

Документів про створення Харківського відділення профспілки робітників друкарської
справи не виявлено.  Відомо,  що професійна комісія  при Харківський раді  робочих
депутатів на першому засіданні 7 березня 1917 р. постановила організувати спілки за
виробничими ознаками.
4  травня  1917  р.  утворена  Харківська  професійна  спілка  “Металіст”.  Вона  була
місцевою організацією Всеросійської профспілки “Металіст”, об’єднувала робітників
машинобудівельних  та  металообробних  підприємств  Харкова  і  підпорядковувалась
Донецькому обласному бюро, а з          25 червня 1918 р. – Українському крайовому
центру.  25  червня 1920 р.  на  I Харківській  районній  конференції  реорганізована  в
Харківський  райком  профспілки  робітників-металістів,  який  був  підвідомчий  ЦК
Всеросійської  профспілки  робітників-металістів.  Ліквідований  в  1931  р.  згідно  з
Постановою V пленуму ВЦРПС про розукрупнення спілки металістів.
10  лютого  1919  р.  утворений  Харківський  райком  Всеукраїнської  профспілки
робітників цукрової промисловості. В березні 1920 р. припинив роботу, але 23 лютого
1921 р. знов відновив діяльність.
Харківські  комітети  профспілок  робітників-будівельників  та  радянських  і
торговельних  службовців  створені  в  1923  р.  Їх  роботою  керували  губернські  та
окружні відділі галузевих профспілок.
25 липня 1925 р. утворене тимчасове правління Харківського райкому спілки гірників,
а 24 грудня 1925 р. на  I районному з’їзді гірників Харківщини обраний Харківський
райком  цієї  спілки.  Ліквідований  15  березня  1930  р.  Їх  основними  функціями  в
перший період діяльності було: захист правових, економічних і професійних інтересів
робітників  і  службовців  галузевих  підприємств  і  організацій  не  тільки  м.  Харків  і
області, а Сходу України в цілому; боротьба за проведення в законодавчому порядку
норм  соцстрахування  і  охорони  праці,  розвиток  класової  та  загальної  свідомості
членів спілок. З 1920 р. мали організаційно-господарські та виховні задачі: робітничий
контроль над виробництвом та боротьба за націоналізацію підприємств, забезпечення
населення продуктами харчування та ліквідація неписьменності.

Статут Всеросійської спілки “Металіст” і профспілки “Металіст” на України     (ф.Р-1010,
1918).  Статути,  положення  та  проектні  документи  спілки,  „Працецукор”,  обласних
управлінь  цукрової  промисловості  та  заводоуправління  (ф.Р-1011,  1919).  Директиви,
циркуляри, інструктивні листи Всеукраїнського комітету спілки гірників  (ф.Р-1009, 1925–
1927), ЦК профспілок, губернської та окружної профрад та райкомів. Протоколи окружних
(ф.Р-1435,  1925,  1929)  та  районних  з’їздів  і  конференцій,  пленумів,  засідань  президій,
секцій  і  комісій  губернських і  окружних відділів  і  райкомів,  первинних профспілкових
організацій, виробничих нарад, делегатських та загальних зборів робітників та службовців
галузевих підприємств. Плани, звіти, огляди, доповіді про роботу райкомів, підрайкомів та
місцевих комітетів, інженерно-технічних секцій, організаційного тарифно-економічного та
культурного  відділів  райкомів.  Відомості  про  підготовку  демонстрацій  протесту  та  хід
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страйків  робітників  у  Харкові  (ф.Р-1010,           ф.Р-3961,  1917,  1918),  встановлення
робітничого  контролю  на  підприємствах  (1917–1920),  відрахування  коштів  на  користь
страйкуючих та політв’язнів (ф.Р-1435, 1930). Матеріали про участь членів профспілок у
виборах  у  Харківську  міськраду  (ф.Р-1009,  ф.Р-1435,  1926),  про  діяльність  комісій
сприяння  держпозикам  (1927,  1929,  1930),  Харківського  окружного  відділу  Товариства
землеустрою єврейських трудящих (ТЗЄТ) (ф.Р-1435, 1927), про сприяння органам міліції
(1930),  організацію  допомоги  голодуючим  Поволжя  (1921,  1922),  ліквідацію
неписьменності, профтехнічну освіту членів профспілок, охорону праці та техніку безпеки
на  підприємствах,  шефську,  культурно-освітню  та  культурно-масову  роботу  райкомів
(протоколи, акти, листування, інформації). Листування з ЦК профспілок, з окрпрофрадою,
профкомами  підприємств  і  організацій  про  розгляд  конфліктів,  підвищення  заробітної
платні,  виплату  робітникам  за  дні  простою  (ф.Р-1010,  ф.Р-1435),  надання  допомоги
безробітним  та  їх  працевлаштування  (ф.Р-1010,  1923–1924,  ф.Р-3961,  1918),  укладання
тарифних  угод  та  колективних  договорів,  діяльність  кас  взаємодопомоги,  соціальне
страхування  та  медичне  обслуговування  членів  профспілок.  Відомості  мінімального
заробітку  робітників  на  підприємствах  металообробної  промисловості  (1917)  та
алфавітний список підприємств, на яких працювали члени профспілки „Металіст” (ф.Р-
1010,  1918).  Протоколи,  відомості,  листування  про  соцзмагання  на  галузевих
підприємствах профспілок та колективні договори профспілок з підприємствами (1923–
1930).

Харківський  районний  відділ  Всеросійської  професійної  спілки  робітників  і
службовців залізничного транспорту, ф.Р-4169, 9 од. зб., 1920–1923 рр.

Відділення: 
Всеросійської професійної спілки робітників тютюнової промисловості, ф.Р-4813, 14 од. зб.,

1917–1921 рр.
Харківське  районне  відділення  професійної  спілки  робітників  друкарської  справи,
ф.Р-3961, 10 од. зб. 1917–1919рр.

Харківські комітети:
Робітників металістів “Металіст”, ф.Р-1010, 2618 од. зб., 1917–1930 рр.

Робітників цукрової промисловості, ф.Р-1011, 549 од. зб., 1917–1925 рр.
Робітників гірничої промисловості, ф.Р-1009, 390 од. зб., 1924–1930 рр.
Робітників-будівельників, ф.Р-1435, 93 од. зб., 1925–1930 рр.
Радянських і торгових службовців, ф.Р-1257, 48 од. зб., 1925–1931 рр.

Губернські  відділи і  уповноважені  губернських відділів галузевих професійних
спілок
19 фондів, 8478 од. зб., 1917–1927 рр. Описи.

Утворені наприкінці 1919 р. –протягом 1920 р.

Очолювали  і  координували  діяльність  місцевих  профспілкових  органів  галузевих
установ і підприємств м. Харків і повітових відділень. До їх компетенції відносилося
коло  питань  економічного  і  правового характеру,  матеріальне  постачання,  робота  з
кадрами, охорона праці і заробітна плата, підвищення кваліфікації і культурного рівня
членів  профспілок.  Припинили  діяльність  у  липні  1925  р.  у  зв’язку  з  ліквідацією
губернії.
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Протоколи  губернських  і  повітових  з’їздів,  конференцій  і  пленумів  галузевих
профспілок, засідань президії губернських відділів галузевих профспілок. Протоколи
загальних  зборів  членів  профспілок  на  підприємствах  та  в  установах  і  радгоспах,
засідань робіткомів, групкомів, комітетів службовців, правлінь повітових відділень і
райкомів.  Звіти  про  роботу  губернських  відділів,  повітових  і  районних  відділів
галузевих  профспілок.  Документи  з  охорони  праці,  ліквідації  неписьменності,
допомоги голодуючим (1922–1923), про направлення членів профспілок на навчання
до вузів, технікумів, робітфаків. Колективні договори і тарифні угоди, укладені між
профспілками та адміністрацією установ і підприємств. Кошториси і фінансові звіти
губернських  відділів  і  районних  комітетів  галузевих  профспілок.  Листування
губернських  відділів  галузевих професійних спілок  із  Всесоюзним,  губернськими і
місцевими радами профспілок. Документи про участь членів профспілок у виборах до
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (ф.Р-1092, 1921–1922), про
надання  членами  харківських  профспілок  допомоги  трудящим  м.  Ленінград,  що
постраждали від повені 1924 р. (ф.Р-1001, ф.Р-1002). Протоколи засідань і загальних
зборів  та  інші  документи  за  1917–1919 рр.  харківських  спілок:  друкарів  (ф.Р-998),
службовців  аптек  (ф.Р-1001),  театральних  службовців  (ф.Р-1002),  робітників  і
службовців  хімічної  промисловості  (ф.Р-1008)  та  службовців  кооперативних
організацій  і  товариств  (ф.Р-1443).  Матеріали  щодо  організації  Харківської
губернської  профспілки  працівників  землевпорядкування  сільського  і  лісового
господарства  (ф.Р-1005,  1919).  Реєстраційні  картки  членів  Харківської  профспілки
текстильників  (ф.Р-1006,  1919).  Протоколи  засідань  і  нарад  окружних  відділів
професійних  спілок  працівників  місцевого  транспорту  (ф.Р-1092),  радянських  і
торгових службовців (ф.Р-1443) за 1926–1927 рр.

Губернські відділи:
гірників, ф.Р-1683, 239 од. зб., 1922–1925 рр.
робітників деревообробної промисловості, ф.Р-3854, 2 од. зб., 1921 р.
робітників землі і лісу, ф.Р-1005, 687 од. зб., 1919–1925 рр.
робітників мистецтв, ф.Р-1002, 860 од. зб., 1917–1925 рр.
робітників комунального господарства, ф.Р-999, 347 од. зб., 1920–1925 рр.
робітників медично-санітарної праці, ф.Р-1001, 1232 од. зб., 1917–1925 рр.
робітників народного харчування, ф.Р-1003, 240 од. зб., 1921–1925 рр.
Всеросійської професійної спілки робітників поліграфічного виробництва, ф.Р-998, 99
од. зб., 1917–1925 рр.
робітників харчової і смакової промисловості, ф.Р-1007, 539 од. зб., 1920–1925 рр.
робітників просвіти, ф.Р-1004, 827 од. зб., 1920–1926 рр.
робітників народного зв’язку, ф.Р-1254, 801 од. зб., 1919–1922 рр.
радянських і торгових службовців, ф.Р-1443, 393 од. зб., 1919–1925 рр.
робітників-будівельників, ф.Р-997, 284 од. зб., 1920–1925 рр.
робітників текстильної промисловості, ф.Р-1006, 372 од. зб., 1919–1925 рр.
робітників місцевого транспорту, ф.Р-1092, 571 од. зб., 1920–1927 рр.
робітників хімічної промисловості, ф.Р-1008, 380 од. зб., 1917, 1919–1925 рр.
робітників швейної промисловості, ф.Р-1000, 150 од. зб., 1921–1925 рр.
робітників шкіряної промисловості, ф.Р-1096, 342 од. зб., 1920–1925 рр.

Уповноваженого Донецького  губернського  відділу  професійної  спілки  робітників
гірничої  промисловості  при  Донецькому  державному  кам’яновугільному  тресті
“Донвугілля”, ф.Р-3806, од. зб. 113, 1922–1925 рр.
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Повітовий відділ і повітові відділення галузевих професійних спілок

6 фондів, 228 од. зб., 1917–1923 рр. Описи.

Створені  в  1920  р.  після  утворення  губернських  відділів  галузевих  профспілок,
складовою частиною яких вони були.
Об’єднували всіх членів  окремої профспілки повіту.  Входили до складу повітового
бюро профспілок, виконували його рішення та відраховували йому членські внески.
Звітували  перед  губернською  радою  профспілок,  повітовим  бюро  профспілок,
губернськими  відділами  галузевих  профспілок,  а  якщо  входили  до  складу
Всеросійських галузевих профспілок – представництву ЦК галузевих Всеросійських
профспілок на України, в Криму, на Дону та Кавказі, розташовуваному в м. Харків.
Керували: відділ – роботою волосних відділень профспілки; відділення – діяльністю
фабзавкомів  та  робіткомів  підприємств  даної  галузі  народного  господарства,
розташованих на території даного повіту. Ліквідовані в 1923 р. у зв’язку з ліквідацією
повітів.

Циркуляри,  інструкції  та  накази  ВРНГ,  Головного  управління  борошномельно-
круп’яної промисловості (ф.Р-3828, 1920–1921), Українського бюро профспілок (ф.Р-3843),
губернських та повітових відділів галузевих профспілок. Протоколи губернських (ф.Р-3828)
та  повітових  (ф.Р-4825)  з’їздів,  конференцій,  загальних  зборів,  робіткомів  та  комітетів
службовців,  засідань  правління  профспілок,  губернських  відділів  та  їх  комісій,  повітових
відділень,  фабзавкомів  та  місцевих  комітетів  профспілок.  Звіти  про  діяльність  повітових
відділень (ф.Р-4825) та виробничі програми млинових підприємств (ф.Р-3828). Листування з
губернськими  відділами,  повітовими  радами  та  бюро  профспілок,  первинними
профорганізаціями  про  вибори  до  губернської  Ради  робочих  і  солдатських  депутатів  та
губернського продовольчого комітету (ф.Р-3828, 1917), про мобілізацію членів профспілок до
Червоної  армії  та  на  профроботу,  мобілізацію  вчителів  до  Донбасу  (ф.Р-3843,  1921),  про
обов’язкове  членство  у  профспілках  (1920),  працевлаштування  безробітних,  складання  та
виконання колективних угод, організацію дошкільних дитячих закладів у повіті  (ф.Р-3828,
1920),  забезпечення  членів  профспілок  паливом,  продуктами  харчування  та  матеріальною
допомогою,  з  організаційних,  виробничих,  тарифно-економічних  питань,  про  культурно-
освітню  роботу  профспілок,  охорону  праці  на  виробництві  та  соціальне  страхування.
Матеріали про порядок націоналізації борошномельних підприємств та організацію страйків
робітників,  що  працюють  в  борошномельному  виробництві  у  Полтаві  (ф.Р-3828,  1919),
розгляд конфліктів,  сільськогосподарську кооперацію (ф.Р-4825, 1921),  проведення Тижнів
хворого  та  пораненого  червоноармійця  та  Тижнів  фронту  (1920),  про  ліквідацію
неписьменності, допомогу голодуючим (1920, 1921), культурно-освітню роботу профспілок
серед населення, організацію робітничого та гарнізонного клубів (ф.Р-3828, ф.Р-3843, 1920),
загально-повітової  лікарняної  каси  (ф.Р-3843,  1920),  професійного  навчання  членів
профспілок  (циркуляри,  інструкції,  протоколи,  тези,  заяви,  підписні  листи).  Анкети  із
заявами про вступ до профспілки,  вступні  листи громадян,  членські  книжки (1920–1921).
Списки  працівників  млинових підприємств  у  м.  Костянтиноград  (ф.Р-3828,  1919);  списки
членів  галузевих  профспілок.  Колективні  договори робітників  і  службовців  з  власниками
млинів  та  договори  між  господарями  та  батраками  (ф.Р-3828,  1918,  ф.Р-4825,  1922).
Опитувальні листи малолітніх і підлітків – членів профспілки     (ф.Р-4825, 1921).
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Відділ:
Красноградський –робітників просвіти, м. Красноград, Полтавської губернії,
ф.Р-3843, 23 од. зб., 1920–1923 рр.

Відділення:
Валківське - Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу, ф.Р-4826, 80 од.
зб., 1920–1923 рр.
Вовчанське – Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу, ф.Р-4827, 38
од. зб., 1920–1923 рр.
Зміївське – Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу, ф.Р-4825, 42 од.
зб., 1920–1923 рр.
Зміївське  –  професійної  спілки  робітників  харчової  і  смакової  промисловості,  ф.Р-
3855, 1 од. зб., 1921–1922 рр.
Костянтиноградське  –  професійної  спілки  робітників  і  службовців  харчової
промисловості,  м. Костянтиноград, Полтавської губернії,  ф.Р-3828, 44 од. зб., 1917–
1922 рр.

Окружні відділення галузевих професійних спілок

    21 фонд, 9274 од. зб., 1923–1932 рр. Описи.

Створені в 1925 р. Керували роботою низових профорганізацій галузевих профспілок.
Підпорядковувались  Всеукраїнським  ЦК  відповідних  профспілок.  Припинили
діяльність в 1930 р. з ліквідацією округів.

Постанови,  розпорядження,  циркуляри,  інструкції,  положення  вищих  профспілкових  і
галузевих  установ  та  окружних  відділень  галузевих  профспілок.  Протоколи  окружних
профспілкових  з’їздів,  конференцій,  зльотів  наймитів  (ф.Р-1019,  ф.Р-3764,  1929),
загальних зборів  членів  профспілок та  робітників  і  службовців  галузевих підприємств,
засідань  президії  Всеукраїнських  комітетів  галузевих  профспілок,  Українського  бюро
інженерно-технічних  службовців,  Харківської  окрпрофради,  пленумів  і  правлінь
губернських відділів, окружних відділень та підвідомчих їм профорганізацій. Протоколи,
плани,  звіти,  доповіді,  відомості  про  роботу  окружних  відділень,  їх  секцій  та  комісій,
підвідомчих  профорганізацій,  галузевих підприємств.  Тези доповіді  про перспективний
розвиток  промисловості  Харківського  округу  в  1926–1931  рр.  (ф.Р-1015).  Статистичні
відомості  з  питань  праці  та  зарплати,  про  чисельність  членів  профспілок  на
підприємствах, їх зростання та рух, культурно-масову роботу. Листування з центральними,
республіканськими  та  місцевими  установами  та  організаціями  з  питань  планування  та
звітності,  фінансових,  тарифно-економічних  питань,  про  участь  членів  профспілок  у
виборах  до  Харківської  міськради,  у  державних  позиках;  раціоналізації  виробництва,
винахідництві та інтенсифікації праці; про режим економії, скорочення адміністративно-
господарських  витрат,  направлення  членів  профспілок  на  навчання  до  профшколи  та
учбових  закладів,  охорону  праці  та  оздоровлення  членів  профспілок,  допомогу
безробітним, розгляд трудових спорів, перехід на 7-годинний робочий день, відрядження
робітників  за  кордон  для  вивчення  досвіду  роботи.  Матеріали  про  підготовку  до
святкування  10-річчя  Великої  Жовтневої  соціалістичної  революції,  стан  українізації
державного  апарату,  діяльність  первинних  організацій  МОДРу  (1926–1929),  ліквідацію
неписьменності,  надання  допомоги  робітникам  лісового  господарства,  потерпілим  від
бандитизму  (ф.Р-1019,  1927)  та  англійським  страйкарям  (ф.Р-1019,  ф.Р-1256,  1926),
будівництво  літака  “Батрак”  (ф.Р-1019,  1927).  Спогади  робітників  комунальних
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підприємств про створення Харківських профспілок (ф.Р-1014, 1930). Групові фотознімки
учасників  з’їздів,  конференцій  профспілки  текстильників  (ф.Р-1022).  Листування  з
редакціями окружних газет і вирізки з профспілкових газет. Списки працівників окружних
відділень і відомості на виплату їм зарплати (1925). Анкети, особові справи, реєстраційні
картки  членів  профспілок,  списки  робітників  галузевих  підприємств.  Відомості,  звіти,
рапорти  про  хід  соціалістичного  змагання.  Колективні  угоди  підприємств  і  установ  з
профорганізаціями та матеріали перевірки з їх виконання.

Відділення:
робітників-будівельників:
Харківське, ф.Р-1432, 1097 од. зб., 1925–1930 рр.
робітників комунального господарства:
Харківське, ф.Р-1014, 438 од. зб., 1926–1932 рр.
робітників медико-санітарної праці:
Харківське, ф.Р-1016, 367 од. зб., 1924–1930 рр.
робітників мистецтв:
Ізюмське, ф.Р-3763, 17 од. зб., 1927–1928 рр.
Харківське, ф.Р-1017, 676 од. зб., 1925–1930 рр.
робітників місцевого транспорту:
Харківське, ф.Р-1093, 524 од. зб., 1925–1930 рр.
Харківське окружне бюро інженерно-технічних службовців місцевого транспорту, 
ф.Р-4121, 8 од. зб., 1924–1929 рр.
робітників народного зв’язку:
Харківське, ф.Р-1255, 428 од. зб., 1923–1930 рр.
робітників народного харчування:
Харківське ф.Р-1018, 585 од. зб., 1923–1929 рр.
робітників просвіти:
Харківське, ф.Р-1755, 22 од. зб., 1926–1928 рр.
радянських і торгових службовців:
Харківське, ф.Р-1256, 1436 од. зб., 1923–1931 рр.
сільськогосподарських і лісових робітників:
Богодухівське – робітників землі і лісу, ф.Р-1316, 1 од. зб., 1923–1924 рр.
Ізюмське, ф.Р-1020, 69 од. зб.,1928–1930 рр.
Куп’янське  –  робітників  сільського  господарства  і  Великобурлуцький  районний
комітет  тієї ж спілки, ф.Р-3764, 80 од. зб., 1924–1930 рр.
Харківське – сільськогосподарських і лісових робітників, ф.Р-1019, 570 од. зб., 1923–
1932 рр.
робітників текстильної промисловості:
Харківське, ф.Р-1022, 446 од. зб., 1923–1930 рр.
робітників харчової та смакової промисловості “Харчосмак”:
Харківське, ф.Р-1023, 1357 од. зб., 1924–1930 рр.
робітників хімічної промисловості:
Харківське, ф.Р-1024, 247 од. зб., 1924–1930 рр.
робітників цукрової промисловості:
Харківське, ф.Р-1025, 474 од. зб., 1925–1928 рр.
робітників швейної промисловості:
Харківське, ф.Р-1015, 135 од. зб., 1924–1930 рр.
робітників шкіряної промисловості:
Харківське, ф.Р-1097, 297 од. зб., 1923–1930 рр.
робітників поліграфічної промисловості:

863



Харківське, ф.Р-1349, 365 од.зб., 1925-1930 рр.

Харківський окружний комітет поштово-телеграфних службовців 

Ф. Р-4937, 3 од. зб., 1918–1919 рр. Опис.

Дати утворення не виявлено.
В грудні 1918 р. входив до складу Всеросійської поштово-телеграфної спілки. Існував
при Управлінні Харківського поштово-телеграфного округу.

Списки службовців телеграфних контор, які бажають вступити до поштово-телеграфної 
спілки. Прибуткові документи пожертвувань на користь військовополонених, які 
поверталися на батьківщину з Німеччини та Австро-Угорщини.

Обласні комітети галузевих професійних спілок

53  фонди, 21195 од. зб., 1919–1920, 1932–1941, 1943–1972 рр. Описи., каталог.

Виникли разом з областю, в 1932 р. Але деякі діяли в 1919–1920 рр. під назвою 
обласних. Їх функції  поширювались на території декількох губерній.

Постанови,  накази,  інструкції,  директиви  вищих  і  галузевих  профспілкових  установ.
Протоколи,  доповіді,  стенограми,  постанови  профспілкових  з’їздів,  обласних
конференцій, засідань оргбюро, пленумів і президій обкомів, профспілково-господарських
активів  підприємств. Накази,  розпорядження,  директивні  вказівки обкомів щодо роботи
низових профорганізацій.  Протоколи нарад профактиву,  загальних зборів членів  спілок.
Протоколи,  плани та звіти про роботу обкомів,  їх секцій та комісій.  Статистичні звіти,
доповідні  записки  про  роботу  низових  профорганізацій.  Матеріали  про  організаційно-
виробничу роботу, упровадження передових методів праці на підприємствах та установах;
надходження та упровадження винаходів,  технічних удосконалень і  раціоналізаторських
пропозицій; нормування та охорону праці, техніку безпеки, заробітну плату та соціальне
страхування;  про  організацію  робітничого  контролю  на  підприємствах;  преміювання
кращих  працівників,  роботу  кас  взаємодопомоги;  підготовку  кадрів;  вступ  молоді  до
навчальних закладів, політосвіту членів спілок. Довідки, інформації, звіти, листування про
участь членів спілок у виборах до Верховної Ради СРСР (1936), місцевих Рад депутатів
трудящих (1939); про обговорення проекту Конституції СРСР (ф.Р-1839, 1936), підсумків
XIV з’їзду  профспілок  СРСР  (1968),  проекту  директив  XXIV з’їзду  КПРС  (ф.Р-4993,
1971).  Плани,  звіти,  інформації  про  культурно-масову,  житлово-побутову  спортивну
роботу профспілок; роботу клубів, бібліотек, спортивного товариства “Спартак”; розвиток
художньої  самодіяльності  на  підприємствах  і  в  установах.  Довідки,  звіти,  рапорти,
листування  про  участь  профспілок  в  обласних,  всесоюзних  спартакіадах,  олімпіадах,
оглядах;  про  шефську  допомогу  колгоспам  і  радгоспам;  надання  допомоги  вузами  та
науково-дослідними  інститутами  м.  Харків  будівництву  (ф.Р-4993,  ф.Р-5964,  ф.Р-5752);
про  шефство  над  частинами  Червоної  армії  (ф.Р-1790);  про  надання  допомоги  сім’ям
військовослужбовців  та  інвалідів  Вітчизняної  війни  (ф.Р-4892);  проведення  літних
дитячих оздоровчих компаній, санаторно-курортне лікування членів спілок, покращення їх
побутового обслуговування. Відомості, звіти, рапорти про хід соціалістичного змагання,
стахановський рух, ударництво, рух за комуністичну працю. Статистичні звіти обкомів про
підсумки  виборів  профспілкових  органів  та  по  всіх  розділах  профспілкової  роботи.
Колективні угоди підприємств і установ з профорганізаціями та матеріали перевірки з їх

864



виконання.  Зведені  кошториси  профбюджету,  кошториси  державного  соціального
страхування  та  фінансові  звіти  про  їх  виконання.  Подання,  списки,  характеристики
передовиків  виробництв,  відмінників  соціалістичного  змагання.  Акти  про   збитки,
заподіяні  німецько-фашистськими  загарбниками  обласним  комітетам  профспілок  (ф.Р-
4800, ф.Р-4876, ф.Р-4909, ф.Р-4991, 1943, 1944).

Обласні комітети:
Робітників металевих виробів, ф.Р-3741, 342 од. зб., 1932-1934, 1943–1949 рр.
Робітників машинобудівної промисловості, ф.Р-1395, 555 од. зб., 1932-1934 рр.
Робітників машинобудування, ф.Р-4993, 1301 од. зб., 1944–1971 рр.
Робітників електростанцій та електротехнічної промисловості,  ф.Р-5835, 656 од. зб.,
1953–1972 рр.
Робітників авіаційної та оборонної промисловості, ф.Р-6123, 203 од. зб., 1966–1972рр.
Шоферів та авіаційних робітників, ф.Р-4158, 14 од. зб., 1932–1934 рр.
Робітників нафтової, хімічної та газової промисловості, ф.Р-6013, 450 од. зб.,  1958–
1972 рр.
Робітників лісу та сплаву, ф.Р-1559, 177 од. зб., 1932–1934 рр.
Робітників лісової, паперової та деревообробної промисловості, ф.Р-6103, 141 од. зб.,
1962–1968
Робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, ф.Р-4892, 899 од. зб.,
1943–1969 рр.
Робітників промисловості будівельних матеріалів, ф.Р-4989, 208 од. зб., 1944–1956рр.
Робітників цегельної промисловості, ф.Р-1836, 416 од. зб., 1934–1939 рр.
Робітників текстильної та легкої промисловості, ф.Р-5694, 603 од. зб., 1954–1971рр.
Робітників швейної промисловості, ф.Р-1514, 24 од. зб., 1934–1935 рр.
Робітників харчової промисловості, ф.Р-5708, 586 од. зб., 1948–1967 рр.
Робітників цукрової промисловості, ф.Р-1348, 539 од. зб., 1932–1934 рр.
Робітників борошномельно-хлібопекарської і кондитерської промисловості, ф.Р-1398,
246 од. зб., 1931–1934, 1943–1952 рр.
Робітників м’ясної та молочної промисловості, ф.Р-5709, 111 од. зб., 1944–1953 рр.
Робітників промислового та комунально-житлового будівництва, ф.Р-1434, 257 од. зб.,
1932–1934 рр.
Другий  Харківський  обласний  груповий  комітет  професійної  спілки  робітників
промислового та житлово-комунального будівництва, ф.Р-1436, 81 од. зб., 1931-1935
рр.
Робітників міського і сільського будівництва, ф.Р-4472, 255 од. зб., 1943–1956 рр.
Робітників і службовців шосейного та гідротехнічного будівництва, ф.Р-1738, 403 од.
зб., 1932–1940 рр.
Робітників автомобільного транспорту та шосейних доріг, ф.Р-5796, 223 од. зб., 1946–
1957 рр.
Робітників зв’язку, автомобільного транспорту і шосейних доріг, ф.Р-4909, 676 од. зб.,
1943–1971 рр.
Робітників земельних органів, ф.Р-1839, 420 од. зб., 1935–1940 рр.
Робітників і службовців сільського господарства та заготівель, ф.Р-5935, 501 од. зб.,
1953–1970 рр.
Робітників машинно-тракторних станцій Півдня та Центру СРСР, ф.Р-1790, 588 од. зб.,
1932–1941 рр.
Робітників і службовців машино-тракторних станцій та земельних органів, ф.Р-4946,
53 од. зб., 1943–1952 рр.
Робітників радгоспів, ф.Р-4833, 33 од. зб., 1943–1953 рр.
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Робітників  тваринницьких  радянських  господарств,  ф.Р-1394,  204  од.  зб.,  1932–
1934рр.
Робітників землеробських (зернових) радянських господарств,  ф.Р-1538, 289 од. зб.,
1932–1934рр.
Робітників зернових радянських господарств, ф.Р-1539, 162 од. зб., 1934–1936 рр.
Робітників молочно-м’ясних радянських господарств, ф.Р-1614, 523 од. зб., 1934–1937,
1939–1941 рр.
Робітників овочевих радянських господарств, ф.Р-1826, 490 од. зб., 1934–1941 рр.
Робітників бурякових радянських господарств, ф.Р-1546, 665 од. зб., 1933–1936 рр.
Робітників свинарських радянських господарств, ф.Р-1821, 658 од. зб., 1934–1940рр.
Робітників громадського харчування, ф.Р-4992, 44 од. зб., 1943–1948 рр.
Робітників державної торгівлі, ф.Р-4991, 54 од. зб., 1943–1948 рр.
Робітників державної торгівлі та громадського харчування, ф.Р-5031, 147 од. зб., 1949–
1957 рр.
Робітників споживчої кооперацій, ф.Р-4886, 188 од. зб., 1943–1957 рр.
Робітників  державної торгівлі  та споживчої  кооперації,  ф.Р-5722, 626 од. зб.,  1957–
1971 рр.
Робітників житлового господарства, ф.Р-5015, 36 од. зб., 1944–1948 рр.
Робітників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств, ф.Р-5014,
1092 од. зб., 1943–1970 рр.
Робітників державних закладів, ф.Р-5080, 1031 од. зб., 1943–1969 рр.
Робітників суду та прокуратури, ф.Р-5081, 54 од. зб., 1943–1948 рр.
Робітників  освіти,  вищої школи та наукових закладів,  ф.Р-5752,  1752 од.  зб.,  1932-
1941, 1943-1970 рр.
Робітників дошкільних установ і дитячих будинків, ф.Р-3742, 150 од. зб., 1943–1948рр.
Робітників культури, ф.Р-5836, 804 од. зб., 1932–1934, 1943–1965 рр.
Медичних працівників, ф.Р-5643, 736 од. зб., 1953–1972 рр.
Фінансово-банківських робітників, ф.Р-4800, 266 од. зб., 1943–1956 рр.
Харківське обласне правління професійної спілки “Гірнича праця”,  ф.Р-5753, 12 од.
зб., 1919–1920 рр.
Організаційне бюро Центрального комітету професійної спілки робітників вовняної,
шовкової та трикотажної промисловості по Харківській області, ф.Р-1536, 34 од. зб.,
1934 р.
Організаційне  бюро  Центрального  комітету  професійної  спілки  робітників
трикотажної  промисловості  по  Харківській  області,  ф.Р-1535,  217  од.  зб.,  1934–
1937рр.

Районні  комітети професійних спілок робітників державних установ,  просвіти,
вищої школи і наукових установ 

7 фондів, 478 од. зб., 1943–1969 рр. Описи.

Дати утворення не виявлені.

У вересні-листопаді 1943 р. відповідно до Постанови ВЦРПС “Про відбудову 
профспілкових організацій у визволених від німецьких окупантів районах і містах 
Української РСР” створені оргбюро Золочівського, Лозівського та Харківського 
райкомів профспілки робітників початкової та середньої школи, Вільхуватського, 
Барвінківського, а в січні 1944 р. – Лозівського райкомів профспілки робітників 
держустанов.
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До кінця 1944 р. в цих районах на загальних зборах членів відповідних профспілок
створені райкоми. В Харківському районі райком профспілки робітників держустанов
відновив свою діяльність в 1954 р. згідно з рішенням обкому профспілки від 20 грудня
1953 р.
У  1957  р.  райкоми  профспілки  робітників  початкової  та  середньої  школи
перейменовані  в райкоми профспілки робітників  просвіти,  вищої  школи і  наукових
установ.
Їх  функції:  керівництво  та  контроль  за  місцевими  комітетами  та  профгрупами  на
території своїх районів, забезпечення виконання профбюджету, організація виконання
профорганізаціями рішень центральних профспілкових органів,  обкому профспілки,
участь  в  розробці  поточних  та  перспективних  планів,  мобілізація  робітників  та
службовців  на  виконання  державних  планів  і  завдань,  соцзобов’язань  в  кожному
колективі,  рішення  питань  нормування  та  охорони  праці,  заробітної  плати,
соцстрахування,  побутового  та  культмасового  забезпечення  трудящих  в  первинних
профорганізаціях.

Постанови,  розпорядження,  директиви  Раднаркому  (1945)  та  Мінфіну  СРСР (ф.Р-5898,
1946), Секретаріату та президії  ВЦРПС (ф.Р-5898, ф.Р-5986, ф.Р-6005), пленумів (1953,
1956), оргбюро (1944, 1945), президії ЦК профспілки робітників держустанов (ф.Р-5898,
ф.Р-5986, 1946, 1953–1963), обкомів профспілок. Протоколи профспілкових з’їздів (ф.Р-
5986, 1956), пленумів (ф.Р-5781, 1951, 1956–1962), конференцій, загальних зборів членів
профспілки  робітників  держустанов,  засідань  президії  та  комісій  обласних,  районних  і
місцевих  комітетів  профспілок.  Постанови,  протоколи,  звіти,  акти,  інформації  про
організаційно-виробничу  роботу,  підвищення  ролі  виробничих  нарад  (ф.Р-5898,  1954),
обмін досвідом кращих вчителів районних шкіл та розповсюдження методики їх роботи
(ф.Р-5939,  1955),  боротьбу  за  економію  матеріалів,  впровадження  раціоналізаторських
пропозицій,  нормування  та  охорону  праці,  виробничий  травматизм,  соцстрахування  та
роботу з кадрами. Листування про участь профорганізацій у виборах до Верховної Ради
СРСР (ф.Р-5986, 1951), місцевої ради депутатів трудящих (ф.Р-5898, ф.Р-5986, 1947, 1951,
1956),  народних  суддів  та  народних  засідателів  (ф.Р-5986,  1948);  в  ліквідації
неписьменності  та  малописьменності  населення,  забезпеченні  виконання  Закону  про
загальну обов’язкову семирічну освіту (ф.Р-5939, 1955), у компанії по збору підписів під
зверненням Всесвітньої Ради Миру про підписання Пакту Миру між державами (ф.Р-5986,
1951),  організації  передплати  на  Державні  позики  відбудови  та  розвитку  народного
господарства СРСР (ф.Р-5898, 1946, ф.Р-5986, 1951), наданні організаціями та установами
шефської допомоги колгоспам, радгоспам і МТС (ф.Р-5781, ф.Р-5898), налагоджені тісного
зв’язку  інтелігенції  з  колгоспами  (ф.Р-5781,  1951),  громадського  контролю
профорганізаціями над роботою торгуючих організацій та громадського харчування (ф.Р-
5781,  1953),  мобілізації  міської  та  сільської  молоді  в ремісничі,  залізничні  училища та
школи ФЗН (ф.Р-5898, 1945, 1946),  підготовці  сільської  молоді до вступу у ВУЗи (ф.Р-
5939,  1960).  Протоколи,  плани,  звіти  про  культурно-масову,  культурно-освітню  та
житлово-побутову роботу райпрофорганізацій, організацію сільських лекторіїв (ф.Р-5781,
1951),  пропаганду  здорового  побуту  серед  населення  та  розвиток  фізкультури і  спорту
серед  членів  профспілок,  роботу  ДСТ  “Іскра”  і  “Буревісник”  (ф.Р-5939,  1954,  1955).
Інформації про надання допомоги первинним організаціям товариства “Червоний хрест”
(ф.Р-5898,  1954),   сім’ям  військовослужбовців  та  інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни,
дітям-сиротам у дитячих будинках, на патронаті та під опікою (ф.Р-5781, ф.Р-5898), про
оздоровлення  дітей;  про  розвиток  городництва  та  колективного  садівництва  (ф.Р-5781,
ф.Р-5898, ф.Р-5986); про підсумки обласних оглядів художньої самодіяльності робітників
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просвіти  (ф.Р-5939,  1968).  Відомості  про  соцзмагання,  розвиток  руху  за  комуністичне
ставлення до праці, боротьбу з проявами бюрократизму (ф.Р-5898).

Робітників держустанов:
Барвінківський, ф.Р-5986, 84 од. зб., 1948–1962, 1965–1969 рр.
Вільхуватський, ф.Р-5079, 12 од. зб., 1946–1956 рр.
Лозівський, ф.Р-5898, 101 од. зб., 1944–1963 рр.
Харківський, ф.Р-6004, 27 од. зб., 1954–1963 рр.

Робітників просвіти, вищої школи і наукових установ:
Золочівський, ф.Р-5939, 88 од. зб., 1948–1968 рр.
Лозівський, ф.Р-5781, 146 од. зб., 1943–1964 рр.
Харківський, ф.Р-6005, 20 од. зб., 1955–1962 рр.

Міські,  групові,  фабрично-заводські,  місцеві,  робітничі  комітети  галузевих
професійних спілок і професійні спілки 

64 фонди, 2303 од. зб., 1917–1937, 1939–1941, 1944–1972 рр. Описи.

Статути  галузевих  профспілок.  Постанови,  розпорядження,  циркуляри,  інструкції,
ВУЦВК,  губернських,  окружних  відділів  та  відділень,  обласних  і  районних  комітетів
галузевих профспілок. Протоколи та резолюції губернських з’їздів, загальних зборів, засідань
президій і правлінь профспілок, секцій і комісій губернських, окружних, районних відділів та
комітетів галузевих профспілок, первинних профорганізацій, нарад голів та секретарів ФЗК.
Плани, звіти, статзвіти, доповіді про роботу профорганізацій та акти документальних ревізій
їх  фінансово-господарської  діяльності.  Листування  з  Харківською  губернською  радою
профспілок, губернськими та обласними комітетами галузевих профспілок, організаціями та
установами  з  організаційних,  тарифно-економічних,  матеріально-побутових  питань,  про
культурно-масову роботу профорганізацій, реалізацію позик, ліквідацію неписьменності, збір
коштів  на  користь  інвалідів  війни,  кредитування,  працевлаштування  та  забезпечення
продуктами харчування членів профспілок. Колективні договори, тарифні угоди. Статистичні
відомості  про чисельність членів профспілок, їх списки, заяви, особові картки та рахунки
працівників.

Комітети:
Харківські міські:
робітників радянських установ, ф.Р-3800, 17 од. зб., 1930–1932 рр.
радянських і торгових службовців, ф.Р-1258, 37 од. зб., 1930–1932 рр.
робітників вугільної промисловості, ф.Р-4979, 317 од. зб., 1952–1957 рр.
робітників громадського харчування, ф.Р-3852, 7 од. зб. 1921–1923 рр.
робітників зв’язку, ф.Р-3817, 1 од. зб., 1919 р.
робітників кооперації та державної торгівлі, ф.Р-3765, 44 од. зб., 1927–1932 рр.
робітників мистецтв, робітників естради, ф.Р-1087, 30 од. зб., 1927–1933 рр.
робітників промислового і житлово-комунального будівництва, ф.Р-1433,   234 од. зб.,
1930–1932 рр.
сільськогосподарських робітників, ф.Р-1609, 1 од. зб., 1931 р.
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Групові:
робітників геологорозвідувальних робіт тресту “Харківнафтогазрозвідка”,   ф.Р-5837,
293 од. зб., 1957–1972 рр.
робітників  м’ясо-рибно-консервної  та  жирової  промисловості,  ф.Р-3819,  15  од.  зб.,
1930–1933 рр.
Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу радгоспу “Гірник №1”, ст.
Дружківка Донецької залізниці, ф.Р-4184, 2 од. зб., 1923–1924 рр.
робітників вовняної, шовкової та трикотажної промисловості, м. Харків, ф.Р-1537, 17
од. зб., 1933–1934 рр.

Заводські:
Всеросійської  профспілки  робітників  –  металістів  артилерійського  складу  1-го
розряду змішаного артилерійського майна, м. Харків, ф.Р-3798, 9 од. зб., 1920 р.
робітників текстильної промисловості державної шерстемийні ім. Мануїльського, 
ф.Р-1028, 23 од. зб., 1920–1923 рр.

Об’єднаний  –  робітників  цукрової  промисловості  Ізюмського  цукрового  комбінату,
ф.Р-1547, 90 од. зб., 1931–1936 рр.

Фабричні:
робітників  текстильної  промисловості  Харківської  суконної  фабрики ім.  Шевченка,
ф.Р-1088, 36 од. зб., 1922–1924 рр.
робітників харчосмакової промисловості при 7-ій державній тютюновій фабриці   ім.
Р. Люксембург, ф.Р-4046, 57 од. зб., 1921–1925 рр.

Фабрично-заводські:
друкарів друкарні “Український робітник”, м. Харків, ф.Р-4750, 8 од. зб., 1926–1930рр.
робітників–металістів Харківського відділення акціонерного товариства “Всезагальна
електрична компанія”, ф.Р-4294, 1 од. зб., 1918–1922 рр.
робітників  швейної  промисловості  швейної  фабрики  Центрального  управління
військово-промислового господарства, м. Харків, ф.Р-4122, 42 од. зб., 1924 р.
робітників шкіряної промисловості 3-ої та 4-ої взуттєвих фабрик, м. Харків,       ф.Р-
3811, 9 од. зб., 1928–1931 рр.
робітників  харчової  та  смакової  промисловості  (“Харчосмак”)  4-го  державного
пивоварного заводу, м. Харків, ф.Р-1314, 4 од. зб., 1925 р.
робітників  комунального  і  житлового  будівництва  2-ої  будівельної  контори  МВС
СРСР, м. Харків, ф.Р-4559, 6 од. зб., 1947–1953 рр.

Місцеві:
комітет Харківського відділу Всеросійської профспілки службовців митниці,       ф.Р-
3962, 10 од. зб., 1917–1919 рр.
робітників-будівельників Будівельного управління Харківського міського виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
ф.Р-3988, 19 од. зб., 1933–1937 рр.
робітників  будівництва  і  промбудматеріалів  Харківського  обласного  управління
промисловості будівельних матеріалів, ф.Р-5420, 18 од. зб., 1954–1961 рр.
робітників державних установ Липецького райкому спілки держустанов, с. Липці, 
ф.Р-4374, 6 од. зб., 1934–1936 рр.
робітників держустанов Харківської міської ради профспілок (міськпрофради), 
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ф.Р-4751, 3 од. зб., 1930–1931 рр.
робітників  держустанов  при  штабі  Військово-Повітряних  Сил  Харківського
військового округу, ф.Р-5082, 4 од. зб., 1944–1946 рр.
робітників держустанов Харківської міської контрольної комісії робітничо-селянської
інспекції, ф.Р-4173, 2 од. зб., 1931–1932 рр.
робітників землеробських радгоспів зернового тресту, м. Харків, ф.Р-1543,             13
од. зб., 1931–1932 рр.
робітників землеробських радгоспів Харківського тресту олійно-ефірних культур, 
ф.Р-1541, 16 од. зб., 1931–1934 рр.
Робітників  комунального  господарства  Харківського  міського  відділу  комунального
господарства, ф.Р-3477, 1 од. зб., 1937 р.
робітників  місцевої  промисловості  і  комунального  господарства  Ради  промислової
кооперації Харківської області (облпромради), ф.Р-5385, 90 од. зб., 1945–1960 рр.
робітників  місцевої  промисловості  і  комунального  господарства  Харківської
облпромстрахради, ф.Р-5382, 29 од. зб., 1952–1960 рр.
робітників льоно-прядильної промисловості при Харківській обласній конторі
“Заготльон”, ф.Р-3762, 39 од. зб., 1932–1936 рр.
робітників  машинобудування  Науково-дослідного  інституту  економіки  і  організації
виробництва, м. Харків, ф.Р-4370, 5 од. зб., 1928–1932 рр.
робітників землі та лісу Харківського державного сільськогосподарського  інституту,
ф.Р-1151, 333 од. зб., 1921–1930 рр.
робітників трикотажної промисловості колективу студентів Харківського текстильного
інституту, ф.Р-4532, 3 од. зб., 1939–1941 рр.
робітників  народного  зв’язку  Харківської  вокзальної  поштово-телеграфної  контори,
ф.Р-3850, 3 од. зб., 1917–1919 рр.
робітників народного зв’язку Харківської  3-ої міської  поштово-телеграфної контори
(“Рада п’яти”), ф.Р-3851, 1 од. зб., 1919 р.
робітників  народного харчування та гуртожитків  гральних підприємств Харківської
окружної комісії допомоги дітям, ф.Р-4053, 23 од. зб., 1926–1928 рр.
робітників просвіти Науково-дослідного інституту раціоналізації торгівлі,  м. Харків,
ф.Р-3714, 13 од. зб., 1932–1933 рр.
робітників просвіти Харківського окружного комітету допомоги дітям, ф.Р-1077, 24
од. зб., 1925–1928 рр.
радянських  і  торговим  службовців  Червонозаводського  районного  робітничого
кооперативу, м. Харків, ф.Р-1286, 11 од. зб., 1931 р.
радянських і торговим службовців Нагірного районного робітничого кооперативу, м.
Харків, ф.Р-1285, 15 од. зб., 1931 р.
радянських і торгових службовців Харківського окружного статистичного бюро, ф.Р-
3848, 2 од. зб., 1925–1929 рр.
радянських  і  торгових  службовців  Харківського  центрального  робітничого
кооперативу (ХЦРК), ф.Р-3839, 151 од. зб., 1924–1931 рр.
радянських і торгових службовців Харківської міської Ради робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, ф.Р-4072, 23 од. зб., 1925–1931 рр.
робітників  торгово-промислових  і  громадських  організацій  Ізюмського  повітового
відділу соціального забезпечення, ф.Р-3838, 1 од. зб., 1919 р.
робітників харчової та смакової промисловості “Харчосмак” Українського державного
спиртогорілчаного тресту, м. Харків, ф.Р-1085, 40 од. зб., 1922–1926рр.
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Робітничі:
робітників  овочевих  радянських  господарств  при  радгоспі  Харківського  Будинку
“Червоної армії” ім. Ворошилова, ф.Р-1828, 3 од. зб., 1935–1936 рр.
робітників  овочевих  радянських  господарств  при  радгоспі  “Червоний  партизан”
Харківського  міського  виконавчого  комітету  Ради  робітничих,  селянських  і
червоноармійських депутатів, ф.Р-1829, 6 од. зб., 1933–1935 рр.
рудниковий комітет професійної  спілки гірників  фосфоритних розробок Ізюмського
округу, м. Ізюм, ф.Р-4083, од. зб. 16, 1925–1927 рр.

Професійні спілки:
бухгалтерів м. Харків і губернії, ф.Р-4801, од. зб. 1, 1917–1920 рр.
електриків м. Харків, ф.Р-4815, од. зб. 9, 1917–1919 рр.
робітників  міського  громадського  самоврядування,  м.  Харків,  ф.Р-3879,  од.  зб.  5,
1917–1919 рр.
службовців Ізюмської в’язниці, ф.Р-4577, од. зб. 7, 1917–1919 рр.
службовців страхових установ м. Харків і губернії, ф.Р-4528, од. зб. 10, 1917–1919рр.
службовців  торгових,  торгово-промислових  і  громадських  установ  м.  Харків  і
губернії, ф.Р-4938, од. зб. 7, 1918 р.
службовців вищих учбових закладів м. Харків, ф.Р-3862, од. зб. 26, 1917–1919 рр.
службовців фабрично-заводських підприємств і технічних контор м. Харків та його
околиць, ф.Р-4830, од. зб. 14, 1917–1919 рр.
Рада Харківського відділення Всеросійської професійної спілки лісоводів,   ф.Р-3853,
од. зб. 1, 1917–1918 рр.

Дорожній  відділ  та  дорожні  комітети  галузевих  профспілок  Південної  та
Донецької залізниць 

3 фонди, 4948 од. зб., 1920–1930, 1943–1968 рр. Описи.

Документи  про  створення  дорожнього  відділу  профспілки  робітників  просвіти  не
виявлені.  Відомо,  що  в  1925  р.  він  існував  при  Управлінні  Південних  залізниць  з
метою керування дорожніми, груповими, місцевими комітетами профспілки у містах;
дільничними комітетами на транспорті та профуповноваженими у школах та інших
установах просвіти та території Південних залізниць. Існував до 1930 р.
У жовтні-листопаді  1920  р.  були  утворені  тимчасові  дорожні  комітети  профспілки
робітників  залізничного  і  водного  транспорту  Південної  та  Донецької  залізниць.  У
лютому-березні  1921  р.  відбулись  делегатські  з’їзди  членів  спілки  працівників
транспорту  Південної  та  Донецької  залізниць,  які  обрали  дорожні  комітети
профспілки  залізничників.  До  1925  р.  підпорядковувались  ЦК  Всеросійської
профспілки робітників і службовців залізничного і водного транспорту, а з 1925 р. –
окремо ВУК залізничників та бюро ЦК спілки водників. Існували до 1930 р. 25 серпня
1943  р.  відновив  діяльність  Дорожній  комітет  профспілки  робітників  залізничного
транспорту на Південній залізниці.
Основні функції: керівництво райкомами відділень Південної залізниці та первинними
профспілковими  організаціями,  культурно-просвітницькими  установами  залізниці,
заводами та будівництвом на Південній залізниці.

Постанови  президії  та  секретаріату  ВЦРПС  (1944–1968),  Української  республіканської
ради  профспілок  (1952–1968),  президії  ЦК  профспілки  робітників  залізничного
транспорту  (1944–1968),  Харківської  Облпрофради  (1949–1968)  стосовно  діяльності
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комітетів,  управління  та  дорожніх  комітетів  профспілки  робітників  залізничного
транспорту.  Накази  Міністерства  шляхів  сполучення  СРСР,  начальників  Південної
залізниці  та  Донецького  округу  залізниць  відносно  діяльності  дорожніх  комітетів.
Матеріали  дорожніх  з’їздів  (1921,  1924),  конференцій  (1924,  1944–1968),  пленумів
дорожнього комітету, дорожніх зльотів стахановців-кривоносівців (ф.Р-1013). Протокол 1-
го зльоту молодих стахановців Південної залізниці (ф.Р-1013, 1944). Протоколи засідань
президії  Окрпрофради (ф.Р-4044), дорожніх, групових, місцевих комітетів та їх комісій,
загальних зборів членів профспілки робітників просвіти,  шкільних нарад та завідувачів
шкіл  (ф.Р-4044),  нарад  профспілкового  активу  та  дорожніх  нарад  робітників
профспілкових  культурно-освітніх  установ  Південної  залізниці  (ф.Р-1013),  комісій
допомоги голодуючим Поволжя (1921) та боротьби з трудовим дезертирством (ф.Р-1012,
1921-1922).  Звіти  та  відомості  про  роботу  дорожніх,районних,  фабрично-заводських,
місцевих  та  дільничних  комітетів  галузевих  профспілок,  постійно  діючих  виробничих
нарад,  культмасових  відділів,  профспілкових  бібліотек,  клубів,  піонерських  таборів,
дорожньої ради ДСТ “Локомотив” (ф.Р-1013, 1950), стан фізкультурно-спортивної роботи
на залізницях. Статзвіти підвідомчих організацій по всіх розділах профспілкової роботи в
профорганізаціях Південної та Донецької залізниць. Акти про збитки, заподіяні німецько-
фашистськими  загарбниками  під  час  Великої  Вітчизняної  війни  профорганізаціям
Південної залізниці (ф.Р-1013, 1943, 1944). Листування з підвідомчими профорганізаціями
про  технічний  стан  залізниць,  організацію  та  охорону  праці,  зміцнення  трудової
дисципліни,  робітниче  постачання,  каси  взаємодопомоги,  політико-масову,  культурно-
освітню та житлово-побутову роботу, поліпшення роботи по державному соцстрахуванню
та  медичному  обслуговуванню  членів  профспілок  та  їх  сімей,  з  організаційно-
господарських  питань.  Документи  (звіти,  акти,  довідки)  про  техніку  безпеки,
раціоналізацію  та  винахідництво,  режим  економії  та  впровадження  нової  техніки  на
залізницях.  Матеріали  про стан  відбудови житлового фонду,  гуртожитків,  комунальних
підприємств,  власного  будівництва  (ф.Р-1013,  1946),  виконання  плану  житлово-
комунального і культурно-побутового будівництва; виробничих оглядів організації  праці
та  заробітної  плати,  обстеження  стану  роботи  лікувально-профілактичних  установ  на
залізницях,  підготовки  профспілкового  активу  та  профспілкових  кадрів;  проведення
олімпіад  та  оглядів  художньої  самодіяльності  робітників  та  службовців,  кінофестивалів
залізничних  технічних  фільмів  (ф.Р-1013,1951,  1953).  Відомості  про  організацію  та
підсумки  соціалістичного  змагання,  розвиток  стаханівського  руху.  Характеристики  на
передовиків  виробництва.  Колективні  договори та  матеріали  перевірки  з  виконання  на
підприємствах Донецької та Південної залізниць.

Дорожній відділ  професійної  спілки  робітників  просвіти  при Управлінні  Південної
залізниці і дільничний комітет тієї ж профспілки Південної залізниці, ф.Р-4044, 23 од.
зб., 1924–1930 рр.
Дорожній комітет професійної спілки робітників залізничного і водного транспорту
Донецької залізниці, ф.Р-1012, 1359 од. зб., 1920–1930 рр.
Дорожній комітет професійної спілки робітників залізничного транспорту Південних
залізниць,  місцевий комітет тієї  ж спілки дитячого санаторію і  будинку відпочинку
Управління  Південних  залізниць  в  м.  Євпаторія,  ф.Р-1013,  3566 од.  зб.  1920–1930,
1943–1968 рр.
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Харківське відділення Всеросійської спілки інженерів (ВСІ)

Ф. Р-3805, 1 од. зб., 1919 р. Опис.

Дати створення і ліквідації не виявлені.

Циркуляри  ВСІ.  Зміст  резолюції  і  рішень,  що  були  прийняті  на  нараді  представників
відділення  ВСІ.  Положення  про  умови  праці  та  норми  жалування  для  технічного
персоналу підприємств Катеринославського району. Листування Харківського відділення
ВСІ з професійно-технічною спілкою Катеринославського району.

Харківська  обласна  міжгалузева  рада  товариства  „За  оволодіння  технікою”
(ТЗОТ)

Ф. Р-1455, 38 од. зб., 1934–1935 рр. Опис.

Утворена  1934  р.,  була  підвідомча  Всесоюзній  раді  товариства  „За  оволодіння
технікою”.  Узагальнювала  досвід  місцевих організацій  товариства,  координувала  їх
роботу,  проводила  перевірку  місцевими  організаціями товариства  втілення  у  життя
рішень  партії  і  уряду,  а  також  постанов  керівних  організацій  товариства  у  справі
оволодіння технікою. Ліквідована 3 вересня 1935р.

Протоколи президії обласної ради товариства „ТЗОТ” і звіти про її роботу. Матеріали про
роботу місцевих організацій „ТЗОТ” на підприємствах та про поширення через технічну
літературу досвіду передових робітників.

Харківська обласна рада Всесоюзного товариства винахідників (ВТВ)

Ф. Р-1616, 67 од. зб., 1933–1938 рр. Опис.

Утворена в 1930 р. згідно з Постановою ЦК ВКП(б) від 31 жовтня 1930 р. Ліквідована 
в 1938 р. згідно з протоколом №24 засідання Центральної ради  ВТВ про ліквідацію 
Центральної  ради  товариства і передачу справи робітничого винахідництва 
профспілкам від  1938 р.

Постанови  Центральної  ради  винахідників  України.  Накази  і  доповідні  записки
Центральної  й  Харківської  обласної  рад  товариства  винахідників,  звіти  про  діяльність
Харківської  ради  і  винахідників  на  заводах  та  у  військових  частинах  Харківського
воєнного  округу.  Матеріали  щодо  виборів  у  Харківську  обласну  раду  ВТВ  (1936)  і
делегатів на Всеукраїнську конференцію товариства (1937). Протоколи засідань технічної
ради винахідників. Документи про проведення 2-го зльоту винахідників і раціоналізаторів
(1934), та конкурсу на звання кращого винахідника в Українському воєнному окрузі (1934–
1935).  Листування  з  Наркоматом  оборони  СРСР  (1936,  1938),  Харківським  обласним
управлінням НКВС (1937), з трестами, військовими частинами і окремими винахідниками
(1935–1936). Звіти про закордонні відрядження членів обласної ради ВТВ до Німеччини,
США,  Англії,  Італії  (1933).  Особові  справи  винахідників,  що  служили  у  військових
частинах, полках та працювали у Харківському авіаційному інституті (1935). Матеріали
перереєстрації  членів  товариства  на  заводах  м.  Харків  та  у  військових  частинах  ХВО
(1936).
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Харківська обласна рада Всесоюзного товариства винахідників і 
раціоналізаторів (ВТВР)

Ф. Р-5981, 633 од. зб., 1958–1974 рр. Описи.

Організаційний  комітет  Харківського  обласного  товариства  винахідників  і
раціоналізаторів утворено відповідно до постанови президії Всесоюзної Центральної
ради профспілок  від  17  січня  1958 р.  і рішення президії Харківської обласної ради
профспілок  від  13  березня  1958  р.  9  серпня  1958  р.  на  1-й  обласній  конференції
винахідників і раціоналізаторів обрано обласну раду ВТВР, що перебувала у віданні
президії  Харківської  обласної  ради профспілок і  безпосередньо  підпорядковувалась
Українській республіканській раді ВТВР. Згідно з постановою президії ВУРПС від 1
лютого 1963 р. і президії Центральної ради ВТВР від 12 лютого 1963 р. Харківську
обласну раду ВТВР реорганізовано на промислову і сільську обласні ради ВТВР, які
знов об’єднано в єдину обласну раду ВТВР 5 січня 1965 р.
Обласна  рада  ВТВР  сприяла  залученню  широких  мас  трудящих  до  технічної
творчості, активної участі у винахідницькій і раціоналізаторській діяльності, розвитку
всіх галузей народного господарства, автоматизації і механізації виробничих процесів,
підвищенню  якості  продукції  і  покращенню  умов  праці.  Здійснювала  громадський
контроль  за  дотриманням  законодавства  в  області  винахідництва  і  раціоналізації,
відала  захистом авторських  прав  членів  товариства  ,  своєчасним впровадженням  у
виробництво  винаходів  і  рацпропозицій,  займалася  організацією  і  проведенням
конференцій, лекцій, нарад, виставок, творчих відряджень.

Протоколи засідань і пленумів, постанови президії Харківської обласної ради ВТВР (1958–
1963, 1965–1974), сільської та промислової рад ВТВР (1963–1965). Документи Української
республіканської  наради  винахідників  і  раціоналізаторів  будівельних  управлінь  і
підприємств  „Укрголовелектромонтаж”  від  23–24  травня  1962  р.;  республіканського
семінару з винахідництва і патентно-ліцензійної роботи медичних установ УРСР від 2–3
червня  1970  р.;  Всесоюзного  семінару  голів  рад  ВТВР  підприємств  тракторної
промисловості  від  29–30  травня  1972  р.  і   Всесоюзної  галузевої  наради  щодо
винахідництва і раціоналізації у виробництві будматеріалів від 24–25 жовтня 1973 р., що
відбувалися у м. Харків (стенограми, доповіді). Стенограми обласних і галузевих нарад
винахідників і раціоналізаторів. Матеріали конференцій обласної ради ВТВР (1958–1963,
1965–1974), сільської та промислової рад ВТВР: доповіді, протоколи, стенограми (1963–
1965).  Звіти  про  діяльність  обласної  ради  ВТВР  (1958–1963,  1965–1974),  сільської  і
промислової  рад  ВТВР  (1963–1965)  та  первинних  організацій  щодо  надходження  і
впровадження  винаходів  і  раціоналізаторських  пропозицій  у  виробництво.  Статути
Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (1963, 1968). Переліки винаходів,
що включені до плану розвитку народного господарства СРСР і до плану впровадження
нової техніки у різних міністерствах, що знаходилися під контролем громадськості (1971).
Переліки  винаходів,  що  знаходилися  на  розгляді  або  в  розробці  на  підприємствах
Харківщини  та  впроваджених  у  виробництво.  Листування  з  Центральною  і
Республіканською  радами  ВТВР  та  первинними  організаціями  щодо  винахідницької  і
раціоналізаторської діяльності. Звіти і доповідні записки про творчі відрядження членів
обласної  ради  ВТВР  з  обміну  досвідом.  Стенограма  зборів,  присвячених  відкриттю
Харківського  навчально-консультаційного  пункту  заочного  факультету  Центрального
інституту патентознавства від 17 листопада 1969 р. Документи (звіти, довідки та ін.) щодо
огляду діяльності  штатних і  громадських патентних бюро (1969, 1972).  Документи про
проведення IV Всесоюзного огляду роботи штатних і громадських патентних бюро і груп:
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протоколи, довідки, переліки (1970). Довідки, надіслані Харківському обкому і міському
КП України  про розвиток  винахідництва у роки VIII  п’ятирічки  (1970,  1971).  Довідка,
надіслана  Українській  республіканській  раді  ВТВР  про  стан  винахідницької  роботи  в
Харківській  області  за  3  роки  IX  п’ятирічки(1974).  Документи  (постанови,  довідки,
інформації) про соцзмагання первинних організацій ВТВР, про участь молоді у технічній
творчості. Відомості про шефську допомогу винахідників і раціоналізаторів промислових
підприємств  м.  Харків  селу  (1971).   Документи  (постанови,  звіти,  довідки  та  ін.)  про
проведення  Всесоюзних,  Українських  республіканських  і  обласних  конкурсів  і  оглядів.
Текст доповіді на нараді голів  рад  ВТВР  УРСР,  що  відбулася  у  м. Дрогобичі  1 жовтня
1974 р.  Списки раціоналізаторів  Харківської  області,  що отримали звання „Заслужений
раціоналізатор  УРСР” (1966,  1968).  Документи  про висування  на присвоєння почесних
звань  „Заслужений  винахідник”  і  „Заслужений  раціоналізатор”  і  до  нагородження
Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР: рішення, рекомендації, списки (1972)
і на звання „Лауреат премії ВТВР” за 1973 р. (рішення, рекомендації, переліки винаходів).

Харківська обласна рада наукових інженерно-технічних товариств (НІТТ)

Ф. Р-4323, 53 од. зб., 1947–1951 рр. Описи.

Утворена  в  1947  р.  згідно  з  Постановою  Всесоюзної  ради  наукових  інженерно-
технічних  товариств  від  31  червня  1947  р.   Контролювала  і  координувала  роботу
галузевих відділів науково-технічних товариств. Ліквідована в червні 1951 р. згідно з
Постановою Всесоюзної ради НІТТ від 27 червня 1951 р.

Протоколи звітно-виробничої конференції (1949); стенограма пленуму (1950); протоколи
засідань президії обласної ради НІТТ (1949–1951) та її накази. Плани і звіти про роботу
Харківської облради НІТТ. Стенограми і матеріали науково-технічних конференцій, нарад
щодо  підвищення  продуктивності  праці  в  машинобудівній  і  електромеханічній
промисловості, рентабельності і прискорення обігу коштів на підприємствах, боротьби з
корозією металів; механізації робіт, про підвищення творчої ролі інженера в керівництві
виробництвом. Положення про „Будинок інженерів і техніків” та листування щодо його
відбудови (1948). Акти обстежень відділень НІТТ, аналіз діяльності цих відділень (1950).
Листування з питань соцзмагання.

Харківська обласна рада науково-технічних товариств (НТТ)

Ф. Р-6079, 218 од. зб., 1958–1970 рр. Описи.

Організована  при  Харківській  обласній  раді  профспілок  25  листопада  1958  р.  для
покращення  роботи  науково-технічних  товариств,  координації  діяльності  товариств
різних галузей промисловості, а також для посилення керівництва цими товариствами
з боку профспілкових організацій.
З 23 червня 1966 р. до 6 вересня 1968 р. іменувалась: Харківська обласна рада голів 
правлінь науково-технічних товариств; за Постановою Президії Української 
республіканської ради НТТ від  6 вересня 1968 р. її знов перейменовано на Харківську
обласну раду науково-технічних товариств.

Протоколи засідань президії, пленумів Харківської обласної ради НТТ (1958–1970). Типові
положення  про  обласну  раду  науково-технічних  товариств  (1958,  1968)  про  секції  і
комітети  НТТ  (1966),  про  обласну  раду  голів  правлінь  галузевих  НТТ  (1966),  про
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централізовану бухгалтерію при міжгалузевій раді НТТ. Матеріали (протоколи, постанови,
стенограми  та  ін.)  харківських  обласних  і  міських  міжгалузевих  конференцій  науково-
технічних  товариств.  Інформації  обласної  ради  НТТ  про  хід  виборів  у  первинних
організаціях науково-технічних товариств. Документи (протоколи,  доповіді,  стенограми)
нарад активу НТТ. Плани робіт і звіти про роботу Харківської обласної ради НТТ (1958–
1970),  правлінь  галузевих  НТТ  (1966–1968).  Фінансові  звіти  обласної  ради  НТТ  та  її
первинних  організацій.  Постанови  президії  Української  республіканської  ради  науково-
технічних товариств від 24 жовтня 1961 р. про передачу Харківського обласного Будинку
техніки обласній раді НТТ, а також документи (програма, доповіді, звіти) про роботу цього
Будинку техніки. Матеріали (пропозиції, програма, списки) про роботу комітету з охорони
річок та водоймищ при обласній раді НТТ (1961). Довідки про роботу науково-технічних
товариств Харківської області за 1959–1963 рр. Документи (рішення, доповіді, схема) про
організацію і досвід роботи громадських бюро економічного аналізу на підприємствах м.
Харків (1963). Постанова  президії  Харківської  обласної  ради  профспілок і тези доповіді
від 16 квітня 1964 р. про роботу обласної ради НТТ. Довідки про діяльність Харківської
обласної  ради  НТТ і  обласних  правлінь  науково-технічних  товариств  щодо  розробки  і
впровадження раціоналізаторських пропозицій і  винаходів,  досягнень науки і  техніки в
народне  господарство.  Постанова  президії  Української  республіканської  ради  науково-
технічних  товариств  від  11  лютого  1966  р.  про  роботу  організацій  науково-технічних
товариств Харківської області. Матеріали (доповіді, списки, телеграма) урочистих зборів
активу науково-технічних товариств від 13 грудня 1966 р., присвячених відзначенню 100–
річчя заснування науково-технічних організацій. Відомості про участь науково-технічних
товариств Харківської області у Всесоюзних оглядах виконання планів науково-дослідних
робіт  і  впровадження  нової  техніки  у  виробництво  (1962–1966).  Листування  із
Всесоюзною  і  Українською  радами  НТТ  про  участь  у  нарадах  про  нагородження
працівників  та  ін.  Документи  (  пропозиції,  плани,  довідки)  про  роботу  народних
університетів технічного  прогресу (1968, 1969). Лист окружної ради науково-технічних
спілок м. Габрово (Болгарія) з пропозицією обміну досвідом (1968). Списки керівників і
членів обласної ради НТТ і галузевих правлінь (1961–1966). Статистичні відомості  про
чисельність  адміністративно-управлінського  персоналу  Харківської  обласної  ради  НТТ,
що мають вищу освіту (1963–1969). Звіти про наукові відрядження членів обласної ради
НТТ за 1970 р.

Харківське відділення Всесоюзного авіаційного наукового інженерно-технічного 
товариства (АвіаВНІТТ)

Ф. Р-1610, 83 од. зб., 1934–1937 рр. Опис.

Утворено в 1933 р. Керувало роботою первинних осередків, основним завданням яких
було:  підвищення  кваліфікації,  впровадження  новітніх  досягнень  науки  і  техніки  в
роботу  промисловості,  військового  і  цивільного  повітряного  флоту.  Ліквідовано  в
грудні 1937 р.

Документи  (статут,  постанови,  розпорядження,  накази,  плани,  звіти)  про  діяльність
Всесоюзного  товариства  АвіаВНІТТ  і  його  Харківського  відділення.  Листування  з
Центральною  радою  Всесоюзного  товариства  щодо  перевірки  роботи  осередків
АвіаВНІТТ у  м.  Харків  і  матеріали  цих  перевірок:  протоколи,  висновки,  інформаційні
відомості  (1934);  про  проведення  наукових  конференцій  і  впровадження
раціоналізаторських  пропозицій  (1937).  Фінансові  звіти  Харківського  міського  комітету
АвіаВНІТТ  (1935).  Протоколи  засідань  комісії  з  проведення  льотно-заводських
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випробувань  планерів  Харківського  авіаційного  інституту  (1936).  Тематичні  плани
науково-дослідних  робіт  осередків  АвіаВНІТТ,  стенограми  наукових  конференцій.
Висновки комісії щодо планерів (1936). Договори й угоди на виготовлення планерів (1934–
1936).  Покажчик  літератури  з  планеризму  за  1896–1936  рр.  Акт  обстеження  роботи
відділення  від  15–22  червня  1935  р.  Документи  (протоколи,  доповідні  записки,
листування) про проведення швидкісних перельотів (1937). Документи з особового складу
Харківського  відділення,  членів  його  осередків  (1936,  1937)  і  Харківського  аеропорту
(1937).

Харківське обласне правління науково-технічного товариства будівельної 
індустрії СРСР (НТТбудіндустрії)

Ф. Р-5967, 205 од. зб., 1946–1966 рр. Опис.

1939 р. утворене Харківське відділення Всесоюзного наукового інженерно-технічного
товариства  будівельників  (НТТ будівельників),  яке  відновило роботу  після  війни в
1945 р. Згідно з рішенням організаційного бюро Всесоюзної ради науково-технічних
товариств  від  30  листопада  1950  р.  Харківські  відділення  Всесоюзних  інженерно-
технічних  товариств:  будівельників,  опалення  та  вентиляції,  теплопостачання
об’єднані  в  Харківське  відділення  Всесоюзного  наукового  інженерно-технічного
товариства будівельників (НТТ будпрому). Згідно  з Постановою організаційного бюро
науково-технічного товариства будівельної промисловості СРСР від 23 березня 1955 р.
відділення  реорганізовано  у  Харківське  обласне  правління  науково-технічного
товариства будівельної промисловості (з травня 1958 р. - будівельної індустрії).

Протоколи  президій,  звітно-виборчих  конференцій,  зборів  первинних  організацій
Харківського  відділення  НТТ будіндустрії  (1948–1966).  Виробничі  та  фінансові  плани,
річні  фінансові  звіти  (1946–1966)  і  звіти  про  діяльність  правління  НТТ  будівельників
(1949–1966).  Статистичні  відомості  про  діяльність  Харківського  відділення  (1951)  і
первинних організацій (1952), відомості про чисельність робітників і службовців (1959).
Статут  Всесоюзного  наукового  інженерно-технічного  товариства  будівельників  (1951).
Листування  з  ВНТТ  будівельників  (1952–1954),  Центральним  правлінням  НТТ  СРСР
будпромисловості  (1955),  НТТ  будіндустрії  (1959)  та  з  Українським  республіканським
правлінням НТТ будіндустрії (1960) з питань діяльності. Протоколи і стенограми нарад з
питання забудови м. Харків. Матеріали (протоколи, стенограми, звіти,  доповіді, списки,
анкети делегатів та ін.) звітно-виборчих конференцій Харківського відділення (1955–1966).
Протоколи  засідань  журі  конкурсів  (1952,  1960,  1964).  Звіти  про  наукові  відрядження
членів товариства до Ленінграду (1956) та Магнітогорська (1957). Довідки про підсумки
Всесоюзних оглядів виконання планів  науково-дослідних робіт і впровадження досягнень
науки і техніки в народне господарство та про підсумки  республіканського конкурсу на
кращі роботи з технічного прогресу в будівництві (1963, 1965, 1966). Переліки наукових
робіт членів  первинних організацій  товариства  будіндустрії  за  1964 р.  і  робіт,  що були
представлені на республіканський конкурс на кращі роботи щодо технічного прогресу в
будівництві  (1965). Списки членів правління,  керівників секцій і первинних організацій
Харківського обласного правління НТТ будівельної промисловості на 1956 р. і за 1958 р.
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Харківське обласне правління Всесоюзного науково-технічного товариства 
(ВНТТ) промисловості будівельних матеріалів

Ф. Р-5065, 92 од. зб., 1940, 1949–1958 рр. Опис.

1949 р. утворено оргбюро Харківського відділення ВНТТ силікатної промисловості.
На першій конференції в квітні 1950 р. обрані правління і президія цього відділення,
головним  завданням   якого  став  розвиток  творчої  ініціативи  членів  товариства  в
розробці нової техніки, виявленні і використанні резервів промисловості, будівництва
і сільського господарства; організація широкої технічної пропаганди; обмін науковим і
виробничім досвідом. Згідно з Постановою ВЦРПС від    8 січня 1955 р. Харківське
відділення  ВНТТ  силікатної  промисловості  перейменовано  у  Харківське  обласне
правління  Всесоюзного  науково-технічного  товариства  промисловості  будівельних
матеріалів. Згідно з Постановою Президії ВЦРПС від 9 травня 1958 р. товариство було
об’єднане  із  Всесоюзним  хімічним  товариством  ім.  Д.І.  Менделєєва  під  назвою
останнього.

Статут Всесоюзного наукового інженерно-технічного товариства силікатної промисловості
(1940).  Протоколи  оргбюро,  президії  і  правління  Харківського  відділення  ВНТТ  і
правління  Харківського  науково-технічного  товариства  промисловості  будівельних
матеріалів та їх відділень на підприємствах і в організаціях. Протоколи засідань пленуму
Харківського науково-технічного товариства промисловості будівельних матеріалів (1957).
Наукові  праці  Харківської  наукової  інженерно-технологічної  конференції  силікатної
промисловості  від 1–2 квітня 1950 р.  Звіт про роботу первинного відділення наукового
інженерно-технічного  товариства  при  Бєлгородському  цементному  заводі  (1951).
Стенограми обласних звітно-виборчих конференцій та конференцій з підвищення якості
продукції і розширення асортименту виробів будівельних матеріалів. Стенограми лекцій
на  тему  „Новое  в  цементной  науке  и  технике  в  Чехословацкой  демократической  и
Польской народной республиках” (1956).

Харківське обласне правління науково-технічного гірничого товариства (НТГТ)

Ф. Р-5828, 76 од. зб., 1958–1966 рр. Опис.

Утворено шляхом реорганізації  Харківського міського правління науково-технічного
гірничого товариства, що діяло з 1954 р.

Протоколи засідань президії правління НТГТ і його первинних організацій. Плани робіт і
річні звіти про роботу правління і первинних організацій. Статут Всесоюзного науково-
технічного  гірничого  товариства  (1962).  Статистичні  звіти  про  підсумки  виборів  у
первинних організаціях та про їх роботу. Таблиця покажчиків учасників конкурсу щодо
огляду  нової  техніки  і  впровадження  її  у  виробництво  за  станом  на  1  грудня  1962  р.
Доповідна записка про спеціалізоване виробництво формувальних матеріалів в Україні за
1963  р.  Матеріали  (протоколи,  інформації  та  ін.)  обласних  і  міжобласної  нарад  і
конференцій. Матеріали (звіти, довідки, завдання ) про науково-творчі відрядження (1964-
1965).  Протоколи  засідань  журі  конкурсів  (1964).  Інформаційне  повідомлення  про
геологічні передумови для розвитку нерудної промисловості у Харківському економічному
районі  від  17  листопада  1962  р.  Доповідна  записка,  підготовлена  науковцями,  про
спеціалізоване  виробництво  формувальних  матеріалів  в  Україні  (1963).  Матеріали
(протоколи,  звіти,  акти)  звітно-виборчих  конференцій  (1963,  1965).  Відомості  про
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підсумки виборів  у первинних організаціях  товариства  (1964).  Відозви на дисертаційні
роботи для отримання наукових ступенів (1965).

Харківське обласне правління Всесоюзного науково-технічного товариства 
енергетики і електротехнічної промисловості

Ф. Р-5827, 579 од. зб., 1946–1970 рр. Опис.

1939  р.  створено  Харківське  відділення  Всесозного  науково-технічного  товариства
енергетики  і  електрозв’язку  СРСР  (ХВНТТЕ).  В  1941  р.  припинило  діяльність.
Відновило роботу в 1946 р. Згідно з Постановою секретаріату ВЦРПС від 27 січня
1955 р. відділення реорганізовано у Харківське обласне правління науково-технічного
товариства енергетичної промисловості (ХОНТТЕП), яке згідно з Постановою V з’їзду
науково-технічного товариства енергетичної  промисловості  від        20  лютого  1968
р.  перейменовано  на  Харківське  обласне  правління  науково-технічного  товариства
енергетики й електротехнічної промисловості (ХОТНТТЕ і ЕП).

Протоколи засідань організаційного бюро Харківського відділення ВНТТЕ (1947), бюро і
рад первинних організацій ВНТТЕ (1947–1970). Протоколи обласного правління та секцій
(1950–1970).  Стенограми  звітно-виборчих  конференцій  і  правління  (1948–1970)  та
протоколи звітно-виборчих зборів первинних організацій  (1946–1970),  анкети делегатів.
Плани робіт і звіти про діяльність правління (1946–1970) та первинних організацій (1950–
1970).  Документи  (рішення,  доповіді,  стенограми)  обласних  і  міських  конференцій
енергетиків  і  технічних  нарад.  Резолюції  і  постанови  пленумів  правлінь  Всесоюзного
наукового інженерно-технічного товариства енергетики і електрозв’язку СРСР (ВНІТТЕ) і
Постанови  Українських  регіональних  нарад  ВНІТТЕ  (1950–1951,  1953).  Матеріали
(програми,  тези  лекцій,  листування)  про  підвищення  науково-технічного  рівня  членів
товариства (1951–1956, 1958–1970). Документи (протоколи, статті, відгуки) інформаційно-
технологічних  збірників  про  допомогу  в  електрифікуванні  сільського  господарства  та
економію  електроенергії  (1954–1955),  а  також  “Довідника  теплотехніка”  (протоколи,
статті,  рецензія,  1955).  Стенограми  і  протоколи  конференції  читачів  журналів
„Электричество” від 20 січня 1955 р. та “Безопасность труда в промышленности” (1957).
Інформаційні бюлетені,  видані первинними організаціями товариства (1955). Документи
( протокол, рекомендації, зауваження) про роботу творчої комісії Харківського обласного
правління НТТЕП щодо проектування міських теплових мереж (1955, 1958). Матеріали
(протоколи журі,  відомості  про раціоналізаторські  пропозиції,  що одержали перемогу в
конкурсах  і  нагороджені  преміями  і  грамотами)  Всесоюзних  і  Харківських  обласних
конкурсів  на  кращу  науково-технічну  працю   (1955,  1958–1970).  Список  первинних
організацій ХОНТТЕП на 1962 р. Звіти членів правління ХОНТТЕП про відрядження з
обміну досвідом (1964).

Харківське обласне правління науково-технічного товариства комунального 
господарства і побутового обслуговування (НТТ КГ і ПО)

Ф. Р-6139, 293 од. зб., 1955–1972 рр. Описи.

Харківське  обласне  правління  науково-технічного  товариства  санітарної  техніки  і
міського  господарства  (НТТ  СТ  і  МГ)  утворено  згідно  з  рішенням  секретаріату
ВЦРПС від 27 січня 1955 р. про реорганізацію двох Всесоюзних наукових інженерно-
технічних  товариств:  ВНІТТ  водопостачання,  протипожежної  безпеки  і  санітарної
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техніки (ВП і СТ) та ВНІТТ міського електротранспорту (МЕТ) на науково-технічне
товариство “Санітарна техніка і міське господарство” (НТТ СТ і МГ), а також згідно з
Постановою Всесоюзного  організаційного  бюро НТТ санітарної  техніки  і  міського
господарства від 22 березня 1955 р. про перейменування відділення ВНІТТ МЕТ у
деяких містах СРСР, у тому числі у м. Харків на відділення НТТ санітарної техніки і
міського господарства.
Підпорядковувалось Українському республіканському правлінню.
Згідно  з  Постановою Всесоюзної  ради  і  Українського  республіканського  правління
НТТ  міського  господарства  і  автомобільного  транспорту  від  17  червня  1959  р.
Харківське обласне НТТ санітарної техніки і міського господарства перейменовано на
Харківське  обласне  науково-технічне  товариство  міського  господарства  і
автомобільного  транспорту  (НТТ МГ і  АТ),  яке  згідно  з  Постановою Українського
республіканського правління НТ МГ і АТ від 26 серпня 1969 р. і пленуму Харківського
обласного правління НТТ МГ і АТ від 12 вересня 1969 р. розділено на два обласних
правління: Харківське обласне правління НТТ автомобільного транспорту і Харківське
обласне правління НТТ комунального господарства і побутового обслуговування (КГ і
ПО).

Протокол  засідання  Всесоюзного  оргбюро  НТТСТ  і  МГ  від  22березня  1955  р.  про
перейменування обласних відділень ВНІТТ МЕТ на відділення НТТ СТ і МГ. Протоколи
засідань пленумів і президій Харківських обласних правлінь НТТ СТ і МГ (1956–1958),
НТТ МГ і АТ (1959–1969) та НТТ КГ і ПО (1969–1972), а також протоколи засідань рад і
загальних  зборів  первинних  організацій  цих  товариств  (1956–1972).  Тематичні  плани
робіт.  Матеріали  (стенограми,  звіти,  доповіді)  Всесоюзних  і  обласних  конференцій  і
оглядів роботи  за 1955–1972 рр.  Статути: НТТ міського господарства і автомобільного
транспорту (1959) і НТТ комунального господарства і побутового обслуговування (1972).
Списки первинних організацій і секцій науково-технічних товариств СТ і МГ (1956, 1958),
МГ і АТ (1960, 1961) та КП і ПО (1970, 1972). Документи (довідки, звіти, доповіді) про
діяльність Харківських обласних правлінь НТТ СТ і МГ (1956–1958), НТТ МГ і АТ (1959)
та  НТТ  КП  і  ПО  (1969–1972).  Звіти  членів  зазначених  товариств  про  відрядження  з
науково-технічних питань (1960–1963, 1966–1968). Інструкції  про монтаж комунального
обладнання, боротьбу з витратами води та з інших питань (1960). Пам’ятка для міського
дорожника  (1962).  Робочий  сценарій  короткометражного  кінофільму  „По  пути
механизации”  (1961).  Стенограми  республіканських  семінарів  з  обміну  досвідом  і
впровадження  нової  техніки  та  з  інших  питань  (1962–1972).  Матеріали  про  надання
шефської допомоги колгоспу ім. XXI з’їзду КПРС Красноградського району Харківської
області  (1962).  Матеріали  (протоколи,  звіти,  рішення)  про  обмін  виробничо-технічним
досвідом  з  науковими  товариствами  Москви,  Ленінграду  та  інших  міст  СРСР  (1962).
Рекомендації Центральної ради Українського республіканського і Харківського обласного
НТТ  МГ  і  АТ  (1962,  1964–1968)  та  НТТ  КГ  і  ПО  (1969–1972)  щодо  застосування
досягнень  науково-технічного  прогресу  у  шляховому  і  культурному  будівництві
м. Харків.

Харківське міжобласне відділення Всесоюзного наукового інженерно-технічного 
товариства легкої промисловості (ВНІТТлегпром)

Ф. Р-4608, 31 од. зб., 1949–1951 рр. Опис.

Утворено 20 травня 1949 р. згідно з рішенням ініціативної групи інженерно-технічних
працівників  Харкова.  Об’єднувало  низові  організації  товариства  на  підприємствах
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легкої  промисловості  та  проводило  пропаганду  досягнень  науки  і  техніки,
організовувало  обмін  досвідом  і  підвищення  кваліфікації  працівників  легкої
промисловості. Ліквідовано 27 липня 1955 р. згідно з розпорядженням  Центрального
правління наукових інженерно-технічних товариств (НІТТ) легкої промисловості від
14 липня 1955 р.

Протоколи  засідань  оргбюро  та  президії  міжобласного  відділення,  протоколи  і  звіти
низових  організацій  товариства  на  підприємствах.  Плани  і  звіти  про  діяльність
міжобласного  відділення.  Стенограми  звітно-виборчих  конференцій  правління
Харківського  відділення  товариства,  конференцій  шкіряно-взуттєвої  і  швейної  секцій,
нарад  з  питань  почину  робітниці  московської  фабрики  „Паризька  комуна”
Л. Корабельникової і запровадження стахановських прийомів праці за методом інженера
Ф. Ковальова. Матеріали семінарів з підвищення рівня технічних знань членів товариства
(1951). Списки активу Харківського відділення НІТТ легкої промисловості (1950).

Харківське обласне правління науково-технічного товариства машинобудівної 
промисловості (НТТ Машпром)

Ф. Р-5806, 458 од. зб., 1945–1970 рр. Описи.

У листопаді 1931 р. утворено Харківське обласне відділення Всесоюзного наукового
інженерно-технічного  товариства  машинобудівників.  У  жовтні  1941  р.  припинило
діяльність.  Згідно  з  директивним  листом   Всесоюзного  науково-інженерного
товариства машинобудівників у січні    1946 р. було утворене організаційне бюро. 25
жовтня  1947  р.  на  звітно-виборчій  конференції  членів  товариства  обрано  склад
правління  і  ревізійної  комісії  Харківського  обласного  відділення  вищезазначеного
товариства.  12  квітня  1955  р.  три  харківських  відділення  Всесоюзних  наукових
інженерних товариств — машинобудівників, зварників і ливарників об'єднано в одне
науково-технічне товариство машинобудівної промисловості (НТТ Машпром).

Протоколи засідань активу, правління, оргбюро, президії  і звітно-виборчих конференцій
Харківських  відділень  Всесоюзних  наукових  інженерно-технічних  товариств:  зварників
(ВНІТТЗ,  1945-1955),  ливарників  (ВНІТТЛ,  1947–1955),  машинобудівників  (ВНТТМ,
1952–1953)  та  Харківського  обласного  правління  наукового  технічного  товариства
машинобудівної  промисловості  (НТТ  Машпром,  1955–1970).  Тематичні  плани  робіт,
фінансові  звіти  і  річні  звіти  про  діяльність  оргбюро і  правління  ВНІТТЗ (1946–1955),
Харківського  відділення  ВНІТТЛ  (1947–1955),  оргбюро  і  Харківського  відділення
ВНІТТМ Машпром (1946, 1948–1955),  обласного правління НТТ Машпром (1955–1970);
їх  первинних  організацій.  Протоколи,  стенограми,  тексти  доповідей  та  інші  матеріали
науково-технічних конференцій, пленумів товариств. Протокол і стенограма об’єднаного
пленуму правлінь наукових інженерно-технічних товариств машинобудівників, ливарників
і  зварників  з  питань  реорганізацій  цих  товариств  у  Харківське  науково-технічне
товариство  машинобудівної  промисловості  (НТТ  Машпром)  від  20  травня  1955  р.
Протоколи  і  рішення  науково-технічних  сесій  з  обміну  досвідом  щодо  впровадження
кущової зварювальної техніки на підприємствах Полтавської області, що відбулися у м.
Крюков 3–4 липня 1953 р. і у м. Краматорськ      21–22 грудня 1953 р. Стенографічний звіт
першої  міської  науково-технічної  конференції  зварників,  організованої  Харківським
відділенням  ВНІТТЗ  у  м.  Жданів  1–2  червня  1954  р.  Стенограма  науково-технічної
конференції зварників, присвячена відзначенню 100–річчя з дня народження винахідника
електродугової  зварки  Н.Г.  Слав’янова   (2  червня  1954).  Матеріали  про  проведення
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конкурсів серед членів НТТ Машпром на кращий винахід і раціоналізаторську пропозицію
(1957–1969).  Протоколи  і  стенограми  пленумів  Харківського  обласного  правління  НТТ
Машпром (1958–1970) та нарад голів і секретарів первинних організацій цього товариства
(1959–1970).  Документи  (програми,  рекомендації,  протоколи)  семінарів  з  підвищення
кваліфікації членів первинних організацій НТТ Машпром (1961–1969). Матеріали (накази,
креслення,  довідки,  фотознімки,  переліки  науково-технічних  робіт),  представлені
первинними організаціями НТТ Машпром, що існували на харківських підприємствах, в
науково–дослідних  інститутах  і  в  організаціях,  для  участі  у  конкурсах  з  механізації  і
автоматизації  технологічних  процесів,  впровадження  нового  обладнання   (1961–1970).
Інформації  про  роботу  Харківського  обласного  правління  НТТ  Машпром  з  надання
допомоги  колгоспам  і  радгоспам  щодо  механізації  сільськогосподарських  робіт  (1961,
1964).  Довідки  про  діяльність  секцій  НТТ  Машпром.  Звіти  делегатів  Всесоюзних
семінарів і науково-технічних конференцій (1962–1969). Матеріали (протоколи, постанови,
звіти,  доповіді)  Харківського  обласного  правління  НТТ  Машпром  про  результати
Всесоюзних  громадських  оглядів  з  виконання  планів  науково-дослідних  робіт  і
впровадження  нової  техніки  (1964).  Матеріали  (постанови,  плани,  доповіді)  щодо
проведення  заходів  з  підготовки  відзначення  100–річчя  науково-технічних  товариств
(1966).  Документи  (типове  положення,  відомості)  про  роботу  університетів  технічного
прогресу в первинних організаціях НТТ машинобудівної промисловості:  (1966). Списки
первинних  організацій  Харківського  обласного  правління  НТТ  машинобудівної
промисловості  (1966–1968).  Звіти  членів  Харківського  обласного  правління  НТТ
машинобудівної  промисловості  про  відрядження  з  обміну  досвідом  (1966,  1968).
Матеріали (список учасників, сценарій, питання, звіти) міжнародної вікторини „Наш друг
НДР”,  присвяченої  відзначенню  20–річчя  Німецької  Демократичної  Республіки  (1969).
Матеріали  про  проведення  обласного  огляду-конкурсу  на  кращу  творчу  бригаду  з
провадження технічного прогресу на кожному робочому місці (1970). Документи (списки
первинних  організацій,  загороджувальні  листи,  виробничі  характеристики  активістів  –
членів обласного правління) про нагородження членів товариства почесними грамотами
Харківського  обласного  правління  НТТ  Машпром  (1967,1970).  Матеріали  (списки,
протоколи,  звіти)  спеціалізованих  туристичних  поїздок  членів  НТТ  машинобудівної
промисловості до НДР (1967, 1968), ПНР (1968), Югославії і Болгарії (1969) для обміну
досвідом. 

Харківське наукове медичне товариство (ХНМТ)

2  фонди, 585 од. зб., 1920-1923, 1943–1975 рр. Опис.

Харківське  медичне  товариство  (ХМТ)  утворено  1861  р.   за  ініціативою  групи
харківських  лікарів.  Після  встановлення  в  Україні  радянської  влади  товариство
продовжувало існування.
Після  звільнення  Харкова  від  німецько-фашистських  окупантів  (1943)  розпочалося
відновлення діяльності окремих секцій медичного товариства.  Згідно з Постановою
Харківського  облвиконкому від 15 червня 1944 р.  затверджено  статут Харківського
наукового медичного товариства і відновлено його діяльність.  Згідно із статутом до
складу товариства входили Будинок лікаря    (з 15 січня 1944) і Будинок відпочинку
під Харковом. Також у 1944 р. відновлено видання журналу „Врачебное дело”.
Товариство мало 6 філій у містах: Богодухов, Вовчанськ, Ізюм, Лозова, Красноград та
Куп’янськ.  На протязі  40-х  –  70-х  рр.  ХХ століття  утворилися  інші  районні  філії:
Балаклійська  (1947),  Барвінківська  і  Чугуївська  (1958),  Зміївська  (1961),
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Великобурлуцька (1963),  Сахновщинська (1964),  Валківська  (1964) і  Шевченківська
(1974). 
З  1949  р.  до  1975  р.  відбувалося  створення  9-ти  нових  спеціалізованих  медичних
товариств: нейрохірургічне (1949), лабораторних працівників (1952), психотерапевтів
(1958),  інфекціоністів  (1974)  та  ін.  За  станом  на  27  листопада  1975  р.  до  складу
медичного товариства входило 31 спеціалізоване товариство. 

Копія  листа,  направленого  правлінням  Харківського  медичного  товариства  Наркомату
охорони здоров’я про почастішання випадків арештів, виселення із квартир та ущільнення
житлової  площі  лікарів  (ф.Р-370,  1921).  Заяви  лікарів  про  звільнення  від  арешту,  про
„реквізицію” квартир і кімнат, надання допомоги продуктами харчування (ф.Р-370, 1921–
1922). Повідомлення органо-терапевтичного інституту про виготовлення препаратів (ф.Р-
370, 1921). Протоколи засідань підкомісії ХМТ щодо вироблення правових і економічних
норм  для  реорганізації  вищої  медичної  школи  (ф.Р-370,  1922).Протоколи  пленумів  і
засідань президії ХНМТ, стенограми засідань правління товариства (ф.Р-6330, 1944–1975).
Протоколи  звітно-виборчих  зборів  спеціалізованих  товариств,  філій  і  секцій  (ф.Р-6330,
1944–1975). Протоколи засідань президії і зборів акушерсько-гінекологічної секції, секцій
санітарних  лікарів,  епідеміологів  і  мікробіологів  (ф.Р-6330,  1943).  Протоколи  спільних
засідань бюро секцій товариства, наукових конференцій і зборів членів секцій (ф.Р-6330,
1944–1975). Статути медичного товариства (ф.Р-6330, 1944, 1946, 1948, 1949, 1952, 1959,
1975)  і  спеціалізованих  товариств  (1954).  Звіти  про  роботу  ХНМТ,  спеціалізованих
товариств  і  філій,  платної  поліклініки  і  бібліотеки  (ф.Р-6330,  1944–1975).  Протоколи
наукових  конференцій,  в  тому  числі  міжнародних;  засідань  конкурсних  комісій  щодо
розгляду  наукових  праць  (ф.Р-6330,  1944–1975).  Протокол  урочистого  пленуму
Харківського  наукового  медичного  товариства  і  медичної  громадськості  м.  Харків,
присвячений відзначенню 100–річчя з дня народження В.Я. Данилевського від 5 квітня
1952  р.  (ф.Р-6330).  Документи  (плани,  звіт)  профільних  товариств  про  підготовку
відзначення  30–річчя  Дня  Перемоги  (ф.Р-6330,  1975).  Документи  (відомості,  плани,
стенограма  урочистого  пленуму,  квиток-запрошення)  про  проведення  роботи   щодо
підготовки  і  відзначення  100–річного  і  110–річного  ювілеїв  Харківського  медичного
товариства  (ф.Р-6330, 1960, 1961, 1971). Стенограми доповідей членів ХНМТ на різних
наукових  конференціях  (ф.Р-6330,  1944–1975).  Положення:  про  Будинок  Харківського
наукового медичного товариства (1955, 1970), про правління ХНМТ (1975) і про науково-
консультативну раду товариства (1973). Свідоцтва про преміювання членів товариства за
кращі наукові праці (ф.Р-6330, 1967). Документи (доповіді, звіти, довідка про діяльність
ХМТ з 1861 р) .про участь спеціалізованих товариств у розвитку охорони здоров’я у м.
Харків  і  Харківській  області:   (ф.Р-6330,  1969,  1974).  Листування  з  установами  й
організаціями щодо діяльності платної поліклініки товариства, виділення їй приміщення і
встановлення меморіальних дощок (ф.Р-6330, 1974).

Правління Харківського медичного товариства, ф.Р-370, 14 од. зб., 1920–1923 рр. 
Харківське наукове медичне товариство,  ф.Р-6330, 571 од. зб., 1943–1975 рр.

Харківське обласне правління науково-технічного товариства радіотехніки та 
електрозв’язку ім. О.С. Попова

Ф. Р-6142, 204 од. зб., 1946–1966 рр. Опис.

Харківське  відділення  Всесоюзного  науково-технічного  товариства  радіотехніки  та
електрозв’язку ім. О.С. Попова організовано згідно з рішенням від 26 червня 1946 р.
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зборів активу наукових і інженерно-технічних робітників м. Харків, що працювали в
області радіотехніки й електрозв’язку. 
Згідно  з  Постановою  Секретаріату  ВЦРПС  від  27  січня  1955  р.  відділення
реорганізовано в Харківське обласне правління науково-технічного товариства (НТТ)
радіотехніки та електрозв’язку ім. О.С. Попова. 

Протокол зборів активу наукових інженерно-технічних робітників в області радіотехніки й
електрозв’язку  від  26  червня  1946  р.  про  організацію  Харківського  відділення
Всесоюзного  науково-технічного  товариства  радіотехніки  та  електрозв’язку
ім. О.С. Попова. Протоколи засідань організаційного бюро (1946–1948) і правління (1946–
1954)  Харківського  відділення  Всесоюзного  НТТ  радіотехніки  та  електрозв’язку
ім.  О.С.  Попова,  а  також  Харківського  обласного  правління  НТТ  радіотехніки  і
електрозв’язку  ім.  О.С.  Попова  та  його  правління  (1955–1966).  Тимчасовий  статут
Всесоюзного  науково-технічного  товариства  радіотехніки  та  електрозв’язку     ім.  О.С.
Попова, затверджений 2 лютого 1946 р. Плани робіт, фінансові звіти і звіти про діяльність
організаційного  бюро  (1946–1948),  правління  Харківського  відділення  Всесоюзного
товариства (1946–1954) і Харківського обласного правління (1955–1966) НТТ радіотехніки
та  електрозв'язку  ім.  О.С.  Попова.  Протоколи  науково-технічних  конференцій
Харківського  відділення   (1947–1954),  Харківського  обласного  правління  НТТ
радіотехніки  та  електрозв’язку  (1955–1966),  присвячених   „Дню  радіо”,  розвитку
радіофізики й радіотехніки та з інших питань. Протоколи засідань секцій, загальних зборів
і  звітно-виборчих  конференцій  Харківського  відділення  (1948–1954)  і  Харківського
обласного  правління  (1955–1966)  НТТ радіотехніки  та  електрозв’язку  ім.  О.С.  Попова.
Довідки  про  обстеження  роботи  Харківського  відділення  товариства  Обласною  радою
НТТ (1948) і про результати обстеження роботи секції радіотехніки і електрозв’язку цього
відділення  комісією  вчених-фізиків  м.  Харків  (1949).  Протокол  наради  щодо  якості
мовлення радіоприймачів  від 17 березня 1950 р.  Лист Всесоюзного науково-технічного
товариства  радіотехніки  та  електрозв’язку  від  23  травня  1951  р.  про  нагородження
преміями і почесними грамотами членів Харківського відділення товариства. Протоколи
конференцій  читачів  журналів  „Радіо”  і  „Радіотехніка”,  які  проведено  правлінням
Харківського відділення товариства (1952). Рішення з'їзду Всесоюзного НТТ радіотехніки
і електрозв’язку ім. О.С. Попова від 26 червня 1954 р. щодо звітної доповіді про діяльність
цього товариства. Протокол засідання комісії з підведення підсумків соцзмагання на кращі
результати впровадження нової техніки з присудженням премії і почесних грамот членам
Харківського відділення товариства радіотехніки та електрозв’язку (1954). Листування про
історію організації і реорганізацію Харківського правління товариства (1955). Документи
(постанови, плани заходів) про проведення відзначення 100–річчя з дня народження О.С.
Попова  (1958–1959).  Протоколи  засідань  журі  конкурсів  на  кращі  раціоналізаторські
пропозиції  в  області  радіотехніки  і  електрозв’язку  і  списки  робіт,  що  представлені  на
конкурс (1959–1961, 1966). Тези доповідей наукової конференції, присвяченої відзначенню
70-ї  річниці  з  дня  винаходу  радіо  О.С.  Поповим,  що  відбулася  22–23  квітня  1965  р.
Протокол  засідання  президії  Українського  республіканського  правління  науково-
технічного  товариства  ім.  О.С.  Попова  від  5  серпня  1963  р.  про  перевірку  роботи
Харківського правління товариства вченим секретарем центрального правління.
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Харківське обласне правління науково-технічного товариства сільського 
господарства (НТТСГ)

Ф. Р-5830, 414 од. зб., 1948–1974 рр. Описи.

Утворене  як  Харківське  обласне  відділення  Всесоюзного  сільськогосподарського
товариства (ВСГТ) згідно з рішенням зборів ініціативної групи спеціалістів сільського
господарства м. Харків від 25 червня 1948 р.
Згідно  з  Постановою  секретаріату  ВЦРПС  „О  научных  инженерно–технических
обществах”  від       27  січня  1955  р.  ВСГТ  реорганізовано  у  Науково-технічне
товариство  сільського  і  лісового господарства  (НТТС і  ЛГ).  Відповідно Харківське
обласне  відділення  ВСГТ  іменовано:  Харківське  обласне  правління  науково-
технічного товариства сільського і лісового господарства. Відповідно   до рішення ІІ
з'їзду Науково-технічного товариства сільського господарства від 20–21 грудня      1961
р. НТТС і ЛГ перейменовано в Науково-технічне товариство сільського господарства
(НТТСГ).
Змінилась  і  назва  Харківського  обласного  правління.  Всі  функції  НТТСГ,  що
стосувалися лісової промисловості й лісового господарства, перейшли до створеного в
лютому  1962  р.  науково-технічного  товариства  лісової  промисловості  й  лісового
господарства.

Протокол зборів ініціативної групи спеціалістів сільського господарства м. Харків від 25
червня  1948  р.  про  організацію  Харківського  обласного  відділення  ВСГТ.  Протоколи
засідань організаційного бюро Харківського відділення і  матеріали до них (1948–1951).
Протоколи  засідань  правління  і  президії  Харківського  відділення  ВСГТ  (1951–1954),
Харківського  обласного  правління  НТТС  і  ЛГ  (1955–1961)  та  Харківського  обласного
правління НТТСГ (1962–1974). Тематичні і фінансові плани робіт відділення (1951-1954)
та обласного правління (1955–1974),  секцій і  первинних організацій  (1959, 1966–1974).
Фінансові  звіти і  звіти про діяльність  Харківського  обласного відділення ВСГТ (1948–
1954) та харківських обласних правлінь НТТС і ЛГ (1955–1961) і НТТ СГ (1962–1974), а
також  первинних  організацій  (1952–1974).  Протоколи  звітно-виборчих  конференцій
відділення (1951–1954), обласних (1955–1974) і районних (1968–1974) правлінь, загальних
зборів  членів  первинних  організацій  (1958–1974)  і  звіти  про  підсумки  виборів  рад
уповноважених первинних організацій (1958–1967). Документи (плани, довідки, звіти) про
роботу бюро економічного аналізу первинних організацій товариства (1968). Листування з
Центральним,  Українським  республіканським  правліннями  і  первинними  організаціями
НТТ  СГ  з  основної  діяльності.  Положення:  про  первинні  організації  Всесоюзного
сільськогосподарського  товариства  (1954);  про  обласну  раду  НТТ   і  секції  НТТ  при
районних економічних радах і бюро економічного аналізу господарств Харківської області
(1968);  про  премії  Всесоюзної  ради  НТТ  і  ради  „Союзсільгосптехніка”  за  розробку  і
впровадження наукової організації праці в сільському господарстві (1972). Статут науково-
технічного  товариства  сільського  господарства  від  15  лютого  1968  р.  Документи
(протоколи, плани, стенограми) про проведення науково-виробничих нарад і конференцій
(1951, 1958–1959, 1963–1974). Матеріали (звіти, листування, списки довідки) про участь у
всесоюзних,  українських  республіканських  і  харківських  обласних  конкурсах  та
громадських  оглядах  щодо  виконання  планів,  впровадження  передового  досвіду  і
досягнень науки і техніки в народне господарство (1957–1974). Документи про проведення
Харківських обласних виставок передового досвіду і досягнень в народному господарстві і
(1958, 1960, 1964). Матеріали проведення Першої республіканської (1968) та наступних
конференцій молодих вчених щодо розвитку тваринництва та з інших питань (1969–1974).
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Наукові  праці  членів  товариства  —  працівників  організацій  і  науково-дослідних
інститутів,  представлені  на  республіканські  і  обласні  конкурси  та  огляди  (1958,  1963,
1969–1974).  Звіти  про  творчі  відрядження  членів  товариства  в  Литовську  (1962)  та
Молдавську  РСР  (1965),  в  інші  республіки  і  міста  СРСР  з  метою  обміну  передовим
досвідом (1966–1972).  Збірник раціоналізаторських пропозицій механізаторів  сільського
господарства, підготовленою Харківським обласним правлінням НТТСГ (1962). Рукопис
книги  „Научные  основы  ведения  сельского  хозяйства  Харьковской  области”,
підготовлений до видання Харківським обласним правлінням НТТСГ у 1968 р. Матеріали
(витяги  із  протоколів,  постанови,  тези)  про  проведення  відзначення  100–річчя  з  дня
створення науково-технічних товариств (1968). Стенограма спільного засідання президії
Харківських  обласних  правлінь  НТТ:  машинобудівної  промисловості,  сільського
господарства  і  ради  НТТ  Харківського  тракторного  заводу  від  9  листопада  1970  р.  з
питання  виробництва  трактора  Т–150.  Стенограми  всесоюзних,  українських
республіканських і харківських обласних семінарів з агрометеорології,  щодо боротьби з
шкідниками ланів, перспектив розвитку меліорації в сільському господарстві та з інших
питань  (1972–1974).  Списки  первинних  організацій  (1969,  1970–1971,  1973)  і  голів
районних правлінь товариства (1970).

Харківське обласне правління науково-технічного товариства (НТТ) харчової 
промисловості

Ф. Р-5812, 171 од. зб., 1958–1970 рр. Опис.

Існувало як самостійна організація з 1935 р.
В 1941 р. припинило діяльність. Відновило роботу з лютого 1946 р.

Текстові і статистичні звіти про роботу Харківського обласного правління НТТ харчової
промисловості  і  первинних організацій.  Протоколи пленумів і  засідань  президії,  секцій
обласного  правління  і  звітно-виборчих  зборів  та  конференцій.  Матеріали  (протоколи,
звіти,  відомості)  про  проведення  Всесоюзних  громадських  оглядів  виконання  науково-
дослідних  робіт  і  впровадження  досягнень  науки  і  техніки  в  народне  господарство.
Ілюстровані звіти про роботу первинних організацій товариства підприємств і організацій.
Стенограми постійно діючих виробничих нарад і нарад конструкторів, раціоналізаторів і
новаторів  харчової  промисловості.  Звіти  про  відрядження  членів  НТТ  харчової
промисловості з обміну досвідом. Матеріали (протоколи, акти, довідки, фотознімки) про
проведення  конкурсів  і  впровадження  у  виробництво  харчової  промисловості  нової
техніки. Списки первинних організацій Харківського обласного правління НТТ харчової
промисловості  (1964,  1966).  Робота  на  тему:  „Безбалонный  способ  хранения,
транспортировки и использования жидкой переохлажденной углекислоты”, що одержала
перше місце у громадському огляді з впровадження  досягнень науки і техніки в народне
господарство (1964). Матеріали (списки, листування, характеристики) про нагородження
членів  НТТ  харчової  промисловості  в  зв'язку  з  відзначенням  100–річчя  НТО  (1966).
Листування з Центральним і Українським республіканським правліннями НТТ харчової
промисловості щодо діяльності правління.
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Харківське обласне правління Всесоюзного хімічного товариства (ВХТ)                  
ім. Д.І. Менделєєва

Ф. Р-5811, 451 од зб., 1944–1974 рр. Описи.

Створено  як  Харківське  відділення  Всесоюзного  хімічного  товариства  (ВХТ)
ім. Д.І. Менделєєва 1934 р.
У 1941 р. евакуйоване до м. Чирчик Узбецької РСР, де продовжило діяльність. 
Робота  відділення  у  м.  Харків  відновилась  з  травня  1944  р.  Після  виборів,  що
відбулися у відділенні 28 жовтня 1955 р., воно стало іменуватися “Харківське обласне
правління Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва”.
В травні  1958 р. до  складу правління увійшло Харківське обласне правління НТТ
промисловості будівельних матеріалів.

Нарис про роботу Харківського відділення Всесоюзного хімічного товариства (ВХТ) ім.
Д.І. Менделєєва в м. Чирчик (Узбецька РСР) з жовтня 1941 р. до березня 1944 р. Річні
фінансові звіти обласного правління і звіти про його діяльність (1944–1974). Статут ВХТ
ім. Д.І.  Менделєєва (1962) і  постанова про часткову зміну і  внесення доповнень у цей
статут  (1968).  Плани робіт  обласного  правління  (1947–1974) та  первинних  організацій.
Протоколи ради, пленумів, редакційних комісій і колегій з видання наукових праць (1946–
1974). Протоколи звітно-виборчих зборів Харківської обласної та первинних організацій
ВХТ ім. Д.І. Менделєєва (1947–1974). Протоколи і стенограми нарад щодо використання
господарсько-побутових вод м. Харків для розвитку овочівництва, нарад вчителів -хіміків
з  питання  про  програми  і  підручники  для  середніх  шкіл,  комісії  з  використання
Шебелінського  природного  газу,  вивчення  стану  роботи  на  заводі  “Харпластмас”  та  з
інших питань. Стенограма республіканської науково-технічної наради в Харкові з питання
розвитку  виробництва  емальованого  обладнання  для  хімічної  промисловості  (1963).
Документи  (звіти,  постанови,  довідки,  відомості)  проведення  Всесоюзних  громадських
оглядів щодо виконання планів науково-дослідних робіт і впровадження досягнень науки і
техніки в народне господарство.  Матеріали (тези доповідей,  рішення,  квиток учасника)
Всесоюзної  наради  з  органічних  люмінофор,  яка  проведена  Харківським  обласним
правлінням ВХТ ім. Д.І. Менделєєва 20–24 листопада 1967 р.. Документи про відзначення
250–річчя зо  дня народження М.В.  Ломоносова (1961).  Документи Всесоюзних оглядів
праць  юних  хіміків,  присвячених  відзначенню  100–річчя  Хімічного  товариства
ім. Д.І. Менделєєва і 100–річчя періодичного закону (1969) та огляди праць юних хіміків
за 1972 р. Матеріали (план, програма, тексти доповідей) урочистого засідання на честь
відзначення  100–річчя  з  дня  народження  М.  Валяшко  —  засновника  Харківського
хімічного  товариства  (1971).  Списки  друкованих  праць  наукових  співробітників
Харківського інституту експериментальної  ендокринології  (1965).  Документи (доповідь,
запрошення)  про  відзначення  “Дня  хіміка”  29  травня  1966  р.  .  Матеріали  (протокол,
доповідь,  список,  висновки)  щодо  проведення  спільної  наради  членів  Харківського
обласного правління ВХТ ім. Д.І. Менделєєва і дирекції Первомайського хімкомбінату від
25 лютого 1966 р.. Звіти членів ВХТ ім. Д.І. Менделєєва про науково-технічні відрядження
(1968, 1971–1974). Документи про роботу Народних університетів технічного прогресу і
передового  досвіду  (1968).  Положення  про  премії  Всесоюзної  ради  науково-технічних
товариств  (ВРНТТ)  молодим  вченим  і  спеціалістам  –  членам  НТТ  за  кращі  роботи  в
області  науки  і  техніки  на  честь  50–річчя  ВЛКСМ  та  про  інші  премії  (1968,  1972).
Документи  про  роботу  шкіл  комуністичної  праці  (1972).  Матеріали  щодо  проведення
республіканського  конкурсу  на  кращу  організацію  роботи  із  скорочення  використання
важкої і некваліфікованої праці в народному господарстві (1973). Наукові праці окремих
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вчених-хіміків, колективів фахівців науково-дослідних інститутів і галузевих підприємств
(1961–1974).  Документи  (договір,  план,  акт  перевірки  підсумків)  про  проведення
соцзмагань  між Харківським і  Латвійським відділеннями ВХТ                  ім.  Д.І.
Менделєєва за 1953 рік , а також соцзмагань між первинними організаціями товариства
(1972).

Харківське обласне правління науково-технічного товариства (НТТ) чорної 
металургії

Ф. Р-6106, 90 од. зб., 1963–1970 рр. Опис.

Утворене в березні 1962 р. згідно з Постановою президії Центрального правління НТТ
чорної металургії від 5 лютого 1962 р.

Протоколи  засідань  правління,  президії,  пленумів  і  загальних  зборів  первинних
організацій  Харківського  обласного  правління  НТТ  чорної  металургії.  Статистичні  і
текстові  звіти  про  роботу  правління  (1963–1970),  секцій  та  первинних  організацій
товариства  (1966–1970).  Творчі  зобов’язання  і  тематичні  плани  робіт  Центрального
правління,  республіканських,  обласних,  міських  правлінь  і  первинних  організацій  НТТ
чорної металургії.  Листування з Українським республіканським правлінням НТТ чорної
металургії. Документи (протоколи, доповіді, списки, анкети) звітно-виборчих конференцій
Харківського  обласного  правління  і  первинних  організацій  .  Документи  (протоколи,
довідки)  про  проведення  конкурсів  і  оглядів  на  кращу  науково-технічну,  проектно-
конструкторську і дослідну роботу (1966–1970). Довідки про підвищення продуктивності
праці  в  науково-дослідних  інститутах  чорної  металургії  за  1967–1969  рр.  Документи
(програми,  звіти,  довідки)  про роботу  університету  технічного  прогресу  і  економічних
знань  (1967–1969).  Інформація  про  роботу  Харківського  обласного  правління  в
ювілейному  році  (1970)  і  довідка  про  роботу  правління  за  1966–1970  рр.  Диплом
Всесоюзної  ради  науково-технічного  товариства  і  почесна  грамота  Центрального
правління НТТ чорної металургії,  присуджені за організацію і проведення Всесоюзного
огляду  виконання  планів  науково-дослідних  робіт  і  впровадження  досягнень  науки  і
техніки у виробництво на підприємствах чорної металургії (1966).

Рада Харківської єврейської громади

           Ф. Р-4848, 10 од. зб., 1919–1920 рр. Опис.

Дати існування не встановлені.

Циркуляри Всеукраїнського Центрального комітету допомоги єврейському населенню,
які  зазнали  шкоди  від  військових  дій,  про  реєстрацію  біженців  та  осіб,  бажаючих
повернутися  на  батьківщину.  Листування  з  особливою  продовольчою  комісією  по
Харківській губернії,  Азовсько-Донецьким комерційним банком та іншими установами про
перерахування  грошей  для  надання  допомоги  євреям,  які  зазнали  шкоди  від  погромів,
надавання  їм  помешкань  для  житла.  Список  і  посвідчення  членів  комісії  з  організації
допомоги єврейським громадам, які зазнали шкоди від погромів.
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Харківський обласний комітет Всесоюзного товариства землеустрою трудящих 
євреїв “ТЗЕТ”

            Ф. Р-1623, 3 од. зб., 1929–1932 рр. Опис.

Створений у 1924 р. для надання сприяння Комітету із земельного устрою трудящих
євреїв  в  СРСР  “Комзет”  при  ЦВК  СРСР  щодо  переселення  євреїв  на  роботу  до
колгоспів Біробіджану та національних районів УСРР і Кримської АСРР. Ліквідований
згідно з Постановою РНК СРСР від     11 травня 1938 р.

Протоколи засідань бюро ТЗЕТ і членів осередку. Листування з осередками ТЗЕТ щодо
організації нарад, відряджень працівників на семінари та ін.

Товариства селянської взаємодопомоги

 17 фондів, 217  од. зб., 1922–1929 рр. Описи.

Утворювались у волостях, повітах, районах і селах згідно з Постановою РНК УСРР
від 23 грудня 1921 р. для покращення справи соціального забезпечення на селі.
До  1925  р.  називались  комітетами  селянської  взаємодопомоги.  Проводили  роботу
щодо  організації  взаємодопомоги  при  неврожаях,  пожежах  та  стихійних  лихах;
сприяли  державним  органам  у  влаштуванні  установ  соціального  забезпечення,
організації  допомоги пораненим червоноармійцям та їх сім’ям; звітували про свою
роботу  відповідно  перед  волосними,  повітовими,  районними  і  сільськими  Радами
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Керувалися вказівками органів
соціального забезпечення. Ліквідовані згідно з Постановою ВУЦВК від 20 листопада
1932 р.

 
Протоколи з’їздів сільських комітетів взаємодопомоги Богодухівського району  (ф.Р-541,
1922–1923).  Протоколи  загальних  зборів  повітових,  волосних  і  сільських  комітетів
взаємодопомоги (1922–1923); районних і сільських комітетів та товариств взаємодопомоги
(1922–1929).  Протоколи  засідань  Липецького  районного  комітету  і  сільських  кас
взаємодопомоги,  а  також правління акціонерного товариства  “Село -  техніка”  (ф.Р-551,
1924–1925). Звіти про роботу Берецького (ф.Р-4128, 1924), Золочівського (ф.Р-546, 1926–
1927)  та  Мінківського  (ф.Р-3899,  1926–1928)  сільських  товариств.  Листування  з
Харківським  окрвиконкомом,  райвиконкомами  та  сільрадами  про  виділення  земельних
ділянок  для  товариств  взаємодопомоги,  розподіл  посівного,  лісового  і  будівельного
матеріалу  серед  населення,  придбання  тракторів  товариствами  взаємодопомоги.
Листування  з  Харківською  окружною  інспектурою  соцзабезпечення  про  надання
матеріальної допомоги нужденним родинам (ф.Р-559, 1923–1924). Анкети і зведення про
хід весняної посівної кампанії у Сіннянському (ф.Р-559, 1924) і Таранівському (ф.Р-562,
1925–1926)  районах.  Документи  про  організацію  допомоги  голодуючим  у  Зміївському
районі  (ф.Р-4177,  1922)  та  про  збирання  коштів  на  користь  безпритульних  дітей  у
Богодухівському  районі  (ф.Р-541,  1923).  Списки  членів  районних  і  сільських  комітетів
селянської  взаємодопомоги Печенізького (ф.Р-558, 1923–1924) і  Таранівського (ф.Р-562,
1924–1927)  районів.  Анкети  і  списки  бідняків,  інвалідів-червоноармійців  і  вдів
Богодухівського  (ф.Р-541,  1922–1923),  Сіннянського  (ф.Р-559,  1924)  і  Колонтаївського
(ф.Р-549,  1925)  районів.  Заяви  селян  –  членів  Берецького  сільського  товариства
взаємодопомоги (ф.Р-4128, 1924) і членів сільських товариств Липецького (ф.Р-551, 1924–
1925) і Сіннянського (ф.Р-559, 1924–1925) районів про надання матеріальної допомоги та
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розписки  про отримання  коштів.  Списки  червоноармійців,  що  зникли  без  вісті  в  роки
громадянської війни (1923).

Зміївське повітове товариство селянської взаємодопомоги, ф.Р-4177, 3 од. зб., 1922р.
Богодухівський волосний комітет селянської взаємодопомоги, ф.Р-4550, 2 од. зб., 
1922–1923 рр.
Харківська окружна комісія селянської взаємодопомоги, ф.Р-1297, 2 од. зб., 1927–1928
рр.

Районні товариства селянської взаємодопомоги:
Богодухівське, ф.Р-541, 82 од. зб., 1923-1927 рр.
Колонтаївське, ф.Р-549, 26 од. зб., 1922, 1925–1927 рр.
Краснокутське, ф.Р-550, 8 од. зб., 1925-1926 рр.
Липецьке, ф.Р-551, 7 од. зб., 1924–1927 рр.
Миколо–Комишуватське, ф.Р-1859, 3 од. зб., 1923–1924 рр.
Олексіївське, ф.Р-556, 9 од. зб., 1924–1927 рр.
Печенізьке, ф.Р-558, 12 од. зб., 1923–1926 рр.
Сіннянське,  ф.Р-559, 16 од. зб., 1923–1927 рр.
Таранівське, ф.Р-562, 22 од. зб., 1924–1926 рр.

Сільські товариства селянської взаємодопомоги:
Берецьке, с. Берека Олексіївського району, ф.Р- 4128, 6 од. зб., 1924 р.
Великопроходівське, с. Великі Проходи Липецького району, ф.Р-4097, 6 од. зб., 1925–
1929 рр.
Золочівське, с. Золочів Золочівського району, ф.Р-546, 4 од. зб., 1924–1928 рр.
Минківське, с. Минківка Валківського району, ф.Р-3899, 6 од. зб., 1926–1928 рр.
Тетюшинське, с. Тетюшине Валківського району, ф.Р-4057, 3 од. зб., 1925–1927 рр.

Правління товариства “Змичка міста з селом” при Харківському Палаці Праці

Ф. Р-3933, 9 од. зб., 1925–1928 рр. Опис.

Дати створення і ліквідації не встановлені.

Статут товариства “Змичка міста з селом”, затверджений 28 березня 1925 р. Протоколи
засідань  правління,  секцій,  окружних  і  районних  конференцій  товариства  (1926–1928).
Циркуляри і листування щодо оргмасової роботи на селі й збирання  членських внесків
(1926–1928).  Звіти  про  діяльність  товариства  “Змичка  міста  з  селом”  і  його  осередків
(1926–1927).  Інструкція про збирання членських внесків  і  ведення фінансової  звітності
(1926). Списки (1925–1927) і анкети (1926) членів товариства.

Харківське товариство економії робочого часу (Ліга “Час”)

Ф. Р-4181, 9 од. зб., 1923–1924 рр. Опис.

20  серпня  1923  р.  за  ініціативою  групи  відповідальних  партійних  і  радянських
працівників харківських губернських відділів, скликані перші організаційні збори для
організації  філії  московської  Ліги  “Час”,   на  яких  прийнято  найменування:
„Харківське  товариство  економії  робочого  часу”.   Обране  тимчасове  бюро
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Харківського  товариства.   13  жовтня  1923  р.  відбулися  делегатські  збори
представників усіх осередків ліги “Час” у м. Харків.
Відомості про дату ліквідації Харківського товариства економії робочого часу не 
виявлені.

Протоколи засідань бюро Харківського товариства економії робочого часу і осередків ліги
“Час” у м. Харків і округах Харківської губернії. Плани робіт і відомості про діяльність
Харківського товариства і місцевих осередків ліги “Час”. Вирізки з центральних і місцевих
газет про діяльність ліги “Час” (Москва), Харківського товариства економії робочого часу
та осередків. Статут ліги “Час” (Москва), декларація ініціативної групи щодо організації
губернського товариства економії  робочого часу, статті  про діяльність товариства та ін.
(1923). Особисті  картки і списки членів осередків ліги “Час”.  Листування Харківського
товариства економії робочого часу з Московською лігою “Час”, та осередками “Час” у м.
Харків та округах Харківської губернії (1923).

Харківський губернський комітет Товариства сприяння жертвам інтервенції

Ф. Р-4817, 38 од. зб., 1924–1925 рр. Опис.

Утворений 1 вересня 1924 р. для допомоги громадянам, потерпілими від інтервенції. 
Ліквідований у зв'язку з ліквідацією губернії.

Статути Всесоюзного товариства і Всеукраїнського комітету Товариства сприяння жертвам
інтервенції  (1924).  Інструкції,  плани  роботи  Харківського  губернського  комітету
товариства  (1924,  1925).  Протоколи  засідань  президії  губернського  комітету,  звіти  і
доповіді про його діяльність. Звіти студентів, відряджених у села губернії для збирання
відомостей  серед  постраждалого  населення.  Листування  з  окружними  і  районними
комітетами  КП(б)У,  з  Всеукраїнським,  окружними  і  районними  комітетами  Товариства
сприяння  жертвам  інтервенції  та  з  його  місцевими  осередками  про  організаційну  і
агітаційно-масову роботу, листування з громадянами, що постраждали від інтервентів у
роки  громадянської  війни.  Статистичні  відомості  про  кількість  заяв,  що  надійшли  від
постраждалих громадян і про суму збитків, завданих інтервентами мешканцям Харківської
губернії, Запорізького, Бердянського і Мелітопольського округів (1924). Підписні аркуші
Харківського  губернського  комітету  сприяння  жертвам  інтервенції.  Список  мешканців
Катеринославської  губернії,  що  зазнали  збитків  від  інтервентів  у  роки  громадянської
війни.  Документи  (листування  з  губернськими  і  районними  комітетами  товариства,
розпорядження  Харківського  губернського  комітету,  протоколи  засідань  Охтирського
окружного  комітету  і  районних  комітетів  Охтирської  округи)  Охтирського  окружного
комітету Товариства сприяння жертвам інтервенції  (1924–1925).

Окружні комітети Всеукраїнського Товариства сприяння жертвам інтервенції

2  фонди, 26 од. зб., 1924–1926 рр. Описи.

Утворені  у  1924  р.  До  1925  р.  підпорядковувались  Харківському  губернському
комітету  Товариства  сприяння  жертвам  інтервенції,  пізніше  Всеукраїнському
товариству. Ліквідовані у 1926 р.

Статути  Всеукраїнського  товариства  і  Всеукраїнського  комітету  допомоги  жертвам
інтервенції  (ф.Р-4819,  1924).  Відозва  Тимчасового  Головного  Всеукраїнського  і

891



Харківського  окружного  комітетів  сприяння  жертвам  інтервенції.  (ф.Р-4819,  1924).
Протоколи засідань Харківського (ф.Р-4819, 1924–1925) та  Ізюмського (ф.Р-4820, 1924–
1926)  окружних  комітетів  товариства  сприяння  жертвам  інтервенції.  Оголошення
Харківського  окружного  комітету  та  тексти  лозунгів  для  кіно  (ф.Р-4819,  1921–1925).
Листування  із  Всеукраїнським  комітетом  сприяння  жертвам  інтервенції  та  районними
комісіями допомоги жертвам інтервенції (ф.Р-4819, ф.Р-4820, 1924–1926). Відомості про
склад губкомітетів сприяння жертвам інтервенції в Україні та про їх діяльність (ф.Р-4819,
1924).  Списки  членів  товариства  сприяння  жертвам  інтервенції  в  Ізюмській  окрузі
(ф.Р-4820, 1925–1926).

Харківський, ф.Р-4819, 11 од. зб., 1924–1925 рр.
Ізюмський, ф.Р-4820, 15 од. зб., 1924–1926 рр.

Ізюмське окружне відділення Товариства авіації і повітроплавання України і 
Криму (ТАПУК)

Ф. Р-5425, 13 од. зб., 1923–1924 рр. Опис.

Утворене при Ізюмському окрвиконкомі 27 вересня 1923 р. з метою популяризації льотної
справи, залучення населення до лав Товариства авіації і повітроплавання, збирання коштів
на будівництво літаків. Ліквідоване у 1925 р., коли ТАПУК увійшло до складу Товариства
друзів авіаційної та хімічної оборони і промисловості  („Авіахім”).

Протоколи засідань правління Ізюмського окружного відділення ТАПУК і зборів членів
сільських  осередків.  Циркуляри,  інструкції  й  розпорядження  Всеукраїнської  ради  і
Харківського  губвідділу  ТАПУК щодо  розповсюдження  ідей  авіації  і  повітроплавання,
збирання  коштів  на  будування  літаків  та  ін.  Звіти  і  доповіді  Ізюмського  окружного
відділення про діяльність, з відомостями про чисельність членів товариства в окрузі та в
окремих організаціях. Статут Товариства авіації і повітроплавання України і Криму (1924).
Листування  з  Харківським  губернським  відділом  ТАПУК,  з  різними  організаціями  та
установами  щодо  залучення  трудящих  до  лав  товариства,  збирання  коштів  на
літакобудування та ін.

Бюро осередку Товариства сприяння обороні та авіаційно-хімічному будівництву 
СРСР (ТСОАвіахім) при Народному комісаріаті праці УСРР

Ф. Р-4869, 1 од. зб., 1931 р. Опис.

Діяльність простежується тільки за 1931 р.

Протоколи засідань та постанови бюро осередку ТСОАвіахіму.

Харківський міський комітет Всесоюзного добровільного товариства сприяння 
Армії, Авіації та Флоту (ДТСААФ)

Ф.Р-6386, 154 од. зб., 1951-1962 рр. Описи

Створений в грудні 1953 р. Його попередником з серпня 1951 р. був міський 
організаційний комітет ДТСААФ. Завдання комітету: підготовка молоді до служби в 
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армії та на флоті; розвиток масових прикладних видів спорту, підготовка кадрів 
масових технічних професій для народного господарства: трактористів, шоферів, 
комбайнерів тощо.
Ліквідований згідно з наказом Харківського обласного комітету ДТСААФ від 28 
листопада 1962 р.

Накази голови міського ДТСАФФ (1956-1962). Протоколи міських і районних пленумів та 
засідань президії ДТСААФ (1958-1961). Протоколи, звіти, доповіді про проведення  
міських та районних конференцій ДТСААФ (1953, 1955,  1957, 1959, 1961, 1962). Довідки 
про роботу міського та районних комітетів ДТСААФ, керівних організацій (1957, 1959, 
1960). Звіти про проведення міських стрілецьких змагань, з водного спорту, з морського 
багатоборства, присвячених ювілейним датам і т .ін. (1957, 1958). Звіти про масову 
спортивну та військово-навчальну роботу районних комітетів ДТСААФ м. Харків (1959-
1961), про роботу міської школи ППО ДТСААФ (1958, 1961), про проведення районних 
спартакіад з технічних видів спорту (1961). Матеріали про будівництво рятувальної станції
(1961). Штатні розклади та кошториси на утримання комітету ДТСААФ (1951-1962); річні 
звіти підлеглих організацій про рух членів ДТСААФ (1955). Соціалістичні зобов’язання 
колективу міського комітету ДТСААФ (1960-1962) та угоди про соцзмагання з Київським 
міським комітетом ДТСААФ (1958, 1959). Доповідна записка від 31 грудня 1962 р. про 
скасування міського комітету ДТСААФ.
     

Організації Всеукраїнського товариства “Друзі дітей”

2  фонди, 1149 од. зб., 1924–1936 рр. Описи.

Харківське виконавче бюро осередків Товариства  “Друзі дітей” існувало з 1924 р. 
Співпрацювало з Харківською окружною комісією допомоги дітям. 16 жовтня 1926 р. 
утворений Харківський окружний відділ Всеукраїнського товариства “Друзі дітей”, 
який ліквідовано 1930 р. 
Харківський обласний комітет Товариства “Друзі дітей” утворений 11 червня 1932 р.; 
ліквідований у 1936 р. згідно з Постановою президії ВУЦВК від 20 січня 1936 р. про 
ліквідацію Всеукраїнського товариства “Друзі дітей”. Ці організації керували роботою
районних комітетів та низових осередків товариства; організовували громадськість на 
боротьбу з дитячою безпритульністю, здійснювали шефство над дитячими будинками і
допомагали підліткам у влаштуванні на роботу. 

Протоколи і матеріали I (1926) і II (1928) окружних з’їздів товариства “Друзі дітей”, I 
обласного з’їзду (1932), міської (1926) та районних конференцій цього товариства. 
Протоколи пленумів та засідань виконавчого бюро осередків “Друзі дітей” (1924–1926), 
засідань ради і правління окружного відділу (1926–1930) та обласного комітету товариства
(1932–1936); протоколи засідань районних комітетів та низових осередків товариства. 
Накази обласного комітету товариства (1933–1934), плани та звіти про роботу за 1932–
1935 рр. Матеріали реєстрації осередків “Друзі дітей” (1926), про роботу виробничої 
шефської та інспекторської дитячої комісії, проведення дитячої оздоровчої кампанії (1933),
боротьбу з безпритульністю та патронування дітей. Звітно-інформаційні справи та 
листування про роботу районних комітетів і низових осередків “Друзі дітей”.
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Харківське окружне відділення Всеукраїнського товариства “Друзі дітей”,           ф.Р-
1492, 421 од. зб., 1924–1930 рр.
Харківський обласний комітет Всеукраїнського товариства “Друзі дітей”, ф.Р-1493, 
728 од. зб., 1931–1935 рр.

Організації Всеукраїнського товариства друзів автомобіля, трактора та доброї 
дороги (“Автодор”)

4  фонди, 311 од. зб., 1928–1936 рр. Описи.

Харківський окружний відділ Українського товариства друзів автомобіля,  трактора і
доброї  дороги  утворено  в  1927  р.;  ліквідовано  в  1930 р.  Харківську  обласну  раду
цього товариства створено в березні 1932 р., ліквідовано в лютому 1936 р. за ухвалою
ЦВК СРСР від 23 жовтня 1935 р.,  про ліквідацію товариств  “Автодор” у союзних
республіках.  За Постановою Харківського облавтодору від 27 листопада 1935 р.  на
початку 1936 р. ліквідовані і районні ради товариства.
Окружний відділ і обласна рада “Автодору” керували роботою районних рад і низових
осередків товариства, сприяли будівництву автомобілів, мотоциклів, гаражів, ремонту
й  озелененню  шляхів,  готували  кадри  водіїв  та  проводили  масово-освітню  роботу
серед  населення.  Районні  ради керували  роботою низових організацій  товариства  і
відповідно виконували вищезазначені функції.

Постанови Харківського обласного і міського партійних комітетів про роботу обласної та
міської рад “Автодору” (1933). Протоколи та матеріали окружної конференції (1930) і I-го
обласного з'їзду товариства (1932), пленумів та засідань президії окружної і обласної рад
“Автодору”, їх дорожньої, організаційно-агітаційної, спортивної та автомоторної секцій і
пожежного бюро (1928–1930, 1932–1936). Протоколи районних конференцій та засідань
бюро  районних  філій  “Автодору”  (1932–1935),  загальних  зборів  та  засідань  низових
осередків  товариства  (1928–1930).  Протоколи  правління  автоклубу  (1929–1930,  1934-
1935). Плани роботи президії, доповідні записки та звіти окружної (1929-1930) і  обласної
ради “Автодору” (1932–1935). Матеріали про проведення тижня “Автодору” (1929), про
роботу  автошляхового  музею  (1932),  проведення  конкурсу  на  кращий  осередок
“Автодору”  (1933)  та  місячника  шляхового  будівництва  (1933);  про  організацію
автопробігів  (1928,  1934)  та  проведення  військово-технічних  екзаменів  серед  членів
“Автодору” м. Харків. Листування про проведення лотерей “Автодору” (1928), організацію
курсів  дорожніх  десятників  (1928).  Програми  занять  у  гуртках  “Автодору”  (1930).
Документи з винахідництва,  в тому числі про винахід мотоциклу Легбура (1929, 1930).
Документи  про  відзначення  50-річчя  автомобіля  (1935).  Списки  “автодорівських”
організацій  (1934).  Документи  (договори,  листування  з  кіноклубом)  про  зйомку
кінофільму  “Бежин  Луг”  (1935).  Документи  (протоколи  засідань  президій  Золочівської
(1929–1934)  і  Чугуївської  (1934–1935)  райрад,  накази  Чугуївської  райради  “Автодору”
(1934–1935), списки членів райавтодорів та дільниць товариства в районних організаціях
(1933–1935)) про роботу Золочівської та Чугуївської районних рад “Автодору”: .

Харківський окружний відділ,  ф.Р-1470, 89 од. зб., 1928–1930 рр.
Харківська обласна рада, ф.Р-1471, 297 од. зб., 1932–1936 рр.
Золочівська районна рада,ф.Р-1591, 8 од. зб. 1929–1935 рр.
Чугуївська районна рада, ф.Р-1533, 21 од. зб., 1934–1935 рр.
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Харківський обласний комітет товариства “Геть неписемність”

Ф. Р-1676, 5 од. зб., 1930–1934 рр. Опис.

Діяльність  комітету  простежується  за  1932–1934  рр.  Окружні  комітети  товариства
діяли у 1923–1930 рр. Усі організації товариства припинили діяльність 16 січня 1936р.
у зв'язку із завершенням компанії з ліквідації неписемності.

Документи  про  діяльність  Харківського  обласного  комітету  “Геть  неписемність”,
колективні  договори з  різними організаціями і  окремими  громадянами,  матеріали  про
проведення лотерей, безкоштовної позики, місячників допомоги в освіті дорослим, списки
відповідальних  працівників  і  членів  комітету  (1930–1934).  Книга  наказів  з  особового
складу Харківського окружного та обласного товариства (1930–1933). Баланс на 1931 р.
Листування  щодо  надання  Харківським  обласним  комітетом  товариства  “Геть
неписемність”  шефської  допомоги  районам  Харківщини  й  Урус-Мортанівській  окрузі
Чеченської  області  (1931–1934).  Відомості  про  передачу  Харківському  окружному
товариству “Геть неписемність” музичних клавішних інструментів (1930–1932).

Харківський обласний комітет Міжнародної організації допомоги борцям 
революції (МОДР)

Ф. Р-4461, 1 од. зб., 1932–1934 рр. Опис.

Діяльність спостерігається протягом 1932–1934 рр.

Звіт  про  роботу  оргбюро  Харківського  обласного  комітету  МОДР  за  1932–1934  рр.
Звернення  відповідального  секретаря  обкому  МОДР  до  всіх  організацій  області  щодо
скликання IV Всеукраїнського і IV Всесоюзного з’їздів (1934).

Харківський обласний комітет Товариства Червоного Хреста УРСР (ТЧХ УРСР)

Ф. Р-5972, 164 од. зб., 1943–1968 рр. Опис.

Утворений в 1932 р. Після окупації  відновив діяльність з 1 жовтня 1943 р. Сприяв
зміцненню та охороні здоров’я  населення, надавав допомогу громадянам, потерпілим
від війни або стихійного лиха.

Протоколи засідань  президії  (1958–1968) і  пленумів  (1959–1968) обласного комітету та
його шкільної секції  (1958). Матеріали (протоколи,  звіти,  стенограми та ін.) обласних і
районних  конференцій  (1959–1968).  Квартальні  звіти  про  фінансово-господарську
діяльність  комітету  (1943–1968).  Листування  з  Центральними  комітетами  Товариства
Червоного  Хреста  СРСР  та  УРСР,  Харківським  облздороввідділом  та  медичними
установами  м.  Харків  і  області  (1961–1968).  Текстові  і  статистичні  звіти  про  роботу
комітету (1953, 1958–1968) і плани його робіт (1958–1968), звіти про роботу первинних
організацій (1958). Відомості про роботу курсів медичних сестер (1955, 1956). Пам’ятки,
плакати  та  звернення,  видані  Харківським  обласним  комітетом  товариства  спільно  з
обласним  Будинком  санпросвіти  (1956–1965).  Доповіді  й  звернення,підготовлені  до
відзначення 40–річчя (1958) і 50–річчя (1968) Радянського Червоного Хреста та 100–річчя
Російського  Червоного  Хреста  (1967).  Альбоми  фотокарток  про  змагання  санітарних
дружин,  показових  навчань  та  ін.  (1960–1964).  Планові  завдання  по  резервних  і
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безоплатних  донорах  і  відомості  про  їх  виконання  (1960–1968).  Довідка  про  роботу
комітету щодо підготовки кадрів медсестер за період з 1945 до 1960 рр. Тези доповідей,
підготовлених до проведення “Дня здоров’я” (1962). Статистичні звіти про чисельність і
склад спеціалістів, що мають вищу і середню спеціальну медичну освіту (1962, 1963, 1967,
1968).

Золочівський районний комітет Товариства “Червоного Хреста УСРР”

Ф. Р-1593, 14 од. зб., 1929–1935 рр. Опис.

Діяльність простежується за 1929–1935 рр.

Протоколи  засідань  Комітету  Червоного  Хреста  УСРР  та  його  осередків  щодо  стану
роботи, розповсюдження позики і організації курсів Першої допомоги. Протоколи засідань
Золочівського  комітету  Червоного  Хреста  (1934,  1935).  Циркуляри  й  розпорядження
Харківського  обласного  комітету  Червоного  Хреста  про  участь  районних  комітетів
Червоного  Хреста  в  посівній  кампанії,  підготовці  молоді  до  здавання  норм  “Готов  к
санитарной  обороне  (ГСО)”  та  “Будь  готов  к  санитарной  обороне  (БГСО)”  організації
дитячих  садків  у  період  весняної  посівної.  Положення  про  базові  комітети  Червоного
Хреста у МТС і радгоспах (1934). Директиви й інструкції Харківського обласного комітету
Червоного  Хреста  щодо  роботи  гуртків  юних  друзів  Червоного  Хреста  і  Червоного
Півмісяця (1935). Положення про конкурс змагань організацій Червоного Хреста УСРР на
краще обслуговування допризовників.

Харківська обласна організація Товариства «Знання»

Ф. Р-6113, 804 од. зб., 1947–1976 рр. Описи.

Створена  в  листопаді  1947  р.  як  Харківське  обласне  відділення  Товариства  для
поширення політичних і наукових знань УРСР.
Добровільна  організація,  яка  займалася  поширенням  серед  населення  політичних  і
наукових знань. Обласне відділення керувало роботою міських і районних організацій.
Згідно  з  Постановою Пленуму Правління  Всесоюзного  Товариства  для  поширення
політичних і наукових знань від 15 червня 1963 р. обласне відділення перейменоване в
Харківське  обласне  відділення  Товариства  «Знання»  УРСР,  яке  з  червня  1964  р.
іменується: Харківська обласна організація Товариства «Знання».

Постанови  Президії  правління  Всесоюзного  Товариства  для  поширення  політичних  і
наукових знань. Директивні вказівки та розпорядження правління Харківського обласного
відділення Товариства «Знання». Протоколи засідань організаційного комітету правління
Харківського відділення Товариства для поширення політичних і  наукових знань УРСР,
правління  Харківського  обласного  відділення  Товариства  «Знання».  Плани  роботи
відділення,  його  секцій  та  звіти  з  їх  виконання.  Плани  роботи  та  протоколи  засідань
науково-методичної  ради  з  різних  питань.  Стенограми  доповідей  голови  Правління  та
стенограми пленумів Харківського відділення, семінарів лекторів. Стенограма читацької
конференції щодо методичних видань Всесоюзного Товариства для поширення політичних
і наукових знань (1956). Матеріали (протоколи, стенограми, списки) обласних (1953, 1955,
1958, 1963), районних (1960) конференцій Товариства «Знання». Документи (положення,
рекомендації,  довідки)  про  роботу  народних  університетів  (1972–1973).  Методичні
рекомендації для лекторів. Листування з вищестоящими організаціями та редакціями газет
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з  питань  основної  діяльності  відділення  Товариства.  Штатні  розклади.  Документи
(протоколи  засідань,  загальних  зборів,  плани,  звіти)  про  роботу  місцевого  комітету
Харківської обласної організації Товариства “Знання” (1964–1971).

Харківське міжобласне відділення Українського театрального Товариства

Ф. Р-6230, 238 од. зб., 1946–1973 рр. Описи.

Створене 1 червня 1946 р. як відділення Українського театрального Товариства. З 1965
р.  відділення  об’єднує  театральні  колективи  Харківської,  Полтавської  та  Сумської
областей,  у  зв’язку  з  чим  на  підставі  наказу  голови  Президії  Українського
театрального  Товариства  від  23  березня  1965  р.  має  назву:  Харківське  міжобласне
відділення  Українського  театрального  Товариства.  Основні  функції  відділення:
надання  практичної  допомоги  членам  товариства  в  їх  творчій  роботі;  організація
творчих  конференцій,  лекцій,  доповідей;  популяризація  та  пропаганда  теорії  й
практики  театрів  серед  широких  верств  населення  шляхом  організації  лекцій,
доповідей з питань театрального мистецтва.

Накази та постанови по Українському театральному Товариству (1959–1960). Накази
по Харківському відділенню (1960–1973). Положення про Харківське міжобласне відділення
Українського  театрального  Товариства  (1965)  та  Будинок  актора  (1960).  Плани  роботи
відділення  та  звіти з  їх  виконання.  Протоколи засідань  правління  відділення.  Стенограми
обговорення та рецензії на спектаклі харківських театрів, стенограми творчих конференцій,
семінарів,  нарад  робітників  мистецтв,  ювілейних  вечорів.  Доповідь  про  діяльність
Харківського російського драматичного театру ім. О.С. Пушкіна за 1962–1964 рр. Документи
(тематичні  та  календарні  плани,  довідки)  про  діяльність  Харківського  народного
університету  культури  (1959–1960).  Програми  та  квитки-запрошення  на  заходи,  що
проводились відділенням. Тексти лекцій та відгуки, рецензії на них письменників і народних
артистів.  Афіші  про  проведення  заходів  відділенням  та  театрами  Харкова  (1965–1973).
Штатні розклади.

Харківське обласне відділення Спілки архітекторів Української РСР

Ф. Р-6163, 228 од. зб., 1943–1970 рр. Опис.

Відновило свою діяльність згідно з рішенням загальних зборів архітекторів м. Харків
від 3 вересня 1943 р. як добровільна громадська організація, що об’єднує архітекторів
області.  До  складу  відділення  увійшли  такі  секції:  архітектури  цивільного
будівництва,  промислової  архітектури,  архітектури  пам’ятників,  містобудівництва,
проектування  міст,  поселень,  сіл.  Основні  задачі  –  об’єднання  творчих  зусиль
архітекторів  області,  направлених  на  покращення  архітектури  промислового  та
цивільного будівництва; упорядкування містобудування; проектування та благоустрій
міст, поселень, сіл, архітектурних пам’ятників.

Протоколи засідань правління Харківського відділення, Спілки архітекторів СРСР, Спілки
архітекторів України, архітектурного фонду Спілки архітекторів України, загальних зборів
місцевих бюро спілки проектних організацій, журі з розгляду конкурсних проектів. Плани
роботи  правління  Будинку  архітектора  та  секцій  Харківського  відділення  Спілки
архітекторів  України,  звіти  з  їх  виконання.  Звіти  про  роботу  правління  Харківського
відділення  архітектурного  фонду  Спілки  архітекторів  України.  Тези  доповідей  на  2-ій
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об’єднаній  міжвузівській  регіональній  науковій  конференції  кафедр  архітектури,  що
проходила у Харкові в травні 1966 р. Стенограми нарад архітекторів м. Харків, засідань
архітектурної  комісії  міського  архітектора,  лекцій.  Матеріали  (програми,  умови,
протоколи,  висновки)  конкурсів  та  виставок  з  архітектури  та  будівництва.  Рецензії,
висновки  та  відгуки  на  проекти  житлових  масивів  (1962).  Листування  з  правліннями
Спілки  архітекторів  СРСР  та  України  з  питань  архітектури,  містобудування.  Штатні
розклади.

Харківська обласна організація Спілки композиторів України

Ф. Р-6156, 180 од. зб., 1944–1970 рр. Опис.

Відновила свою роботу згідно з наказом по Управлінню у справах мистецтв при РНК
УРСР від       31 січня  1944 р.  № 21.  Є громадською творчою організацією,  яка
об’єднує композиторів та музикознавців з метою створення високохудожніх музичних
творів; розвитку музикознавства, національних музичних культур; зміцнення творчих
зв’язків із музичними організаціями та діячами зарубіжних країн.

Накази  голови  Правління  Харківської  організації  Спілки  композиторів  України  (1965–
1970) та голови Спілки композиторів України (1968). Статут Спілки композиторів СРСР
(1948). Протоколи засідань Правління Спілки композиторів України. Протоколи творчих та
загальних зборів харківських композиторів, засідань журі конкурсу на кращий вокальний
твір (1945).  Творчі  плани членів  Харківської  організації  Спілки (1960–1970).  Звіти про
роботу  Спілки.  Документи  (плани,  довідки,  листування)  про  діяльність  Спілки  (1967–
1970).  Стенограми  загальних  зборів  членів  Харківської  організації  Спілки  (1948).
Стенограма обговорення підсумків огляду робіт харківських композиторів (1954). Рецензії
та  відгуки  на  твори  харківських  композиторів  (1947–1963).  Статті  із  газет  про  творчу
діяльність  Спілки  (1965–1970).  Списки  музичних  творів  та  музикознавчих  робіт,
написаних  композиторами  та  музикознавцями  Спілки  (1966–1970).  Списки  та
характеристики  композиторів  –  заслужених  діячів  мистецтв  та  лауреатів  міжнародних
конкурсів  (1967).  Список  композиторів  та  музикознавців  Спілки  (1969).  Афіші  (1965).
Листування  з  Правлінням  Спілки  композиторів  СРСР  про  діяльність  Харківської
організації Спілки композиторів України (1965–1969). Штатні розклади.

Харківське  відділення  Української  республіканської  філії  Музичного  фонду
СРСР

Ф. Р-6169, 89 од. зб., 1944–1970 рр. Опис.

Відновило  діяльність  20  березня  1944  р.  згідно  з  Постановою  РНК  УРСР  та  ЦК
КП(б)У від               18 березня 1944 р.  № 216. Є добровільною громадською
організацією.  Підпорядковується  Спілці  композиторів  СРСР.  Основне  завдання
відділення  Музфонду  –  сприяння  композиторам  і  музикознавцям  в  їх  творчій
діяльності та пропаганда творчості.

Накази  директора  Харківського  відділення  Музфонду  СРСР  (1964–1970).  Протоколи
засідань  правління  Українського  та  Харківського  відділень  Музфонду  СРСР,  загальних
зборів  членів  Харківського  відділення  Музфонду  СРСР.  Плани  роботи  Українського
відділення  Музфонду  СРСР  та  звіти  про  їх  виконання.  Звіти  та  довідки  про  роботу
Правління Харківського відділення Музфонду СРСР. Штатні розклади.
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Харківська філія Спілки письменників України

Ф. Р-6165, 276 од. зб., 1941, 1943–1970 рр. Опис.

Створена  у  1934  р.  як  добровільне  творче  об’єднання  професійних  літераторів
Харківської  області.  До  її  складу  входили  творчі  секції:  критики,  поезії,  прози,
драматургії,  дитячої  літератури.  Основні  функції  філії  Спілки:  сприяння створенню
творів  високого  художнього  рівня,  зміцнення  творчих  зв’язків  письменників
Харківщини з письменниками зарубіжних країн світу.

Накази Комітету у справах мистецтв при РНК УРСР та по Харківському обласному відділу
у справах мистецтв про підготовку відзначення ювілею української поетеси Лесі Українки
(1946).  Накази  по  Харківській  філії  Спілки  письменників  України.  Протоколи  та
стенограми  загальних  зборів  та  засідань  президії  філії  Спілки,  творчих  секцій.  Плани
роботи  філії  Спілки  та  звіти  з  їх  виконання.  Довідка  про  роботу  бюро  художньої
пропаганди філії Спілки за 1945–1946 рр. Документи (рішення, план, довідки, списки) з
підготовки  та  проведення  конкурсів  на  кращий  художній  твір  (1970),  з  проведення
конференцій, семінарів, днів літератури (1972), про роботу Центральної літературної студії
(1973). Списки творів харківських письменників. Список книг харківських письменників,
запропонованих на виставку в період декади українського мистецтва та літератури,  що
проходила у Москві  (1950).  Список статей  про Харківську філію Спілки письменників
України, надрукованих у “Літературній газеті” (1946). Списки членів Спілки (1969–1972).
Рецензії  харківських  письменників  на  твори  молодих  авторів  (1948,  1959).  Відгуки
німецьких  письменників  на  твори  харківських  письменників  (1959).  Листування  з
Харківським  обласним  видавництвом  про  видання  творів  харківських  письменників
(1959–1966). Акт про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками Харківській
філії Спілки письменників України (1943). Акт про знищення документальних матеріалів
архіву  філії  Спілки  (1941).  Штатні  розклади.  Документи  (протоколи  засідань,  нарад,
зборів, звіти) про роботу місцевого комітету профспілки працівників культури філії Спілки
(1951–1956, 1960–1973).

Харківське  міжобласне  відділення  Українського  філіалу  Літературного  фонду
СРСР

Ф. Р-6164, 421 од. зб., 1944–1970 рр. Опис.

Харківське  відділення  Українського  філіалу  Літературного  фонду  СРСР  відновило
свою  діяльність  у  листопаді  1943  р.  як  Харківське  відділення  Літфонду  Спілки
письменників СРСР. Основна задача – сприяння членам відділення в їх творчій роботі,
надання допомоги молодим письменникам шляхом створення необхідних умов праці.
У січні 1959 р. до Харківського відділення Літфонду крім Харківської області увійшли
Сумська  та  Полтавська  області,  у  зв’язку  з  чим  Харківське  відділення  Літфонду
перейменовано  в  Харківське  міжобласне  відділення  Українського  філіалу Літфонду
СРСР.

Статут Літературного фонду СРСР (1952). Накази директора Харківського міжобласного
відділення Укрлітфонду СРСР. Плани роботи відділення та звіти з їх виконання (1958).
Статистичні звіти про роботу з кадрами. Протоколи засідань ради та правління відділення
Літфонду  СРСР.  Списки  письменників  –  членів  Харківського  міжобласного  відділення
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Літфонду  СРСР  (1959).  Листування  з  Українським  філіалом  Літфонду  СРСР  про
встановлення пам’ятників на могилах Г.П. Данилевського та   О. Десняка (1964). Штатні
розклади.

Харківська організація Спілки художників УРСР

Ф. Р-5793, 522 од. зб., 1943–1974 рр. Описи.

Громадська  творча  організація.  Створена  у  1938  р.  як  Харківське  обласне  відділення
Спілки художників УРСР.
До  складу  відділення  увійшли  секції:  живопису,  графіки,  скульптури,  театрально-
декораційного мистецтва, плакату. Згідно з наказом  Правління від 30 травня 1969 р. № 62
відділення перейменоване в Харківську організацію Спілки художників УРСР. Об’єднує
художників і мистецтвознавців області.

Постанови Ради Міністрів УРСР. Накази Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів
УРСР та  управління  культури Харківського  облвиконкому.  Протоколи засідань  президії
Спілки  художників  УРСР,  Правління  відділення,  його  секцій  та  загальних  зборів
художників.  Плани роботи Правління, його секцій та звіти з їх виконання. Довідки про
роботу  відділення.  Документи  (протоколи,  стенограми,  відомості,  листування)  з
проведення виставок різного рівня та участі в них відділення. Переліки художніх виставок,
проведених відділенням (1962–1963). Статті та тези доповідей, стенограми конференцій.
Документи (звіти, постанови) звітно-виборних зборів художників відділення. Документи
(накази,  списки,  акти,  листування)  про  участь  харківських  художників  у  художніх
конкурсах  (1967),  про  проведення  Тижня  образотворчого  мистецтва  та  Дня  художника
(1969).  Документи  (звіти,  довідки,  акти,  листування)  з  шефської  роботи  відділення.
Зауваження  та  пропозиції  відділення  щодо  спорудження  пам’ятників  на  території
Харківської  області  (1959).  Документи  (подання,  витяги  з  протоколів,  списки)  про
присвоєння вчених ступенів та почесних звань художникам відділення (1963–1965, 1967–
1972). Творчі характеристики на художників (1966, 1969–1970). Особові справи видатних
художників.  Альбом репродукцій малюнків,  виконаних художником В.В. Сизиковим під
час творчого відрядження до Болгарії (1965). Каталоги обласних виставок. Листування з
вищестоящими  організаціями  з  питань  створення  меморіального  музею  І.Є.  Рєпіна,
відрядження художників за кордон. Штатні розклади.

Харківське  обласне  Товариство художників  Української  кооперативної  Спілки
художників

Ф. Р-5655, 140 од. зб., 1950–1964 рр. Опис.

Створене  згідно  з  Постановою  виконкому  Харківської  обласної  ради  депутатів
трудящих  від   18  листопада  1950  р.  №  1593.  В  Товаристві  функціонували  цехи:
живописний, оформлення, малої скульптури, розписів тканини. Ліквідоване згідно з
Постановою Ради Міністрів  УРСР від     22  листопада  1963 р.  № 1302.  Фактично
припинило діяльність 26 лютого 1964 р.

Статут  Товариства  працівників  образотворчого  мистецтва  (1950).  Документи  (накази,
рішення, протоколи) з організації Товариства художників (1950). Постанови та директивні
вказівки  Української  Спілки  “Укоопхудожник”.  Накази  по  Товариству.  Положення  про
художню  раду  (1951).  Плани  роботи  Товариства  та  звіти  з  їх  виконання.  Протоколи
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загальних  зборів,  засідань  правління  та  художньої  ради  його  Товариства.  Документи
(накази,  довідки,  списки)  про  діяльність  Товариства  та  його  особовий  склад  (1953).
Стенограми  звітно-виборних  зборів  членів  Товариства.  Норми  та  розцінки  на  вироби.
Листування  з  Українським  кооперативним  Товариством  художників  та  іншими
організаціями про участь у виставках (1960),  з  Українською Спілкою “Укоопхудожник”
про діяльність Товариства (1963). Штатні розклади.

Харківський обласний відділ Українського товариства глухих (УТОГ)

Ф. Р-6112, 301 од. зб.,  1943–1946, 1948–1971 рр. Описи.

Утворений 1934р. У 1941р. припиняв діяльність. Відновив роботу 10 вересня 1943р.
Займається  організацією  навчально-виробничих  підприємств,  керівництвом  та
контролем  за  діяльністю  місцевих  відділів,  товариств,  навчанням  та
працевлаштуванням глухонімих.

Протоколи засідань Харківського організаційного бюро УТОГ (1943–1946), пленумів і
засідань президії обласного відділу УТОГ (1946, 1949–1971). Звіти про організаційну  роботу
та  основну  діяльність  обласного  відділу  і  підвідомчих  йому  організацій   (1946–1971).
Протоколи обласних звітно-виборчих конференцій і зборів первинних організацій товариства
(1949, 1951– 1971).  Виробничо-фінансові  плани Харківського відділу (1948–1971).  Штатні
розписи  відділу  (1951–1971),  Будинку  культури  і  клубів  глухих  (1953–  1958).  Документи
(соцзобов'язання,  протоколи,  акти,  довідки)  про  соцзмагання  колективів  навчально-
виробничих комбінатів №1, №2 та №3 Харківського обласного відділу УТОГ  (1951, 1959).

Харківська обласна рада Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР)

Ф. Р-4944, 508 од. зб., 1946–1971рр. Описи.

Заснована  як  Харківська  обласна  рада  Українського  добровільного  товариства
мисливців і рибалок (ДТМР)  згідно з Постановою Харківського облвиконкому від 9
серпня 1946р. з метою об’єднання всіх  мисливців і рибалок Харківської області. 26
грудня  1952р.  Згідно  з  постановою  ІІ-го  Українського  республіканського  з’їзду
мисливців  і  рибалок обласні  ради мисливців  і  рибалок  централізовані,  після  чого
Харківська   обласна  рада  ДТМР  перейменована  на  Харківську  обласну  раду
Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР).

Статути Українського добровільного товариства мисливців і  рибалок (1946– 1947) і
Українського  товариства  мисливців  і  рибалок  (1961).  Накази  Міністерства  сільського
господарства  УРСР  і  Харківського  управління  сільського  господарства  щодо  розвитку
мисливського  господарства  (1957,  1958).  Директивні  вказівки,  розпорядження,  накази,
постанови  Республіканської  ради  товариства  мисливців  і  рибалок   (УТМР),  Міністерства
лісового  і  рибного  господарства,  Харківського  облвиконкому  (1957–1971).  Протоколи
засідань  організаційного  бюро (1946),  президії  і  секцій  Харківської  обласної  ради  ДТМР
(1951–1952)  і  Харківської  обласної  ради  УТМР  (1953–1971).  Плани  роботи  оргбюро
Харківської облради ДТМР (1946) і самої ради (1948–1971). Листування з республіканською,
міськими  та  районними  радами  УТМР  щодо  діяльності.  Накази  оргбюро  (1946–1947),
Харківської  обласної  ради  ДТМР  (1948–1952)  і  обласної  ради  УТМР  (1968)  з  основної
діяльності. Фінансові, статистичні і текстові звіти про діяльність обласної ради та міських і
районних рад товариства. Стенограми обласних з’їздів і конференцій, пленумів обласної ради
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УТМР  та  науково-технічної  ради  товариства. Положення,  звіти  і  каталоги  Харківських
обласних  виставок  мисливських  собак,  міської  виставки  у  м.  Харків  (1963)  і  виставок  у
районах Харківської області (1963, 1965). Списки наявності мисливських собак у Харківській
області станом на 1 січня 1972 р. Книги реєстрації, родоводи і свідоцтва на породистих собак
і  цуценят  (1952,  1955,  1956,  1959). Звіт  Харківської  обласної  ради  УТМР  про  розвиток
породного собаківництва (1948–1950, 1954). Документи (звіти, акти, зведення) про виконання
плану  знищення  вовків  та  інших  тварин-шкідників  у  районах  Харківської  області  і  про
заготівлю  хутра  (1952  –  1971).  Карти,  паспорти,  характеристики,  списки  мисливських
господарств Харківської облради УТМР (1954–1956, 1960, 1967). Підсумки роботи облради
УТМР з  полювання  і  рибальства  (1954).  Документи  (інструкції,  характеристики,  витяги  з
протоколів)  щодо  розвитку  мисливського  господарства  Харківської  області  (1957,  1962).
Правила внутрішнього розпорядку у мисливських угіддях і на мисливсько-рибних станціях у
Харківській області (1957, 1962). Відомості про боротьбу міських і районних рад Товариства
проти браконьєрства (1971). Документи (положення, протоколи, листування) про проведення
змагань  із  стендової  стрільби  (1964),  про розвиток  цього виду спорту  в  області:  (1965)  і
спортивного рибальства (1970). Звіти про оргкультмасову роботу Харківської обласної ради
УТМР. Соціалістичні  зобов’язання  і  договори  на  соцзмагання,   укладені  між  обласною,
міськими  і  районними  радами  Товариства. Протоколи  засідань  і  звітно-виборних  зборів
місцевого  комітету  Харківської  облради  УТМР,  фінансові  звіти  про  виконання
профспілкового  бюджету,  доповіді  про  діяльність  місцевкому  (1957–1971).  Матеріали
(листування,  списки,  зооветпаспорти,  дозволи  та  ін.)  про  участь  у  Всесоюзній
сільськогосподарській виставці в Москві (1958).

Районні  товариства  Харківської  обласної  кооперативної  спілки  мисливців  і
рибалок

2  фонди, 74 од. зб., 1929–1933 рр. Описи.

Утворені  в  1923р.  як  районні  відділи  Харківської  губернської  спілки  мисливців  і
рибалок.  У  1931р.  Всеукраїнську  спілку  мисливців  і  рибалок  реорганізовано  на
Всеукраїнську кооперативну спілку мисливців і рибалок, а районні відділи – у районні
товариства  цієї  спілки.  До  1931р.  робота  організацій  спілки  носила  громадський
характер,  а  з  1931р.  на  кооперативну  спілку  були  покладені  завдання  вивчення  та
планової  відбудови  мисливського  і  рибальського  господарства,  збільшення  хутро-
сировинних ресурсів  країни,  збільшення вилову та здачі  продукції  від рибальства і
мисливства для робітничого постачання. Дати ліквідації не виявлені.

Циркуляри  Харківської  міжрайонної  і  обласної  спілки  мисливців  і  рибалок  (1931–
1932);  протоколи  пленуму,  засідань  правління  та  загальних  зборів  членів  Валківського
районного  товариства  (ф.Р-3796,  1932).  Плани  заготівлі  хутра  організаціями  спілки
мисливців  і  рибалок  на  Харківщині  та  зведення  Золочівського  і  Валківського   районних
товариств  про  хід  заготівлі  хутра,  вилову  і  реалізації  риби  (1931–1933).  Листування  про
роботу Золочівського відділу спілки мисливців і рибалок (ф.Р-1594, 1931–1932); про весняне
полювання  на  гусей  і  лебедів;  листування  Валківського  товариства  з  сільрадами  і
заготівельними  бригадами  щодо  заготівлі  хутра  (1932).  Договори  з  колгоспниками  на
контрактацію  хутровини.  Списки  членів  Валківського  районного  товариства   (ф.Р-3796,
1933).

Валківське, ф.Р-3796, 43 од. зб., 1929–1933 рр.
Золочівське, ф.Р-1594, 38 од. зб., 1931–1932 рр. 
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Харківське обласне товариство охорони пам’яток історії і культури

Ф. Р-6414, 407 од. зб., 1966–1980 рр. Опис.

Організовано 22 листопада 1966 р. з безпосереднім підпорядкуванням Українському
республіканському товариству охорони пам’яток історії  і  культури.  27 січня 1969 р.
при товаристві  організовано бюро пропаганди пам’яток культури.  Того ж року при
товаристві  утворено  науково-методичну  раду  з  пропаганди  і  народний  університет
“Пам’ятники історії і культури України”.

Документи  (стенограма,  проект  статуту,  доповідь,  протокол  наради  оргкомітету)
установчої  конференції  обласного товариства пам’яток історії  і  культури від 22 листопада
1966  р. Протоколи  правління,  пленумів,  організаційних  і  звітно-виборних  конференцій
обласного,  міського і  районних товариств  охорони пам’яток історії  і  культури. Протоколи
засідань правлінь Харківського міського товариства і районних товариств охорони пам’яток.
Документи науково-методичної ради товариства: протоколи засідань, методичні рекомендації,
розробки і  рецензії  (1976–1979). Плани робіт  і  звіти про діяльність  обласного,  міського  і
районних товариств охорони пам’яток історії і культури Харківської області. Документи про
роботу  секцій  і  громадської  інспекції  товариства.  Облікові  картки  секцій  обласного  і
районних товариств. Альбоми фотознімків й облікові картки пам’ятників історії і культури в
м. Харків і районах Харківської області (1969–1980). Тексти лекцій, телевізійних програм,
розроблених членами товариства та рецензії на них (1969–1979). Списки пам’ятників історії,
археології, культури і мистецтва у м. Харків і області (1967–1979). Документи (інформації,
довідки)  обласного,  Харківського  міського  і  районних  товариств  про  надання  шефської
допомоги  з  охорони  пам’ятників  історії  і  культури.  Плани  робіт  і  звіти  про  діяльність
народних університетів  пропаганди пам’ятників історії і культури (1969–1980). Документи
обласного, районних і Харківського міського товариств охорони пам’ятників про підготовку і
проведення  республіканських  оглядів  пам’ятників  історії  і  культури. Перспективні  плани
заходів  районних  товариств  і  товариств  у  м. Харків  щодо  спорудження  нових пам’ятних
знаків  і  обелісків  та  їх  реставрування  на  1970–1980 рр. Документи  колективів  районних
товариств охорони пам`яток щодо підготовки і проведення відзначення 25-річчя (1970), 30-
річчя  (1974–1975)  і  35-річчя  (1980)  Перемоги  радянського  народу  у  Великій  Вітчизняній
війні 1941–1945рр.; про відзначення 250-річчя з дня народження Г.С.Сковороди  (1971–1973).
Звіти Харківського обласного товариства про проведення археологічних розвідок на території
області  (1971–1979). Списки  первинних  організацій  товариства,  навчальних  закладів,
колгоспів і активістів - мешканців Харківської області, нагороджених  дипломами І, ІІ і ІІІ
ступенів і пам`ятними медалями (1973–1978). Листування щодо підтвердження перебування
М.Островського  в  м.  Харків  (1974–1977).  Альбом  Героїв  Радянського  Союзу  (1974).
Документи (постанови, умови, соцзобов'язання) про соціалістичне змагання між колективами
Харківського  і  Полтавського  обласних  товариств  охорони  пам'ятників  історії  й  культури
(1975). Список  лекторів  бюро  пропаганди  Харківського  обласного  товариства  (1976).
Документи  (рішення,  довідки,  інформації)  про  утворення  музею  народної  архітектури  і
побуту у с. Сковородинівка Золочівського р-ну Харківської області за 1976–1977 рр. . Книга
обліку музеїв і музейних кімнат м. Харків і області  (1977). Перспективний план заходів з
підготовки і спорудження стели на командному пункті маршала Радянського Союзу І.Конєва
на  1978–1979  рр. Доповідна  записка  і  листування  з  Українським  товариством  охорони
пам`яток  історії  і  культури  про  місце  народження  Г.І.Петровського  (1979). Путівник  “По
залах музею історії  Харківського воєнного гарнізону”,  розроблений членами товариства, і
рецензія на нього (1980). Листування з установами і громадянами щодо охорони пам`ятників
історії і культури та участі членів товариства у підготовці до видання “Каталогу-довідника
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пам`ятників  УРСР “ (1980). Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів  товариства,
звіти про роботу його місцевого комітету (1973–1980).

Харківський обласний комітет захисту миру

Ф. Р-6511, 196 од. зб., 1969–1988 рр. Опис.

Існує з кінця 1949 р. як виборний орган громадськості, що очолює рух прихильників
миру.  Підпорядкований Радянському комітету захисту миру. 
Дії  комітету  спрямовані  на  зміцнення  миру  і  дружби  між  народами,  боротьбу  за
загальне і повне роззброєння.

Протоколи  сумісних  засідань  президії  Обласного  комітету  і  бюро  обласної  комісії
сприяння Радянському фондові миру. Протоколи звітно-виборчих конференцій. Плани робіт
комітету, звіти про його діяльність. Альбом газетних вирізок про діяльність комітету за 1969–
1977 рр. Тексти  виступів  членів  комітету  на  радіо  і  в  пресі  (1980–1988). Документи  про
роботу районних комісій сприяння Радянському фондові миру. Документи про проведення
“Тижня  миру”,  “Тижнів дій за роззброєння”,    “Тижнів дій проти ядерних ракет.”  Книги
обліку коштів, що надійшли до Радянського фонду миру. Довідка секретареві Харківського
міськкому партії  від 15 лютого 1971р. про діяльність  комітету і  про залучення коштів  до
Фонду Миру.  Плани агітаційно-пропагандистських заходів по      м.  Харків і  довідки з їх
виконання. Протокол  розширеного  ювілейного  пленуму,  присвяченого  25-ій  річниці
Всесвітнього руху прихильників миру від 16 квітня 1974 р. Зведені плани та інформація про
проведення заходів, присвячених відзначенню 25-річчя Радянського комітету захисту миру,
30-річчя  звільнення  України  від  німецько-фашистських   загарбників  (1974).  Документи
(плани,  доповіді) про проведення сумісних зборів активістів комітету, його районних комісій
і обласного відділення Українського товариства дружби і культурних зв`язків з іноземними
країнами  (1977).  План  проведення  і  список  учасників  зустрічі-семінару  з  молодими
демократами  Федеративної  республіки  Німеччини  (1980). Документи  про  роботу
Республіканського  і  обласного  семінарів  прихильників  миру  і  комісій  із  сприяння
Радянському  фондові  Миру  (1981). План  проведення  зустрічі  членів  комітету  з  віце-
президентом  Товариства  дружби  “Гана  –  СРСР”  (1982). Документи  (плани,  звернення,
резолюція)  маніфестацій  і  мітингів  трудящих  м.  Харків  і  області  в  період  засідання  2-ї
спеціальної  сесії  Генеральної  асамблеї  ООН  з  роззброєння  (1982).  Документи  (план,
звернення,  списки)  про участь  духовенства  Харківської  єпархії  в  боротьбі  за  мир (1982).
Плани  сумісних  заходів  щодо  посилення  інформаційно-пропагандистської  роботи  серед
іноземних туристів і ВАТ “Інтурист” (1982, 1983). Методичні рекомендації щодо проведення
уроку миру 1 вересня  1983р.: “Участь молоді в боротьбі за мир”.

Листи з підписами громадян під Стокгольмською відозвою Постійного комітету
Всесвітнього конгресу прихильників миру

Ф. Р-3956, 287 од. зб., 1950 р. Описи.

На  заклик  Постійного  комітету  Всесвітнього  конгресу  прихильників  миру  про
заборону  атомної  зброї,  органами  КПУ  в  1950  р.  були  створені  в  установах,
організаціях,  на  підприємствах,  а  також  обласна  і  районні   комісії  сприяння
Радянському  комітету  прихильників  миру,  які  збирали  підписи  населення  на
підтримку відповідного заклику.
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Листи  з   підписами  громадян-мешканців  різних  районів  м.  Харків  і  районів
Харківської області, співробітників науково-дослідних інститутів, учбових закладів, театрів,
музеїв,  бібліотек,  установ і  організацій,  медичних закладів,  фабрик,  заводів,  комбінатів  м.
Харків,  робітників  колгоспів,  радгоспів  і  МТС  районів  Харківської  області  та  інших
районних  організацій  і  установ  під  Стокгольмською  відозвою  Постійного  комітету
Всесвітнього конгресу прихильників миру.

Комісія сприяння Радянському комітету захисту миру по Золочівському району
Харківської області

Ф. Р-4296, 3 од. зб., 1951 р. Опис.

Дат створення і ліквідації не виявлені.

Листи з підписами громадян-колгоспників Золочівського району під зверненням
Всесвітньої Ради Миру про укладання Пакту миру між  п`ятьма великими державами.

Харківська  міська  координаційна  рада  науково-технічної  творчості  молоді
(НТТМ)

Ф. Р-6426, 10 од. зб., 1988 – 1990 рр. Опис.

Утворена  29  грудня  1986  р  на  підставі.  спільної  Постанови  Харківського
міськвиконкому, Обласної ради профспілок і Харківського міськкому ЛКСМУ з метою
активізації і координації роботи господарських і громадських органів та організацій,
що  займалися  розвитком  науково-технічної  творчості  молоді,  дітей  і  підлітків  м.
Харків.  Основним  завданням  ради  було  створення  фонду  фінансової  підтримки
системи технічної творчості молоді на підприємствах і в організаціях. Ліквідована на
підставі  спільної  Постанови  Харківської  міської  ради  народних  депутатів,  президії
обласної ради профспілок і бюро обкому ЛКСМУ від 12 грудня 1990 р.

Протоколи засідань президії Харківської міської координаційної ради і документи до
них (1988–1990). Звіт про роботу районної ланки НТТМ (1989). Документи (накази  голови
ради і особисті рахунки співробітників) з особового складу координаційної ради (1989–1990).

Госпрозрахунковий  молодіжний  центр  “Еврика”  при  Київському  районному
комітеті ЛКСМУ

Ф. Р-6427, 55 од. зб., 1988–1991 рр. Опис.

Розпочав  діяльність  відповідно  до  Постанови  Секретаріату  ЦК  ЛКСМУ  від  9
лютого 1988 р. і рішення Київського райвиконкому м. Харків від 21 червня 1988 р.
Основним завданням центру були: розвиток і всебічне використання громадсько-
корисної ініціативи молоді Київського району м.  Харків  в  трудовій  і  творчій
діяльності, організації змістовного дозвілля, у виховній роботі молоді  тощо.
Протягом 1989 р. згідно з наказами директора центру були утворені такі творчі  

об`єднання:“Архімед”, “Клас-38” при Харківському політехнічному інституті,
“Ехоп”, “Вереск” і “Милосердя” (на  правах  самостійних  підприємств),
“Радуга”, “Комп”, “Монада”, “Альфа”.  У  1990  р.  утворені:  орендне
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підприємство з виготовлення технологічного устаткування  “Салют”,  бюро
молодіжного туризму “Альфа 13”, готель “Союз”, госпрозрахунковий  підрозділ  з
реалізації  продукції  “Артеміда”,  центр  “Посередник”  та  госпрозрахунковий
підрозділ  “Україна”     (м.  Біруні  Каракалпакської  АРСР).  На підставі  Постанови
бюро  Київського  РК  ЛСМУ  від  9  червня  1991  р.  та  рішення  зборів  трудового
колективу центру “Еврика” цей центр ліквідований з 1 серпня 1991 р.. Його основні
фонди  передано  Харківській  асоціації  нових  господарських  форм  і  соціальних
ініціатив.

Документи (рішення Київського райвиконкому м. Харкова від 17 листопада 1987 р.,
випис з протоколу засідання бюро Київського РК ЛКСМУ м. Харкова від 15 березня 1988 р.,
постанова бюро Київського РВК м. Харкова від 9 липня 1991 р.) про створення і ліквідацію
госпрозрахункового  молодіжного  центру  Еврика”. Положення  про  центр  “Еврика”  (1987,
1989) і про громадське госпрозрахункове об`єднання “Ехоп” (1989). Накази директора центру
з основної діяльності і документи до них (1989–1991). Протоколи нарад трудового колективу
(1989–1991). Звіти центру “Еврика” і об`єднання “Монада” про фінансову діяльність (1990).
Протокол засідання комісії  молодіжного центру “Еврика” від 1 квітня 1991р. про ліквідацію
об`єднання “Монада”. Договір про господарські та фінансові взаємовідносини молодіжного
центру з  Київським РК ЛКСМУ м.  Харків  (1991).  Накази  директора  молодіжного  центру
“Еврика”  з  особового складу  і  відомості  нарахування  заробітної  плати  співробітникам,
особові справи  працівників  (1988–1991). Накази  з  особового  складу  директорів
госпрозрахункових  об`єднань  “Ехоп”  (1989–1990)  і  “Монада”  (1990–1991),  відомості
нарахування заробітної плати співробітникам цих об`єднань відповідно за 1989–1990 рр. і за
1989–1991  рр.;  книга  обліку  особового  складу  об`єднання  “Ехоп”  (1989–1990),  особисті
картки і список робітників цього об`єднання (1990). 
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Розділ 22. УСТАНОВИ РЕЛІГІЙНОГО КУЛЬТУ.

 Харківське  єпархіальне управління.

 Парафіяльна  церковна  рада  Миколаївського  кафедрального  собору  Української
православної церкви, м. Харків



Розділ 22. УСТАНОВИ РЕЛІГІЙНОГО КУЛЬТУ.

Харківське єпархіальне управління

Ф.Р-230, 3632 од. зб., 1919–1923 рр. Описи.

Згідно  з  Постановою  Всеросійського  конфесійного  собору  православної  церкви
наприкінці  1918  р.  всі  духовні  консисторії,  в  тому  числі  і  Харківська,  були
реорганізовані в єпархіальні ради.
Харківська  єпархіальна  рада  розпочала  свою  роботу  в  січні  1919  р.  Її  канцелярія
розподілялася на 4 столи, які відали різними питаннями:
1-й стіл – адміністративно - організаційні справи та особові справи духовенства; 2-й
стіл – судові справи; 3-й стіл – господарські та фінансові питання; 4-й стіл - видача
громадянам метричних довідок.
У  квітні  1921  р.  Харківська  єпархіальна  рада  реорганізована  в  Канцелярію
харківського єпископа, а в середині 1922 р. – в Харківське єпархіальне управління.

Протоколи зборів і з’їздів з питання виборів колегіальних органів церкви і церковних
старост.  Річні фінансові звіти. Відомості про стан монастирів. Справи про призначення та
звільнення  духовенства,  справи  зі  скаргами  на  священників,  судові  справи,  справи  про
розірвання шлюбів.

Парафіяльна церковна рада Миколаївського кафедрального собору Української 
православної церкви, м. Харків 

Ф.Р-367, 11 од. зб., 1920–1923 рр. Опис.

Дати існування не встановлені.

Циркуляри  й  інструкції  Всеукраїнської  церковної  ради.  Протоколи  засідань
кафедральної церковної ради. Інформації Харківської Української православної парафії про
стан і діяльність. Інструкція про обов’язкове страхування церков (1923).  
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Розділ 23. ФОНДИ  ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Антонов-Дружинін П.П.
Атрощенко В.І.
Бабешко В. Я.
Багмут І.А.
Бакулін І.І.
Барабашов М.П.
Бируля О.К.
Бондаренко Г.І.
Васильєв М.В.
Волін О.М.
Дабудек М.П.
Данилевський В.Я.
Деркач В.С.
Ємельянов М.В.
Каракоз В.М.
Крамаренко Л.П.
Коршунов  П.І.
Лейбфрейд О.Ю.
Лейбфрейд Ю.М.
Мала Л.Т.
Медведєв В.І.
Муратов І.Л.
Наній С.П.
Нікітін В.М.
Орябінський В.І.
Пашкова Л.І.
Платонов К.І.
Попов І.С.
Рудько В.П.
Сарана О.Л.
Синцов Д.М.
Сказбуш М.Й.
Соловйов М.М.
Сосункевич Т.А.
Тамарова Н.В.
ЮР’ЄВ В.Я.



Розділ 23. ФОНДИ  ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Антонов-Дружинін П.П.

Ф. Р-6425, 256 од. зб., 1930–1985 рр. Описи.

Антонов-Дружинін Павло Павлович (1916–1985), учасник Великої Вітчизняної війни,
народний артист УРСР, народився 12 (25) жовтня 1916 р. у с. Єлщанка Самарської
губернії. Навчався у Центральному училищі театральної самодіяльності м. Москва і
театральній  майстерні  Центрального  театру  Червоної  армії.  Працював  актором  у
Московському обласному драматичному театрі   ім.  О. Островського. Під час війни –
молодший лейтенант,  командир взводу мінерів.  Після закінчення війни працював у
театрах  м.  Москва  і  м.  Ярославль.  В  1952–1978  рр.  був  актором  Харківського
академічного  російського  драматичного  театру  ім.  О.С.  Пушкіна.  У  1963–1965  рр.
обирався депутатом Харківської міської ради депутатів трудящих.

Особисті документи: автобіографія, довідки, свідоцтва про навчання та роботу в театрах,
членські  квитки  Всеросійського  (1949)  та  Українського  (1960)  театральних  товариств,
трудова  книжка  (1947–1973)  та  інше.  Документи  творчої  діяльності:  тексти  ролей  з
помітками  П.П.  Антонова-Дружиніна  (1941–1977)  та  перелік  ролей  у  виставах,  які  він
зіграв (1952–1967);  статті  в центральних та місцевих газетах і  журналах про творчість
артиста  (1949–1974);  афіші  вистав  і  творчих вечорів  за  його участю;  текст  виступу  на
Всесоюзному  огляді  роботи  театрів  перед  творчою  молоддю  (1981).  Листування  з
театрами,  установами та організаціями,  глядачами.  Особисті  документи В.М. Каракоз –
дружини  П.П.  Антонова-Дружиніна  (афіші,  статті  з  газет,  фото  та  ін.).  Фото
П.П.  Антонова-Дружиніна  у  ролях  (1953–1974),  у  різні  роки  життя,  в  тому  числі  з
родичами (1930–1985).

Атрощенко В.І.

Ф. Р-5868, 533 од. зб., 1925–2001 рр. Описи.

Атрощенко Василь Іванович (1906–1991), Герой Соціалістичної Праці,  академік АН
УРСР,  доктор  технічних  наук,  завідувач  кафедри  технології  неорганічних  речовин
Харківського ордена Леніна політехнічного інституту ім. Леніна, народився 21 червня
(3 липня) 1906 р. в м. Юзівка (нині –   м. Донецьк). Навчався в Одеському хіміко-
технологічному  інституті.  Завідував  кафедрою  технології  неорганічних  речовин
Харківського  хіміко-технологічного  інституту  (з  1950  р.  –  політехнічний  інститут).
Підготував 55 кандидатів і 8 докторів наук.
У  1968  р.  одержав  Державну  премію  СРСР.  Нагороджений  багатьма  орденами  та
медалями. Неодноразово обирався депутатом Київської районної і Харківської  міської
рад депутатів трудящих.

Автобіографія, особисті документи, книжка учасника відбудови м. Харків (1945), списки
наукових праць і урядових нагород. Статті,  доповіді, виступи, звіти з проблем кінетики
хімічних процесів, технології зв’язаного азоту, розробки теорії основ хімічної технології
(1941–1974), зв’язку науки з виробництвом та суспільно-політичних питань (1947–1974).
Постанови,  розпорядження, накази міністерств,  відомств, АН СРСР про включення В.І.
Атрощенка,  до  складу  оргкомітетів  з  підготовки  науково-технічних  конференцій,
експертних комісій (1971–1974). Свідоцтва, довідки, характеристики, відгуки про роботу
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В.І.  Атрощенка,  в  т.ч.  і  за  кордоном  (1957–1975).  Рецензії  радянських  і  закордонних
спеціалістів, вчених на дисертаційні роботи і наукові праці В.І. Атрощенка (1955–1963).
Листування з установами і організаціями, в т.ч. і з закордонними, з редколегіями журналів;
М.  Бразовою,  Ц.О.  Георгієвим,  Л.  Гомолицьким,  В.М.  Єлютіним,  Хоанг  Суан  Туном.
Листи, копії листів і телеграми від І.С. Амірова, С.Н. Ганзи,            М.А. Клейменова, В.П.
Чагунави,  Й.З.  Штокало,  Ван Де Тіна,  Османа Мохамеда  ель Башира та  ін.  Фото:  В.І.
Атрощенко серед учасників Всесоюзної наради робітників вищих навчальних закладів у
Москві (1973), в колективі співробітників кафедри технології неорганічних речовин ХПІ
ім. Леніна (1973, 1977), серед випускників ХПІ з ДРВ (1973), під час перебування у ДРВ (в
центрі фото Хо-Ші-Мін; 1964), з Л.В. Удовиченко та інші. Фотоальбоми про перебування
В.І.  Атрощенка в складі  делегацій за кордоном і про відвідання закордонних делегацій
ХПІ ім. Леніна (1956–1961). Документи інших осіб: дарчі написи А.І. Витвицького, А.Я.
Авербуха,  М.А.  Ізмайлова,  І.П.  Мухленова,  А.Б.  Налбандяна,  Б.А.  Тютюнника,  Ф.Ф.
Чишко на відтисках своїх наукових праць (1935–1973); статті різних авторів у газетах і
журналах про В.І. Атрощенка, вірші на честь його 70-річного ювілею (1946–2001).

Бабешко В. Я.

Ф. Р-5874, 42 од. зб., 1943–2002 рр. Описи

Бабешко  Володимир  Якович,  ветеран  Харківського  тракторного  заводу  ім.  С.
Орджонікідзе,  народився  10  грудня  1927  р.  в  с.  Таганка  Чугуївського  району
Харківської  області.  В  1933–1935  рр.  виховувався  в  дитячому  будинку.  Навчався  в
ремісничому  училищі.  Під  час  війни  –  слюсар,  бригадир  молодіжної  “фронтової”
бригади.  Нагороджений  орденом  Червоної  Зірки,  медаллю  “За  доблесну  працю  у
Великій  Вітчизняній  війні  1941–1945 рр.”  Закінчив Харківський технікум холодної
обробки металів. Працював старшим майстром ремонтно-механічного цеху ХТЗ.

Автобіографія  (1973),  особисті  документи,  орденська  книжка  (1944),  посвідчення  на
медалі;  почесні  грамоти  ЦК  ВЛКСМ  і  ЦК  ЛКСМУ,  Харківських  обласного,  міського,
заводського  комітетів  комсомолу.  Листи  командування  28-ї  Гвардійської  стрілецької
Харківської  Червонопрапорної  дивізії  із  вдячністю  за  відмінну  роботу  в  тилу  (1944),
керівництва ХТЗ ім.  С. Орджонікідзе  в зв’язку з  25-річчям з Дня пуску заводу (1956).
Фотографії В.Я. Бабешка в групі робочих своєї бригади ХТЗ (1943), з членами бригади
І.  Торяника  і  С.  Федоренка  (1944),  з  дружиною  і  онуком  (1971),  фотопортрети
В.Я. Бабешка (1944, 1962, 2001), фотографія ХТЗ (1971).

Багмут І.А.

Ф. Р-5758, 129 од. зб., 1946–1965 рр. Опис.

Багмут Іван Адріанович (1903–1975), учасник Великої Вітчизняної війни, український
радянський письменник,  народився 25 травня (7 червня) 1903 р. у с. Бабайківці  на
Дніпропетровщині.  Навчаючись  в  Харківському  сільськогосподарському  інституті,
працював  інспектором  Головполітпроосвіти  Наркомату  освіти  УРСР,  редактором
державного літературного видавництва України, був членом колегії преси ЦК ЛКСМУ.
1926–1927 рр.  –  початок  письменницької  діяльності.  З  1941 р.  воював  на  фронтах
Великої  Вітчизняної  війни,  нагороджений  двома  медалями  “За  відвагу”.  Автор
багатьох збірок дитячих оповідань, книг, повістей, деякі з них відзначені преміями на
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конкурсах “Детгиза” та Міністерства освіти РРФСР (1950, 1964). Відомий і як автор
кількох комедійних п’єс.

Рукописи  повістей,  п’єс,  оповідань,  нарисів  (1946–1962),  статті,  записні  книжки  з
нотатками  для  творів.  Листування  з  установами  і  організаціями,  редакціями  журналів,
видавництвами, М.Т. Єрецьким, Б.В. Тихоновим, Й.М. Кисельовим, Б.П. Кирдан. Фото: І.
Багмут  серед  учасників  наради  дитячих  письменників  України  (1948),  в  газеті  “Зірка”
(1961) та “Літературній газеті” з Б. Чалим, І. Неходой, П. Гаммара. Статті інших авторів.
Редакційні  висновки, рецензії,  критичні зауваження до творів І.  Багмута; написи, статті
про літературну діяльність І. Багмута.

Бакулін І.І.

Ф.П-11278, 42 од. зб., 1913–1973 рр. Описи.

Бакулін Іван Іванович (1900–1942), секретар Харківського підпільного обкому КП(б)У,
Герой Радянського Союзу, народився 29 липня 1900 р. у с. Хотунок Новочеркаського
району  Ростовської  області.  Навчався  в  Новочеркаському  учительському  інституті.
Працював  учителем  і  завідувачем  Грабівської  народної  школи,  завідувачем
профшколами в Донбасі, директором технікумів в Запорізькій і Харківській областях.
В  1931  р.  екстерном  склав  іспити  по  програмі  фізико-математичного  відділу
Харківського  інституту  соціального  виховання.  Працював в  Українському інституті
підвищення  кваліфікації  сільськогосподарських  спеціалістів  у  м.  Харків.  Був
виконуючим  обов’язки  доцента  кафедри  математики  Харківського
сільськогосподарського  інституту.  В  1932–1935  рр.  –  аспірант  Інституту  червоної
професури.  В  1939  р.  був  обраний  депутатом  Харківської  міської  ради  депутатів
трудящих,  неодноразово  обирався  секретарем  парторганізації  Харківського
сільськогосподарського інституту. Під час війни – секретар Харківського підпільного
обкому  КП(б)У. Жорстоко закатований гітлерівцями, помер у тюрмі 24 вересня 1942 р.
Посмертно  нагороджений орденом Леніна  (1945),  медаллю “Партизану  Вітчизняної
війни”  першого  ступеня  (1946),  в  1965  р.  –  присвоєно  звання  Героя  Радянського
Союзу.

Автобіографія  (1941),  характеристики  (1939,  1941),  особова  справа,  список  наукових  і
науково-методичних  праць  (1940),  особисті  документи.  Листи  І.І.  Бакуліна  брату  та
дружині  (1941),  листи  колишніх  учнів  І.І.  Бакуліна  (1941),  лист Д.С.  Полянського  раді
музею І.І. Бакуліна Харківської школи-інтернату № 3 (1967). Спогади про    І.І. Бакуліна:
М. Бакуліної, К.І. Бакуліної, З. Бондаря, Ф.Я. Бузовера, Д. Мальцева та інших (1962–1965).
Фотографії:  І.І. Бакулін серед вчителів, учнів профшколи с. Красноє (1929–1930); серед
учасників курсів агрономів Харківської області при ХСГІ (1937); серед групи вчених ХСГІ
під час зустрічі с М.І. Калініним (1939). Фото учасників Харківського підпілля, пам’ятних
місць життя і діяльності І.І. Бакуліна; фотокопії різних особистих документів І.І. Бакуліна.

Барабашов М.П.

Ф. Р-5875, 690 од. зб., 1915–1972 рр. Описи.

Барабашов Микола Павлович (1894–1971), астроном, академік АН УРСР, народився 18
(30)  березня  1894 р.  в  сім’ї  видатного  окуліста,  професора  медицини Харківського
університету.  Закінчив  фізико-математичній  факультет  Харківського  університету.
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Працював  викладачем,  професором,  завідувачем  кафедри  астрономії.  З  1930  р.  –
директор  астрономічної  обсерваторії.  В  1943–1945  рр.  –  ректор  Харківського
державного університету. Заслужений діяч науки УРСР (1941), дійсний член АН УРСР
(1948), Герой Соціалістичної Праці (1969), двічі обирався депутатом Верховної Ради
СРСР.  Нагороджений  4  орденами  Леніна,  орденом  Трудового  Червоного  Прапора  і
медалями.

Автобіографія,  особисті  документи  (1919–1970).  Відбитки  журнальних  статей,
машинопис,  рукописи  і  чорнові  автографи  наукових  та  науково-популярних  статей  і
доповідей  М.П.  Барабашова  з  філософії  (1967,  1968),  про  спостереження  штучних
супутників Землі (1957–1959), вивчення Сонця, зірок і планет Сонячної системи (1928–
1970).  Журнали  із  записами  результатів  візуальних  спостережень  Марса  (1952,  1956).
Статті, доповіді та виступи М.П. Барабашова про історію розвитку астрономічної науки в
Росії  та  Україні  (1948–1971),  розвиток  космонавтики;  з  суспільно-політичних  питань
(1948–1970). Звіти М.П. Барабашова про особисту наукову діяльність (1948–1971), відгуки
про наукові  дослідження,  дисертації,  книги й статті  різних авторів  (1950–1970).  Книги,
брошури, автореферати дисертацій радянських та іноземних авторів з дарчими написами
М.П. Барабашову. Бібліографія наукових праць М.П. Барабашова (1936–1969), списки його
учнів.  Листування  з  науковими  установами,  редакціями  та  видавництвами,  відомими
радянськими та іноземними вченими: Ватшенберг Дитріх, С. Гапошкін, О. Долльфус,  Г.П.
Койпер, Отто Струве, Б.Є. Патон, В.Г. Фесенков та ін. Фотографії з групою студентів ХДУ
(1955), серед делегатів 8-го з’їзду Міжнародного Астрономічного Союзу в Москві (1958), в
обсерваторії (1954) та інші.

Бируля О.К.

Ф. Р-6413, 63 од. зб., 1931-1967 рр. Опис.

Бируля  Олександр  Костянтинович  (1892–1967),  професор,  доктор  технічних  наук,
заслужений діяч науки і техніки УРСР, учасник Великої Вітчизняної війни, народився
14(27) березня 1892 р. в         м. Новоолександрівськ колишньої Ковенської губернії
(нині  м.  Зарасай,  Литва).  Після  закінчення  реального  училища  у  1910  р.  став
студентом Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення. Після закінчення в
1916 р. інституту працював інженером і виконавцем будівельних робіт  на залізниці в
Одеській губернії, у 1920–1922 рр. завідувачем і техноруком районів лісових розробок
Губліскому, з грудня 1924 р. – начальником будівельної контори м. Вінниця. У 1925–
1930 рр. О. К. Бируля працював інженером, завідувачем будівельного бюро цукрового
тресту і  паралельно читав фахові  предмети на механічному відділенні  Вінницького
робітничого  університету  (1927–1931)  у  Вінницькому  меліоративному  технікумі
(1929–1931  рр.)  та  у  Вінницькому  дорожньому  технікумі  (1930–1931).  У  1923  р.
створив у м. Вінниця шляхову науково-дослідну станцію, якою керував до 1931 р. У
жовтні 1931 р. починає працювати в Харківському автомобільно-дорожньому інституті
(ХАДІ) професором і завідувачем кафедри, з 1939 р. – заступник директора з наукової
і навчальної роботи. З вересня 1941 р. О. К. Бируля працював заступником начальника
6-го військово-шляхового управління Головшляхупра Червоної Армії, у лютому 1942
р. йому присвоєно вчену ступень доктора технічних наук, у квітні 1943 р. – військове
звання  “інженер-майор”.  Після  квітня  1945  р.  до  жовтня  1953  р.  О.К.  Бируля  –
директор ХАДІ. У березні 1953 р. йому присвоєно звання “Заслужений діяч науки і
техніки  УРСР”,  у  грудні  1956  р.  він  став  дійсним  членом  Академії  будівництва  і
архітектури.  З  1947  р.  до  1960  р.  –  депутат  Харківської  міськради.  Мав  урядові
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нагороди: ордени Леніна, Трудового Червоного Прапору, Червоної Зірки (1943), медалі
“За  трудову  доблесть”  (1941),  “За  оборону  Кавказу”  (1944),  “За  Перемогу  над
Німеччиною” (1945), “XX років Перемоги над Німеччиною” (1965).

Автобіографія  і  біографії  (1931,  1939),  особиста  анкета  (1940),  особова  справа  (1943),
нагородні  листи  (1945–1951).  Копії  диплому  про  закінчення  Петербурзького  інституту
інженерів  шляхів  сполучення  (1916),  атестату  професора  (1935),  диплому  доктора
технічних  наук  (1942).  Накази  і  витяги  з  наказів  директора  ХАДІ про призначення  на
посаду,  переміщення  і  звільнення  (1931–1941,  1943–1964).  Документи  про  присвоєння
звань професора, кандидата і доктора технічних наук, звання заслуженого діяча науки і
техніки (витяги із протоколів засідань ВАК, висновки, характеристики та ін., 1935–1964).
Витяги  з  наказів  про оголошення  подяк  Міністерств  вищої  освіти  СРСР (1950),  УРСР
(1955,  1962),  ХАДІ  (1962-1967),  про  нагородження  орденом  “Трудового  Червоного
Прапору” (1953). Документи про наукову і педагогічну діяльність О.К. Бирулі:  анотація
доповіді на IV Міжнародному конгресі з механізації ґрунтів (1956), тексти лекцій (1964),
рецензії і відгуки на наукові праці і звіти та на рукописи підручників; список кандидатів
технічних наук, які захистили дисертації під керівництвом О.К. Бирулі (1958). Листи О.К.
Бирулі  заступнику  голови  Держбуду  УРСР  Н.  Бехтіну  (1958),  заступнику  міністра
автотранспорту  і  шосейних  доріг  України  А.А.  Ніколаєву  (1962),  головному  інженеру
“Сталінводбуду” С.К. Редкобородому (1958) та іншим керівникам установ, підприємств і
науково-дослідних  і  навчальних закладів.  Листи  до О.К.  Бирулі:  польського  професора
(1964), головного інженера інституту “Південгіпроруди” (1958) та інших осіб. Фото: О.К.
Бирулі на Північно-Кавказькому фронті (1943), біля Брандербургських воріт (1945); серед
студентів ХАДІ під час практики (1948), разом з друзями, співробітниками, науковцями,
членами родини та ін.

Бондаренко Г.І.

Ф. Р-6166, 115 од. зб., 1924–1982 рр. Опис.

Бондаренко Григорій Іванович, краєзнавець, народився 25 лютого (10 березня) 1906 р.
В  1919  р.  закінчив  Пісочинську  початкову  земську  школу,  потім  Ракітянський
сільськогосподарський  технікум,  юридичний  факультет  інституту  народного
господарства. Працював агрономом у районному і обласному земельному відділах, у
1933–1934 рр.  -  старшим агрономом,  помічником  директора  радгоспу  “Майський”,
управління справ Раднаркому, в 1934–1937 рр. –агрономом-інструктором з озеленення
шосейних шляхів  обласного дорожнього відділу. Під час Великої Вітчизняної війни
був  на  фронті,  закінчив  війну  в  Чехословаччині.  Після  демобілізації  в  1946  р.
працював  учителем  історії  в  с.  Пісочин  Харківської  області.  В  1956  р.  закінчив
Харківський педагогічний інститут, одержав диплом учителя історії.  Бондаренко Г.І.
зібрав великий матеріал з історії села Пісочин, про земляків-пісочинців, що загинули в
роки громадянської  і  Великої  Вітчизняної  війн.  В 1968 р.  за  його ініціативою при
Пісочинській середній школі було створено музей бойової та трудової слави, а в 1981
р.  –  в  Пісочинському  будинку  культури  відкрито  музей-лекторій  революційної,
бойової та трудової слави “З чого починається Батьківщина”.

Свідоцтва та довідки про роботу: наймитом, у радгоспі, в земельному управлінні та інших
установах  (1929–1950);  трудова  книжка  (1946–1967);  свідоцтва  про  обрання  депутатом

  У бібліотеці держархіву зберігаються 10 друкованих підручників і посібників О.К. Бирулі з питань 
шляхового будівництва за 1937–1966 рр.
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Пісочинської селищної ради (1947–1953); посвідчення та довідки громадських організацій,
видані за проведення краєзнавчої роботи (1974–1980). Подяка маршала Радянського Союзу
І.С. Конєва за відмінну службу в Червоній Армії (1945), почесні грамоти та подяки від
центральних та місцевих громадських організацій за громадську і краєзнавчу діяльність
(1968–1978); диплом Харківського райвно та райкому ДТСААФ за відмінну організацію
роботи “червоних слідопитів”. Документи краєзнавчої діяльності Г.І. Бондаренка: спогади
пісочинців  про  роки  громадянської  війни  і  становлення  радянської  влади  (записано  в
1976–1977); інформація про роботу “червоних слідопитів” Пісочинської середньої школи
(1976–1978),  матеріали  про  створення  та  діяльність  музею-лекторію  селища  Пісочин;
путівник  по  музею;  списки  солдатів  і  офіцерів,  молоді  селища  Пісочин,  загиблих  на
фронтах  Великої  Вітчизняної  війни  1941–1945  рр.;  статті  і  публікації  в  Харківських
обласних  газетах:  “Соціалістична  Харківщина”,  “Красное  Знамя”,  “Ленінська  зміна”
(1967–1980);  публікації  в  тижневику  Харківської  районної  ради  “Трибуна  трудящих”
(1967–1980),  машинописи статей  історичної  тематики.  Листування     Г.І.  Бондаренка  з
українським письменником Д.І Бедзиком.  (1980),  міністром оборони СРСР А.А Гречко.
(1975) і з іншими приватними та офіційними адресатами. Фото: особисті і групові знімки
Г.І. Бондаренка періоду Великої Вітчизняної війни – під час звільнення Чехословаччини
(1945),  серед  солдатів  і  командирів  3-ї  батареї  артилерійського  полку  (серпень  1945);
знімки, пов’язані з краєзнавчою і громадською діяльністю в с. Пісочин: під час закладання
селищного парку (1948), серед ветеранів Великої Вітчизняної війни і червоних слідопитів
(1974) та ін. (1948–1978).

Васильєв М.В.

Ф. Р-6455, 103 од. зб., 1990, 1992–1994. Опис.

Васильєв  Микола  Володимирович  (1930),  мікробіолог,  академік  Російської  академії
медичних  наук  (1980),  народився  16  січня  1930  р.  у  м.  Ялта.  У  1953  р.  закінчив
Томський  медичний  інститут,  де  залишився  працювати  на  кафедрі  мікробіології.  З
1979 р. паралельно працював у Сибірській філії Всесоюзного онкологічного наукового
центру АМН СРСР. З 1992 р. працює у Харківському НДІ мікробіології на імунології
ім. І.І.Мечникова.
З  1959  р.  М.В.  Васильєв  приймає  безпосередню  участь  у  роботах  з  проблеми
Тунгуського метеориту. З 1963 р. є головою Комісії по метеоритах та космічному пилу
Сибірського  відділення  Російської  академії  наук,  куратором  проблеми  Тунгуського
метеориту, членом Комітету по метеоритах Російської академії наук.
Наукові праці М.В. Васильєва присвячені дослідженню механізмів регуляції імунного
обміну, впливу техногенних забруднень на біосферу та здоров’я людини, епідеміології
злоякісних  пухлин,  математичному  моделюванню  механізмів  імунітету,  проблемам
Тунгуського метеориту, екологічним та генетичним наслідкам Тунгуської катастрофи.
Васильєв М.В. є автором та співавтором 472 друкованих робіт, з них 31 монографія.
У 1994 р. обраний дійсним членом Нью-Йоркської Академії Наук.

Автобіографія (1994). Рукописи статей М.В. Васильєва, присвячені проблемі Тунгуського
метеориту.  Листи  М.В.  Васильєва:  до  учасників  експедицій-російських  та  іноземних
вчених,  що  займаються  дослідженням  проблеми  Тунгуського  метеориту;  до  офіційних
установ і організацій та окремих вчених (дитячому астрономічному гуртку    м. Варшава,
Польща;  журналу  Паризької  обсерваторії  “Planetary and Space Science”  (Франція),
Українській академії наук, професору Б.Р. Строгановій, академіку   Л.Т. Казначеєву та ін.).
Листи від різних осіб та установ М.В. Васильєву: від італійського професора Дж. Лонго,
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голови  Комітету  по  метеоритах  РАН  професора  Ю.А.  Шуколюкова,  від  асоціації
“Моделювання  та  прогноз  катастроф”  (м.  Москва),  журналу  Паризької  обсерваторії
“Planetary and Space Science”  (Франція)  та  ін.  Фото:  знімок  М.В.  Васильєва  у  групі  з
Петером  Бентане  та  Кариною  Юнгенс  на  фоні  “избы  Кулика”  (1992),  знімки
досліджуваних зразків,  зібраних М.В. Васильєвим. Матеріали,  зібрані  М.В. Васильєвим
для його робіт за різною тематикою: статті і ксерокопії статей різних авторів (російською
та  англійською  мовами);  вирізки  з  газет,  програми  „круглих  столів”,  список  осіб,  що
займаються проблемою Тунгуського метеориту та ін.

Волін О.М.

Ф. Р-5770, 62 од. зб., 1924–1967 рр. Опис.

Волін Олексій Михайлович (1898–1975), актор Харківського державного російського
драматичного театру ім. О.С. Пушкіна,  народний артист УРСР (1956),  народився 6
(18) жовтня 1898 в   с. Круподеринці Полтавської губернії (тепер Оржицький район
Полтавської  області).  Навчався в студії  драматичного мистецтва в Таганрозі  (1917–
1920).  Сценічну  діяльність  розпочав  у  1920  р.  в  Петроградському  пересувному
показовому театрі. Працював у театрах Таганрога, Краснодара, Ставрополя; з 1926 р. –
в  Україні:  спочатку  в  театрі  “Шахтарка  Донбасу”,  а  з  1934  р.  –  в  Харківському
російському драматичному театрі ім. О.С. Пушкіна. Найбільш цікаві сценічні образи,
створені  О.М.  Воліним:  Росплюєв  (“Весілля  Кречинського”  О.  Сухово-Кобиліна),
Робінзон (“Безприданниця” О. Островського), Чебутикін (“Три сестри” А. Чехова) та
ін.  Знімався  в  фільмі  “Назар  Стодоля”  (1935).  Нагороджений  орденом  Трудового
Червоного Прапора.

Посвідчення артиста пересувного російського театру “Шахтарка Донбасу (1930). Договір
О.М.  Воліна  з  дирекцією  Харківського  державного  театру  російської  драми  (1934);
фотокопії  Указів  Президії  Верховної  Ради  УРСР  про  присвоєння  О.М.  Воліну  звання
заслуженого  артиста  УРСР (1951)  та  звання  народного  артиста  УРСР (1956);  вітальна
адреса Південного пересувного театру м. Темрюк (1924); вітальні листи та телеграми О.М.
Воліну. від артистів Харківського українського драматичного театру      ім. Т.Г. Шевченка,
організацій  та  осіб  в  зв’язку  з  присвоєнням  почесних  звань  та  нагородження  орденом
Трудового Червоного Прапора; вірш Миколи Яхонтова “Быть одному, бродить в лесах…”,
присвячений О.М. Воліну. Фото: в групі з артистами театрів, групові сцени із спектаклів;
О.М. Волін у різних ролях (1925–1956).

Дабудек М.П.

Ф. Р-6400, 161 од. зб., 1910–1980 рр. Опис.

Дабудек Михайло Петрович (1897–1981), учасник революційного руху в США, член
соціалістичної  та  комуністичної  партій  США, член КПРС, персональний пенсіонер
республіканського  значення.  Народився  16  березня  1897  р.  в  с.  Тисовиця  повіту
Старий Самбір на Галичині. У 1913 р. виїхав на заробітки до США, був безробітним,
працював чорноробом,  з  1915 р.  до 1920 р.  – токар на автомобільних заводах у м.
Детройт.  У січні  1920 р.  був заарештований за  належність  до компартії  США, три
місяці перебував в ув'язненні. В грудні 1920 р. виїхав до РСФРР. Був  направлений
через ЦК РКП(б) на роботу в Україну, до м. Харків, де працював у секретному відділі
РНК,  помічником коменданта Будинку Рад, пройшов підготовку в ЧОП. У 1921 р. став
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членом Комуністичної  партії  України;  з осені  1921 р. до серпня 1923 р.  – агент за
дорученнями і дипкур’єр Українського радянського посольства в Польщі (м. Варшава);
з 1923 р. до 1926 р. – навчався в Комуністичному університеті ім. Артема у м. Харків,
з 1926 р. до 1930 р. – в аспірантурі Українського інституту марксизму-ленінізму на
історичному  відділенні  (м.  Харків);  з  1930  р.  –  до  1933  р.  –  професор
Дніпропетровського  комуністичного  інституту,  за  сумісництвом  –  доцент
Дніпропетровського комуністичного університету; у 1933 р. М.П. Дабудека переведено
до Ново-Московського інституту на посаду професора, керівника кафедри історії.  В
1930–1933 рр. він також проходив військову перепідготовку на спеціальних курсах:
при  штабі  Українського  військового  округу  в  м.  Харків   (1930)  і  командирів
політзапасу при Полтавській військово-політичній школі ім. М.В. Фрунзе (1933). 27
листопада  1933  р.  М.П.  Дабудека  було  заарештовано  на  підставі  неправдивого
обвинувачення в належності до Української військової організації (УВО) і засуджено
на  три  роки  заслання  на  Крайню Північ.  В  1936  р.  він  був  відновлений у  правах
громадянства,  і  у  червні  1937  р.  виїхав  до  м.  Дніпропетровськ,  а  пізніше  до  м.
Ульянівськ, де працював на рядових роботах.
У грудні 1945 р. М.П. Дабудек повернувся в Україну до м. Черкаси. У червні 1956 р.
згідно  з  Постановою Верховного  Суду УРСР був  реабілітований.  В серпні  1956 р.
відновлений у членах КПРС, йому призначено  пенсію республіканського  значення.
Нагороджений медалями: “В ознаменування 50-річчя УРСР” (1968) та “За доблесну
працю. На честь 100-річчя з дня народження В.І. Леніна”

Особисті  документи:  посвідчення  М.П.  Дабудеки  про  закінчення  харківських  вузів:
комуністичного  університету  ім.  Артема  (1926)  та  Українського  інституту  марксизму-
ленінізму;  довідки про трудову діяльність (1930–1954).  Документи про наукову,  творчу,
педагогічну і громадську діяльність М.П. Дабудека: копії рецензій на популярно-науковий
часопис  Спілки  українських  робочих  організацій  (УРО)  в  Нью-Йорку  (1929),  угода  з
Державним видавництвом Української СРР про видання “Нарисів історії робітничого руху
в США” (1929), тексти лекцій для Черкаського обласного товариства  “Знання” (1971) і
статей  (1972),  особові  записи,  зроблені   під  час  проживання  у  м.  Дніпропетровськ,  на
Крайній  Півночі,  у  м.  Ульянівськ,  м.  Черкаси  та  у  м.  Великий  Устюг  (1924–1977).
Листування  М.П.  Дабудеки  з  членами  родини  та  родичами,  з  товаришами  –  членами
компартії  США,  прогресивними  діячами  Ліги  американських  українців,  з  офіційними
адресатами з питань реабілітації і відновлення членства в компартії України (1922–1979).
Документи,  зібрані  М.П. Дабудекою з  різних  питань:  статті  з  газет  (1930,  1933,  1936),
документи  про  діяльність  істориків-марксистів  м.  Дніпропетровськ  (1931–1932)  та  ін.
Фото: особисті і групові знімки М.П. Дабудеки у 1914–1956 рр., у тому числі: серед членів
федерації  компартії  США (м.  Детройт),  серед  співробітників  Українського  Радянського
посольства в Польщі, серед слухачів комуністичного університету ім. Артема у м. Харків
та ін.; знімки членів родини, родичів, громадських діячів Української асоціації в США і
членів виконкому Ліги американських українців та ін. (1910–1980). У фонді зберігаються
документи  дружини М.П. Дабудеки  – К.І.  Герич:  свідоцтва  про народження,  навчання,
роботу та громадську діяльність (1922–1937).

Данилевський В.Я.

Ф. Р-5810, 169 од. зб., 1872–1938 рр. Опис.

Данилевський Василь Якович (1852–1939), видатний український радянський фізіолог,
народився   13  (25)  січня  1852  р.  в  м.  Харків.  У  1869  вступив  до  Казанського
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університету на медичний факультет, у 1870 р. продовжив навчання у Харківському
університеті,  який  закінчив  в  1874  р.  1883–1909  р.  –  професор  Харківського
університету. В 1910 р. Данилевський В.Я. організував і очолив Харківський жіночий
медичний інститут.
В  1917–1921  р.  –  знову  професор  Харківського  університету.  В  1921–1926  р.  –
професор  Харківського  медичного  інституту.  З  1926  р.  –  академік  АН  УСРР,
заслужений професор УСРР.
У 1927 р. організував і очолив у Харкові Органотерапевтичний інститут, де працював
до кінця життя.

Особисті документи: записна книжка В.Я. Данилевського із записами грошових витрат і
господарських  видатків  (1931–1936) і  щоденник із  записами про стан  здоров’я.  (1938).
Документи  наукової  діяльності:  наукові  праці  В.Я.  Данилевського  з  фізіології,
електрофізіології, фізіології праці, протозоології, в тому числі рукописні й машинописні,
надруковані в журналах або окремими виданнями; робочі зошити і блокноти із записами
результатів  досліджень,  конспекти  лекцій;  оригінальні  малюнки  автора  і  літографічні
відбитки  малюків  із  зображенням  препаратів  крові  та  паразитів  крові  у  птахів,  риб,
плазунів  та  гризунів  (1866–1927).  Документи  службової,  педагогічної  і  громадської
діяльності  В.Я.  Данилевського:  у  Харківському  ветеринарному  інституті  –  плани  і
конспекти  лекцій,  надруковані  тексти  лекцій  з  помітками  автора  (1881–1890);  у
Харківському університеті (виступ зі звітом про діяльність університету за 1883 р., запис
виступу на засіданні кафедри фізіології щодо організації навчання студентів і викладачів
(1888), матеріали до обговорення університетського статуту (1888–1911), документи щодо
реформування середньої школи: критичні замітки, конспект статті (1900, 1901), конспекти
лекцій (1882–1905) та ін.); у Харківському жіночому медичному інституті (матеріали щодо
його організації і діяльності, 1910–1918); у Харківському медичному інституті (1919–1926)
та  у  Харківському  інституті  ендокринології  та  органотерапії  (спогади  про  труднощі
студентського життя і навчання медиків до революції та ін., 1926–1935). Спогади про Л.М.
Толстого (замітки до статті для збірника “Голодающим”, 1921). Листи В.Я. Данилевського:
В.Я. Мухачеву (1912) та  Х.Д. Алчевській з  вітанням у день її  50-річчя.  Листи до В.Я.
Данилевського  від  лікарів,  іноземних  та  російських  вчених–фізіологів  та  інших  осіб.
Матеріали, зібрані В.Я. Данилевським для своєї наукової діяльності: тексти лекцій і статей
викладачів  і  студентів  Харківського  університету  з  фізіології,  біології  та  інших питань
медицини  (1884–1924).  Стаття  брата  В.Я.  Данилевського  –  К.Я.  Данилевського
“Экспериментальные  исследования  над  воспалением  при  перерезанных  вазомоторах”
(1878). Фотознімки паразитів крові (1905).

Деркач В.С.

Ф. Р-6162, 48 од. зб., 1944–1975 рр. Опис.

Деркач Василь Степанович (1894–1975), член-кореспондент Академії медичних наук
СРСР, заслужений діяч науки УРСР, доктор медичних наук, професор. Народився 21
грудня  1894  р.  у    с.  Корсунь  Єнакіївського  району  Донецької  області.  Закінчив
медичний факультет Харківського університету.  Служив полковим лікарем у діючій
армії.  Після  демобілізації  його  прийнято  на  роботу  на  кафедру  мікробіології
Харківського медичного інституту, де він працював до 1941 р., спочатку асистентом, а
з  1932  р.  –  завідувачем  кафедри.  Під  час  Великої  Вітчизняної  війни  завідував
кафедрою мікробіології  сільськогосподарського  інституту  в  м.  Оренбург.  У 1944 р.
повернувся  до  Харкова,  де  і  далі  працював  завідувачем  кафедри  мікробіології
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Харківського  медичного  інституту.  Розробив  антибактеріальний  хіміотерапевтичний
препарат  “Саназин”,  новий  протипухлинний  препарат  “Неоцид”.  В.С.  Деркач  був
членом правління Всесоюзного і республіканського товариств мікробіологів, головою
Харківського обласного товариства мікробіологів, членом редакційних рад журналів
“Врачебное  дело”  та  інших,  співредактором  відділу  “Мікробіологія”  Великої
радянської  медичної  енциклопедії,  експертом з антибіотиків  Всесвітньої  організації
охорони  здоров’я.  Двічі  нагороджений  орденом  Трудового  Червоного  Прапора,
орденом Леніна, медаллю “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945”.

Автобіографія,  особисті  документи,  авторське  свідоцтво  на  винахід,  почесна  грамота
Міністерства  охорони  здоров’я  Казахської  РСР (1968).  Відбитки  журнальних  статей,  в
тому числі на англійській мові, машинопис, рукописи та чорнові автографи наукових та
науково-популярних  статей,  доповідей,  стенограма  лекції  В.С.  Деркача  з  питань
мікробіології, імунології та хіміотерапії (1948–1971); відгуки та рецензії Деркача В.С. на
праці  інших  авторів.  Відгук  проф.  Мещанінова  про  препарат  В.С.  Деркача,  який  було
застосовано  хворим раком  різних  органів  (1955).  Листи  редакцій  журналів,  інститутів,
товариств та інших організацій В.С. Деркачу з питань опублікування статей, проведення
конференцій,  нарад  та  ін.;  листування  з  Л.Ф.  Ларіоновим,  Л.С.  Євсєєнко,    Ш.Д.
Мошковським,  М.С.  Горбачовим.  Вітальні  телеграми  та  листівки  В.С.  Деркачу  від
організацій та окремих осіб; дарчий напис С.Н. Клодницької на титульному аркуші її праці
(1967, фотокопія).  Фотографії  В.С. Деркача в різні  роки його життя (1946–1957),  серед
учасників нарад, конференцій, зборів (1949–1970).

Ємельянов М.В.

Ф. Р-6518, 146 од. зб., 1940–1989 рр. Опис.

Ємельянов  Микола  Васильович  (1901–1943),  начальник  політвідділу  37  армії
Степового фронту, полковник, учасник Великої Вітчизняної війни, народився 11 (24)
грудня 1901 р.  в  м.  Златоуст  Уфимської  губернії  (зараз  Челябінська  область).  З  12
років почав працювати на залізниці. У 1918 р. М.В. Ємельянов командував взводом
30-ї стрілецької дивізії, у 1920 р. його переведено в Україну, де він брав участь у боях з
бандами  Махно,  Григор’єва  та  ін.  у  Харківській,  Полтавській,  Дніпропетровській
губерніях.  Після  закінчення  в  1926  р.  Київського  командного  училища  служив  у
Червоній армії інструктором політвідділу 23-ї стрілецької дивізії, пізніше - заступник
командира 22-ї танкової бригади та на інших посадах. З жовтня 1941 р. – начальник
політвідділу 56-ї армії,  а з серпня 1943 р. – 37-ї армії.  М.В. Ємельянов загинув 24
жовтня 1943 р. в бою за визволення села Недайвода, що неподалік від Кривого Рогу. За
мужність  і  самовідданість  в  боях  М.В.  Ємельянова  нагороджено  трьома  орденами
Червоного Прапора (останнім – посмертно).

Особисті  документи  М.В.  Ємельянова:  орденські  книжки  про  нагородження  орденами
Червоного Прапору (від 5 листопада 1941 р., від 17 квітня 1943 р. – та від         20 грудня
1943 р., що виписані 1989); курортна книжка про перебування в Центральному санаторії
РСЧА ім. Ворошилова (1940). Листування М.В. Ємельянова з дружиною та сином (1942–
1943). Матеріали про М.В. Ємельянова: статті в газетах і журналах (1967–1990); біографія,
складена Г.З. Печкуровим (без дати); листування дружини та інших осіб (лист начальника
відділу  Головного  політичного  управління  РСЧА Калініна  до     Г.С.  Ємельянової  про
загибель її чоловіка в жовтні 1943 р., лист співробітника газети “Известия” В. Кононенка
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до О.П. Могильова щодо збирання матеріалів про   М.В. Ємельянова та ін.; 1944–1988);
спогади  дружини  (без  дати).  Особисті  документи  дружини  М.В.  Ємельянова  –  Г.С.
Ємельянової: завірені копії свідоцтв про народження і одруження, довідки і анкети з місць
роботи  та  ін.  (1940–1991).  Документи  про    Г.С.  Ємельянову:  рішення  №  50/10
Дзержинського  райвиконкому  м.  Харків  про  надання  шефської  допомоги  (10  березня
1985); стаття В. Кайстренко “Дружина комісара” в газеті “На трудовой вахте” від 9 березня
1987  р.  та  ін.  Особисті  документи  Ємельянова  В.М.,  сина  Ємельянова  М.В.:  витяг  із
свідоцтва  про  народження,  членський  квиток  ВВМТ,  посвідчення  про  нагородження
ювілейною медаллю. „XXX років Радянської армії і флоту” (1940–1952). Лист референта
відділу історії редакції журналу “Ветеран”, надісланий Г.С. Ємельяновій, про присвоєння
імені Владлена Миколайовича Ємельянова вулиці одного з селищ неподалік від Кривого
Рогу  від  17  лютого  1982  р.  (В.М.  Ємельянов  загинув  9  липня  1952  р.  при  виконанні
спецзавдання). Фотознімки М.В. Ємельянова: індивідуальні і групові, зроблені до і в роки
Великої Вітчизняної війни (1941–1943), знімки Г.С. Ємельянової індивідуальні і групові
(1972–1986) і В.М. Ємельянова (1935–1952).

Каракоз В.М.

Ф. Р-6433, 109 од. зб., 1956–1990 рр. Опис.

Каракоз Валентина Марківна, заслужена артистка УРСР, народилась 15 лютого 1930 р.
в м. Харків  в сім’ї військовослужбовця. Закінчила акторський факультет Харківського
театрального інституту і почала трудову діяльність акторки Харківського державного
ордена Леніна академічного українського драматичного театру ім.  Т.Г.  Шевченка.  З
1958 р. працювала в Харківському російському драматичному театрі ім. О.С. Пушкіна,
де зіграла понад 100 ролей. Член КПРС з 1968 р. Неодноразово обиралась депутатом
Київської  районної  ради  народних  депутатів  м.  Харків,  кандидатом  у  члени
Харківського обкому профспілки робітників культури, членом правління Харківського
міжобласного відділення  Українського театрального товариства,  головою та  членом
профспілки театру, членом худради. Нагороджена ювілейною медаллю “За доблесну
працю. В ознаменування 100-річчя з дня народження В.І. Леніна”, знаком “Відмінник
культурного шефства над Збройними Силами СРСР”.

Автобіографія,  особисті  документи,  машинописні  тексти  ролей  В.М.  Каракоз,  які  були
зіграні в виставах Харківського російського драматичного театру ім. О.С. Пушкіна (1959-
1985), нариси та оповідання, які були прочитані В.М. Каракоз на літературних вечорах, з
естради  і  на  радіо  (автограф).  Листи  рідних,  які  були  написані  В.  Каракоз  (1974).
Фотографії В. Каракоз індивідуальні, її рідних та близьких (1956–1982); В. Каракоз в ролях
Вікторії  (“Мир  перевернулся”  Папачи),  Анни  (“От  имени  любви”,  Андреєва);  матері
(“Исповедь матери” Папаян); інші, які були зіграні в виставах Харківського російського
драматичного  театру  ім.  О.С.  Пушкіна.  Типографські  відбитки  газетних  статей  різних
авторів про творчість В.М. Каракоз (1983–1990).

Крамаренко Л.П.

Ф. Р-6168, 13 од. зб., 1900–1960 рр. Опис.

Крамаренко Леонід  Петрович  (1881–1960),  член-кореспондент Академії  наук УРСР,
доктор технічних наук, професор, народився 20 листопада (2 грудня) 1881 р. в м. Балта
Одеської  області.  Закінчив  Київський  університет  та  Київський  політехнічний
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інститут.  З  1915  р.  по  1929  р.  працював  викладачем  Київського  політехнічного
інституту.  З  1929  р.  працював  викладачем  механіко-машинобудівного  інституту,  в
післявоєнні  роки  –  у  Харківському  науково-дослідному  інституті  тваринництва
Лісостепу  та  Полісся  УРСР.  Л.П.  Крамаренко  зробив  значний  внесок  в  теорію  та
розробку конструкції і робочих процесів сільськогосподарського машинобудування.

Метричне свідоцтво про народження (1900),  атестат  професора (1938),  диплом доктора
наук  (1947),  довідки  про  роботу,  книжка  академічного  пенсіонера  (1949),  особисті
документи.

Коршунов  П.І.

Ф. Р-6160, 26 од. зб., 1943–1980 рр. Опис.

Коршунов  Павло  Іванович,  генерал-майор  технічних  військ,  Герой  Соціалістичної
Праці, народився 1 березня 1907 р. в с. Мелюківка Наровчатського району Пензенської
області  в  сім'ї  селянина  –  бідняка.  Після  закінчення  школи  працював  в  органах
народної освіти. В 1929 р. був призваний до лав Червоної Армії. Пройшов шлях від
курсанта, командира взводу, роти до командира бригади, начальника штаба корпусу.
Член  КПРС  з  1937  р.  Учасник  Великої  Вітчизняної  війни.  За  бойові  заслуги
нагороджений  двома  орденами  Леніна,  трьома  орденами  Червоного  Прапора,
орденами Вітчизняної  війни 1-го та 2-го ступенів,  двома орденами Червоної  Зірки,
Чехословацьким  урядовим  орденом  Військового  Хреста  та  медаллю  “Пам’яті
Духельських боїв”, багатьма медалями та почесними знаками.

Автобіографія  (1980),  почесні  грамоти  ЦК ВЛКСМ,  Головного  управління  залізничних
військ (1978), Харківського обкому ЛКСМУ (1980), особисті документи. Газетна стаття з
відомостями про П.І. Коршунова (1975). Фотографії  П.І. Коршунова в різні роки життя
(1944–1962),  під  час  відбудови  залізничного  моста  в  Чехословаччині  (1943),  серед
учасників  наради  командирів  частин  (1944),  серед  робітників  Управління  Південної
залізниці  –  учасників  Великої  Вітчизняної  війни  (1970–1973),  серед  ветеранів  77-го
батальйону залізничних військ (1975) та інші (1978–1980).

Лейбфрейд О.Ю.

Ф. Р-6478, 141 од. зб., 1926–2003 рр. Описи.

Лейбфрейд Олександр Юрійович (1910–2003), кандидат архітектури,  почесний член
Української  академії  архітектури,  відомий  краєзнавець.  Народився  20  вересня  (3
жовтня) 1910 р. З 1928 р. до 1932 р. навчався на інженерно-будівельному факультеті
Харківського  технологічного  інституту.  З  1932  р.  до  1949  р.  О.Ю.  Лейбфрейд
працював у Харківському інституті “Міськбудпроект”. Протягом 1932–1949 рр. О.Ю.
Лейбфрейд  зробив  більш  ніж  40  авторських  проектів  цивільних  і  промислових
будівель  і  комплексів.  У  1941–1943  рр.  О.Ю.  Лейбфрейд  знаходився  в  евакуації  в
м. Міасс Челябінської області, де працював у евакуйованому інституті. У 1945 р. О.Ю.
Лейбфрейд  захистив кандидатську дисертацію, у 1949 – перейшов на штатну посаду
доцента ХІБІ і  одночасно продовжував роботу автора -  архітектора в Харківському
відділенні 4-го Державного будівельного проектного інституту.
У 70-х роках  XX ст.  О.Ю. Лейбфрейд почав займатися вивченням і пропагуванням
історії  архітектури  м.  Харкова,  брав  участь  у  комплексній  роботі  щодо  складання
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списку пам’яток архітектури і у підготовці Зводу пам’яток історії та архітектури. О.Ю.
Лейбфрейд створив фотокартотеку,  що налічує біля 8000 анотованих фотокарток м.
Харкова  і  населених  пунктів  Харківщини,  опублікував,  за  участю  співавторів,  10
книжок, буклетів і більш ніж 120 статей, організовував виставки, прочитав біля 300
доповідей і лекцій.
З 1933 р. О.Ю. Лейбфрейд член Спілки архітекторів України,  та багатьох наукових
товариств і громадських організацій. Його нагороджено медалями “За доблесну працю
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1946), ювілейними медалями “З нагоди
30-річчя  та  40-річчя  Перемоги  у  Великій  Вітчизняній  війні  1941–1945  рр.”  (1975,
1985), “Ветеран праці” (1977), численними грамотами і подяками.

Особисті документи: автобіографія О.Ю. Лейбфрейда (1998), посвідчення про закінчення
Третьої профспілкової будівельної школи (1926), про проходження практики (1926–1931);
довідки з місць роботи, дипломи за участь у художніх виставках та фотовиставці „12 дней
в Италии” (1940–1967); квитки: профспілковий, читацький ЦНБ   ім. В.Г. Короленка та
членські квитки різних громадських і науково-технічних організацій (1954–1981), почесні
грамоти Спілок архітекторів СРСР та України, Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР та ін. (1970–1988), диплом Харківської організації Спілки архітекторів УРСР
про  нагородження  О.Ю.  Лейбфрейда  заохочувальною  премією  за  участь  у  Конкурсі
проекту  меморіалу  жертвам  фашизму  у  Дробицькому  Ярі  м.  Харків  (1990),  свідоцтво
Всеукраїнської Спілки краєзнавців про присвоєння О.Ю. Лейбфрейду звання “Почесний
член Всеукраїнської спілки краєзнавців” (1995). Матеріали про наукову, виробничу, творчу
і  педагогічну  діяльність  О.Ю.  Лейбфрейда:  рукописи,  автореферати  статей,  нариси,
друковані видання (статті, методичні посібники); висновки, відозви, рецензії на проекти;
статті,  книги,  пояснювальні  записки,  ескізи,  плани,  креслення  до різних  архітектурних
проектів, розроблених О.Ю. Лейбфрейдом та ін. (1946–1990). Лист О.Ю. Лейбфрейда до
кандидата технічних наук О.Т. Бедило; листи, вітальні листівки до О.Ю. Лейбфрейда від
різних громадських організацій і спілок та окремих осіб (головного архітектора м. Харків,
колег-краєзнавців та інших) за 1967–1995 рр. Книга відозв про персональні виставки О.Ю.
Лейбфрейда (1982–1995). Фото: знімки ескізів нездійснених проектів О.Ю. Лейбфрейда у
Харкові,  інших містах СРСР та в Ірані  (1933–1940, 1943–1947),  загальних видів різних
місцевостей м. Харків і Харківської області (фотокартотека, 1922–1997). Індивідуальні й
групові  знімки  О.Ю.  Лейбфрейда  (1930–1982).  Стаття  про  О.Ю.  Лейбфрейда  “Рыцарь
архитектуры” і некролог, опубліковані в газеті “Время” від 25 квітня 2003 р.

Лейбфрейд Ю.М.

Ф. Р-6472, 57 од. зб., 1908–1983 рр. Опис.

Лейбфрейд  Юрій  Маркович  (1880–1963),  професор  Харківського  інженерно-
будівельного  інституту,  народився  24  листопада  (7  грудня)  1880  р.  в  м.  Харків.
Закінчив  механічний  факультет  Харківського  технологічного  інституту,  одночасно
працював на Харківському паровозобудівному заводі і на будівництві електростанцій.
Після  1917  р.  служив  виконавцем  будівельних  робіт  на  будівництві  Московсько-
Казанської  залізниці,  займав  посади  інженера  і  головного  інженера  з  будівництва
Харківського  окружного  військово-санітарного  Управління  (1920–1921);  головного
інженера Харківського інституту “Укрцивільпроект” (1928–1936).
У  1932–1941  рр.  викладав  у  Харківській  Українській  Промисловій  Академії  та  у
Харківському  інженерно-будівельному  інституті  (ХІБІ).  На  початку  Великої
Вітчизняної війни Ю.М. Лейбфрейд працював по зміцненню оборонних кордонів на
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підступах до Харкова,  з вересня 1941 р. був евакуйований за Урал, де працював на
“Магнітобуді” і  в Магнітогорському горно-металургійному інституті.  Нагороджений
медаллю  “За  трудовую  доблесть”  (1943).  Після  повернення  до  м.  Харкова  очолив
кафедру  будівельного  виробництва  ХІБІ  і  протягом  1944–1947  рр.  був  деканом
будівельного факультету ХІБІ.
Професор  Ю.М.  Лейбфрейд.  був  членом  Вченої  Ради  Харківського  гірничо-
індустріального інституту (ХГІІ) (1945),  членом організаційного бюро Харківського
відділення  Всесоюзного  науково-технічного  товариства  (ВНТТ)  будівників  (1945),
головою  Державної  екзаменаційної  комісії  Воронезького  інженерно-будівельного
інституту (ВІБІ) (1948), членом редакційної Ради науково-технічного інформаційного
бюлетеня “Технологія будівельного виробництва і економіка будівництва” (1956).

Автобіографія  (1952),  особисті  документи;  трудовий  список  (1908–1937);  посвідчення,
довідки  про  роботу  (1918–1952,  1961);  характеристика  (1945).  Наукові  статті  Ю.М.
Лейбфрейда  з  питань  промислового  і  житлового  будівництва,  надруковані  в  журналах
“Будівельний бюлетень”, “Будівельна промисловість”, наукових працях ХІБІ (1932–1949).
Текст  виступу  на  Харківському  обласному  радіо  з  питань  підготовки  студентів-
будівельників (1946).  Списки наукових праць Ю.М. Лейбфрейда (1959),  книг,  брошур і
журналів  з  питань  будівельного  виробництва,  які  були  передані  кафедрі  технології
будівельного виробництва ХІБІ родиною професора (1963). Газетні статті про діяльність
Ю.М. Лейбфрейда. Листи Ю.М. Лейбфрейда директору ХІБІ (1947), від         Г.Г. Лукіна,
О.  Хмельницького  та  інші  (1945,  1947,  1956).  Фотографії  Ю.М.  Лейбфрейда  серед
керівників,  професорів  Харківської  промислової  Академії  (1933);  з  випускниками
будівельного факультету ХІБІ (1940, 1948, 1950), серед співробітників кафедри технології і
будівельного виробництва ХІБІ (1960). Книги Н.Д. Золотницького (1949), О.А. Гусакова
(1983), В.І. Швиденко (1953–1957) з дарчими написами Ю.М. Лейбфрейду.

Мала Л.Т.

Ф. Р-6210, 147 од. зб., 1938–2003 рр. Описи.

Мала  Любов  Трохимівна  (1919–2003),  видатний  український  терапевт,  член  АМН
України, російської Академії медичних наук, Герой України, народилася 13 січня 1919
р. в селі Копань, Оріхівського району Запорізької області в сім’ї селянина. В 1938 р.
закінчила 1-й Харківський медичний інститут; з 1 серпня 1938 р. до початку Великої
Вітчизняної  війни  працювала  лікарем-терапевтом  в  амбулаторії  і  лікарні  с.
Петровеньки Іванівського району Ворошиловградської області. З 22 червня 1941 р. до
1  вересня  1946  р.  знаходилася  у  лавах  Радянської  армії  в  складі  військ  діючого
Південного,  Закавказького  та  Північнокавказського  фронтів,  на  посадах  помічника
начальника  евакогоспіталю  №  1826  по  медичній  частині,  заступника  начальника
сортувальних евакогоспіталів № 3416, 1602 та 4478 по адміністративній та медичній
частині, а також заступника начальника евакуаційного відділу фронтового евакопункту
№ 34.
Після  демобілізації  з  1  вересня  1946  р.  працювала  в  Харківському  медичному
інституті на посадах: клінічного ординатора, асистента доцента, докторанта кафедри
факультетської  терапії,  з  лютого  1955  р.  –  завідувача  кафедри  факультетсько-
госпітальної  терапії  санітарно-гігієнічного  та  педіатричного  факультетів.  З  серпня
1984  р.  до  квітня  1986  р.  обіймала  посаду  завкафедрою  внутрішніх  хвороб
лікувального факультету Харківського медичного інституту і в той же час директора
Харківської філії Київського науково-дослідного Інституту кардіології. З квітня 1986 р.
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до січня 1989 р. – на посаді завкафедрою внутрішніх хвороб лікувального факультету
Харківського  науково-дослідного  Інституту  терапії.  З  січня  1989  р.  Л.Т.  Мала  -
директор  Інституту  терапії  й  одночасно  -  завідувач  кафедри  внутрішніх  хвороб
Харківського медінституту.
Л.Т.  Мала  -  автор  178  наукових  праць,  в  тому  числі  7  монографій.  Нагороджена
багатьма  орденами  і  медалями  (орденом  Леніна,  орденом  Б.  Хмельницького  3-го
ступеня та ін.), їй присвоєно почесні звання професора Міжнародного Біографічного
Центру  (Англія,  1996),  “Людина  року”  (США,  1996)  та  “Видатний  лідер”  (США,
1997).
Протягом багатьох років Л.Т. Мала була членом Харківського міськкому КПУ, членом
Комітету радянських жінок, делегатом  XXII,  XXV та  XXVI з’їздів КПРС, делегатом
Всесвітнього конгресу жінок.
Серед учнів Л.Т. Малої 17 докторів та 57 кандидатів медичних наук, які очолюють
науково-дослідні та учбово-педагогічні колективи в багатьох містах України й Росії.

Особисті документи: копії свідоцтва про народження, дипломів про закінчення інституту,
кандидата і доктора наук, свідоцтв про присвоєння почесних звань, автобіографія (1979),
особистий  аркуш  з  обліку  кадрів  (1977),  характеристика  (1954)  та  ін.  (1938–1997).
Документи службової, наукової,  педагогічної,  громадської діяльності         Л.Т. Малої:
рукописи наукових праць, листування з вченими, в тому числі іноземними, керівниками і
студентами медичних вузів, громадськими діячами, колишніми пацієнтами; запрошення на
наукові конгреси і конференції, довідка про редакторську діяльність       Л.Т. Малої та ін.
(1963–2003).  Дарчі  написи:  Л.Т.  Малій  від  науковців  на  обкладинках  своїх  видань;
художника Є.Ф. Жердицького на каталозі виставки його картин (1951, 1968, 1979, 1981).
Статті  й замітки у газетах,  машинопис статей про Л.Т.  Малу (1959–1979, 1996).  Фото:
знімки Л.Т. Малої індивідуальні й групові (серед членів Комітету радянських жінок, 1978–
1983),  на  клінічному  обході  в  27  лікарні  (1979),  під  час   перебування  у  Парижі  на
Всесвітньому конгресі кардіологів (1980), з льотчиком-космонавтом    О. Леоновим (1981)
та ін. Друковані монографії Л.Т. Малої (1994, 1996).

Медведєв В.І.

Ф. Р-5872, 55 од. зб., 1926–1971 рр. Опис.

Медведєв  Володимир  Іванович  (1905–1977),  командир  50-го  гвардійського
стрілецького  полку,  брав  участь  у  визволенні  м.  Харків  від  німецько-фашистських
загарбників, народився 12 (25) травня    1905 р. у м. Мелітополь Запорізької області.
Після  закінчення  школи-дев’ятирічки  в  1923 р.  став  до роботи  в  депо  залізничної
станції  Мелітополь,  працював  до  1925  р.  чорноробом,  помічником  слюсаря  і
машиніста.  Навчався  з  1925  р.  у  Харківському  фінансово-економічному  технікумі,
пізніше – у Харківському інституті народного господарства, який закінчив у 1928 р.
Після демобілізації з лав Червоної Армії з осені 1930 р. працював на різних посадах в
Харківській  і  Полтавській  обласних  конторах  Держбанку  до  початку  Великої
Вітчизняної війни. 23 червня 1941 р. В.І. Медведєв був призваний до Червоної Армії і
до кінця війни знаходився на командній і штабній роботі; закінчив війну командиром
50-го  гвардійського  стрілецького  полку  15-ї  гвардійської  стрілецької  Харківсько-
Празької  дивізії.  В.І.  Медведєв  брав  участь  у  бойових діях  на  фронтах:  Південно-
Західному,  Південному,  Сталінградському та  інших;  23 серпня  1943 р.  визволяв  м.
Харків.  Тричі  нагороджений  орденом  Червоного  Прапора,  орденами:  Вітчизняної
війни  1-го  та  2-го  ступенів,  Червоної  Зірки,  Суворова  3-го  ступеню,  медаллю “За
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оборону Сталінграду”, американським орденом Легіону офіцерської честі. З 1953 р. до
1971  р.  працював  начальником  міського  управління  Харківської  обласної  контори
Держбанку. Неодноразово обирався депутатом Харківської міськради.

Особисті документи: автобіографія В.І. Медведєва (1973), особова справа гвардії-майора
(1941),  депутатські  квитки  (1961–1969),  свідоцтво  про  обрання  депутатом  Харківської
міськради  (1965),  вітальні  листи,  грамоти  і  пам’ятні  адреси  від  колективу  Харківської
обласної  контори  Держбанку,  Харківського  міськвиконкому,  Київського  райкому  КП
України, інших організацій (1965–1968) та інші документи (1958–1969). Текст виступу В.І.
Медведєва на Харківському телебаченні про участь у визволенні    м. Прага від німецько-
фашистських  загарбників  (машинописна  копія,  1965).  Листи  до     В.І.  Медведєва  від
командування військових частин, музеїв з проханням допомоги у збиранні матеріалу про
роки Великої Вітчизняної війни, від учнів шкіл, листи й вітальні листівки від однополчан-
фронтовиків  та  членів  їх  родин  (1960–1971).  Фото:  знімки   В.І.  Медведєва  окремі  та
групові (1926, 1930, 1941–1968).

Муратов І.Л.

Ф. Р-5738, 227 од. зб., 1928–1968 рр. Описи.

Муратов Ігор Леонтійович (1912–1973), український радянській письменник, лауреат
Державної премії,  народився 15 (28) липня 1912 р. в м. Харків. В 1930 р. закінчив
профшколу. Працював молодшим техніком у ливарному цеху заводу “Електросталь”,
старшим  техніком  ливарного  цеху  ХТЗ.  Одночасно  брав  участь  в  роботі  редакції
видання “Історія заводу”. З 1932 р. почав публікувати свої твори  в пресі. В 1939 р.
закінчив філологічний факультет Харківського державного університету. Брав участь у
Фінській  кампанії  та  Великій  Вітчизняній  війні,  під  час  якої  3  роки  був  в’язнем
концентраційного табору. Після війни працював у Берліні головним редактором газети
“За повернення на Батьківщину”. Нагороджений бойовими медалями, за громадську та
літературну діяльність – орденами Трудового Червоного Прапора та “Знак Пошани”,
лауреат Державної премії СРСР 1952 р. Неодноразово обирався депутатом Київської
райради м. Харків.

Автобіографія  (1965),  червоноармійська  книжка,  довідки  про  нагородження,  службова
характеристика  рядового  І.  Муратова,  подяка  командуючого  групою  радянських
окупаційних  військ  в  Німеччині  маршала  Г.  Жукова  в  зв’язку  з  демобілізацією
І.Л.  Муратова;  особисті  документи.  Рукописи  поетичних  та  прозаїчних  творів:  зошит
дитячих  віршів  (1928),  вірші  для  самодіяльності  запасного  полку  (1945);  відомі  вірші,
написані  в  60-ті  роки  та  надруковані  в  різні  роки  в  журналах  “Вітчизна”,  “Прапор”,
“Жовтень” та інших. Автографи сатиричної  комедії  “Стара ширма” (1963), спогади про
Я. Галана, творчий звіт про роман “У сорочці народжений”; сценарій радіопередачі про
П.  Тичину;  промови  та  виступи  по  радіо.  Рецензії  І.Л.  Муратова  на  твори  інших
письменників (1964, 1967). Листи І.Л. Муратова доньці Ользі з жартівливим віршем та
малюнками  письменника,  до  голови  завкому  п/с  201  (1953).  Листи  Г.  Білоненко.
В.С. Василька, Є. Вісника, І. Вільде, Я. Гана, О. Гончара, Б.А. Лур’є та інші (1960–1965).
Дарчі надписи Ю.І. Басистого, А.Н. Дубовикова, В.Т. Романенко та рецензії І. Гринберга,
Н. Сидоренка, Г. Соловйова на збірку поезії І.Л. Муратова “Метаморфози”. Фотографії І.
Муратова  в  групі  з  учасниками  декад  української  літератури  в  Узбекистані  (1954),  в
Болгарії  (1959),  в  Литві  (1961);  в  редакції  газети “Темп”,  в робочому кабінеті.  Фото І.
Муратова із членами сім’ї, друзями; в групі з О. Гончаром, П. Загребельним, І. Вирганом,
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І.  Багмутом  в  Харківському  держуніверситеті;  з  професором  І.М.  Ліфшицем  та
композитором М. Кармінським, інші. Театральні афіші про постановку п’єс письменника.

Наній С.П.

Ф. Р-5817, 9 од. зб., 1920–1933 рр. Опис.

Наній  Сергій  Петрович  (1858–1935),  композитор,  організатор  Ізюмської  народної
консерваторії,  народився 28 січня (10 лютого) 1858 р. в с. Букіно Ізюмського повіту
Харківської  губернії  в  дворянській  сім’ї.  Закінчив  С.-Петербургське  училище
правознавства,  12  років  працював  у  Державній  раді,  а  в  1917  р.  був  обраний
сенатором. Залишивши службу, в 1919 р. С.П. Наній переїжджає на Україну і разом з
музичною громадськістю створює в м. Ізюм народну консерваторію, де займає посади
викладача, акомпаніатора та секретаря училищної ради. Водночас – викладає музику
на  червоноармійських  командних  курсах.  Завідував  музичною  секцією  клубу
профспілок.  У  1926  р.  С.П.  Наній  переїхав  до  Полтави,  де  продовжив  займатися
музикою,  відсилаючи  свої  твори  для  перегляду  в  Харківській  музичний  комітет.
Поклав на музику вірші Тичини, Сосюри, з якими був особисто знайомий, а також
твори Т.Г. Шевченка та інших поетів.

Біографія  С.П.  Нанія,  написана  його  сестрою;  посвідчення  С.П.  Нанія,  що  він  є
засновником народної консерваторії в м. Ізюм (1922). Списки музичних творів С.П. Нанія
(1927–1933).  Протоколи  засідань  ради  та  загальних  зборів  Ізюмської  народної
консерваторії  (1920–1921)  та  відомості  нарахування  зарплати  її  працівникам  (1920).
Резолюція загальних зборів учнів Ізюмської народної музичної школи про приміщення для
школи (1921) та список її співробітників. Лист М. Дончича зі спогадами про дитинство
(1930). Фотографія С.П. Нанія зі своєю ученицею (1925).

Нікітін В.М.

Ф. Р-5816, 72 од. зб., 1934–1970 рр. Опис.

Нікітін  Володимир  Миколайович  (1907–1993),  радянський  фізіолог  та  біохімік,
професор ХДУ       ім. Горького, завідувач кафедри фізіології Харківського інституту
біології,  заслужений  діяч  науки  УРСР,  член-кореспондент  АН  УРСР,  академік,
народився  25  липня  (7  серпня)  1907  р.  у    м.  Архангельськ;  трудову  діяльність
розпочав  у  15  років  у  Донбасі.  У  1925  р.  вступив  на  біологічний  факультет
Харківського  університету,  після  закінчення  якого  у  1929–1930  рр.  працював
асистентом кафедри біології Харківського вечірнього робітничого університету, з 1930
р.  до  1933  р.  –  аспірант  кафедри  фізіології  людини  та  тварин  Харківського
університету, з 1934 р. – доцент, а з 1939 р. – професор та завідувач кафедри фізіології
та  біохімії  сільськогосподарських  тварин  Харківського  зоотехнічного  інституту.  В
1941–1943  рр.  в  евакуації  В.М.  Нікітін  очолював  кафедру  анатомії  та  фізіології
сільськогосподарських  тварин  Новосибірського  сільськогосподарського  інституту,  а
після  повернення  з  евакуації  –  знову  завідував  кафедрою  фізіології  та  біохімії
Харківського  зоотехнічного  інституту.  В.М.  Нікітіна  нагороджено  орденом  Леніна,
тричі – орденами Трудового Червоного Прапора (1944, 1961, 1977), у 1955 р. одержав
звання заслуженого діяча науки УРСР, у 1957 р. – обрано членом-кореспондентом АН
УРСР, у 1967 р. – академіком.
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Особисті  документи:  автобіографія  В.М.  Нікітіна  (1970);  посвідчення:  про  обрання
кандидатом  та  членом  Харківського  обкому  КП  України  (1960–1965),  депутатом
Харківської  міськради  (1965)  та  членом  правління  Всесоюзного  товариства
розповсюдження  політичних  та  наукових  знань  (1960–1965),  відомості  про  обрання
кандидатом у дійсні  члени АН УРСР (1966),  Почесна  грамота від ЦК ЛКСМУ (1968).
Документи про наукову, службову і громадську діяльність: статті В.М. Нікітіна в газетах,
тексти лекцій, автореферати (машинописні копії праць автора, статті та вирізки з газет),
його книги, брошури, статті в наукових виданнях та ін. (1953–1971). Матеріали, зібрані
В.М. Нікітіним для своєї наукової діяльності  (картки з виписами з видань по фізіології та
біохімії (1934–1954). Листи і телеграми до В.М. Нікітіна: від німецької літературної газети
(1960),  видатних іноземних та  радянських вчених,  друзів  і  родичів (1963–1967).  Стаття
Е.  Аршавської  та В.  Розанової  з  журналу “Успехи современной биологии” (м.  Москва,
1961),  що  надіслана  авторами  в  подарунок  В.М.  Нікітіну  у  лютому  1962  р.  Фото:
індивідуальні та групові знімки В.М. Нікітіна з колегами-вченими ХДУ та членами родини
(1957–1968).

Орябінський В.І.

Ф. Р-6138, 23 од. зб., 1926–1978 рр. Опис.

Орябінський  Василь  Іванович,   ветеран  Великої  Вітчизняної  війни,  учасник
визволення м.  Харків  від фашистських загарбників,  народився 1 січня 1902 р.  у с.
Новий Мерчик Валківського р-ну Харківської області. Після закінчення Валківського
вищого  початкового  училища  з  1918  р.  працював  на  млині  сільгоспкредитового
товариства.  У  1921–1923  рр.  за  рекомендацією  комсомолу  навчався  на  робітфаку
Харківського  технологічного  інституту.  З  1923  р.  до  1927  р.  –  на  службі  в
кавалерійському ескадроні. У січні 1927 р. направлений до м. Бердичев на машзавод
“Прогрес”.  З  1929  р.  до  1935  р.  обіймав  посаду  управляючого  відділення  тресту
“Вторчормет”. З 1935 р. до     1941 р. працював у банківській системі. Під час війни
перебував у діючий армії на Сталінградському, Степному, 1-му Білоруському фронтах.
Після  війни  працював  управляючим  відділом  у  “Промбанку”,  заступником
управляючого трестом “Красноармійскшахтобуд”. З 1956 р. – персональний пенсіонер
республіканського  значення.  Нагороджений  бойовими  нагородами,  орденами
Червоного Прапору, “Вітчизняної війни” 1-го та 2-го ступенів та орденом  “Червоної
Зірки ”.

Особисті документи: автобіографія В.І. Орябінського та особистий аркуш з обліку кадрів
(1978), Почесна грамота Павлоградського міськкому Компартії  України (1977). Спогади
В.І.  Орябінського  про  участь  у  звільненні  м.  Харків  та  штурмі  Берліну  (машинопис
спогадів  (1969),  склограф  статті  з  книги  “Штурм  Берлина”.  Воспоминания,  письма,
дневники…” (1948);  статті  та  замітки  в  газетах  “Народна  трибуна”,  “Знамя”  та  інших
(1969–1975). Листи, надіслані В.І. Орябінському від фронтових друзів,  школярів (1969–
1978).  Запрошення,  надіслані  В.І.  Орябінському  від  різних  установ  і  організацій,  на
урочисті збори, мітинги та ін. (1972–1977). Путівник по фотоекспозиції бойового шляху
94-ї гвардійської  стрілецької  дивізії  (машинопис,  1974).  Фото:  знімки В.І.  Орябінського
індивідуальні та групові в різні періоди його життя (1926–1978).
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Пашкова Л.І.

Ф. Р-5873, 44 од. зб., 1934–1972 рр. Опис.

Пашкова  Людмила  Іванівна  (1917–1986),  майстер  спорту,  неодноразовий  чемпіон
України  з  лижного  спорту,  учасник  Великої  Вітчизняної  війни,  майор  запасу,
народилася  у  1917  р.  в  с.  2-а  Старовірівка  Харківської  губернії.  Після  закінчення
школи  вступила  до  Українського  інституту  фізичної  культури,  одночасно  із
закінченням якого у 1937 р. стає чемпіонкою України з лижного спорту. З 1940 р. до
1960 р. Л.І. Пашкова служить в Радянській армії. Під час Великої Вітчизняної війни
вона  воювала:  спочатку  в  партизанському  загоні,  пізніше  її  відряджено  до  штабу
Південно-Західного  фронту,  де  організовувала  лижні  загони.  Бойові  заслуги  Л.І.
Пашкової  відзначено  урядовими  нагородами:  орденом  Червоної  Зірки,  медалями
“Партизану Вітчизняної війни 2-го ступеня”, “За оборону Сталінграду”, “За Перемогу
над  Німеччиною”.  В  1947  р.  Л.І.  Пашкова  виграла  звання  чемпіонки  України  із
слалому та двоборства. Л.І. Пашкова працювала викладачем у Харківському вищому
авіаційно-інженерному училищі,  а після звільнення в запас у 1960 р. – викладачем
кафедри  фізичного  виховання  Харківського  педагогічного  інституту  ім.  Г.С.
Сковороди. Вийшла на пенсію в 1974 р.

Особисті документи: характеристики, що видані Л.І. Пашковій військовими частинами та
навчальними закладами (1942–1963),  свідоцтво про закінчення  Харківського  вечірнього
університету  марксизму-ленінізму  (1956),  квиток  учасниці  першості  СРСР  з  лижного
спорту (1951), почесні дипломи і грамоти за спортивні досягнення, відмінну тренерську
роботу,  активну  участь  у  громадському  житті  та  ін.  (1934–1968).  Статті  й  замітки  Л.І.
Пашкової  у  газетах  (газети  і  вирізки  з  газет,  1961–1972).  Документи  і  матеріали,
присвячені Л.І. Пашковій (статті різних авторів в газетах і журналах, 1942–1968), вірш В.
Кванта (1968),  плакат Політичного управління КВО з фотографічним зображенням Л.І.
Пашкової  і  заміткою про неї  (не раніше 1956).  Листи,  вітання,  запрошення військових
частин,  Харківських  міськкому  КП  України,  міськвиконкому  та  педінституту  ім.
Сковороди, спортивних та інших організацій, надіслані Л.І. Пашковій (1946–1971). Фото:
знімки Л.І.  Пашкової  індивідуальні  та групові (з майстрами спорту,  подругами,  під час
змагань та ін.), (1936–1972); знімки сина Сергія (без дати), знімок генерал-лейтенанта В.Д.
Крюченкіна з дарчим написом (1972). Матеріали, зібрані          Л.І. Пашковою за різними
темами  для  своєї  роботи:  карта  бойового  шляху  військових  частин  і  з’єднань,  що
звільнювали м. Харків влітку 1943 р. (типографський відтиск, 1972).

Платонов К.І.

Ф. Р-5833, 508 од. зб., 1902–1977 рр. Опис.

Платонов  Костянтин  Іванович  (1877–1969),  доктор  медичних  наук,  психоневролог,
заслужений діяч науки УРСР, народився 18 (30) жовтня 1877 р. у м. Харків.  Після
закінчення  медичного  факультету  Харківського  університету  у  1906–1909  рр.  –
ординатор у клініці нервових та психічних хвороб Харківського університету, 1909–
1912 рр.  працює в  Петербурзі  у  нервово-психіатричній  лікарні  Військово-медичної
академії  під  керівництвом  В.М.  Бехтерєва.  В  1911  р.  захистив  дисертацію  про
виховання рефлексів. З 1912 р. до 1918 р. – асистент кафедри нервових захворювань
Харківського  жіночого  медичного  інституту,  де  розпочалася  його  педагогічна
діяльність.  Одночасно працював ординатором,  а  з 1916 р.  до 1919 р.  – директором
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приватної лікарні. В 1919–1928 рр. працював на медичному факультеті Харківського
університету  (з  1921  р.  –  медичній  інститут),  потім  –  у  Харківській  залізничній
психоневрологічній лікарні.  Засновник Харківської  школи психотерапевтів.  Основні
праці  присвячені  питанням  психотерапії:  монографія  “Слово  як  фізіологічний  і
лікувальний  фактор”  (1957)  перекладена  на  десятки  іноземних  мов.  Нагороджений
орденом Леніна, медаллю “За перемогу над Німеччиною у 1941–1945 рр.”. У 1957 р.
йому присвоєно почесне  звання  “Заслужений  діяч  науки  УРСР”.  Велику  наукову  і
педагогічну діяльність К.І. Платонов поєднував із суспільною роботою – був у 1932–
1939 рр. депутатом Червонозаводської райради депутатів трудящих м. Харків.

Особисті документи К.І. Платонова: диплом лікаря з відзнакою (копія 1904), формулярний
список (копія, 1908), диплом доктора медицини (копія, 1912), трудова книжка (1939–1964),
диплом  про  присвоєння  звання  “Заслужений  діяч  науки  УРСР”  (1957),  профспілковий
квиток (1960), членський квиток Харківського обласного наукового медичного товариства
(1962)  та  ін.  Документи  службової,  наукової,  творчої,  педагогічної  та  громадської
діяльності К.І. Платонова: наукові праці, статті, витяги з газет, тексти доповідей і лекцій,
повідомлення  та  інше,  про  роль  психотерапії  при  лікуванні  клептоманії,  туберкульозу
(1910-1959); про використання психотерапії  в хірургії,  акушерстві  та гінекології  (1925–
1956)  та  з  інших  різних  питань  медицини  (1926–1962);.   витяги  з  протоколів  засідань
правління Харківського медичного інституту (1928–1944), звіт про діяльність відділення
неврозів психоневрологічного диспансеру (1950). Матеріали про К.І. Платонова: біографія,
складена  сином  –  К.К.  Платоновим  (1977),  рецензії  проф.  Шмундака  на  праці  К.І.
Платонова; відгуки вчених на монографію “Слово, як фізіологічний і лікувальний фактор”
(1930–1958);  спогади А.Н. Мацкевича і  комсомольців  м.  Миргород про вченого (1950);
вірш І. Жукова “Слова” та елегія Л. Кірбитьєва, присвячені К.І. Платонову (без дати); лист
О.К. Платонової та К.К. Платонова професору В.Є. Рожнову та О.Т. Філатову про видання
збірника, присвяченого відзначенню 100-річчя з дня народження К.І. Платонова (1974) та
ін.  Матеріали,  зібрані  К.І.  Платоновим  за  різними  темами  для  своєї  роботи:  витяги  з
наукових  праць,  дисертацій,  дипломних  робіт  (1900–1958),  статті  (1907–1959),  медичні
журнали (1907–1947), протоколи досліджень (1926), описи хвороб та методи їх лікування
(1929-1964), протоколи засідань ініціативної групи лікарів щодо організації гінекологічної
секції  наукової  асоціації  при Харківському губвідділі  профспілки “Медсантруд”,  анкети
членів  секції,  положення  про  зазначену  асоціацію  (1924–1926).  Книги  К.І.  Платонова
“Опыт экспериментально-психологического исследования способности сосредоточения в
старческом  возрасте”  (Спб.,  1911)  і  “Слово  как  физиологический  и  лечебный  фактор”
(глави  XII–XV,  вид.  I,  1930),  матеріали  до вид.  II та  вид.  III;  верстання  з  авторською
правкою, книга з авторськими помітками (1954, 1957, 1960); список літератури з проблеми
використання  гіпнозу  для  обезболювання  пологів  (без  дати)  та  ін.  Журнальні  статті,
машинописні  тексти  статей  з  дарчими написами  К.І.  Платонову  від  вчених  –  медиків,
співробітників  хірургічної  клініки  Харківського  медичного  інституту  та  інших  авторів
(1926–1952). Листи К.І.  Платонова вченим-медикам,  лікарям,  психотерапевтам,  міністру
вищої освіти Кафтанову, директору Інституту психотерапії Міністерства охорони здоров’я
СРСР  Д.Д.  Федотову  та  іншим  особам.  Листи,  вітальні  листівки,  телеграми  до  К.І.
Платонова від різних установ і організацій, колишніх пацієнтів з подякою, вчених-медиків,
лікарів,  психотерапевтів  та  інших осіб.  Фото:  знімки К.І.  Платонова разом з колегами-
лікарями, вченими; серед пацієнтів, разом з учасниками психотерапевтичних конференцій.
Фото учасників 1-го з’їзду психіатрів у 1877 р.
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Попов І.С.

Ф. Р-6089, 52 од. зб., 1925–1972 рр. Опис.

Попов  Іван  Степанович  (1891–1972),  професор,  доктор  медичних  наук,  завідувач
кафедри дермато-венерології Харківського медичного інституту. Народився 24 серпня
(6 вересня)  1891 р.  Після закінчення у 1914 р.  медичного факультету Харківського
університету протягом 10 років працював сільськім лікарем. З 1924 р. – ординатор,
потім  старший  науковий  співробітник,  завідуючий  дерматологічним  відділенням
Харківського  дермато-венерологічного  інституту.  І.С.  Попов організував  в  інституті
мікологічне відділення, лабораторну діагностику, сформував експедиції для боротьби з
дерматомікозами,  створив  великий  музей  патогенних  грибів.  Викладацькою
діяльністю І.С. Попов займався з 1928 р., спочатку на посаді асистента, потім доцента
Харківського  інституту  вдосконалення  лікарів,  а  з  1934  р.  завідував  кафедрою
дермато-венерології Харківського медичного інституту. У 1939 р. І.С. Попов захистив
докторську  дисертацію  на  тему:  “Матеріали  до  етіології,  патогенезу  та  клініки
епідермофітії”. Йому належить близько 1000 наукових праць з різних питань клінічної
та лабораторної дермато-венерології  та мікології.  У 1971 р. І.С. Попов був обраний
почесним  членом  Ленінградського  наукового  товариства  дермато-венерологів
ім. В.М. Тарнавського.

Документи  до  біографії  І.С.  Попова:  характеристика  (укладач  невідомий,  без  дати),
некролог  у  журналі  “Вестник  дерматологии”  (1972).  Документи  службової,  наукової,
творчої,  педагогічної  діяльності:  статті,  доповіді,  лекції  І.С.  Попова,  присвячені
проблемам  шкірно-венеричних  захворювань  (1925–1965),  його  рецензії  на  підручник
Л.М. Фандєєва “Шкірно-венеричні захворювання” (1954) та на дисертації різних фахівців
(1965),  глави  до  підручника  “Шкірно-венеричні  захворювання”  (рукопис,  без  дати).
Список  наукових  праць  І.С.  Попова  (1960–1966).  Документи  громадської  діяльності
І.С. Попова: тези доповіді “Работа молодого врача на селе в 1919–1924 гг.” (1951), стаття
“История  кафедры дермато-венерологии Харьковского  медицинского  института”  (1952),
текст лекції “Нравственность или мораль” (без дати). Дарчі написи І.С. Попова академіку
О.І. Опаріну та невстановленій особі на титульних аркушах своїх наукових праць (тексти
французькою  мовою;  1969,  1971).  Документи,  зібрані  Поповим І.С.  для  своєї  наукової
діяльності:  конспекти  наукових  праць  різних  авторів  з  питань  захворювань  шкіри
(рукопис,  без  дати).  Листи  до  І.С.  Попова:  від  адміністрації  Українського  науково-
дослідного шкірно-венеричного інституту з питання опублікування фотознімків  хворих,
зроблені ним у період з 1925 р. до 1934 р. (1958) та від колишньої пацієнтки з подякою за
успішне  лікування  (1971).  Документи  інших  осіб:  автореферат  дисертації  Суховні  Ф.І.
“Роль щитовидної та деяких інших ендокринних залоз у центрально-нервових виливах на
трофіку шкіри” (1965). Фото: знімки С.І. Попова разом з групою лікарів кафедри дермато-
венерології Харківського медичного інституту (1960, 1968).

Рудько В.П.

Ф. Р-6233, 104 од. зб., 1961–1986 рр. Опис.

Рудько Володимир Петрович (1928–1996), краєзнавець, народився 2 листопада 1928 р.
в  с.  Мала  Перещепина  Ново-Санжарського  району  Полтавської  області  в  родині
партійного  робітника.  Закінчив  Харківське  гвардійське  танкове  училище.  Проходив
службу у Прикарпатському військовому окрузі. З 1956 р. до 1963 р. служив у групі
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радянських  військ  у  Німеччині.  Проходив  військову  службу  на  посадах:  командир
танкового взводу, роти, начальник штабу танкового батальйону, офіцер оперативного
відділу.  Член  КПРС  с  1961  р.  В  1969  р.  закінчив  заочно  німецьке  відділення
факультету іноземних мов Харківського державного університету. Після звільнення із
Збройних  Сил  СРСР  в  1974  р.  працював  у  Харківській  обласній  організації
Українського  товариства  охорони  пам’ятників  історії  та  культури  методистом.  Був
членом бюро військово-історичної секції військово-наукового товариства при Будинку
офіцерів, членом Республіканської секції історії авіації та космонавтики Радянського
національного об’єднання істориків природознавства та техніки, членом ради музею
П.П. Шмідта в Очакові, членом ради музею історії Харківського комсомолу. Проводив
велику дослідницьку роботу з історії рідного краю, історії зародження і становлення
вітчизняної авіації, революційного руху в російський армії та флоті.
Брав участь в роботі по збиранню матеріалу для тому “Харківська область” з “Історії
міст  і  сіл  Української  РСР”  (К;  1976),  посібника  для  народних  університетів  по
пропаганді  пам’ятників  “Безцінні  скарбниці  народу”  (К;  1984),  збірника “В пам'яті
народній” (К; 1985), тому “Харківська область” Зводу пам'ятників історії та культури
народів СРСР.
В.П.  Рудько  – автор ряду путівників,  методичних  розробок  у допомогу  лекторам і
екскурсоводам, більше 100 статей у газетах та журналах.

Автобіографія  (1985),  посвідчення  про  нагородження  В.П.  Рудька  медаллю  Артура
Беккера (1961), особисті документи. Статті та нариси В.П. Рудька про видатних людей –
харків'ян, про революційний рух, подвиги радянських воїнів, партизан та підпільників у
боях  з  фашистськими  загарбниками  на  території  Харківщини,  про  увічнення  пам’яті
земляків  (1978–1986);  історична  довідка  “Лев  Макарович  Мацієвич”  (1984);  методичні
рекомендації лекторам та екскурсоводам (1977–1984), путівник В.П. Рудька “І мертві ми
будемо жити”  (1983);  рецензії  та  відгуки В.П.  Рудька на  статті  та  методичні  розробки
інших  авторів  (1975–1982).  Програми  науково-практичних  конференцій  Харківської
обласної організації Українського товариства охорони пам’ятників історії та культури за
участю  В.П.  Рудько  (1982–1985).  Фотографії  В.П.  Рудька  в  різні  роки  життя,  серед
делегатів  звітно-виборчих  конференцій  Харківської  обласної  організації  Українського
товариства  охорони  пам’ятників  історії  та  культури  (1979,  1981,  1984);  фотографії
маршала  І.С.  Конєва  (1968),  двічі  Героя  Радянського  Союзу  Ф.Ф.  Федорова,  Героїв
Радянського Союзу, які мешкають у м. Харків; фотографії пам’ятників історії, культури та
архітектури  на  Харківщині  (1974–1985).  Альбоми  фотографій  пам’ятників  історії,
культури та  архітектури Ізюмщини (1971) та  Вовчанського району (1977).  Посвідчення
пілота-авіатора, видане Л.М. Мацієвичу комісією спортивної аеронавтики (1910).

Сарана О.Л.

Ф. Р-6041, 133 од. зб., 1942, 1957–1973 рр. Опис.

Сарана  Олександр  Леонтійович  (1903–1975),  відомий  краєзнавець,  колекціонер,
народився                 8 (22) червня 1903 р. у с. Панютине, тепер Лозівського району
Харківської  області.  З 1920 р.  до 1923 р.  працював у Панютинському паровозному
депо експедитором і помічником слюсаря. З 1923 р. до 1925 р. навчався на робітфаку
Харківського інституту народної освіти, після закінчення у 1929 р. ХІНО працював
завідувачем навчальної частиною шкіл ФЗН вагонобудівного заводу (ст. Крюків,  м.
Кременчук) та паровозного депо ст. Основа (м. Харків). З грудня 1933 р. до початку
війни  працював  у  політвідділі  Основ’янского  відділення  Південної  залізниці
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пропагандистом, заступником начальника політвідділу. З жовтня 1941 р. – заступник
начальника  політвідділу  опергрупи  Південної  залізниці,  з  вересня  1942  р.  –
Іжемського відділення Північно-Печорської залізниці;  у 1943 р. – лютому 1946 р. –
інструктор транспортного відділу Сиктивкарського обкому ВКП(б) Комі АРСР, потім –
завідувач відділу пропаганди та агітації,  а з квітня 1948 р. – штатний пропагандист
Кагановичського райкому КП(б)У м. Харків.

Біографічні  матеріали:  пам’ятна  адреса  колективу  Харківської  державної  бібліотеки  ім.
В.Г.  Короленка  О.Л.  Сарані  до  святкування  70-річчя  з  дня його народження  і  50-річчя
творчої  діяльності  (1973),  подяка  Московського  клубу  аматорів  мініатюрних  книжок
О.Л. Сарані за пропаганду таких книжок серед бібліофілів та пам’ятна грамота правління
Харківської  міської  організації  товариства  “Знання”  за  активну  участь  в  роботі  клубу
любителів книги (1975), екслібриси О.Л. Сарани (без дати). Статті О.Л. Сарани з історії м.
Харків:  про видатних  діячів  науки,  мистецтва  і  культури та  з  інших питань  рукописи,
машинопис,  вирізки  з  газет  (1958–1967).  О.Л.  Листи  Сарани  різним  установам,
організаціям та окремим особам: звернення у Харківський міськвиконком про увічнення
пам’яті  Героя  Радянського  Союзу  Д.М.  Карбишева  (1970),  в  управління  культури
Харківського  облвиконкому  про  відзначення  125-річчя  від  дня  народження
М.Л.  Кропивницького  і  П.І.  Чайковського  (1965),  лист  німецькому  співакові  і
революціонеру Ернсту Бушу (1967), угорському колекціонерові і видавцеві мініатюрних
книжок Янку Дьюму (без дати) та ін. О.Л. Листи Сарані від різних установ, організацій
музеїв та окремих осіб: лист Московського державного центрального театрального музею
ім.  Бахрушина  з  біографічними  відомостями  і  копією фотознімка  акторки  Є.  Кадміної
(1961), лист Державного центрального музею музикальної культури ім. Глінки про зв’язки
композитора  С.В.  Рахманінова  з  діячами  культури  м.  Харків,  листи  від  різних
кореспондентів з відомостями про дядька Лесі Українки - О.П. Драгоманова (1972), лист
льотчика-космонавта  Ю.О. Гагаріна  з  подякою за  подарунок – “Заповіт”  Т.Г.  Шевченка
(1962);  листи  від  родичів  видатних  особистостей:  племінника  П.І.  Чайковського  –
Ю.Л.  Давидова,  доньки  Ф.І.  Шаляпіна  –  І.Ф.  Шаляпіної,  доньки  Д.М.  Карбишева  –
Є.Д. Карбишевої, сина І. Франка – Т.І. Франко та ін. (1962–1972), листи відомих акторів,
композиторів,  художників  і  письменників:  народного  артиста  СРСР  О.І.  Сердюка,
німецького співака і революціонера Ернста Буша (німецькою мовою), композитора          Д.
Шостаковича,  художника  Страхова  та  ін.  (1957–1972).  Дарчі  написи  О.Л.  Сарані:  на
титульному  аркуші  книги  Ю.  Збанацького  “Любовь”  (1957),  П.  Майбороди  на  нотах
(1962), А. Хачатуряна на книзі “Арам Хачатурян” (1963) та ін. Матеріали, зібрані Сараною
О.Л. для своєї роботи за різними темами: текст і ноти “Інтернаціоналу” (видання 1919 р. і
1920), листи українського письменника І. Франка професору Харківського університету
М.Ф.  Сумцову  (копії;  1900,  1906),  плани  м.  Харків  Харківщини  (копії,  друковані
екземпляри;  1900–1924),  статті  різних  авторів  про  видатних  особистостей,  видання
мініатюрних книжок (машинопис, вирізки з газет; 1967–1973), резолюції Л.І. Брежнєва на
відношенні Українського видавництва при ЦК КП(б)У (1942). Фото: знімки О.Л. Сарани
індивідуальні  та  групові,  знімки  льотчиків-космонавтів  Ю.  Гагаріна,  П.  Беляєва,
О. Леонова, А. Ніколаєва, Г. Биковского та ін., акторів С. Мартінсона, Є. Полевіцької та ін.,
співака Е. Буша, французького вченого–фізика Поля Ланжевена, письменника, політичного
діяча  Юліуса  Фучика,  композитора  О.І.  Кос-Анатольського,  альбоми  з  фотознімками
видатних особистостей Ф.І. Шаляпіна, Комісаржевської та ін., (копії поч. XX ст.).
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Синцов Д.М.

Ф. Р-6040, 144 од. зб., 1879–1945 рр. Опис.

Синцов Дмитро Матвійович (1867–1946), математик, академік АН УРСР, заслужений
діяч науки УРСР, народився 9(21) листопада 1867 г. у м. Вятка (пізніше м. Кіров), у
1890  р.  закінчив  Казанський  університет,  у  1899–1903  рр.  –  професор  Вищого
гірничого  училища  в  м.  Катеринослав  (тепер  м.  Дніпропетровськ),  з  1903  р.  –
професор  Харківського  університету,  де  очолював  науково-дослідну  кафедру
геометрії,  з 1924 р.  –  кафедру геометрії  Українського науково-дослідного інституту
математики,  з  1944  р.  –  директор  Українського  науково-дослідного  інституту
математики і механіки Харківського університету. З 1906 р. Д.М. Синцов очолював
Харківське  математичне  товариство;  у  1938 р.  обирався  депутатом Верховної  Ради
УРСР I скликання, а а 1939 – депутатом Харківської міської ради депутатів трудящих;
нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.
Д.М. Синцов – академік АН УРСР (з 1939) заслужений діяч науки УРСР (з 1935), його
основні  наукові  праці  стосуються  геометричної  теорії  диференціальних  рівнянь,
неголономної  диференціальної  геометрії;  займався  також  питаннями  викладання
математики в середній та вищій школах.

Особисті  документи:  особистий аркуш Д.М. Синцова з обліку кадрів  (без дати),  картка
кандидата  на  Сталінську  премію  (1942),  авторський  договір  з  Державним  науково-
технічним  видавництвом  про  видання  рукопису  “Курс  интегрирования  и
дифференцирования уравнений” (1938), посвідчення про відрядження на Всесоюзний з’їзд
фізиків у м. Ленінград (1924), запрошення ювілейного комітету щодо відзначення 45-річчя
наукової  та  педагогічної  діяльності  академіка,  доктора  зоології  Никольського  (1926).
Документи наукової діяльності Д.М. Синцова: статті, монографії з проблем геометричної
теорії  диференційних  рівнянь,  неголономної  диференційної  геометрії  (рукописи,
машинопис з авторською правкою; значна частина без дати; 1905–1938), про викладання
аналітичної  геометрії  в  середній  школі  (1913);  загальні  зошити  з  науковими  записами
(1903–1936), відгуки, рецензії на наукові праці П.М. Гінзбурга, В.П. Подшивкіна,         В.А.
Шехтера  та  інших  вчених  (1901–1942),  переклад  “Геометрії”  Рено  Декарта,  зроблений
Д.М. Синцовим (машинопис,  1918); рукописи праць вчених – математиків  із  замітками
Д.М. Синцова (“Вывод некоторых асимптотических разложений Кошлякова Н. (без дати),
«О переодических непрерывных дробях Граве Д.» (1915) та ін.;  списки наукових робіт
академіка Д.М. Синцова (без дати). Документи службової і громадської діяльності Д.М.
Синцова:  плани  і  звіти  про  роботу  кафедри  геометрії  ХДУ  (1935–1936),  протоколи
засідань  цієї  кафедри (1932–1940),  протоколи засідань  комісії  допомоги середній школі
при  інституті  математики  (1942)  та  протоколи  засідань  кваліфікаційної  комісії
математичних наук ХДУ (1945) під головуванням Д.М. Синцова, записи про депутатську
діяльність Синцова Д.М. (1938–1939, 1942–1945). Документи про   Д.М. Синцова: замітки
в  газеті  “За  більшовицькі  кадри”  (1937),  замітка  невідомого  автора  про  громадську
діяльність  Д.М.  Синцова  (без  дати).  Листи  Д.М.  Синцова:  до  редактора  видавництва
“Радянська школа” С.М. Левинтовича (1941), профспілці викладачів ВНЗів (без дати) та
невідомим  адресатам  (1945).  Листи  Д.М.  Синцову  від  редакції  Берлінського
математичного журналу (1938),  Чембарського міського громадського управління (1910),
академіка АН УРСР Н.І. Ахієзера (1944–1945), німецького математика Караді (1906, 1908),
вчителя А. Граффа (1944) та інших осіб (1910–1945). Документи, зібрані  Д.М. Синцовим
для своєї роботи: статут (друковане видання, 1879) і протоколи засідань (рукопис, 1892–
1893)  Харківського  математичного  товариства,  правила  и  програми  іспитів  у  фізико-
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математичній  комісії  по відділенню математичних  наук  (друковані  видання,  Спб,  1888,
1904),  списки  студентів  ХІНО (копії,  1927–1930),  стенограма  наукової  ювілейної  сесії,
присвяченої  відзначенню  135-річчя  ХДУ  ім.  О.М.  Горького  (машинопис,  1940);  книга
“Академія наук УРСР. 1919–1944 рр.” О.В. Палладіна (1944) та брошури різних авторів
(1905,  1935,  1936,  1945).  Фото:  знімок  Д.М.  Синцова  (датовано  не  пізніше  1945).
Документи А.Ф. Васильєвої-Синцової: зошити для запису результатів з кількісного аналізу
та  проведення  хімічних  досліджень  (1905–1906,  1910)  та  стаття  “Превращение
светочувствительной  вольфрамовой кислоты в несветочувствительное  соединение”  (без
дати).

Сказбуш М.Й.

Ф.Р-6505, 140 од. зб., 1916 – 1989 рр. Описи.

Сказбуш  Микола  Йосипович  (справжнє  прізвище  -  Акулов  )  (1903  –  1989  ),
радянський  письменник,  народився  в  Харкові  17  (30)  листопада  1903  р.,  в  сім’ї
інженера. Навчався у Харківському інституті народної освіти ім О. Потебні.
Друкуватись  починає  з  1922  р.,  коли  в  газеті  “Харьковский  пролетарий”  було
надруковане його перше оповідання .
В роки війни він бере участь у виданні книжок для фронту. Після звільнення Харкова і
до кінця своїх днів майже 50 років М.Й. Сказбуш живе у цьому місті. Помер 25 травня
1989 р.

Рукописи  та  типографські  видання  творів  письменника  “Жива  абетка”  (1931),  ‘Поле
життя”(1947),  “Чудовий  краєвид”(1929),  Повість  про  “Петра  Рубанта”  (1934)  ,  ‘Наказ
командарма”, “Чапліїха” (1945), “Вчитель” (1951), “Сонечко” (1951) та інші. Листи  М.Й.
Сказбуша редакторам  “Литературной газеты”, видавництва “Прапор”, журналу “Радуга”
та  ін.  з  пропозиціями  опублікувати  його  твори.  Листи  на  адресу  М.Й.  Сказбуша  від
літературних та громадських діячів, читачів, родичів та знайомих з привітаннями з нагоди
ювілеїв, з проханнями про передачу до музеїв своїх книг, з пропозиціями щодо підписання
творчих договорів з редакціями видавництва та ін. Рецензії на твори письменника , статті в
газетах та журналах про М.Й. Сказбуша та його творчість. Фотографії М.Й. Сказбуша з
членами родини, спілки письменників України, Літературного фонду, із знайомими та ін.
(1950 – 1983). У фонді є малюнки, виконані дочкою письменника Г.М. Бирюковою (1951 –
1980),  а  також  рукопис  віршів  дружини  письменника  –  М.І.  Акулової  “  Коктебельські
акварелі”(1989).  

   
Соловйов М.М.

Ф. Р-6175, 224 од. зб., 1873–1980 рр. Описи.

Соловйов Михайло Миколайович (1886–1980),  український радянський епідеміолог,
член Академії Медичних наук СРСР, заслужений діяч науки УРСР, доктор медичних
наук, професор, народився   17 (29) травня 1886 р. в м. Єлець Орловської  губернії
(тепер  Липецька  область).  Після  закінчення  у     1911  р.  медичного  факультету
Московського університету працював в Єлецькій міській земській лікарні на посаді
завідуючого  інфекційного  відділення.  Під  час  Першої  світової  війни –  на   фронті;
після демобілізації у 1918 р. працював на Одеській дезинфекційній станції лікарем-
епідеміологом, одночасно обіймав посаду асистента кафедри епідеміології Одеського
медичного інституту.
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У 1925–1931 рр. М.М. Соловйов працює у Інституті мікробіології та епідеміології в
Харкові,  з      1930 р.  він  – професор  Харківського  медичного інституту.  Під час
Великої  Вітчизняної  війни      М.М.  Соловйов  проводив  консультації  в  Південно-
Уральському військовому госпіталі  з питань епідеміології,  за що був нагороджений
грамотами і  медалями.  У 1945 р.  його обрано дійсним членом Академії  Медичних
наук СРСР, а в 1946 р. – присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки УРСР. У
1953 р. Н.М. Соловйов нагороджений орденом Леніна. До 1969 р. очолював кафедру
епідеміології при Харківському медичному інституті, яку організував у 1930 р.

Особисті  документи:  балова  книжка  учня  7-го  класу  Єлецької  гімназії  М.М.  Соловйова
(1902–1903). Атестат і посвідчення про закінчення повного курсу Єлецької гімназії (1904),
свідоцтво  про  закінчення  медичного  факультету  Московського  університету  (1912),
посвідчення про призначення земським лікарем Єлецького повіту Орловської губернії (1916),
трудова книжка (1939–1969), автобіографія (1949), свідоцтво про обрання дійсним членом
АМН  СРСР  (1945),  грамота  Президії  Верховної  Ради  УРСР  про  присвоєння  звання
заслуженого діяча наук УРСР (1947), диплом про надання вченого ступеня доктора медичних
наук та про присвоєння звання професора (1949), посвідчення члена Харківського наукового
медичного товариства (1962), дипломи про обрання почесним членом Казахського (1972) і
Всесоюзного (1978) наукових товариств епідеміологів, вітальні адреси та грамоти з нагоди
відзначення дня народження і видатних дат діяльності М.М. Соловйова (1943–1976) та ін.
Документи  службової,  наукової,  творчої,  педагогічної  та  громадської  діяльності  М.М.
Соловйова:  рукописи  спогадів  про  Д.К.  Заболотного  (1930)  і  статті  про  одного  з
основоположників  інфекційної  патології  В.К.  Високовича  (без  дати);  машинопис,  з
авторською  правкою,  розділів  підручника  з  епідеміології  для  студентів  і  лікарів  (1936)  і
стенограми лекцій (1956); автореферати про суть епідемії (1955); лабораторна книга наукових
досліджень (без дати), списки наукових робіт        М.М. Соловйова за 1911-1971; рецензії і
відгуки М.М. Соловйова на докторські дисертації з питань епідеміології (1959-1970); плани і
звіти  науково-дослідної  роботи  кафедри  епідеміології  Харківського  медичного  інституту
(1945–1973),  машинопис  редакційних  робіт  М.М.  Соловйова  до  наукових  праць  різних
авторів (1952–1959); стаття                 М.М. Соловйова “На страже мира” в газеті “Красное
знамя”  від  2  жовтня  1949  р.  та  ін.  Документи  про  М.М.  Соловйова:  відозви  та  рецензії
вчених-медиків на наукові праці М.М. Соловйова (1922, 1944). Документи, що зібрані М.М.
Соловйовим за  різними  темами  для  своєї  роботи:  протоколи  засідань  президії  Правління
Всесоюзного  товариства  мікробіологів,  епідеміологів  та  інфекціоністів  ім.  І.І.  Мечнікова
(копії,  1954),  програма  з  епідеміології  для  студентів  медичних  інститутів  (1956),  схеми й
відомості про хід заразних захворювань (без дати), схематична картка Чкаловської області (з
помітками  М.М.  Соловйова,  склограф,  1939)  та  ін.  Фото:  індивідуальні  знімки  М.М.
Соловйова (1910, 1915 та без дати) та в групі: серед співробітників Єлецької земської лікарні
(1910), на фронті (1915), з учасниками наукових конференцій (1929, 1947, 1949–1968), під час
евакуації  до м.  Чкалов (1943–1944),  серед  викладачів  і  студентів  Харківського  медичного
інституту  (1947,  1949,  1963).  Документи  батька  М.М.  Соловйова  –  М.А.  Соловйова
(засвідчені  копії  свідоцтв  про  виховання  у  чоловічому  будинку  опікування  і  закінчення
гімназії (без дати)) та щеплення віспи у 1873 р. (1931).

Сосункевич Т.А.

Ф. Р-3002, 5 од. зб., 1903–1941 рр. Опис.

Сосункевич  Тимофій  Андрійович  (1890–дата  смерті  невідома),  технік-механік,
народився   9  (22)  січня  1890  р.  Закінчив  2  курси  Московського  Другого  Вищого
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технічного училища, електромеханічний факультет. Трудову діяльність почав з 1903 р.
в Управлінні Південно-Західної залізниці в м. Киів  розсильним. Працював у Головних
залізничних  майстернях  практикантом  слюсаря  і  токаря,  в  19-му  Корпусному
авіаційному  загоні  механіком,  в  1917–1918  рр.  –  на  Верхньо-Турінському  заводі.
З 1918 р. до 1925 р. працював у м. Глазов в різних установах техніком-механіком. З
1928 р.    Т.А. Сосункевич жив і працював в м. Харків: спочатку завідувачем фабрикою
Акціонерного  Товариства  “Наочні  приладдя”,  потім  на  фабриці  штучних  зубів
Всеукраїнського  Аптекоуправління  механіком,  в  науково-дослідній  лабораторії  з
протезної  стоматології  техноруком,  консультантом.   1933  р.  став  аспірантом
Українського  науково-дослідного  інституту  Промтранспорту.  Подальша  доля
Сосункевича невідома.

Особисті  документи:  трудовий  список  Т.А.  Сосункевича  (1903–1933),  посвідчення  про
перебування на лікуванні у Всеукраїнській психоневрологічній академії (м. Харків, 1937),
профспілковий  квиток  члена  Харківського  райпрофкому  Південної  залізниці  (1939).
Документи  службової  і  науково-винахідницької  діяльності:  інструкції  до  виготовлення
пальників для карбідних ліхтарів, креслення та фотографії різних машин і пристроїв, що
розроблені Т.А. Сосункевичем, а також листування Харківського та Ворошиловградського
емалювальних  заводів  з  Т.А.  Сосункевичем  щодо  виробництва  емальованих  виробів
(1934–1941). Фото: знімки Т.А. Сосункевича індивідуальні та в групові (серед родичів, на
фронтах Першої світової війни, на фоні літальних апаратів, знімки невстановлених осіб
(1903–1916, 1919 – тридцяті роки XX ст.).

Тамарова Н.В.

Ф. Р-5801, 24 од. зб., 1924–1972 рр. Опис.

Тамарова  Ніна  Василівна  (1900–1983),  народна  артистка  УРСР,  народилась  3  (16)
листопада 1900 р. у м. Новочеркаську (нині Ростовської області). Сценічну діяльність
почала  у  Новочеркаському  міському  театрі  у  1920  р.,  потім  працювала  у  театрах
Ростова, Краснодара, Вітебська, Казані, Ставрополя, Орджонікідзе, Калініна, Курська.
З 1939 р. до 1983 р. Н.Б. Тамарова – артистка Харківського російського драматичного
театру  ім. О.С. Пушкіна. У роки Великої Вітчизняної війни перебувала з театром в
евакуації  на  Далекому  Сході,  проводила  роботу  щодо  культурного  шефства  у
військових  частинах  та  підрозділах,  за  що  нагороджена  почесними  грамотами
Військової  Ради  Далекосхідного  фронту  і  політуправління  Тихоокеанського  флоту.
Після  повернення  у  1943  р.  театру  до  Харкова,  Н.В.  Тамарова  як  член  військово-
шефської  комісії  проводила  велику  організаційну  і  художню  роботу  в  частинах  і
підрозділах Харківського військового округу.
Нагороджена  орденами Трудового  Червоного Прапора  і  “Знак  Пошани”,  медалями,
почесними  грамотами,  значком  “Відмінник  культурного  шефства  над  збройними
силами СРСР”. У 1957 р. їй присвоєно звання Народна артистка УРСР.

Особисті  документи:  характеристика  Н.В.  Тамарової,  видана  адміністрацією театру  ім.
О.С. Пушкіна (без дати), пам’ятні адреси колективів театру ім. О.С. Пушкіна, харківських
заводів, педагогічної громадськості у зв’язку з відзначенням 40-річчя сценічної діяльності
Н.В. Тамарової (1963), почесні грамоти і подяки від військових частин за виступи серед
воїнів  Радянської  армії  у  роки  Великої  Вітчизняної  війни  (1944–1967)  та  від  Президії
Верховної  Ради  Азербайджанської  РСР  за  виступи  на  гастролях  у     м.  Баку  (1961);
посвідчення  про  нагородження  медаллю  “За  Перемогу  над  Німеччиною  у  Великій
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Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” (1946). Документи творчої діяльності     Тамарової Н.В.:
статті в газетах і журналах про її творчість (1939–1972), програми та афіша спектаклів з її
участю (1937–1938, 1955). Фото: знімки Н.В. Тамарової в різні роки життя (1967-1969),
знімки в ролях із спектаклів,  що зіграні на сцені Харківського драматичного театру ім.
Пушкіна (1924–1969). Документи актора Г.А. Ротальського: почесна грамота Воєнної Ради
Далекосхідного фронту за участь у спектаклях у роки Великої Вітчизняної війни (1944),
фотознімки у різні роки життя (1941–1946) та у ролях з різних спектаклів (1946–1960).

Юр’єв В.Я.

Ф. Р-5971, 24 од. зб., 1937–1962 рр. Описи.

Юр’єв Василь Якович (1879–1962) український селекціонер-рослинник, академік АН
УРСР (з  1945),  заслужений  діяч  науки  УРСР  (з  1949),  двічі  Герой  Соціалістичної
Праці,  народився 20 лютого     1879 р. в селі  Іванівська Вірга Нижньоломівського
повіту  Пензенської  губернії.  У  1905  р.  закінчив  Новоолександрівський  інститут
сільського господарства (пізніше Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В.
Докучаєва). У 1909–1956 рр. працював на Харківській селекційній станції (з 1944 р. –
директор),  одночасно  з  1937  р.  –  професор  Харківського  сільськогосподарського
інституту. У 1946–1956 рр. – директор Інституту генетики й селекції        АН УРСР, з
1956  р.  і  до  кінця  життя  –  директор  Українського  науково-дослідного  інституту
рослинництва, селекції і генетики.
В.Я.  Юр’єв  –  один  з  основоположників  вітчизняної  селекції  і  насінництва
сільськогосподарських культур,  автор багатьох високопродуктивних сортів  озимих і
ярих культур.  Нагороджений    5  орденами  Леніна,  іншими орденами  і  медалями,
отримав Державну премію СРСР (1947).

Особисті документи: особиста справа В.Я. Юр’єва (1937–1962), автобіографії (1944, 1949,
1956,  1962),  Указ  Президії  Верховної  Ради  СРСР  про  присвоєння  звання  Героя
Соціалістичної Праці (друкарський відбиток) (1954), наказ про призначення директором
Інституту генетики і  селекції  АН УРСР (друкарський відбиток,  1949), вітальні  грамоти
(1959). Документи службової, наукової і громадської діяльності: заява    В.Я. Юр’єва про
переведення  своєї  премії  для  преміювання  робітників  Харківської  селекційної  станції
(1955); відгуки на статті вчених-селекціонерів (1960–1961), рецензія на видання журналу
“Селекція і насінництво” (1961); список надрукованих робіт   В.Я. Юр’єва (1962) та ін.
Листи  В.Я.  Юр’єва  до  відділу  друку  ЦК  КПРС,  відділення  землеробства  Української
академії  сільськогосподарських  наук  та  Міністерства  сільського  господарства  УРСР
(1961).  Листи  В.Я.  Юр’єву  від  Головного  управління  сільськогосподарських  наук
Міністерства  сільського  господарства  СРСР,  віце-президента  Української  академії
сільськогосподарських  наук  І.Ф.  Буданова  та  Технічної  Ради  Міністерства  сільського
господарства РРФСР (1955–1961). Фото: знімок В.Я. Юр’єва (без дати).
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ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1941 – 1943 рр.
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Частина IV ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ПЕРІОДУ 
ТИМЧАСОВОЇ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
1941–1943 рр.

 Районні управи

 Міські управи та районні управи в м. Харків 

 Сільські управи

 Земельні управи

 Господарські комендатури та інші органи німецького господарювання

 Поліцейські управління

 Нотаріальні контори

 Банки та їх відділення. Фінансові установи

 Біржі праці

 Промислові підприємства

 Комунальні підприємства м. Харків

 Будівельні організації

 Кафе-їдальня “Золотий півень“, м. Харків

 Торгові, пайові товариства м. Харків

 Кооперативні споживчі товариства

 Виробничі артілі

 Державні маєтки 

 Комбінати, контори,  пункти заготівлі худоби, зерна та інших сільськогосподарських
продуктів

 Общинні господарства і двори

 Машино-тракторні станції

 Лісові господарства

 Установи освіти

 Дитячі садки та будинки м. Харків

 Установи культури та нацистської пропаганди

 Медичні установи

 Науково-дослідні установи



Частина IV.    ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ПЕРІОДУ 
ТИМЧАСОВОЇ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 1941–1943 рр.

Районні управи

21 фонд, 254 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги.

Діяли під час тимчасової німецько-фашистської окупації області в 1941 - 1943 рр. як
місцева допоміжна адміністрація німецького військового командування. Допомагали
окупаційній владі налагоджувати місцеве управління на селі, у стягненні податків з
населення. Здійснювали керівництво господарською діяльністю в районах.

Накази  та  розпорядження  управ  про  введення  податків,  невиконання  планів
примусового вилучення продуктів у населення і застосування репресій до осіб, які не здають
продукти,  арешт  громадян,  які  відмовились  їхати  до  Німеччини  на  роботу.  Протоколи
реєстрації  домоволодінь і заяви про повернення націоналізованих будинків.  Відомості про
медичні  установи  і  боротьбу  з  епідемічними  захворюваннями.  Списки  працівників  і
службовців  установ,  німецького  населення.  Особові  рахунки  та  списки  співробітників
районних управ, мешканців районів. Списки громадян, вивезених на роботу до Німеччини.

Барвінківська, ф.Р-3147, 22 од. зб., 1942-1943 рр. 
Близнюківська, ф.Р-3159, 9 од. зб., 1942-1943 рр.                        
Богодухівська, ф.Р-3224, 18 од. зб., 1941-1943 рр.                        
Валківська, ф.Р-3092, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Великобурлуцька, ф.Р-3039, 6 од. зб., 1942-1943 рр.                        
Вільхуватська, ф.Р-3380,  1 од. зб., 1942-1943 рр.              
Вовчанська, ф.Р-3289, 2 од. зб., 1941-1943 рр. 
Дворічанська, ф.Р-3386, 8 од. зб., 1941-1943 рр. 
Дергачівська,  ф.Р-3218, 18 од. зб. 1942-1943 рр. 
Зачепилівська, ф.Р-3103, 4 од. зб., 1942 р. 
Зміївська, ф.Р-4581, 7 од. зб., 1943 р. 
Золочівська, ф.Р-3133, 19 од. зб., 1941-1943 рр. 
Краснокутська, ф.Р-3210, 2 од. зб., 1943 р. 
Куп’янська, ф.Р-3349, 37 од. зб., 1942-1943 рр. 
Липецька, ф.Р-3217, 20 од. зб., 1942-1943 рр. 
Лозівська, ф.Р-3180, 2 од. зб., 1943 р. 
Нововодолазька, ф.Р-4668, 11 од. зб., 1941-1943 рр.        
Сахновщинська, ф.Р-3325, 14 од. зб., 1941-1942 рр.          
Старовірівська, ф.Р-3165, 12 од. зб.,1942-1943 рр.       
Харківська, ф.Р-3527, 73 од. зб.,1942-1943 рр. 

Міські управи та районні управи в м. Харків

23 фонди, 5689 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги.

Створені  у  жовтні  -  листопаді  1941  р.  як  місцеві  адміністративно  -  управлінські
органи. Функції: керівництво збором податків, реєстрація актів громадянського стану,
складання  місцевого  бюджету,  фінансовий  контроль,  видача  дозволів  на  відкриття
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кооперативних,  промислових  і  приватних  підприємств,  проведення  перепису
населення, вербування населення для відправки на роботу до Німеччини.
Припинили діяльність у серпні 1943 р.  

Накази,  постанови  та  розпорядження  міських управ  про зміни  в  районуванні  міст,
поганий санітарний стан, облік працюючих жителів, видачу німецьких паспортів, примусову
трудову  повинність  населення,  про  роботу  підприємств  і  розгортання  торгівлі;  накази  з
особового складу. Відомості і доповідні записки про стан і роботу фабрик, заводів, кустарних
підприємств, їдалень, про реквізицію приміщень і речей для німецької армії, про наявність
матеріальних  цінностей  на  складах  і  базах  міста,  про  результати  реєстрації  населення,
кількість євреїв, вивезених на територію тракторного заводу в м. Харкові. Структура і штати
управ, списки співробітників, списки робітників і службовців установ і підприємств, анкети
осіб, вивезених до Німеччини на роботу, списки жителів, які пройшли реєстрацію в грудні
1941 р. і липні 1943 р. Списки вихованців дитячого будинку „Сокольники" (ф.Р.-2982, оп. 4,
спр.  387а,  387б).  Зведення  німецько-фашистського  інформаційного  бюро  про  стан  на
фронтах. Друковані видання міських управ.

Міські управи
Богодухівська , ф.Р-3466, 3 од. зб., 1942-1943 рр.     
Вовчанська, ф.Р-3290, 1 од. зб, 1943 р.  
Дергачівська ,ф.Р-3203, 9 од. зб., 1943 р.
Золочівська, ф.Р-3136, 2  од. зб., 1943 р.  
Куп’янська, ф.Р-3348, 88 од. зб., 1942-1943 рр. 
Люботинська, ф.Р-3105, 65 од. зб., 1941-1943 рр.  
Мереф’янська, ф.Р-3316, 27 од. зб., 1941-1943 рр. 
Чугуївська, ф Р-3083, 19 од. зб., 1942-1943 рр. 
Харківська, ф.Р-2982, 2217 од. зб., 1941-1943 рр. 
Районні управи в м. Харків:
Управа 1-го району, ф.Р-3072,  276 од. зб., 1941-1943 рр.
Управа 2-го району, ф.Р-3079,  834 од. зб., 1941-1943 рр.
Управа 3-го району, ф.Р-3073,  312 од. зб., 1941-1943 рр.
Управа 4-го району, ф.Р-3068,  186 од. зб., 1941-1943 рр.
Управа 5-го району, ф.Р-3074, 175 од. зб., 1941-1943 рр.
Управа 6-го району, ф.Р-3069, 413 од. зб., 1941-1943рр.
Управа 7-го району, ф.Р-3067, 37 од. зб., 1941-1942 рр.
Управа 8-го району, ф.Р-3070, 548 од. зб., 1941-1943 рр.
Управа 9-го району, ф.Р-3064, 40 од. зб., 1942-1943 рр.
Управа 10-го району, ф.Р-3065, 15 од. зб., 1942 р.
Управа 13-го району, ф.Р-3071, 18 од. зб., 1942 р.
Управа 14-го району, ф.Р-3075, 116 од. зб., 1941-1943 рр.
Управа 16-го району, ф.Р-3066, 162 од. зб., 1941-1942 рр.
Управа 17-го району, ф.Р-2987,  126 од. зб., 1941-1943 рр.

Сільські управи

106 фондів, 723 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги.

Створені  у  грудні  1941  р.  замість  сільських  рад;  підпорядковувались  районним
управам. Здійснювали керівництво сільськими громадами.
Припинили діяльність у серпні-вересні 1943 р.
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 Накази та розпорядження управ про вилучення зерна у населення для німецької армії,
примусову мобілізацію радянських громадян до Німеччини на різні роботи, заборону торгівлі
продуктами харчування і теплими речами, структуру і штати управ, здачу зброї населенням.
Списки  співробітників  управ,  жителів  сіл,  членів  громадських  господарств,  працівників
державних  маєтків  та  осіб,  вивезених  на  примусові  роботи  до  Німеччини.  Списки
працівників ветеринарних пунктів та агропункту. Відомості про хід польових робіт, кількість
худоби,  сільськогосподарського  реманенту,  лімітів,  грабіж  селян  німецько-фашистськими
військами. Заяви громадян про виділення землі під садиби та городи. Відомості на виплату
тимчасової грошової допомоги інвалідам, сиротам та старикам.

Акимівська, Близнюківський р-н,  ф.Р-3297, 6 од. зб., 1943 р. 
Андріївська, Вовчанський р-н, ф.Р-3111, 1 од. зб., 1942-1943 рр.
Аполлонівська, Сахновщинський р-н, ф.Р-4480, 1 од. зб., 1942-1943 рр.              
Байрачанська, Богодухівський р-н, ф.Р-3337, 1 од. зб., 1943 р. 
Безмятежненська, Шевченківський р-н, ф.Р-4453, 9 од. зб., 1942-1943 рр. 
Безруківська, Дергачівський р-н, ф.Р-3204, 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
Бердянська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3229, 7 од. зб., 1943 р. 
Березівська, Золочівський р-н, ф.Р-3134, 4 од. зб., 1943 р. 
Богодарівська, Барвінківський р-н, ф.Р-3148, 5 од. зб., 1943 р. 
Болгарівська, Валківський р-н, ф.Р-3090, 9 од. зб., 1942-1943 рр. 
Борівська, Борівський р-н, ф.Р-3286, 2 од. зб., 1941-1942 рр. 
Братеницька, Богодухівський р-н, ф.Р-3482,  3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Варварівська, Вільхуватський р-н, ф.Р-3366, 5 од. зб., 1942 р. 
Великорогозянська, Золочівський р-н, ф.Р-3135, 14 од. зб., 1943 р. 
Вертіївська, Богодухівський р-н, ф.Р-3479, 4 од. зб., 1942-1943 р. 
Верхньоорільська, Олексіївський р-н, ф.Р-3050, 6 од. зб., 1943 р. 
Верхньосамарська, Близнюківський р-н, ф.Р-3677, 3 од. зб., 1943 р. 
Вільшанська, Дергачівський р-н, ф.Р-3222, 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
Вінницько-Іванівська,  Богодухівський р-н, ф.Р-3480, 7 од. зб., 1942-1943 рр.
Волосько-Балаклійська, Шевченківський р-н, ф.Р-4454, 9 од. зб., 1942-1943 рр. 
Воскресенівська, Богодухівський р-н, ф.Р-3476, 6 од. зб., 1943 р. 
Високопільська, Коломацький р-н, ф.Р-3116, 1 од. зб., 1943 р. 
Гнилицька Перша, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3225, 15 од. зб., 1942-1943 рр.         
Гнилицька Друга, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3391, 7 од. зб., 1942 р. 
Глушківська, Куп’янський р-н, ф.Р-3357, 1 од. зб., 1942-1943 рр. 
Грачівська, Вільхуватський р-н, ф.Р-3367, 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
Губарівська, Богодухівський р-н, ф.Р-3481, 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
Дмитрівська, Богодухівський р-н, ф.Р-3478, 3 од. зб., 1943 р. 
Залінійненська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3101, 5 од. зб., 1941-1943 рр. 
Захарівська, Вовчанський р-н, ф.Р-3483, 3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Івано-Шийчинська, Богодухівський р-н, ф.Р-3330, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Івашківська, Золочівський р-н, ф.Р-3131, 11 од. зб., 1941-1943 рр. 
Ізбицька, Вовчанський р-н, ф.Р-3117, 1 од. зб., 1943 р. 
Кадницька, Богодухівський р-н, ф.Р-3475, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Козачанська, Золочівський р-н, ф.Р-3146, 1 од. зб., 1943 р. 
Калинівська, Борівський р-н, ф.Р-3439, 7 од. зб., 1942-1943 рр.
Корбино-Іванівська, Богодухівський р-н, ф.Р-3473, 10 од. зб., 1942-1943 рр.               
Кленівська, Богодухівський р-н, ф.Р-3474, 18 од. зб., 1941-1943 рр. 
Ков’ягівська, Валківський р-н, ф.Р-3089, 38 од. зб., 1943 р.
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Кочетківська, Чугуївський –н, ф.Р-3536, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
Крутоярівська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3107, 3 од. зб., 1943 р. 
Куликівська, Дергачівський р-н, ф.Р-3201, 27 од. зб., 1942-1943 рр.  
Леб’язька, Зачепилівський р-н, ф.Р-3231, 7 од. зб., 1941-1943 рр. 
Лозівська, Богодухівський р-н, ф.Р-3472, 1 од. зб., 1943 р. 
Лошаківська, Вільхуватський р-н, ф.Р-3397,  4 од. зб., 1942-1943 рр. 
Маліївська, Борівський р-н, ф.Р-3443, 2 од. зб., 1942 р. 
Малинівська, Чугуївський р-н, ф.Р-3537, 2 од. зб., 1942 р. 
Малововчанська, Вільхуватський р-н, ф.Р-3302, 1 од. зб., 1942 р. 
Малоданилівська, Дергачівський р-н, ф.Р-3329, 2 од. зб., 1942 р. 
Малодубовогрядська, Сахновщинський р-н, ф.Р-3525, 1 од. зб., 1942-1943 рр.            
Малопроходівська, Липецький р-н, ф.Р-3532, 1 од. зб., 1943 р. 
Мануйлівська, Дворічанський р-н, ф.Р-3122, 5 од. зб., 1942-1943 рр. 
Мар’ївська, Олексіївський р-н, ф.Р-3051, 4 од. зб., 1943 р. 
Мар’їнська, Богодухівський р-н, ф.Р-3471, 1 од. зб.,1943 р. 
Миколаївська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3228, 15 од. зб., 1943 р. 
Михайлівська, Лозівський р-н, ф.Р-3169, 1 од. зб., 1943 р. 
Можарівська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3104, 13 од. зб., 1942-1943 рр. 
Мохначська, Зміївський р-н, ф.Р-4583, 1 од. зб., 1943 р. 
Надеждівська, Барвінківський р-н, ф.Р-3182, 26 од. зб., 1943 р. 
Нечволодівська, Куп’янський р-н, ф.Р-3355, 5 од. зб., 1942-1943 рр. 
Нікопольська, Барвінківський р-н, ф.Р-3149, 5 од. зб., 1942-1943 рр. 
Новобогданівська, Барвінківський р-н, ф.Р-3150, 1 од. зб., 1943 р. 
Новомерчицька, Валківський р-н, ф.Р-3094,  4 од. зб., 1941-1943 рр. 
Новомиколаївська, Шевченківський р-н, ф.Р-3402, 1 од. зб., 1942 р. 
Новоолександрівська, Сахновщинський р-н,  ф.Р-3161, 13од. зб., 1943 р. 
Новопокровська, Чугуївський р-н, ф.Р-3533, 7 од. зб., 1941-1943 рр. 
Новочернещинська, Сахновщинський р-н, ф.Р-3328, 3 од. зб., 1942-1943 рр.            
Огульцівська, Валківський р-н, ф.Р-3099, 1 од. зб., 1943 р. 
Одноробівська,  Золочівський р-н, ф.Р-3132, 6 од. зб., 1943 р. 
Олександрівська, Шевченківський р-н,  ф.Р-3403,  2 од. зб., 1942-1943 р. 
Олексіївська, Олексіївський р-н, ф.Р-3054, 2 од. зб.1943 р.
Олексіївська, Сахновщинський р-н, ф.Р-4479, 1 од. зб., 1942-1943р. 
Орчик-Чернещинська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3022, 46 од. зб., 1941-1943 рр.            
Осинівська, Чугуївський р-н, ф.Р-3504, 1 од. зб., 1942 р. 
Панютінська, Лозівський р-н, ф.Р-3206, 6 од. зб., 1943 р. 
Педашківська, Зачепилівський р-н, ф.Р-3021, 13 од. зб., 1941-1943 рр. 
Петрівська, Олексіївський р-н, ф.Р-3046, 1 од. зб., 1942-1943 рр. 
с.Південне, Харківський р-н, ф.Р-3246, 11 од. зб., 1941-1943 рр. 
Підлиманська, Борівський р-н, ф.Р-3446, 1 од. зб., 1942-1943 рр..
Піско-Радьківська, Борівський р-н, ф.Р-3450, 17 од. зб., 1942-1943 рр.
Пісочинська, Харківський р-н, ф.Р-3676, 1 од. зб., 1943 р. 
Покровська, Коломацький р-н, ф.Р-3113, 1 од. зб., 1942 р. 
Полтавська, Лозівський р-н, ф.Р-3168, 16 од. зб., 1943 р. 
Протопопівська, Дергачівський р-н, ф.Р-3220, 16 од. зб., 1942 р. 
Протопопівська, Петрівський р-н, ф.Р-4667, 1 од. зб., 1942 р. 
Прудянська, Дергачівський р-н,  ф.Р-3219, 25 од. зб., 1941-1943 рр. 
Ріпчанська, Богодухівський р-н, ф.Р-3470, 12 од. зб., 1941-1943 рр. 
Різдв’янівська, Валківський р-н, ф.Р-3191, 41 од. зб., 1943 р. 
Сазоно-Баланівська, Богодухівський р-н, ф.Р-3469, 1 од. зб., 1943 р.          
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Світличненська, Золочівський р-н, ф.Р-3195, 9 од. зб., 1942-1943 рр. 
Семенівська, Барвінківський р-н,  ф.Р-3151, 1 од. зб., 1943 р. 
Семенівська, Олексіївський р-н,  ф.Р-3052, 3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Сеньківська, Куп’янський р-н, ф.Р-3356, 8 од. зб.,1941-1943 рр. 
Сенекська, Шевченківський р-н, ф.Р-3404, 11 од. зб., 1942-1943 рр. 
Старомерчицька, Богодухівський р-н, ф.Р-3468, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
Стецьківська, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3392, 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
Федорівська, Шевченківський р-н, ф.Р-3405, 5 од. зб.,1942-1943 рр. 
Цупівська, Дергачівський р-н, ф.Р-3202, 12 од. зб., 1942-1943 рр. 
Чернещинська, Борівський р-н, ф.Р-3460, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Чорненська, Вільхуватський р-н, ф.Р-3368, 2 од. зб., 1942-1943 рр.
Шевченківська Перша, Великобурлуцький р-н, ф.Р-3393, 2 од. зб., 1942 р. 
Шелестівська, Коломацький р-н, ф.Р-3114, 3 од. зб., 1943 р. 
Шептухо-Болибоківська, Дергачівський р-н, ф.Р-3240, 9 од. зб., 1942-1943 рр. 
Шийківська, Борівський р-н, ф.Р-3462, 3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Шубівська, Богодухівський р-н, ф.Р-3467, 2 од. зб., 1942 р. 
Юрченківська, Вовчанський р-н, ф.Р-3118, 5 од. зб., 1942-1943 рр.

Земельні управи

10 фондів, 262 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги.

Створені  в грудні  1941 р.  –  січні  1942 р.,  підпорядковувались  міським і  районним
управам.  Діяльність  була  направлена  на  реорганізацію в селах,  запровадження  там
„нового порядку”,  вилучення сільськогосподарської  продукції  для потреб  німецької
армії.
Припинили діяльність наприкінці серпня 1943 р.            

Накази та розпорядження управ про проведення „аграрної реформи” на селі, відомості
про реквізицію продуктів у населення для німецької армії, про поставки зерна, податки та
занепад в сільському господарстві. Статистичні відомості посівних, робочої і тяглової сили,
машин. Листування зі старостами громадських дворів. Протоколи засідань активу общинних
дворів,  списки та посвідчення співробітників  управ, заяви про прийом на роботу.  Списки
населення та відомості про становище общинних земель, списки громадських господарств та
працівників управ. Списки співробітників ветеринарних пунктів та агропункту.

Харківська обласна, ф.Р-2985, 188 од. зб., 1941 – 1943  рр.
Куп’янська окружна, ф.Р.-3358, 6 од. зб., 1942 – 1943 рр.

Районні:
Борівська, ф.Р-3426, 1 од. зб., 1942-1943 рр. 
Близнюківська, ф.Р-3160, 1 од. зб., 1943 р.
Валківська, ф.Р-3093, 9 од. зб., 1942-1943 рр. 
Дергачівська, ф.Р-3244, 15 од. зб., 1941-1943 рр. 
Зачепилівська, ф.Р-3020, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
Коломацька, ф.Р-3112, 5 од. зб.,1942-1943 р. 
Краснокутська, ф.Р-3253, 14 од. зб., 1942 р. 
Куп’янська, ф.Р-3358, 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
Старовірівська, ф.Р-3251, 21 од. зб., 1942-1943 р. 
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Господарські комендатури та інші органи німецького господарювання

12 фондів, 823 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги

Створені окупаційною адміністрацією наприкінці 1941 р.
Припинили діяльність у 1943 р. під час звільнення області.

Постанови і розпорядження Харківського обласного господарського командування про
роботу підприємств та банків, встановлення податків, реєстрацію на біржі праці, реквізицію
продуктів  у  населення  та  боротьбу  з  партизанами.  Накази  про  структуру  комендатури  і
завдання німецької військової комендатури, про звільнення із таборів військовополонених,
які раніше працювали в сільському господарстві і відправку їх за місцем проживання; про
пільги сім’ям, родичі яких виїхали на роботу до Німеччини, про забезпечення німецької армії
продовольством.  Листування  з  німецько-фашистськими  військовими  частинами  про
реквізицію  у  населення  приміщень.  Накази  Східного  господарського  штабу  і  обласного
господарського командування м. Харків про керівництво господарством, стягнення податків,
мобілізацію населення на риття окопів, про передачу заводів, їх виробничі потужності, звіти і
зведення про рух сировини і продукції, списки співробітників заводів, відомості заробітної
плати, списки, посвідчення та добові табеля радянських громадян, вивезених до Німеччини.
Договори на право забудівлі, купівлю-продаж нерухомості, свідоцтва про спадщину. Списки
громадян, вивезених до Німеччини. Адресна картотека осіб, які прописувались в м. Харків,
або вибували у період німецько-фашистської окупації.

Залізнична дирекція “Ост”, ф.Р-4567, 26 од. зб., 1942-1943 рр.            
Обласне німецьке господарське командування “ВІКДО“, ф.Р-3080, 91 од. зб.,  1941-
1943 рр. 
Обласне об’єднання центрального управління напоїв на Україні, ф.Р-3027, 80 од. зб., 
1942-1943 рр. 
Господарський штаб “Ост”, ф.Р-4568, 2 од. зб., 1942-1943 рр.
Балакліїйська сільськогосподарська комендатура, ф.Р-4582, 1 од. зб., 1942-1943 рр. 
Барвінківське управління сільськогосподарського коменданта, ф.Р-3198, 1 од. зб., 1943
р.      
Дергачівська сільськогосподарська комендатура, ф.Р-3341, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Куп’янська сільськогосподарська комендатура, ф.Р-3359, 3 од. зб.,1942-1943 рр. 
Харківська міська комендатура, ф.Р-3086, 24 од. зб., 1941-1943 рр. 
Відділ розподілу харчування Харківської міської управи, ф.Р-3164, 580 од. зб., 1942-
1943рр. 
Адресний стіл м. Харків, ф.Р-3955, 1 од. зб. (244 коробки), 1941-1943 рр. 
Центральне бюро реєстрації домоволодінь Харківської міської управи, ф.Р-3273, 7 од.
зб., 1942 р.

Поліцейські управління

3 фонди, 55 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги.

Діяли під час окупації з листопада 1941 р., були допоміжними каральними органами
німецького військового командування.
Припинили діяльність в серпні 1943 р.
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Накази  та  розпорядження  управлінь  про  додержання  комендантської  години,
реквізицію у населення зброї і виявлення осіб, які підозрювались у зв’язках з партизанами.
Відомості  про  виселення  радянських  громадян  із  квартир,  грабіж  квартир  осіб,  які
евакуювались. Акти проведення обшуків у жителів з метою реквізиції продуктів і речей для
потреб німецької армії. Протоколи допитів затриманих радянських громадян.

Вільхуватське,  ф.Р-3364, 2 од. зб., 1941-1942 рр. 
Куп’янське, ф.Р-3363, 33 од. зб., 1942 р. 
5-го району м. Харків, ф.Р-3030, 20 од. зб., 1941-1942 рр.

Нотаріальні контори

2 фонди, 17 од. зб., 1942-1943 рр. Описи.

Дату створення невиявлені. Припинили діяльність у 1943 р.

Відомості про домовласників, договори на право забудівлі земельних ділянок, оренди
домоволодінь, відомості на одержання свідоцтв на право успадкування за заповітами.

Люботинська, Харківський р-н, ф.Р-3227, 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
Друга нотаріальна контора, м. Харків, ф.Р-3025, 11 од. зб., 1942-1943 рр.

Банки та їх відділення. Фінансові установи

14 фондів, 812 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Діяли в період окупації у 1941-1943 рр.

Циркуляри  і  розпорядження  банків  про  кредитування  установ,  звітність  філій  та
відділень, про зміну переліків балансу, місячні звіти і баланси банків, обігові відомості, заяви
про  відкриття  поточних  рахунків.  Витяги  з  протоколів  загальних  зборів  установ  про  їх
перейменування,  доручення  на  одержання  грошей,  зразки  підписів  клієнтури  відділень
банків,  касові  і  меморіальні  ордери.  Відомості  на  виплату  заробітної  плати  працівникам
лікувальних і освітніх закладів, співробітникам відділень банків.

Харківський  міський  господарський  банк  Харківської   міської  управи,  ф.Р-3306,
556 од. зб., 1941-1943 рр.
Районні відділення Харківського господарського банку
Борівське, ф.Р-3429, 18 од. зб., 1942-1943 рр.       
Вовчанське, ф.Р-3106, 1 од. зб., 1942 р.
Золочівське, ф.Р-3143, 26 од. зб., 1942 р.
Коломацьке, ф.Р-3745, 10 од. зб., 1941-1943 р. 
Краснокутське, ф.Р-3254, 97 од. зб., 1941-1943 рр. 
Липецьке, ф.Р-3529, 1 од. зб., 1942-1943 рр. 
Лозівська філія, ф.Р-3178, 49 од. зб., 1942-1943 рр. 
Нововодолазьке, ф.Р-3221, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
Чугуївське, ф.Р-3539, 1 од. зб., 1943 р.

Фінансові установи
Борівський фінансовий відділ, ф.Р-3425, 1 од. зб., 1942-1943 рр.
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Краснокутське фінансове управління, ф.Р-3252, 7 од. зб., 1943 р.
Куп’янський фінансовий відділ, ф.Р-3350, 42 од. зб., 1942-1943 рр.
Старосалтівський фінансовий відділ, ф.Р-3526, 1 од. зб., 1942 р.

Біржі праці

 9 фондів, 120 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги.

Створені  в листопаді  1941 р. з приходом німецьких окупантів.  Підпорядковувались
міським та районним управам.
Функції: облік робочої сили в місті та області, проведення мобілізації населення для
відправки на роботу до Німеччини.

Звіти і статистичні зведення місцевих бірж праці, списки і посвідчення громадян, що
працювали  в  установах  міста  і  області.  Листування  з  підприємствами  про  направлення
спеціалістів,  повістки  біржі  праці.  Картотека  осіб,  зареєстрованих  на  біржі  праці;  листи
громадян, що працювали у Німеччині, своїм рідним. Списки працівників бірж праці, картки
безробітних. Посвідчення осіб, які відправлені до Німеччини та посередницькі доручення.

Богодухівська, ф.Р-3521, 5 од. зб., 1942 р. 
Дергачівська, ф.Р-3200, 15 од. зб., 1942-1943 рр. 
Золочівська, ф.Р-3543, 1 од. зб., 1943 р. 
Куп’янська, ф.Р-3362, 5 од. зб., 1942-1943 рр. 
Лозівська, ф.Р-3179, 1 од. зб., 1941-1943 рр. 
Люботинська, ф.Р-3312,  6 од. зб., 1943 р.            
Мереф’янська, ф.Р-3031, 6 од. зб., 1943 р. 
Харківська, ф.Р-3081, 80 од. зб., 1943 р. 
Чугуївська, ф.Р-3542, 1 од. зб., 1942-1943 рр. 

Промислові підприємства

19 фондів, 230 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Діяльність підприємств простежується протягом 1941 -1943 рр.

Накази,  розпорядження  та  інструкції  вищих  установ,  дирекцій  заводів  та  фабрик,
листування про випуск продукції , мобілізацію робітників на різні роботи. Фінансові плани.
Вимоги і  наряди на відпускну продукцію, щоденні відомості  про виготовлену продукцію.
Звіти про рух сировини і продукції, калькуляції собівартості продукції, звіти про наявність
робочої  сили.  Щомісячні  статистичні  звіти  заводів  і  рахунки  на  відпущену  продукцію,
вступний та оборотний баланси, контрольний журнал, інвентарний опис майна, меморіальні
ордери. Списки робітників заводів і фабрик, відомості на одержання заробітної плати. 

Окружне управління цукрової промисловості, м. Харків, ф.Р-3015, 22 од. зб., 1942-
1943 рр. 
Дрото-штампувальний завод, м. Харків, ф.Р-2999, 2 од. зб.,1942-1943 рр. 
Лакофарбовий завод, м. Харків,  ф.Р-2998, 14 од. зб., 1942-1943 рр. 
Мерчанський деревообробний завод, Валківський р-н, ф.Р-3091, 1 од. зб. 1942 р. 
Шкіряний завод, с. Дергачі, ф.Р-3515, 7 од. зб., 1943 р. 
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Новоолександрівський кінний завод № 64, Близнюківський р-н, ф.Р-3672, 2 од. зб.,
1942-1943 рр. 
Борівський маслозавод, ф.Р-3430, 8 од. зб., 1942-1943 рр. 
Вільшанський молочно-масляний завод, Дергачівський р-н, ф.Р-3517, 3 од. зб., 1943р. 
Гаврилівський молочно-масляний завод, Дергачівський р-н, ф.Р-3518, 1 од. зб., 1943р. 
Дергачівський молочно-масляний завод, ф.Р-3199, 37 од. зб., 1942-1943 рр. 
Козачо-Лопанський молочно-масляний завод, Дергачівський р-н, ф.Р-3519, 6 од. зб.,
1943р. 
Куп’янський маслозавод, ф.Р-3360, 15 од. зб., 1942-1943 рр. 
Слатинський маслозавод, Дергачівський р-н, ф.Р-3506, 4 од. зб., 1943 р. 
Гутянський цукровий завод, Богодухівський р-н, ф.Р-3513, 11 од. зб., 1943 р. 
Суконна фабрика, м. Харків, ф.Р-3007, 61 од. зб., 1941-1943 рр. 
Фабрика „Готовий одяг”, м. Харків, ф.Р-2988, 17 од. зб., 1943 р. 
Перша Харківська панчішна фабрика, ф.Р-3004, 2 од. зб.,1942-1943 рр.
Фасувальна фабрика солі, м. Харків, ф.Р-3013, 13 од. зб., 1942 р.
Перший державний млин, м. Харків, ф.Р-3003, 4 од. зб., 1941–1942 рр.

Комунальні підприємства м. Харків

4 фонди, 238 од. зб., 1941-1943 рр. Описи. 

Діяли в період окупації 1941 -1943 рр.

Накази та постанови міської управи про структуру і функції управління, про заборону
продажу  матеріалів,  відкриття  прибуткових  кас.  Акти  перевірки  бухгалтерії,  кошторис
цехових  витрат,  баланси  управління  газового  господарства  і  коксогазового  заводу.
Розпорядження  міської  управи  про  стягнення  податків,  реквізицію  у  населення  овочів  і
фруктів, переведення бухгалтерії на німецьку систему. Протоколи інвентаризаційної комісії,
фінансовий  звіт  за  1942  р.  та  щоденні  відомості  про  роботу  трамвайного  парку.  Накази
управління каналізації  про примусове стягнення податків,  плату за каналізацію,  обов’язки
членів наглядової комісії. Листування з міською управою і управами районів м. Харків про
видачу перепусток співробітникам. Виробничі плани і звіти, штатні розклади і відомості на
одержання зарплати.

Управління газового господарства, ф.Р-2997, 22 од. зб., 1941-1943 рр. 
Управління каналізації, ф.Р-3011, 126 од. зб., 1941-1943 рр.
Міські садівництва, ф.Р-3012, 85 од. зб., 1941-1943 рр. 
Управління трамваїв і тролейбусів, ф.Р-2986, 5 од. зб., 1942 р. 

Будівельні організації

4 фонди, 39 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Статут, плани та звіти німецько-фашистської будівельної організації „ТОДТ”,            м.
Харків.  Списки  і  посвідчення  радянських  громадян,  що  працювали  в  організаціях.
Листування з  військовими частинами про проведення будівельних  і  ремонтних  робіт,  про
забезпечення робітників продуктами та обмундируванням. Договори з житловим відділом  6-ї
райуправи  про оренду  приміщень.  Рахунки  та  наряди на  виконання  перевезень.  Щоденні
рапорти про хід виконання будівельних робіт.  Відомості  видачі  лісоматеріалів.  Продуктові
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картки,  табелі  виходу  робітників  на  роботу.  Відомості  на  видачу  зарплати  робітникам  і
службовцям.

Контора „Гужбуд”, ф.Р-2994, 10 од. зб., 1941-1943 рр.
Перша контора „Домус”, ф.Р-3005, 4 од. зб., 1943 р. 
Друга контора „Домус”, ф.Р-3006, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Будівельна організація „ТОДТ”, ф.Р-4571, 18 од. зб., 1941-1943 рр. 

Кафе-їдальня “Золотий півень“, м. Харків

Ф. Р-2993, 7 од. зб., 1942 р. Опис.

Дозвіл на відкриття кафе-їдальні.  Калькуляція вартості  продукції.  Акти обстеження
приміщення кафе-їдальні і продуктів. Розписки на видачу і одержання продуктів. Відомості
на одержання зарплати.

Торгові, пайові товариства м. Харкова

9 фондів, 130 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Діяли в 1941 – 1943 рр.

Накази і розпорядження Харківської міської управи про створення і перереєстрацію
товариств і артілей, підготовку кадрів, стягнення податків, мобілізацію населення на риття
окопів.  Накази  і  розпорядження  керівників  товариств  з  основної  діяльності  та  особового
складу.  Протоколи  засідань  правління  книготоргової  спілки.  Листування  з  штандарт
комендатурою, міською і районними управами, установами м. Харкова і області про збирання
та  постачання  продуктів,  виробничу  і  торгову  діяльність  товариств,  видання  букваря.
Баланси,  контрольні  журнали,  обігові  відомості,  касові  ордери  товариств.  Відомості  на
виплату зарплати працівникам. Списки працівників і військовополонених, які працювали у
товариствах. Анкети і заяви громадян про дозвіл на відкриття торгівельних закладів.

Кооперативна  книготоргова  спілка  Українського  товариства  «Просвіта»,  ф.Р-3188,
4 од. зб., 1942 р. 
Кооперативне видавниче товариство „Українська книжка”, ф.Р-3189, 1 од. зб., 1942 р. 
Повне пайове товариство „До світла”, ф.Р-3209, 21 од. зб., 1942-1943 рр. 
Центральне торгове товариство „Ост”, ф.Р-4569, 1 од. зб.,1943 р.       
Повне Харківське товариство „Господар”, ф.Р-3016, 76 од. зб., 1942-1943 рр. 
Пайове товариство „Фарбівник”, ф.Р-3918, 8 од. зб., 1941-1943 рр.       
Харківське  міське  товариство  сліпих , ф.Р-3307, 3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Повне товариство „Торгівля з селом”, ф.Р-3318, 11 од. зб., 1942-1943 рр.
Кооперативне товариство „Антиквар-букініст”, ф.Р-3317, 5 од. зб., 1943 р. 

Кооперативні споживчі товариства

49 фондів, 586 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Діяли  в  1941  –  1943  рр.  Займалися  торгівлею та  заготівлею сільськогосподарської
продукції на території районів.
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Циркуляри,  постанови,  розпорядження,  інструкції  вищих  органів  та  установ  про
постачання  німецької  армії,  стягнення  податків,  перевірку  врожаїв,  збереження  зерна,
примусову  здачу  продуктів,  заборону  на  торгівлю  продуктами  харчування,  організацію
артілей та інше. Плани роботи спілок та товариств, заготівлі продуктів і сировини. Протоколи
засідань  ініціативних  зборів  та  правлінь  спілок.  Листування  з  різними  установами  про
організацію  споживчих  товариств,  заготівлю  та  здачу  городини.  Відомості  цін  на
сільськогосподарську  продукцію,  картотеки  майна  товариств,  інвентаризаційні  списки.
Зведення про реквізовані продукти та здачу населенням продуктів.  Акти ревізій крамниць
товариств. Відомості на видачу зарплати, баланси, обігові відомості, меморіальні та касові
ордери.  Звіти  про  роботу  споживчих  спілок  та  товариств.  Списки  пайщиків,  робітників
районних управ, райспоживспілок, товариств та інших організацій.

Райспоживспілки:
Борівська, ф.Р-3427, 17 од. зб.,1942-1943 рр. 
Великобурлуцька, ф.Р-4381, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Вільхуватська, ф.Р-3365, 13 од. зб., 1942-1943 рр.
Дворічанська, ф.Р-3383, 17 од. зб., 1942-1943 рр. 
Дергачівська, ф.Р-3311, 136 од. зб., 1941-1943 рр. 
Коломацька, ф.Р-3115, 11 од. зб., 1942-1943 рр.
Куп’янська, ф.Р-3461, 8 од. зб., 1942-1943 рр. 
Олексіївська, ф.Р-3058, 20 од. зб., 1942-1943 рр. 
Харківська, м. Харків,  ф.Р-3216, 42 од. зб., 1942-1943 рр. 
Чугуївська, ф.Р-3313, 12 од. зб., 1942 р. 

Споживчі товариства
міські:
Мереф’янське, м.Мерефа, Харківський р-н, ф.Р-3327, 6 од. зб., 1942 р. 
Харківської міської управи, ф.Р-3604, 60 од. зб., 1941-1943 рр. 

сільські:
Безруківське , Дергачівський р-н,  ф.Р-3492, 10 од. зб., 1942-1943 рр. 
Борівське , Борівський р-н, ф.Р-3230, 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
Борівське , Шевченківський р-н, ф.Р-3409, 3 од. зб., 1942 р. 
Вільшанське, Дергачівський р-н, ф.Р-3338, 17 од. зб., 1942 -1943 рр. 
Гаврилівське , Дергачівський р-н, ф.Р-3490, 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
Григорівське , Дергачівський р-н, ф.Р-3486, 3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Дворічно-Кутянське , Дергачівський р-н, ф.Р-3487,  5 од. зб., 1942-1943 рр.          
Дворічанське , Дворічанський р-н, ф.Р-3384, 8 од. зб., 1942-1943 рр.
Івашківське , Золочівський р-н,  ф.Р-3308, 3 од. зб., 1941-1943 рр. 
Козачо-Лопанське , Дергачівський р-н, ф.Р-3491, 8 од. зб.,1942-1943 р. 
Козінське, Вільхуватський р-н, ф.Р-3399, 1 од. зб., 1942 р. 
Корбино-Іванівське, Богодухівський р-н, ф.Р-3523, 7 од. зб.,1942-1943 рр.     
Крючківське, Савинський р-н, ф.Р-3257, 1 од. зб., 1942-1943 рр. 
Куряжанське, Дергачівський р-н, ф.Р-3493, 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
Лозовеньківське, Дергачівський р-н, ф.Р-3489, 1 од. зб., 1942 р.     
Малоданилівське, Дергачівський р-н, ф.Р-3488, 7 од. зб.,1942-1943 р. 
Новомерчицьке, Валківський р-н, ф.Р-3197, 13 од. зб.,1942-1943 рр. 
Пересічанське, Дергачівський р-н, ф.Р-3505, 5 од. зб., 1942-1943 рр. 
Подвірське, Дергачівський р-н, ф.Р-3496, 3 од. зб.,1942-1943 рр. 
Полівське, Дергачівський р-н, ф.Р-3494, 5 од. зб., 1942-1943 рр. 
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Протопопівське, Дергачівський р-н, ф.Р-3495, 2 од. зб., 1943 р.
Прудянське, Дергачівський р-н, ф.Р-3503, 11 од. зб., 1942-1943 рр. 
Різниківське, Вільхуватський р-н, ф.Р-3398, 8 од. зб.,1942-1943 рр. 
Русько-Лозівське, Дергачівський р-н, ф.Р-3499, 7 од. зб.,1942-1943 рр. 
Слатинське, Дергачівський р-н, ф.Р-3497, 10 од. зб., 1942-1943 рр.
Солоницевське, Дергачівський р-н, ф.Р-3502, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Таволжанське, Дворічанський р-н, ф.Р-3385, 6 од. зб.,1942-1943 рр. 
Федорівське, Шевченківський р-н,  ф.Р-3406, 8 од. зб., 1942 р. 
Цупівське, Дергачівський р-н,  ф.Р-3498, 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
Черкасько-Лозівське, Дергачівський р-н, ф.Р-3500, 3 од. зб.,1942-1943 рр.    
Шевченківське, Шевченківський р-н, ф.Р-3417, 1 од. зб., 1942-1943 рр.             
Шептухо-Болибоківське, Дергачівський р-н, ф.Р-3501, 7 од. зб.,1942-1943 рр. 
Інші організації:

Дергачівський засолювальний пункт, ф.Р-3516, 4 од. зб., 1942 р.
Дергачівський перевалочний пункт, ф.Р-3510, 8 од. зб., 1943 р.
Козачо-Лопанський перевалочний пункт, Дергачівський р-н, ф.Р-3509, 10 од. зб., 1942-
1943 рр. 
Пересічанський перевалочний пункт, Дергачівський р-н,  ф.Р-3507, 24 од. зб.,1942 р.
Слатинський перевалочний пункт, Дергачівський р-н, ф.Р-3508, 15 од. зб., 
1942-1943рр. 

Виробничі артілі

7 фондів, 180 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Постанови,  інструкції,  накази  та  розпорядження  Харківської  міської  управи  і
листування  з  нею,  районними управами та  біржею праці  про регламентацію виробництва,
реалізацію  продукції,  приймання  і  звільнення  співробітників.  Тимчасовий  статут  артілей,
розпорядження  міської  управи  про  порядок  відкриття  підприємств,  протоколи  засідання
правління  артілей,  виробничі  плани.  Листування  з  облспоживспілкою,  продовольчими
управліннями залізниці та іншими установами про постачання сировини, реалізацію готових
виробів,  взаєморозрахунки,  списки  членів  артілей,  відомості  нарахування  зарплати,
персональні листки та анкети членів артілей.

Артіль інвалідів “ Інпраця ”, ф.Р-2990, 8 од. зб., 1941-1943 рр. 
Григорівське відділення артілі „Лоза”, ф.Р-3342, 8 од. зб., 1942-1943 р.
Дергачівська районна артіль „Лоза”, ф.Р-3339, 11 од. зб., 1943 р.  
Артіль „Промхарч”, ф.Р-3023, 69 од. зб., 1941-1943 рр. 
Артіль „Нова Україна”, ф.Р-2989, 17 од. зб., 1942-1943 рр.   
Артіль „Ширвжиток”, ф.Р-2991, 9 од. зб., 1942-1943 рр.             
Товариство „Універсал”, ф.Р-3019, 58 од. зб., 1943 р.

Державні маєтки 

15 фондів, 181 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги.

Діяли в період окупації області, в 1941-1943 рр.
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Накази та розпорядження Харківського обласного управління державними маєтками
про  примусову  здачу  сільськогосподарської  продукції,  норми  виробітку,  оплати  праці
працівникам  державних  маєтків.  Звіти  про  роботу  дільниць,  списки  робітників  та
відпрацьованих  днів.  Відомості  і  звіти  про  хід  польових  робіт,  стан  тваринництва  в
державних маєтках, відомості про худобу, облік майна.

Харківське обласне управління, ф.Р-3214, 65 од. зб., 1941-1943 рр. 
Близнюківський, ф.Р-3293, 8 од. зб., 1942-1943 рр. 
Борівський, ф.Р-3407, 46 од. зб., 1942-1943 рр. 
Зорінський, ф.Р-3408, 8 од. зб., 1942-1943 рр.            
Іванівський, ф.Р-3535, 1 од. зб., 1942 р. 
Господарство „Конезавод”, ф.Р-3671, 1 од. зб., 1941 р. 
„Лісова стінка”, ф.Р-3484, 1 од. зб., 1942-1943 рр. 
Суботинська філія Лютівського маєтку, ф.Р-3375, 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
Ново-Іванівський, ф.Р-3669, 1 од. зб., 1942 р. 
Старо-Хутірське відділення Підсереднянського  маєтку, ф.Р-3037, 2 од. зб., 1942 р. 
Самійлівський, ф.Р-3166, 19 од. зб., 1942-1943 рр.           
Токарівський, ф.Р-3530, 2 од. зб., 1943 р. 
Федорівський, ф.Р-3059, 11 од. зб., 1942 р. 
Циглеровський, ф.Р-3247,  11 од. зб., 1942-1943 рр.
Черкасько-Лозівський, ф.Р-3670, 1 од. зб., 1943 р. 

Комбінати, контори, пункти заготівлі худоби, зерна та інших 
сільськогосподарських продуктів

21 фонд, 532 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Діяли в 1941 – 1943 рр.

Накази,  розпорядження,  циркуляри німецько-фашистського командування,  районних
управ  про  реквізиції  сільськогосподарської  продукції  у  населення,  заготівлю  м’яса  для
німецької армії, вивіз м’ясних продуктів до Німеччини. Накази та розпорядження керівників
підприємств з основної діяльності та особового складу. Протоколи загальних зборів, засідань
правління, статут Вільшанського сільськогосподарського кооперативного товариства. Плани
виробництва насіння, закладки насінників,  розведення риби. Періодичні звіти підприємств
про роботу. Звіти і відомості про реалізацію сільськогосподарської продукції, заготівлю сіна.
Відомості про рух і ціни на худобу і м’ясопродукти. Акти, відомості про надходження зерна
на склади. Охоронні свідоцтва рибних заповідників. Дозволи на вилов риби. Інвентаризаційні
акти  і  описи  запасних  частин,  палива,  сільськогосподарської  продукції.  Фінансові  звіти,
баланси.  Листування  з  районними  управами  і  вищими  організаціями  про  примусову
відправку радянських громадян до Німеччини, постачання сировиною, паливом і машинами,
про забезпечення робітників хлібними картками. Списки працівників. Відомості на виплату
заробітної плати. 

Обласна контора „Центрохудоба”, ф.Р-3010, 54 од. зб., 1942-1943 рр. 
Обласна контора „Заготзерно”, ф.Р-3213, 101 од. зб., 1941-1943 рр. 
Відділення товариства зернових підприємств України, ф.Р-3018, 130 од. зб., 1942-1943
рр. 
Обласна контора рибальства і рибництва, ф.Р-3032, 8 од. зб., 1942-1943 рр. 
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Обласна насінницька контора, ф.Р-3017,  69 од. зб., 1942-1943 рр. 
Борівський комбінат контори „Заготзерно України”, ф.Р-3431, 32 од. зб., 1942-1943рр. 
Булацелівський пункт „Заготзерно”, ф.Р-4455, 8 од. зб., 1942-1943 рр.            
Вертіївське сільськогосподарське бюро, ф.Р-3511, 3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Дворічанський хлібний комбінат, ф.Р-3400, 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
Золочівська молочно-масляна контора, ф.Р-3140, 23 од. зб.,1942-1943 рр. 
Золочівський пункт контори „Заготзерно України”, ф.Р-3144, 1 од. зб.,1943 р. 
Кегичівський   комбінат  контори  „Заготзерно”,  ф.Р-3271,  10  од. зб., 1942-1943 рр. 
Коломацький пункт контори „Заготзерно України”, ф.Р-3129, 1 од. зб., 1943 р. 
Красноградська контора „Заготзерно”, ф.Р-3241, 23 од. зб.,1942-1943рр. 
Куп’янська контора „Центрохудоба”, ф.Р-3361, 3 од. зб., 1942-1943 р. 
Ріпчанське сільськогосподарське бюро, ф.Р-3520, 1 од. зб., 1942 р. 
Савинська контора „Центрохудоба”, ф.Р-3268, 1 од. зб., 1942 р. 
Сахновщинська бойня „Заготзерно”, ф.Р-3157, 1 од. зб., 1943 р. 
Сахновщинська контора „Центрохудоба”, ф.Р-3158, 19 од. зб., 1943 р. 
Шевченківська база „Центрохудоба”, ф.Р-4457, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
Штюцпункт № 1, ф.Р-3167, 36 од. зб., 1943 р. 

Общинні господарства і двори

25  фонди, 1241 од. зб., 1941-1943 рр. Описи, каталоги.

Створені  та  існували  на  базі  колгоспів,  радгоспів  під  час  нацистської  окупації.
Підпорядковувались сільським управам.

Розпорядження районних і сільських управ. Звіти про виконання планів посіву,
акти  і  відомості  про реквізицію худоби,  посівного  матеріалу.  Баланси  господарств.
Листування з сільськими управами про примусове збирання податків. Списки членів
общинних  господарств.  Табелі  обліку  відпрацьованих  днів,  особові  рахунки членів
общинних господарств. Списки штатних робітників господарств. 

Барвінківське, ф.Р-3185, 9 од. зб., 1943 р. 
Близнюківське, ф.Р-3296, 70 од. зб., 1942-1943 рр. 
Богодухівське, ф.Р-3485, 56 од. зб., 1941-1943 рр. 
Борівське, ф.Р-3437, 247 од. зб., 1941-1943 рр. 
Бугаївське сільське № 55, Свинського району, ф.Р-3424, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
Валківське, ф.Р-3096, 67 од. зб., 1942-1943 рр. 
Великобурлуцьке, ф.Р-3040, 37 од. зб., 1941-1943 рр.
Вільхуватське, ф.Р-3369, 135 од. зб., 1942-1943 рр.
Вовчанське, ф.Р-3120, 12 од. зб.,1942-1943 рр. 
Дворічанське, ф.Р-3388, 29 од. зб., 1942-1943 рр. 
Дергачівське, ф.Р-3139, 38 од. зб., 1942-1943 рр. 
Зачепилівське, ф.Р-3109, 74 од. зб., 1942-1943 рр. 
Золочівське, ф.Р-3141, 82 од. зб., 1942-1943 рр. 
Кегичівське, ф.Р-3538, 83 од. зб., 1941-1943 рр. 
Коломацьке, ф.Р-3125, 7 од. зб., 1943  р. 
Красноградське, ф.Р-3235, 41 од. зб.,1941-1943 рр.
Куп’янське, ф.Р-3353, 20 од. зб., 1942-1943 рр. 
Лозівське, ф.Р-3176, 21 од. зб. 1941-1943 рр.
Олексіївське, ф.Р-3057, 29 од. зб., 1942–1943 рр.
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Савинське, ф.Р-3267, 99 од. зб., 1941–1943 рр.
Сахновщинське, ф.Р-3322, 30 од. зб.,1941-1943рр. 
Старовірівське, ф.Р-3250, 4 од. зб., 1943р.
Старосалтівське, ф.Р-3673, 4 од. зб., 1942 р. 
Тишенківське сільське № 33, Красноградського району, ф.Р-3239, 4 од. зб., 1943 р.
Шевченківське, ф.Р-3410, 41 од. зб., 1942-1943 рр. 

Машино-тракторні станції

8 фондів, 145 од. зб.,1942-1943 рр. Описи.

Згідно  з  розпорядженням  німецького  командування  Управління  технічних  закладів
сільського господарства з 11 травня 1942 р. реорганізовується в Управління машино-
тракторних станцій (МТС) Харківської області. 
Ліквідоване у зв’язку із звільненням області від окупантів.

Положення  про  Управління  МТС,  накази  з  особового  складу,   розпорядження  про
утримання  і  експлуатацію  автомашин.  Розпорядження  Зміївського  окружного  управління
машино-тракторних станцій і листування з ним про ремонт сільськогосподарських машин,
використання  паливно-мастильних  матеріалів.  Відомості  про  наявність
сільськогосподарських машин в общинних господарствах. Акти інвентаризації тракторного
господарства,  акти  прийому виконаних  робіт,  звіт  про рух пального.  Списки  робітників  і
службовців, відомості на одержання заробітної плати.

Управління МТС Харківської області, ф.Р-3008, 100 од. зб., 1942-1943 рр. 
Богодухівська, ф.Р-3340, 9 од. зб., 1942 р.          
Власівська, ф.Р-3226, 3 од. зб., 1943 р.           
Кегичівська, ф.Р-3001, 18 од. зб., 1942-1943 рр. 
Коломацька, ф.Р-3128, 1 од. зб., 1943 р. 
Лихачівська, ф.Р-3047, 10 од. зб., 1943 р. 
Парасковіївська, ф.Р-3043, 1 од. зб., 1943 р. 
Старовірівська, ф.Р-4456, 6 од. зб., 1942 р. 

Лісові господарства

7 фондів, 71 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Діяли в період окупації області в 1941 -1943 рр.

Постанови  і  розпорядження  Харківського  лісового  управління.  Доповідні  записки,
рапорти  і  листування  з  Харківським  головним  лісництвом  про  вирубки  лісу  німецькими
солдатами,  про заготівлю дубової  кори.  Звіт про випадки самовільної  вирубки лісу,  збору
гілок дерев місцевими жителями. Звіт і відомості про рух лісоматеріалів. Оперативний звіт
про кількість транспортних засобів, коней, землі, посівного матеріалу в лісництві, договори
про  перевезення  лісоматеріалів.  Списки  робітників  і  службовців  лісництв.  Відомості  на
видачу заробітної плати робітникам і службовцям.

Гутянське, ф.Р-3319, 38 од. зб., 1941-1942 рр.    
Гутянське, ф.Р-3320, 8 од. зб., 1942 р. 
Дергачівське, ф.Р-3245, 13 од. зб., 1942-1943 рр. 
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Золочівське, ф.Р-3309, 2 од. зб., 1941-1943 рр. 
Мерчицьке, ф.Р-3335, 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
Савинське, ф.Р-3269, 2 од. зб., 1942-1943 рр.  
Лісорозсадник, Сахновщинський р-н, ф.Р-3152, 4 од. зб., 1942-1943 рр.

Установи освіти

9 фондів, 236 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Створені окупаційною адміністрацією в 1941 р. 
Припинили діяльність у 1943 р. після звільнення області.

Накази з основної діяльності шкіл. Оголошення про набір учнів до музичної школи.
Класні  журнали.  Листування  з  відділом  освіти  Харківської  міської  управи  про
антисанітарний стан шкіл, про нерегулярність занять через холод, постої німецьких частин та
інше. Акти про пограбування майна шкіл німецькими солдатами. Наказ відділу освіти про
припинення роботи шкіл і  мобілізацію всіх на риття  окопів.  Накази по музичній школі  з
особового складу. Навчальний план, звіти про кількість учнів,  педагогів  і обслуговуючого
персоналу.  Кошториси  на  утримання  музичної  школи.  Листування  з  біржею  праці  про
звільнення  учнів  від  мобілізації  до  Німеччини.  Директива  та  інструкції  відділу  освіти
Харківської міської управи. Навчальні плани, програми, устав курсів крою та шиття, розклад
занять. Протокол засідання педагогів. Списки, адреси, автобіографії педагогів. Відомості на
виплату зарплати співробітникам. Накази керівництва Харківського політехнічного інституту
з  основної  діяльності  і  особового  складу.  Списки  та  особові  картки  професорсько-
викладацького  складу,  наукових  і  технічних  робітників.  Листування  з  німецькою
окупаційною владою про майно інституту,  грабежі німецьких солдатів,  видачу продовольчих
карток, матеріали для роботи майстерень, виконання замовлень німецького командування.

Відділ освіти, Близнюківський р-н, ф.Р-3544, 1 од. зб., 1942-1943 рр.
Відділ освіти, Борівський р-н, ф.Р-3285, 1 од. зб., 1941-1943 рр.
Відділ освіти, Чугуївський р-н, ф.Р-3534, 1 од. зб., 1942 р.
3-я музична школа, м. Харків, ф.Р-3207,  8 од. зб., 1941-1943 рр.
4-а музична школа, м. Харків, ф.Р-3208, 27 од. зб., 1941-1943 рр.
Старомерчицька сільськогосподарська школа, ф.Р-3028, 15 од. зб., 1941-1943 рр. 
Швейно-трикотажна реміснича школа, ф.Р-2992, 24 од. зб., 1941-1943 рр.
Харківський політехнічний інститут, ф.Р-3744, 155 од. зб., 1941-1943 рр. 
Середньотехнічне  училище  при  Харківському  політехнічному  інституті,  ф.Р-2995,
4 од. зб., 1943 р. 

Дитячі садки та будинки м. Харків

3 фонди, 72 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Діяли у 1941 -1943 рр. і підпорядковувались відділу освіти Харківської міської управи.

Накази,  розпорядження  міської  управи  та  відділу  охорони  здоров’я  з  фінансових
питань. Місячні баланси та річний фінансовий звіт за 1942 р., меморіальні ордери. Табелі
присутності  дітей  у  дитячому  садку,  відомості  на  отримання  продуктів  для  дітей,  акти
інвентаризації  майна,  календарний  план  роботи  з  дітьми.  Списки  дітей  дитячих  садків.
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Витяги з метричних записів про смерть дітей. Листування з відділом охорони здоров’я про
збільшення  смертності  дітей  від  голоду,  з  фінансових  та  господарських  питань.  Списки
співробітників, табелі виходу на роботу, відомості виплати заробітної плати.

12-й дитячий садок, ф.Р-3304, 5 од. зб., 1942-1943 рр.
13-й дитячий садок, ф.Р-3305, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Міський будинок дитини № 1, ф.Р-3088, 60 од. зб., 1941-1943 рр. 

Установи культури та нацистської пропаганди

9 фондів, 81 од. зб., 1942-1943 рр. Описи, каталоги.

Установи діяли в 1941-1943 рр.

Накази  та  розпорядження  про  внутрішній  розпорядок  роботи  Українського
драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, денні та тижневі плани роботи, програма концертів і
вистав,  афіші,  списки  працівників  театру.  Списки  осіб,  які  працювали  в  театрах,
консерваторії,  музеях,  художніх  майстернях  та  інституті,  друкарні  відділу  „Пропаганда
Штафель”.  Статті  та  замітки  співробітників  відділу  німецько-фашистської  пропаганди.
Списки та посвідчення співробітників газети „Харків’янин”, списки установ та підприємств,
які передплачували газету. Статті та оголошення, які надсилали до газети. Звіти експедицій
про розповсюдження газети. Циркуляри, інструкції керівництва робітничої групи бібліотеки
про порядок користування книгами, вилучення книг радянських авторів, списки робітників
бібліотеки. Списки співробітників концертно-естрадного бюро та оперного театру.

Будинок національної культури, м. Мерефа, ф.Р-3326, 1 од. зб., 1943 р. 
Будинок німців, м. Харків, ф.Р-4584, 1 од. зб., 1942 р. 
Відділення українського товариства „Просвіта”, ф.Р-3187, 7 од. зб., 1942-1943 рр. 
Концертно-естрадне бюро, ф.Р-3078, 1 од. зб., 1943 р. 
Відділ „Пропаганда Штафель У-3” гарнізонної комендатури, ф.Р-3077,  8 од. зб., 1942-
1943 рр.             
Редакція газети „Нова Україна”, ф.Р-2984, 15 од. зб.,1942-1943 рр. 
Редакція газети „Харків’янин”, ф.Р-2983, 13 од. зб., 1943 р.
Український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, ф.Р-3085, 31 од. зб., 1943 р. 
Центральна медична бібліотека, ф.Р-3026, 4 од. зб., 1942-1943 рр.

Медичні установи

16 фондів, 510 од. зб., 1941-1943 рр. Описи

Діяли в 1941 – 1943 рр.

Розпорядження, постанови, інструкції вищих установ з основної діяльності, особового
складу та господарських питань, про примусову відправку лікарів до Німеччини. Протоколи
нарад лікарського персоналу. Плани робіт медичних установ. Накази та акти судово-медичної
експертизи, відомості руху хворих та військовополонених, акти ремонтно-будівельних робіт,
звітність  про недостачу  ліків.  Звіти  про роботу.  Листування  з  різними організаціями про
боротьбу з епідеміями, масове поховання трупів. Списки співробітників, заяви громадян про
прийняття на роботу, журнали реєстрації хворих, картки обліку медичного персоналу моргу,
історії хвороб.
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Будянська поліклініка і лікарня, ф.Р-3324, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
Міська поліклініка, м. Лозова, ф.Р-3181, 1 од. зб., 1943 р. 
Мереф’янська поліклініка, ф.Р-3314, 9 од. зб., 1942 р. 
Санітарна станція, м. Мерефа, ф.Р-3315, 10 од. зб. 1942-1943 рр. 
Районна та міська лікарня, м. Чугуїв, ф.Р-3541, 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
Клінічна лікарня ортопедії, травматології і офтальмології, м. Харків, ф.Р-3024, 29 од.
зб., 1942-1943 рр. 
Психоневрологічна  міська  лікарня, м. Харків,  ф.Р-3029,  12 од. зб.,  1941-1943 рр. 
Хірургічно-гематологічна  лікарня  станції  переливання  крові, м. Харків,  ф.Р-3212,
10 од. зб., 1943 р. 
Рентгенологічний і  онкологічний інститут,  м. Харків,  ф.Р-3211,   40 од.  зб.,    1942-
1943рр.             
Станція   швидкої   медичної    допомоги, м. Харків,   ф.Р-2996,  18  од.  зб.,  1942-
1943рр. 
Харківська   міська станція  переливання  крові,  ф.Р-4343,  256 од. зб., 1941-1943 рр. 
Харківський міський судово-медичний морг, ф.Р-3009, 95 од. зб., 1941-1942 рр. 
1-а Харківська міська поліклініка ім. Пирогова, ф.Р-3014, 11 од. зб., 1941-1943 рр.
3-й пологовий будинок, м. Харків, ф.Р-3034, 1 од. зб., 1941 р.
5-й пологовий будинок, м. Харків. ф.Р-3033, 4 од. зб., 1941-1943 рр.
10-а акушерсько-гінекологічна лікарня,  м. Харків, ф.Р-3035, 10 од. зб 1941-1943 рр. 

Науково-дослідні установи

3 фонди, 110 од. зб., 1941-1943 рр. Описи.

Створені окупаційною адміністрацією у 1941 р. в м. Харків.
Підпорядковувались різним відомствам.

Накази та розпорядження по науковій управі про завдання, структуру, особовий склад,
статут  наукового  товариства,  плани  і  звіти,  протоколи  засідань  наукової  ради.  Тематичні
плани  науково-дослідних  інститутів.  Листування  про  організацію  в  м.  Харків  філії
Української академії наук. Договори про технічне обслуговування, положення про фабрично-
заводську  інспекцію при німецько-фашистському господарському командуванні  м.  Харків.
Креслення, проекти, кошториси і розрахунки на відбудову парфумо-косметичної фабрики та
2-го  державного  миловарного  заводу.  Розпорядження  інституту  комунальної  гігієни  з
основної  діяльності,  звіти про роботу інституту,  відомості  про санітарний стан колодязів,
річок,  про дослідження проб води, боротьбу з епідеміями шлункових захворювань. Заяви,
документи співробітників  інституту.  Списки працівників  управи і  підвідомчих їй установ;
автобіографії наукових співробітників, особові справи професорів і докторів наук.

Наукова управа, ф.Р-3076, 87 од. зб., 1942-1943 рр.
Науково-дослідний інститут комунальної гігієни, ф.Р-3347, 13  од. зб., 1941-1943 рр. 
Науково-дослідний інститут енергетики,  ф.Р-3000, 10  од. зб., 1942-1943 рр. 
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  Компартії України
- Колекція фотодокументів з історії Харківської обласної партійної організації
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Колекція документів про формування партизанських загонів в Харківській 
області

Ф. П-193, 101 од. зб., 1941–1942 рр. Опис.

Формування партизанських загонів в області здійснювали партійні органи разом з 
органами НКВС. Деякі з партизанських загонів, документи про формування яких є в 
колекції, з різних обставин не діяли, а деякі були розформовані. Рішення про 
затвердження загонів, які фактично діяли в період Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр., і затвердження списків осіб, що брали участь в партизанському русі, 
проводили партійні органи в повоєнні роки. 

Списки особового складу партизанських загонів. Заяви про вступ до загонів і клятви
партизан. Плани районів діяльності загонів, списки зброї; відомості про наявність продуктів.
Звіти працівників НКВС про формування загонів, накази по загонах, звіти командирів загонів
і бійців про дії в тилу ворога.

Колекція документів міських і районних комісій з видачі партизанських квитків

Ф. П-11585, 211 од. зб., 1967–1972 рр. Опис.

Комісії з видачі партизанських квитків були створені згідно з рішеннями виконавчих
комітетів  міських  і  районних  Рад  депутатів  трудящих  та  Постановою  Президії
Верховної Ради Української РСР “Про видачу партизанських квитків єдиного зразку
учасникам партизанського руху і підпільних організацій, що діяли на Україні в період
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.” від 28 липня 1967 р.
Закінчили роботу в 1970 р. після припинення видачі партизанських квитків.

Постанови,  інструкції,  листи,  вказівки  радянських  органів  про  видачу  партизанських
квитків. Протоколи засідань комісій і матеріали до них. Листування комісій з радянськими
органами  і  архівами  з  питань  видачі  партизанських  квитків.  Списки  виданих
партизанських квитків і виданих довідок.

Колекція документів про діяльність винищувальних батальйонів на території 
Харківської області в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.

Ф. Р-5061, 36 од. зб., 1941, 1943–1945 рр. Опис.

Створена в Державному архіві Харківської області у 1957 р.

Постанови та директиви Харківського обкому ЛКСМУ і начальника оперативної групи –
заступника  начальника  УНКВС по  Харківській  області  про  створення  комсомольських
загонів винищувачів танків (1941). Накази начальника управління НКВС по Харківській
області стосовно діяльності винищувальних батальйонів (1941). Відомості про дислокацію
винищувальних  батальйонів  по  м.  Харків  та  Харківській  області  (1941).  Документи
(директиви,  накази,  інструкції,  акти,  схеми,  розклад  занять,  плани,  журнали)  про
діяльність  винищувальних  батальйонів  районів  м.  Харків  та  Харківської  області  (1941,
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1944, 1945). Іменні списки командного та особового складу винищувальних батальйонів
(1941, 1943–1945).

Харківська обласна надзвичайна комісія для розслідування злочинів та збитків, 
заподіяних німецько-фашистськими загарбниками організаціям і населенню м. 
Харків та Харківської області

Ф. Р-3546, 432 од. зб., 1942–1944 рр. Опис.

На підставі Указу Президії  Верховної Ради СРСР від 2 листопада 1942 р. створена
Надзвичайна Державна Комісія для встановлення та розслідування злочинів німецько-
фашистських загарбників та їх співучасників і заподіяних ними збитків громадянам,
колгоспам,  громадським організаціям  СРСР.  16  березня  1943 р.  вийшла  Постанова
РНК СРСР про створення республіканських, крайових та обласних комісій у місцях,
визволених від окупантів, з метою надання допомоги Надзвичайній Державній комісії.
31 березня  1943 р. бюро Харківського обкому КП(б)У постановило створити обласну
комісію для встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників
в Харківській області.
До складу комісії входили: секретар обкому КП(б)У, заступник голови облвиконкому,
відповідний  начальник  управління  НКВС  та  1-2  члени  з  місцевих  представників.
Комісія  працювала  з  вересня  1943  р.  до  січня  1947  р.  Здійснювала  облік  збитків,
нанесених  громадянам  Харкова  і  Харківській  області  діями  німецько-фашистських
окупантів, на підставі заяв потерпілих громадян, а у випадках смерті потерпілих – без
заяв.

Акти з обліку збитків, заподіяних громадянам м. Харків та Харківської області (червень
1942–1944). Зведені відомості та реєстри актів збитків (1943–1944).

Колекція документів з підготовки видання “Історія міст і сіл УРСР”, том 
“Харківська область”

Ф. Р-5832, 24 од. зб., 1965–1966 рр. Опис.

Створена  в  Державному  архіві  Харківської  області  в  березні  1968  р.  у  зв’язку  з
підготовкою тому “Харківська область” для 26-томної праці “Історія міст і сіл УРСР”.

Верстки вступної статті обласної редколегії “Історія міст і сіл УРСР” до тому “Харківська
область”, нарисів та довідок з історії населених пунктів Харківській області (1965). Макет
тому “Харківська область” видання “Історія міст і сіл УРСР” (1966).

Колекція трофейних документів на радянських військовополонених і 
репатріантів-уродженців Харківської області та мобілізованих до лав Червоної 
Армії з території Харківської області

Ф. Р-6445, 94 од. зб., 1941–1945 рр. Алфавітна картотека.

Документи  надійшли  на  зберігання  від  Управління  служби  безпеки  України  по
Харківській  області  в  1993 р.  у  зв’язку  з  Указом  Президії  Верховної  Ради України  “Про
передачу  архівних  документів  КДБ в  державні  архіви  республіки”  від  9  вересня  1991  р.
Справи складаються з персональних карток радянських військовополонених і репатріантів.
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Колекція фільтраційних справ громадян, вивезених до Німеччини з окупованої 
території Харківської області в період 1942 – 1943 рр.

Ф. Р-6440, 111068 од. зб., 1944–1957 рр. Алфавітний покажчик.

Фільтраційні справи громадян, вивезених до Німеччини з окупованої території Харківської
області в 1942–1943 рр.

Колекція документів про голод 1932–1933 рр. та 1946–1947 рр. в Харківській 
області

Ф. Р-6459, 17 од. зб., 1993–1994, 2002 рр. Опис.

Документи (спогади жителів Харківської області, які пережили голодомор 1932–1933 рр.
та  голод  1946–1947  рр.  в  Україні)  зібрані  в  1944-1945  рр.   на  виконання  завдання
Головархіву  України  за  участю  райдержархівів  Харківської  області.  В  2002–2003  рр.
колекцію доповнено матеріалами, що надійшли від Балаклійської райдержадміністрації та
Кегичівського  архівного  відділу.  Колекція  складається  з  письмових  свідчень  очевидців
трагічних подій 1932–1933 рр. та 1946–1947рр. в Україні, які розповідають про геноцид
українських селян.

Карні справи громадян, репресованих позасудовими органами м. Харків та 
Харківської області

Ф. Р-6452, 24290 од. зб., 1920–1999 рр. Описи, картотека.

Документи, передані на зберігання в 1994–2001 рр. з Управління служби безпеки України
по Харківській області згідно з Указом Президії Верховної Ради України “Про передачу
архівних документів КДБ в державні архіви республіки” від 9 вересня 1991 р.

Справи громадян, репресованих позасудовими органами м. Харків та Харківської області
(1920–1959) і документи про їх реабілітацію (1954–1999).

Колекція протоколів звітно-виборчих партійних зборів первинних організацій 
Компартії України

Ф. П-725, 477 од. зб., 1946–1985 рр.

Колекція створена з документів 449 фондів первинних парторганізацій за 1946–1985 
рр.

Колекція фотодокументів з історії Харківської обласної партійної організації

Ф. П-11589,  2130 од. зб., 1919–1990 рр.

Фотографії старих більшовиків, партизанів і підпільників, передовиків виробництва,
Героїв Радянського Союзу – харків’ян і тих, хто здійснив героїчні подвиги на Харківщині;
Героїв Соціалістичної праці. Фото різних подій, фотоальбоми (в основному позитиви).
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Колекція документів про Андрія Івановича Желябова

Ф. Р-6140, 63 од. зб., 1869–1925 рр., Опис.

Створена в Державному архіві Харківської області в 1979 р. з фотокопій документів,
надісланих  з  Кіровоградського,  Кримського,  Херсонського  обласних  державних
архівів, ЦДІА СРСР у 1976 р. у зв’язку з підготовкою збірника документів до 125-
річчя  від  дня  народження  А.І.  Желябова  –  видатного  російського  революціонера-
народника, організатора та керівника партії “Народна воля”.

Документи містять відомості біографічного та історичного характеру,  відображають
участь А.І. Желябова в студентських заворушеннях під час навчання в університеті, зв’язок з
революційними колами м. Одеса, Санкт-Петербург, Харків та перебування під поліцейським
наглядом, участь в Липецькому з’їзді народників і вступ у терористичну організацію “Земля і
воля”  на  Воронезькому  з’їзді  землевольців  у  1879  р.,  організацію  розповсюдження
“Робітничої газети” та діяльність А.І. Желябова з підготовки вибуху царського поїзду біля м.
Олександрівськ Катеринославської губернії. До колекції входять документи зі спогадами про
зустрічі з А.І. Желябовим.

Трудові книжки робітників та службовців організацій, підприємств та установ м. 
Харків

Ф. Р-5607, 7586 од. зб., 1929, 1930, 1932 рр. Опис.

Колекція створена в держархіві області в 1962 р.

Колекція документів з проведення виборчої кампанії Президента України 2004 року.

Ф. Р-6521, 42 од. зб., 2004–2005 рр. Опис.

Колекція створена у другій половині 2004 –  на початку 2005 р. з документів щодо
проведення передвиборчої компанії з підтримки кандидатів у Президенти України I –
го,  II-го  і  повторного  II-го  турів  виборів:  передвиборних  програм  кандидатів  у
Президенти,  матеріалів  підтримки  кандидатів  (статті  в  газетах,  окремі  брошури),
матеріалів політичної агітації (листівки, плакати, проспекти) та ін.

Документи проведення передвиборчої кампанії I-го туру виборів Президента України:
програми кандидатів у Президенти – лідерів політичних партій, народних депутатів та
самовисуванців  (Базилюка  О.Ф.  –  лідера  Слов’янської  партії;  Б.Ф  Бойка.  –  лідера
Народного  Руху  України  “За  єдність”;  Вітренко  Н.М.  –  лідера  прогресивної
соціалістичної  партії;  А.К.  Кінаха–  лідера  Партії  промисловців  та  підприємців;
Т.В.  Черновола–  депутата  Львівської  облради,  В.А.  Ющенка–  лідера  Блоку  партій
“Наша Україна”, В.Ф. Януковича– лідера Партії регіонів України та інших кандидатів,
усього  15  осіб;  друкарські  відбитки,  2004);  інтерв'ю  з  прем’єр-міністром  України
Януковичем  В.Ф.  про  хід  передвиборчої  кампанії  (надруковано  в  газеті  “Вибір  –
2004”). Документи з підтримки кандидатів у Президенти України  I-го туру виборів:
статті  в  газетах,  брошури,  матеріали  політичної  агітації  (календарі,  листівки,
запрошення, плакати та ін.; липень-вересень 2004). Матеріали з підтримки кандидатів
у Президенти України В.А.  Ющенка та    Януковича В.Ф. у проведенні  другого та
повторного другого турів виборів (статті в газетах, листівки, листопад-грудень 2004).

963



Матеріали  з  проведення  II-го  туру  та  повторного  II-го  туру  виборів  Президента
України:  звернення  кандидата В.А.  Ющенка  до  співвітчизників  із  закликом  взяти
участь у  II-му турі Президентських виборів (друкарський відбиток, листопад 2004),
його  відповіді  на  запитання  про  хід  виборчої  компанії,  надруковані  в  політичній
листівці “Узнай правду” 20 листопада 2004 р.; текст заяви кандидата В.Ф. Януковича
на рішення Верховного Суду України про визнання недійсними результатів II-го туру
Президентських виборів (друкарський відбиток, грудень 2004); статті в газетах: про
призначення Верховним Судом України дати повторного голосування (4 грудня 2004),
про соціально-політичну ситуацію в Україні та у м. Харків у зв’язку з проведенням
повторного  II-го  туру  виборів  Президента  України, та  після  проведення  виборів
(листопад 2004 р. – 27 січня 2005 р.); листівки Харківського комітету національного
порятунку  і  Регіонального  комітету  “Антимафія”  про  ставлення  до  рішення  XIX
надзвичайної сесії IV скликання Харківської обласної ради щодо заходів із стабілізації
суспільно-політичної ситуації в Харківській області (26 листопада 2004). Фото: знімок
кандидата в Президенти України В.А. Ющенка з родиною на природі (2004), знімки з
мітингів на майданах і вулицях м. Київ на підтримку кандидата у Президенти України
В.А. Ющенка.
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Частина VI. ДОКУМЕНТИ НЕФОНДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
___________________________________________________
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КІНОДОКУМЕНТИ

Кінодокументами  архів  комплектується  з  1968  р.  Джерелом  комплектування  є
Харківська Державна телерадіокомпанія.
На  1  січня  2007  р.  в  архіві  зберігається  4517  одиниць  обліку  та  735  одиниць

зберігання.

Кінодокументи періоду Великої Жовтневої Соціалістичної революції та встановлення
радянської  влади  на  Україні:  розповідь  про  події  в  Харкові  та  види  історичних  місць,
пов’язаних з цими подіями.

Кінодокументи  державного  будівництва,  державної  влади,  охорони  державності:
сюжет про вибори депутатів до вищих, центральних та місцевих органів державної влади,
діяльність виборчих дільниць, висування кандидатів в депутати Верховної Ради СРСР, голови
Ради  Міністрів  СРСР  О.М.  Косигіна  (1966),  Голови  Президії  Верховної  Ради  СРCР
М.В. Підгорного (1966), Генерального секретаря ЦК КПРС Л.І.Брежнєва, першого секретаря
ЦК  КПРС  П.Ю.  Шелеста  та  директора  заводу  транспортного  машинобудування  ім.
Малишева О.В.Соіча (1970), члена Політбюро ЦК КПРС М.А. Суслова; зустрічі з виборцями
кандидата в депутати Верховної Ради СРСР, першого секретаря Харківського обкому партії
Г.І.  Ващенка   (1970),  кандидата  в  депутати  Верховної  Ради  УРСР,  другого  секретаря
Харківського  обкому  КПУ  В.П.  Мисніченка   (1980).  Репортажі  про  обрання  головою
Харківської  обласної  адміністрації     О.С.  Масельского  (1991),  інтерв’ю  з  юристом  В.В.
Казанцевим про підсумки референдуму 1991 р.

Розповідь  про  життєвий  шлях  та  діяльність  голови  Всеукраїнського  Центрального
Виконавчого  комітету  Г.І.  Петровського,  репортажі  з  сесій  Харківської  обласної  ради;
дискусії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, боротьби зі злочинністю;
прес-конференція комісії з розвитку народної освіти; інтерв’ю з головою Харківської ради
Є.П. Кушнарьовим з питання політичної ситуації (1991).

Кінодокументи про діяльність органів правосуддя та нагляду за законністю, охорони
суспільного  порядку,  соціалістичної  власності:  сюжет  про  діяльність  міліції,  проведення
навчальних  зборів  начальників  управлінь  та  відділів  управлінь  внутрішніх  справ,
нагородження  кращих працівників  міліції  медалями,  присвоєння  нових звань,  проведення
конкурсів  та  змагань,  репортаж  з  урочистого  засідання  з  нагоди  святкування  50-річчя
радянської прокуратури (1972).

Документи  діяльності  пожежної  служби:  відкриття  монументу  пожежникам
«Червоний  пожежник»  (1985),  сюжет  про  всесоюзне  змагання  з  пожежно-прикладного
спорту  між  навчальними  закладами  пожежної  охорони  (1973),  святкування  150-річчя
Харківської пожежної охорони (1973), діяльність спортивних загонів добровільних народних
дружин.

Кінодокументи  про  міжнародні  відносини,  міжнародний  суспільно-політичний  рух,
співробітництво робочих партій: зустріч делегацій німецької комуністичної партії, делегацій
молоді із Саудівської Аравії, Хорватії, перебування журналістів іноземних держав у Харкові,
репортаж  з  прес-конференції  з  нагоди  відкриття  виставки  Народної  Республіки  Болгарії,
приїзд  делегацій  з  Італії,  Куби,  Німеччини,  Польщі,  Фінляндії,  Франції,  Чехословаччини,
Японії.

Документи, що відображають економічне співробітництво: виконання замовлень Індії
Харківською  бісквітною  фабрикою  (1966),  відправлення  продукції  Харківського
велосипедного  заводу  до  Чехословаччини  (1968),  квітів  до  Польщі;  участь  угорського
будівельного  загону  в  будівництві  об’єктів  Харківщини;  організація  ярмарок,  виставок
чеських  авто-хімічних  засобів,  харчової  промисловості  Болгарії,  виробів  чеського  та
угорського машинобудування та приладобудування. Документи про співробітництво в галузі
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науки  і  культури:  зустріч  президента  АН  СРСР  академіка   А.П.  Олександрова  (1983),
делегації Познанського університету, надзвичайного посла Південного В’єтнаму Данг Куанг
Міня;  проведення  ХІІ  міського  конкурсу  серед  іноземних  студентів  «Я  читаю  стихи  по-
русски»;  радянсько-американський  симпозіум  з  проблем  охорони  навколишнього
середовища; відкриття декади чехословацької літератури; святкування днів культури Польщі,
Франції,  Чехословаччини,  урочисте  засідання  вченої  ради   Харківського  університету,
присвячене візиту віце-канцлера Манчестерського університету (Англія) Вільяма Месфільда
Купера  (1970).  Проведення  фестивалів,  гастролі  театрів,  ансамблів  та  артистів:  приїзд
самодіяльного  танцювально-хореографічного  ансамблю  ім.  Т.Г.  Шевченка  з  Канади,  хору
хлопчиків  з  Познані  (Польща),  зустріч  учасників  IX Всесвітнього  фестивалю  молоді  та
студентів   Греції,  Непалу,  Цейлону  (1986).  Кінодокументи  про  проведення  міжнародних
спортивних змагань, зустрічей, діяльність Товариств дружби, проведення вечорів дружби та
днів  болгарської,  кубинської,  польської  літератури.  Кінодокументи  руху  протесту  проти
агресії  США в Камбоджі і  Лаосі,  проти масових арештів та вбивств у Судані  (1971),  про
мітинги солідарності з народом В’єтнаму, Індокитаю. Кінодокументи руху боротьби за мир,
про мітинги проти гонки озброєнь.

Кінодокументи про Збройні сили, військовий захист, про цивільну оборону: урочисті
засідання з нагоди річниць радянської армії, зустрічі з воїнами, практичні заняття та змагання
загонів підприємств та організацій з цивільної оборони.

Кінодокументи  Великої  Вітчизняної  війни  Радянського  Союзу  (1941-1945):  кадри
визволення Харкова від нацистських загарбників (1943), з місць боїв на Курській дузі; сюжет
про  медичний  персонал  міської  лікарні  № 11  в  роки  війни,  приїзд  до  Харкова  Маршала
Радянського  Союзу  П.Ф.  Батицького,  репортажі  про  Героя  Радянського  Союзу  І.Г.
Вернигоренка,  тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба, розповідь про життєвий шлях
Героя  Радянського  Союзу  льотчика  Н.І.  Світенка,  проведення  військово-наукових
конференцій,  привітання  військовослужбовців  Маршалом  Радянського  Союзу   Ю.П.
Бажановим.

Кінодокументи  суспільно-політичного  життя.  Відправка  харківськими
машинобудівниками  300  комбайнів  на  цілину,  зустріч  з  Героєм  Радянського  Союзу
льотчиком-космонавтом СРСР В.П. Ляховим, академіком АН УРСР Л.Т. Малою; приїзд до
Харкова Генерального секретаря ЦК КПРС  Л.І. Брежнєва. 

Кінодокументи  про  діяльність  засобів  масової  інформації:  семінари,  конференції,
святкування  ювілею журналу  «Прапор»;  урочисті  засідання,  присвячені  святкуванню  Дня
преси; інтерв’ю з редактором газети «Вечірній Харків» М. Соловйовим. 

Кінодокументи  народних  свят,  річниць,  ювілеїв:  святкування  Дня  Перемоги,  Дня
Соборності  України,  визволення  Харкова  від  нацистських  загарбників,  325-річчя
возз’єднання України з Росією, річниць заводів,   60-річчя Харківського драматичного театру
ім. Т.Г. Шевченка та інш.

Кінодокументи господарського будівництва: боротьба зі сніговими заметами, охорона
навколишнього  середовища,  рух  винахідництва  та  раціоналізаторства.  Будівництво
електростанції  «Дніпрогес-2», 7-го блоку Зміївської електростанції,  каналу Дніпро-Донбас,
закладення  першої  шахти  Харківського  метро  (1968).  Будівництво  сільськогосподарських
об’єктів,  торгівельних  споруд,  комунальне  та  міське  будівництво,  будівництво  в  галузі
народної освіти, науки та мистецтва, охорони здоров’я. 

Кінодокументи про стан та розвиток міського транспорту.
Кінодокументи про стан,  розвиток та організацію внутрішньої,  зовнішньої  торгівлі:

сюжет  з  республіканського  семінару  працівників  торгівлі,  конкурси  продавців,  ярмарки,
виставки, нагородження працівників торгівлі та громадського харчування.

Кінодокументи  про  стан  комунального  господарства,  побутового  обслуговування
населення: діяльність перукарень, покази мод, обласні семінари з пропаганди нових зачісок.
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Кінодокументи про роботу будинків дитини, новонароджених, дитячих ясел, садків;
виставку робіт юних художників дитячої школи ім. І.Ю. Рєпіна, змагання вихованців дитячої
спортивної  школи,  будівництво  палацу  піонерів,  виступи  дитячого  хореографічного
ансамблю.  Інтерв’ю з  ректором  Харківського  політехнічного  інституту;  всесоюзна  нарада
фізиків,  республіканські  конференції,  пленуми  наукової  ради  Академії  медичних  наук  з
питань  невідкладної  допомоги,  зустріч  харків’ян  з  керівником  експедиції  Бардіним  Г.І.
Репортаж про підготовку до святкування 50-річчя Радянської влади та святкування 50-річчя
Харківського обласного державного архіву (1968), документи про українського письменника
П. Грабовського, виставка та науково-практична конференція, присвячена 60-річчю Декрету
про централізацію архівної справи (1978).

Кінодокументи діяльності Академії Наук, наукових установ: урочисті засідання; сесії
Державного комітету з мирного використання атомної енергії; святкування 80-річчя голови
Наукового товариства хірургів України М.С. Коломийченка, наукові конференції з актуальних
проблем психіатрії та наркології, конференції терапевтів, кардіологів; космічних досліджень,
використання досягнень науки у промисловості.

Кінодокументи розвитку літератури: вечір, присвячений декаді російської літератури
та мистецтва в Україні, приїзд письменників                 А. Вознесенського, В.Лугового,
В.Стронгіна, свято поезії з нагоди святкування 90-річчя з дня народження В.Маяковського,
республіканська конференція, присвячена 250-річчю з дня народження великого українського
письменника  та  філософа  Г.С.  Сковороди  (1972);  вечір,  присвячений  творчості  поета,
лауреата  Державної  премії  СРСР  І.Муратова,  нагородження  переможців  конкурсу
журналістів.

Кінодокументи про виставки народної творчості, живопису, скульптури, фарфорових
виробів. 

Кінодокументи  про  реконструкцію  та  реставрацію  архітектурно-історичних
пам’ятників,  відкриття  меморіальних  дощок  та  монументів,  святкування  250-річчя  з  дня
народження автора скульптури «Медный всадник» Фальконе, відкриття виставок картин І.Ю.
Рєпіна,  художників      ХІХ  –  ХХ  ст.  Репортажі  про  художників  А.Л.Насєдкіна,  А.А.
Хмельницького,   А.А. Подкопая, Ю.І.Коваленка, Ю.І.Бєляєва, голову правління Харківського
відділення  Спілки художників  УРСР В.В.  Сизикова;  кадри  зйомки фільму «Людина  живе
двічі» Київської кіностудії  ім. О.Довженко, зустріч з головною героїнею фільму «Судьба»,
заслуженою артисткою РСФСР З. Кириченко. Про життєвий та творчій шлях композитора
І.Ковача,  парад  духових  оркестрів,  Всесоюзний  конкурс  піаністів.  Зустріч  з  актором
Московського  державного  академічного  театру  ім.  Вахтангова,  лауреатом  Ленінської  і
державної  премій,  народним  артистом  М.Ульяновим  гастролі  Українського  художнього
спортивного ансамблю «Балет на льоду» під керівництвом народного артиста В.Вронського,
розповідь про оперу «Молода гвардія»,  про заслужених артистів  балету С.Коливанову  та
Т.Попеску  ,  прем’єра  опери  Т.Хреннікова   «Безрідний  зять»,  спектаклю  І.Дунаєвського
«Вільний вітер».

Кінодокументи  про  культурно-просвітницьку  роботу.  Конференції  працівників
культури, розповідь про діяльність Книжкової Палати за      50 років, святкування 100-річчя
існування  бібліотеки  ім.  Короленка  та  відкриття  бібліотек,  нагородження  працівників
бібліотек,  діяльність  музеїв;  виставки  церковного  вбрання,  квітів,  народної  творчості,
архітектурні  проекти;  виставки  продукції  підприємств  легкої  промисловості,  живопису;
виставки про встановлення радянської влади, Велику Вітчизняну війну, визволення Харкова
від  німецьких  загарбників  у  Харківському  історичному  музеї;  виставка  робіт  німецького
художника  А.  Дюрера  в  художньому  музеї;  діяльність  шкільних  музеїв,  музеїв  вищих
учбових закладів та спеціального призначення. Зустріч глядачів з акторами Є. Моргуновим
та  Г. Віциним .
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Кінодокументи  про  охорону  здоров’я:  наукові  конференції  за  участю  польських
фармацевтів,  зустріч  лікарів-чорнобильців,  робота  медичних установ  Харкова,  курортів  та
будинків відпочинку.

Кінодокументи  розвитку  фізкультури  та  спорту:  зустріч  харків’ян-олімпійців,
чемпіонат  Радянського  Союзу  зі  стрільби  з  лука,  республіканські  змагання  з  пожежно-
прикладного  спорту,  республіканські  змагання  з  легкої  атлетики  на  призи  «Олімпійські
надії», «Кубок України» та приз газети «Известия», змагання з легкої атлетики серед учнів та
студентів.  Змагання  кращих  гімнасток  України,  обласні  змагання  з  футболу  на  кубок
„Шкіряний  м’яч”;  хокейні  зустрічі;  змагання  з  дзюдо,  карате;  про  діяльність  дитячого
бійцівського клубу «Гном». Юнацька першість країни з боксу, інтерв’ю з головою асоціації
боксерів України В.Г.Гажа, всесоюзний турнір з боксу. Змагання на кубок УРСР, на першість
СРСР з фехтування, змагання з фігурного катання «Олімпійські надії», всесоюзні змагання з
велоспорту  та  на  першість  області.  Чемпіонат  України,  змагання  республіканські  та  на
першість області з мотокросу, республіканський чемпіонат товариства мисливців та рибалок.
Змагання з віндсерфінгу, літня регата, зимовий чемпіонат з плавання, змагання на першість
Радянського  Союзу  зі  стрибків   у  воду,  чемпіонати  з  синхронного  плавання,  змагання  з
підводного орієнтування. Міжнародні, всесоюзні, республіканські змагання з авіамодельного
спорту, змагання дельтапланеристів та парашутного багатоборства. Зустрічі хокейних команд
«Динамо» (Харків) та «Лада» (Тольятті). Інтерв’ю з головним тренером футбольної команди
«Металіст»    А.  Ткаченком;  футбольні  матчі  з  «Динамо»  (Київ),  «Торпедо»  (Кутаїсі),
«Динамо»  (Тбілісі),  студентські  змагання,  репортаж  про  харківську  волейбольну  команду
«Локомотив».  Репортаж  про  баскетбольну  команду  «Будівельник»,  інтерв’ю  з  головним
тренером В. Кафтановим, тренером       Ф. Маргулісом. Змагання з тенісу. Зустрічі харківської
хокейної  команди  «Динамо»,  інтерв’ю  з  тренером   Ю.  Очковим,  турнір  між  командами
першої  і  вищої  ліги,  змагання  на  приз «Золота  шайба».  Всесоюзний юнацький турнір  та
змагання на кубок СРСР з водного поло, міжнародний чемпіонат серед жінок та чоловіків з
шахів, зустріч з чемпіоном СРСР 1971 р. з шахів            В. Савоном .

Кінодокументи релігійної свідомості людей: репортаж про роль церкви у житті людей,
зустріч представників влади з єпископом Житомирським       Я. Пурвінським та делегацією
римсько-католицької церкви, діяльність католицької общини Харкова.

Іменний  розділ  кінодокументів:  фільм  про  життя  та  діяльність             Г.І.
Петровського, про життєвий шлях Героя Радянського Союзу, льотчика Н.І. Світенка, Героя
Соціалістичної праці К.І. Твердохліба, сюжет з музею талановитого письменника, журналіста
М.П.  Трублаїні,  розповідь  про  заслуженого  діяча  мистецтв  УРСР,  художника  А.
Хмельницького,  приїзд  льотчика-космонавта  Героя  Радянського  Союзу  Є.В.  Хрунова,  про
заслуженого  діяча  науки  УРСР,  доктора  медичних  наук,  члена-кореспондента  академії
медичних наук Л.Т. Малу.  
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ФОНОДОКУМЕНТИ

Фонодокументами  архів  комплектується  з  1966  року.  Джерелом  комплектування  є
Харківська Державна радіокомпанія.
На 1 січня 2007 р. в архіві зберігається 1253 одиниці обліку та 1322 одиниці зберігання
фонодокументів.

Фонодокументи, що відображають період громадянської війни та Жовтневої революції:
виступ  учасника  громадянської  війни  Г.П.  Півненка   про  селянський  рух  на  Харківщині
1905-1907 рр.; звукозаписи, присвячені святкуванню 70-річчя першої російської революції,
зустрічі  з  ветеранами  партії,  учасниками  жовтневих  подій,  нарис  про  встановлення
радянської влади на Україні, спогади про першу харківську майовку.

Фонодокументи про діяльність обласних, районних, міських, сільських Рад депутатів
трудящих; записи сесій, виступи голів Рад, депутатів, голів комісій.

Фонодокументи про міжнародні зв’язки у політичній, економічній, науковій, культурній
сфері, в галузі співробітництва представників комуністичних, робочих партій та міжнародної
солідарності трудящих: перебування у Харкові чехословацької делегації, партійної делегації
Познанського воєводства (Польща), мітинг студентів Харківського державного університету
ім. О.М. Горького проти агресії США у В’єтнамі (1967).

Фонодокументи з історії Збройних Сил та Великої Вітчизняної війни: спогади видатної
льотчиці,  Героя  Радянського  Союзу  В.С.Гризодубової  про  себе  та  батька,  розповідь
начальника штабу 18-го винищувального авіаційного полку, генерал-майора Ф.С.Гнезділова,
про  розвідника  М.М.Галана,  Героїв  Радянського  Союзу  Т.Т.Лободу,  генерал-полковника
авіації  В.Н.Кубарева,  льотчиків-харків’ян,  розповідь  майора Л.І.Пашкової  про харківських
комсомольців,  що загинули під час війни,  спогади командувача 53-ї  армії,  генерал-майора
Героя Радянського Союзу І.М.Манагарова,  виступ командувача 51-ї армії  Сталінградського
фронту, генерал-полковника М.І.Труфанова, нарис про головного хірурга обласного шпиталю
інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни  І.М.Чернишова,  сюжет,  присвячений  50-річчю  з  дня
заснування  Харківського  вищого  ордена  Червоної  Зірки  авіаційного  училища   ім.
С.І.Грицевця, святкуванню 25-річчя перемоги під Сталінградом.

Фонодокументи  суспільно-політичного  життя:  серія  репортажів  з  БАМу,  зустріч  з
льотчиком-космонавтом В.О. Ляховим .

Фонодокументи  народних  свят,  річниць,  ювілеїв:  святкування  Дня  Перемоги,  дня
визволення  Харкова  від  німецько-фашистських  загарбників,     50-річчя  Радянської  армії,
Великої Жовтневої Революції, 50-річчя створення СРСР, встановлення радянської влади на
Україні, 1500-річчя м. Києва,           170-річчя Харківського державного університету ім. О.М.
Горького, професійних свят, ювілеїв видатних державних діячів.

Фонодокументи  господарського  будівництва:  нариси  про  роботу  харківських  заводів,
виступи  Героїв  Соціалістичної  Праці  А.А.Гавриша,  І.Ф.Горбатько,  К.С.Кислякова,
А.П.Морозової,  К.Г.Твердохліб,  присвоєння  почесних  звань  та  нагородження  колгоспів,
заводів,  інститутів,  окремих  осіб,  репортажі  про  рух  винахідництва,  раціоналізаторства,
проведення соціалістичних змагань, суботників.

Розвиток  промисловості:  сюжет  із  Зміївської  електростанції,  нариси  про  трудові
династії харківських підприємств.

Фонодокументи про будівництво метрополітену з нагоди відкриття нових станцій.
Фонодокументи  про  стан,  організацію  та  розвиток  освіти  та  науки:  радіонарис  про

авторів  підручника з  історії  для 6-го класу загальноосвітньої  школи,  лауреатів  Державної
премії  СРСР  1973  р.  Є.І.Агібалової   та  Г.І.Донського;  виступ  хору  Харківського  Палацу
піонерів  ім.  Постишева  „Скворушка”;  запис  концерту  переможців  конкурсу  дитячої
творчості; випуск, присвячений святкуванню 50-річчя Палацу піонерів ім. Постишева.



Розвиток  вищої  освіти:  інтерв’ю  з  начальником  теоретичного  відділу  Харківського
фізико-технічного  інституту  А.С.Бакаєм,  начальником  теоретичної  лабораторії  академіком
Д.В.Волковим;  академіками  А.І.  Ахієзером   та  А.Я.Усіковим,  начальником  лабораторії,
кандидатом  фізико-технічних  наук  О.А.Лаврентієвим,  академіком,  лауреатом  Державної
премії  Б.Г.Лазаревим  .  Виступи  хорів  Харківського  педагогічного  інституту,  інституту
інженерів  залізничного  транспорту,  сільськогосподарчого  інституту,  інституту
радіоелектроніки та юридичного інституту.

Фонодокументи,  що  відображають  розвиток  науки  і  техніки.  Науково-дослідницькі
роботи:  бесіда  з  Героєм  Соціалістичної  Праці,  академіком  М.П.Барабашовим;  виступ
дослідника тихоокеанських глибин В.Вишневського; спогади доктора фізико-математичних
наук В.С.Когана про академіка, заслуженого діяча науки України  К.Д.Синельникова.

Фонодокументи розвитку літератури: уривки з відомих творів українських, російських
та зарубіжних письменників і  поетів у виконанні заслужених артистів України.  Твори Т.Г.
Шевченка „Катерина”,  „Гайдамаки”,  „Сон”,          К.  Паустовського „Початок невідомого
віку”; О. Довженка „Мати”, творів         О. Гончара у виконанні заслужених артистів УРСР
О.П.  Леснікової,  Л.Попової  ,  Л.Сердюка,  Л.  Тарабаринова,  народного  артиста  СРСР
І.Мар’яненка; уривок      зі спектаклю „Назар Стодоля” Т.Г. Шевченко. Радіонарис до 150-
річчя з дня народження  Т.Г. Шевченка „Зоре моя” за збіркою поезій-етюдів поета              В.
Бондара,  вірші  Б.Окуджави   „Балада  про  Неву”  у  виконанні  заслуженого  діяча  мистецтв
України О. Леснікової.

Фонодокументи про культуру та мистецтво: сюжет про зал-музей Маршала Радянського
Союзу  В.Блюхера   в  середній  школі  №142,  відкриття  меморіальної  дошки  Л.  Свободі.
Інтерв’ю  з  головним  архітектором  Харкова  І.О.Алфьоровим;  концерти  легкої  музики,
квартети,  музично-літературні  композиції  харківських  поетів;  творчі  вечори,  святкування
150-річчя з дня народження П.І.Чайковського;  90-річчя з дня народженням М.Леонтовича;
виступ  солістки  Харківської  філармонії  С.Коткової;  заслуженого  діяча  мистецтв  УРСР
Д.  Клебанова;  нариси  про  заслуженого  артиста  УРСР  М.Манойла  та  композитора-
фольклориста  О.Стебленка;  творчий  портрет  заслуженого  діяча  мистецтв  П.Гайдамаки;
передача,  присвячена  100-річчю  з  дня  народження  видатної  української  актриси
М.Заньковецької.;  творчий  вечір  народного  артиста  СРСР І.Мар’яненка;   творчі  портрети
народних  артистів  СРСР,  акторів  Харківського  драматичного  театру  ім.  О.С.  Пушкіна
О.П.Воронович.  та         Ю.Т.  Жбакова;  ювілейний  концерт,  присвячений  40-річчю
Харківського оперного театру; виступи солістів К.Шаша, В.Арканової, зустріч з заслуженою
артисткою УРСР Л.Поповою, розповідь лауреата Ленінської премії, відомого артиста балету
Марієса Лієпи про себе та про балет; передача, присвячена       70-річчю з дня народження
заслуженої  артистки  УРСР  О.Віноградової,  інтерв’ю  з  відомим  естрадним  співаком
Л.Лещенком  (1976);  розповідь  відомої  естрадної  співачки  В.Толкунової   про себе  та  свої
музичні прихильності (1975), святкування 50-річчя Харківської філармонії (1968).

Фонодокументи культурно-просвітницької роботи та художньої самодіяльності: виступи
хорів  ветеранів  війни Валківського  Будинку  культури,  виступ  вокально-інструментального
ансамблю  „Журавлик”  та   „Чарівні  гітари”  Палацу  залізничників,  чоловічого  вокального
ансамблю станції „Лозова”, трансляція обласного фестивалю художньої самодіяльності.

Фонодокументи про охорону здоров’я: виступ доктора медичних наук     О.Г. Хоменка
про  кріогенну  медицину  (1970),  доповідь  Д.Ю.Розенберга   про  значення  кукурудзи  в
лікуванні хворих атеросклерозом (1963).

Фонодокументи  з  питань  релігії:  виступи  настоятеля  Пантелеймонівської  церкви
Харкова (1960) та колишніх священиків, сюжети атеїстичної пропаганди.

Найбільш  цікавими  фонодокументами  іменного  характеру  є  виступ  академіка
М.П.Барабашова, присвячений святкуванню Дня космонавтики (1964), бесіда з лауреатами
Державних  премій  1977  р.  в  галузі  науки  і  техніки,  доктором  фізико-математичних  наук
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інституту АН УРСР П.І.Вацетом та кандидатом фізико-математичних наук В.Й.Волощуком;
розповіді про льотчика-космонавта О.А.Леонова  про видатного педагога, начальника колонії
ім. Дзержинського А.С. Макаренка; виступи голови Харківського наукового центру, академіка
АН УРСР, лауреата Ленінської премії 1976 р. О.Я.Усікова  і члена-кореспондента АН УРСР,
директора інституту радіофізики і електроніки В.П. Шестопалова.
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ФОТОДОКУМЕНТИ 

Фотодокументами архів комплектується з 1964 року. Джерелами комплектування є 
редакції обласних та районних газет, фотолабораторії заводів, учбових інститутів.
На 1 січня 2007 р. в архіві  зберігається 35297 фотодокументів, в тому числі 263 
позитиви на правах негативів, 100 відбитків на склі. Зміст документів відображає період
з кінця ХІХ ст. до 1990 р. ХХ ст.

Окрему групу складають фотодокументи періоду до 1917 р. Знімки Миколаївського і
Привокзального  майданів,  Сумської  та  Катеринославської  вулиць,  Успенського  та
Благовєщенського соборів. Види будівель Харківського Технологічного інституту та Другої
гімназії, Комерційного клубу (у радянський час будівля Оперного театру), Харківської біржі,
міських  готелів  „Вена”  та  „Гранд-Отель”,  Будинку  дворянського  депутатського  зібрання,
зруйнованого під час Другої світової війни, Олександрівської лікарні (у радянський період -
Перша радлікарня), а також фотокартки споруд залізничного вокзалу за 1868 та 1943 рр.

Фотодокументи революційного руху в армії і на флоті  1905 р., представлені знімками
команди і самого крейсера „Очаків”, фотокарткою лейтенанта П.П. Шмідта з сім’єю (1905).

До  документів  з  історії  авіації  належать  фотокартки  перших  російських  льотчиків
М.Н.Єфімова та Л.М. Мацієвича (вересень 1910), морського льотчика В. Дибовського, який
здійснив  переліт  Севастополь-Петербург  (травень  1912),  а  також  знімок  з  Першого
Всеросійського свята повітроплавання у Петербурзі (1910).

До періоду революції 1917 р. належить фотокартка агітпоїзду Харківського ревкому
Південно-Західної  залізниці  (ст.  Панютіно),  індивідуальні  та  групові  знімки  учасників
революції, генерала царської армії М.М. Скалона (1913-1917).

Фотодокументи державного будівництва, державної влади і управління відображають
участь трудящих Харківщини у виборах депутатів до вищих центральних та місцевих органів
державної  влади,  діяльність  виборчих  дільниць,  передвиборчі  збори  колективів  заводів,
мітинги робочих та службовців підприємств,  присвячені  висуванню кандидатів  до органів
влади, зустріч кандидатів з виборцями.

Фотодокументи  правосуддя,  нагляду  за  законністю,  охорони  суспільного  порядку:
діяльність  судів,  прокуратури,  міліції,  проведення  виборів  народних  суддів,  нагородження
працівників  цих  установ  грамотами  та  медалями,  а  також  діяльність  народних  та
добровільних пожежних дружин.

Міжнародні відносини (зовнішня політика).  Фотодокументи міжнародних зв’язків у
політичній,  економічній  сфері  (зустрічі  іноземних  делегацій,  мерів  міст,  послів,  обмін
делегаціями). Співробітництво в галузі науки і культури (обмін спеціалістами, досягненнями,
досвідом, організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів; перебування радянських
вчених у Каліфорнійському технологічному інституті на чолі з академіком               В.  I.
Атрощенко, зустрічі болгарських, кубинських, угорських делегацій з радянськими вченими).
Документи,  що  відображають  міжнародне  співробітництво  робочих  партій,  організацій,
піонерського  та  жіночого  рухів;  руху  протестів  радянських  людей  проти  агресії  США  у
В’єтнамі  (1965),  Ізраїльської  агресії  на  Ближньому  Сході,  призупинення  судового
переслідування  військових  злочинців  у  Німеччині,  гонки  озброєнь;  підписання
Стокгольмської  відозви  прихильників  миру  (1976).  Проведення  міжнародних  спортивних
змагань,  зустрічей;  діяльність  товариств  радянсько-в’єтнамської,  радянсько-польської  та
радянсько-чехословацької дружби, проведення вечорів інтернаціональної дружби.

Фотодокументи про діяльність Збройних Сил: мобілізація, демобілізація, проведення
занять  з  цивільної  оборони  серед  трудящих  харківських  підприємств,  нагородження
орденами  та  медалями  воїнів-інтернаціоналістів;  проведення  військових  парадів  на
центральній площі Харкова, святкування Дня Перемоги.



Фотодокументи  періоду  громадянської  війни  та  іноземної  інтервенції:  портрети
учасників громадянської війни і перших комуністів, формування полків селянської бідноти в
м. Харкові (1918), реєстрація добровольців у лави Червоної Армії, знімок першого жіночого
комуністичного загону (1918), вид будинку, де проходили перші підпільні організаційні збори
членів КПб(У) (1918), команда бронепоїзду № 154 Харківських комсомольців    (1919 – 1920),
знімки жертв денікінської армії в Григор’євському бору (1919-1920).

Фотодокументи  Великої  Вітчизняної  війни  (1941-1945):  знімки  жертв  нацистських
окупантів  (1941)  та  зруйнованих  будинків,  лікарень,  вулиць  міста  (1941-1943),  група
партизанів  (1942),  учасники  Сталінградської  битви,  фрагмент  бою  в  районі  Великої
Данилівки  (серпень  1943),  танкісти    69-ї  армії,  що  визволяла  м.  Харків  (1943),
фоторепродукція  знімку  командуючих фронтами (І.  Конєв,  О.  Василевський,  Г.  Жуков,  К.
Рокоссовський,  К.Мерецков,  Ф.  Толбухін,  Р.  Малиновський,  Л.  Говоров,  А.  Єременко,  І.
Баграмян) (1945). Зустріч Маршала Радянського Союзу П.Ф. Батицького, фотокартки тричі
Героїв Радянського Союзу О. Покришкіна, І. Кожедуба, льотчика-космонавта, генерал-майора
авіації Г.Берегового (1944) та командувача 3-ї гвардійської танкової армії генерал-лейтенанта
П. Рибалка  (1943), героя французького руху опору А. Джабраїлова .

Фотодокументи суспільно-політичного життя, суспільно-політичного руху. Діяльність
партійних, радянських, профспілкових, комсомольських та піонерських організацій,  участь
трудящих, комсомольських і молодіжних загонів у будівництві Байкало-Амурської магістралі,
освоєнні  цілинних  земель.  Проведення  агітаційної  та  політико-виховної  роботи  серед
населення,  діяльність  товариств  „Боротьба за тверезість”.  Урочисті  зустрічі  космонавта  Г.
Гречка.

Фотодокументи  про  діяльність  засобів  масової  інформації:  семінари,  конференції,
розповсюдження друкованих видань, святкування Дня друку.

Фотодокументи народних свят,  річниць,  ювілеїв: демонстрації  з нагоди святкування
Дня  Перемоги,  Дня  молоді,  Дня  захисту  дітей,  утворення  СРСР,  300-річчя  об’єднання
України з Росією, 300-річчя Харкова та інших свят, святкування річниць, ювілеїв державних
діячів.

Фотодокументи господарського будівництва: боротьба зі стихійними лихами (повінь у
Харкові  1932  р.),  охорона  навколишнього  середовища,  проведення  суботників,
соціалістичних  змагань  у  галузях  народного  господарства,  нагородження  орденами  і
медалями колективів підприємств, окремих осіб.

Розвиток промисловості на Харківщині. Фотодокументи, що відображають виробничі
процеси  у  важкій,  легкій,  харчовій,  поліграфічній  та  кустарній  промисловості.  Мітинг на
Харківському тракторному заводі, присвячений випуску мільйонного трактору (1967), випуск
парової  турбіни,  виготовленої  колективом  Харківського  турбінного  заводу  ім.  Кірова  для
Нововоронезької  атомної станції   (1969), випуск харківськими машинобудівниками тягачів
для четвертої антарктичної експедиції. Фотокартки передовиків виробництва, членів бригад
комуністичної праці; вшанування ветеранів праці, обмін досвідом, відвідування іноземними
делегаціями підприємств Харкова. Святкування річниць та ювілеїв заводів. 

Фотодокументи  про  стан  та  розвиток  залізничного,  автомобільного,  повітряного,
міського  транспорту.  Відкриття  другої  Салтівської  лінії  та  уведення  в  дію нових  станцій
метрополітену.

Фотодокументи  про  стан,  розвиток  та  організацію  поштового,  телеграфного,
телефонного, радіо та телезв’язку.

Фотознімки  про  розвиток  сільського  господарства:  діяльність  колгоспів,  радгоспів,
МТС,  лісгоспів,  шефська  допомога  міста  селу,  підготовка  сільськогосподарських  кадрів,
участь  у виставках;  фотокартки Героїв  Соціалістичної  Праці  та  передовиків  виробництва.
Проведення свят хлібороба, першого снопа, першої борозни.
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Фотодокументи про стан, розвиток та організацію внутрішньої, зовнішньої торгівлі,
громадського  харчування:  виставка  товарів  народного  споживання,  новорічні  ярмарки,
відкриття  магазинів,  у  тому  числі  спеціалізованих,  розвиток  кооперативів  та  колгоспної
торгівлі.

Фотодокументи  про  стан  комунального  господарства,  побутового  обслуговування
населення:  електрифікація,  теплофікація,  водопостачання,  радіофікація,  відкриття  палаців
одруження  та  новонароджених,  діяльність  готелів,  перукарень,  комбінатів  побутового
обслуговування,  озеленіння  вулиць,  проспектів,  скверів,  парків.  Будівництво  Салтівського
житлового масиву.

Фотодокументи  про  організацію,  стан  та  розвиток  культури  і  освіти.  Дошкільне
виховання.  Проведення  виховної  роботи  з  дітьми,  надання  допомоги  дитячим  будинкам,
робота дитячих ясел, садків, боротьба з безпритульністю та безнаглядністю. Шкільна освіта.
Відкриття нових загальноосвітніх середніх шкіл, проведення шкільних турнірів, діяльність
шкіл-інтернатів,  вечірніх  шкіл  та  шкіл  робочої  молоді;  фотокартка  членів  товариства
„Динамо”  (1935).  Про  роботу  спеціалізованих  шкіл;  виступи  дитячого  симфонічного
оркестру Харківської філармонії під керівництвом заслуженого діяча мистецтв В. Жорданія,
дитячих  хорів,  виставки  молодих  художників,  хореографічні  школи  (звітні  концерти,
репетиції вихованців), спортивні школи (змагання з художньої гімнастики, з легкої атлетики,
фігурного  катання,  виступ  вихованців  кінноспортивної  школи  Нововодолазького  району).
Позашкільна  освіта.  Боротьба  з  неписьменністю,  відкриття  шкіл  грамотності,  проведення
виставок  дитячої   творчості,  участь  школярів  у  збиранні  врожаю,  виступ  дитячого
піонерського  цирку  „Улыбка”.  Робота  палаців  та  будинків  піонерів,  дитячих  секторів  при
робочих та сільських клубах (гуртки моделістів, м’якої іграшки, фотолюбителів, різьблення
по  дереву,  образотворчого  мистецтва,  юних  натуралістів,  балетних  гуртків).  Діяльність
гуртку „Дитяча міліція” (1960) та „Юних пожежників” (1960). Знімки плодо-декоративного
розсадника Харківської обласної станції юних техніків (1949), дослідницьких ланів (1949);
виставка дитячого технічного товариства м. Ізюму. Знімки з „Малої Південної” залізничної
дороги (1951-1963). Діяльність будинків образотворчого мистецтва. Вища освіта. Діяльність
вищих  учбових  закладів:  прийом,  учбовий  процес,  перевірка  знань,  наукові  конференції,
семінари, зустрічі іноземних делегацій, обмін досвідом. Індивідуальні та групові фотокартки
викладачів та студентів вузів, академіків М.П. Барабашова, С.М. Бернштейна,  Л.Т. Малої,
В.М. Нікітіна, К.Д. Синельникова, А.В. Шестопалова, ректорів ХНУ ім. В.Н. Каразіна Я.С.
Блудова, Н.А. Ізмайлова і І.Є. Тарапова. Святкування 175-річчя Харківського університету.

Фотодокументи  розвитку  науки  та  науково-дослідницької  роботи:  конференції
біологів,  соціологів,  філологів,  астрофізиків  АН  СРСР,  симпозіуми  керівників  інститутів,
всесоюзні семінари економістів. Груповий знімок президії планетарної комісії Астрономічної
ради АН СРСР.

Фотодокументи Харківської  обсерваторії  представлені  знімками дійсного члена АН
УРСР,  заслуженого  діяча  науки  М.П.  Барабашова,  членів  астрономічного  гуртка
астрономічної  обсерваторії  Харківського  університету  (1954),  радіотелескопу  для
спостереження радіовипромінювань Сонця (1961). Фотокартки з  Харківського ботанічного
саду  (1954-1966)  та  зоопарку       (1954  –  1983).  Фотоальбом  про  Першу  Всесоюзну
конференцію технології  неорганічних речовин, знімок академіка М.П. Барабашова під час
проектування спектрогеліоскопу (1929), випробування водолазного спорядження (1984).

Фотодокументи  розвитку  літератури:  організація  творчої  роботи,  творчих  дискусій,
конкурсів,  декад,  виставок,  фестивалів,  днів  поезії,  нагородження  діячів  літератури  та
присудження Державних премій. Індивідуальні та групові знімки українських письменників
І.  Багмута,  П.  Загребельного;   українського  письменника,  голови  правління  Спілки
письменників  України  О.  Гончара   (1968);  українського  письменника  та  поета,  лауреата
Державної  премії  (1950-1968)  І.  Муратова,  М.  Рильського,  письменника,  артиста,
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мистецтвознавця Г.Хоткевича. Урочисті мітинги з нагоди 100-річчя М. Коцюбинського, 250-
річчя з дня народження українського письменника і філософа Г. Сковороди  та Т. Шевченка.

Фотодокументи мистецтва. Святкування днів мистецтва у Пархомівському музеї, види
пам’ятників архітектури Харкова: Благовєщенського та Покровського соборів, макети площі
ім.  Дзержинського  (січень  1950)  та  будівлі  Харківського  державного  університету  (1952),
скульптурні  портрети героїв  визвольної  війни 1648-1653 рр.  І.  Богуна та    М Кривоноса.
Знімки  робіт  харківських  художників  І.Карася,     А.  Хмельницького,  Л.А.  Шматько,
проведення Тижня образотворчого мистецтва.  Фотокартки  кіноактора В.  Конкіна   під час
зйомок фільму „Втеча із палацу” (1975), виступ народного артиста УРСР М. Оляліна (1984).
Відкриття  залу  органної  музики  (1986),  знімки  композиторів  К.  Данькевича   (1960),  Т.
Хреннікова під час прем’єри його опери „Безрідний зять”. Фотокартки артистів Харківського
театру опери та балету народних артистів УРСР В. Арканової  та М. Манойло. Відкриття
театру юного глядача (1981), приїзд на гастролі московського цирку.

Фотодокументи  культурно-просвітницької  роботи:  діяльність  музеїв  бойової  слави,
історичних, народних, комплексних музеїв та музеїв народної творчості. Зустріч глядачів з
акторами кіно Є. Вєсніком, Г. Віциним,    Є. Леоновим, Є. Моргуновим, Ю. Нікуліним, В.
Тихоновим.

Знімки  власника  унікальної  колекції  з  15  тисячі  метеликів  доцента  ХНУ ім.  В.Н.
Каразіна А.С. Лисецького  (1982) та власника колекції  більш як 100 самоварів художника
Безпалого (1982).

Фотодокументи з питань охорони здоров’я: конкурси „Кращий по професії”, „Краща
медсестра”, відкриття аптек, лікарень.

Фотодокументи розвитку фізкультури та спорту: рекордсменка зі штовхання ядра Н.
Маракіна, збірна команда Харкова з бігу (1935), чемпіонка України з марафонського бігу Т.
Трощенко, виступ гімнасток на Всесоюзному турнірі, збірна олімпійська команда радянських
штангістів, чемпіон СРСР з дзюдо А.Новіков, майстри міжнародного класу зі стрільби з лука
Е.  Тимофєєва,  М.  Богданова,  Л.  Новікова;  показові  виступи  кандидатів  у  збірну  СРСР з
фігурного  катання  М.  Климової   та  С.  Пономаренка   (1983),  зустріч  чемпіонки  світу  та
олімпійської чемпіонки з фігурного катання    І. Родніної, чемпіонка СРСР з велогонок Л.
Задорожна, багаторазовий чемпіон СРСР і світу з автомотогонок, заслужений майстер спорту
В. Нікітін, змагання яхтсменів, чемпіонка СРСР з плавання Е. Заславська, футбольні матчі
між харківською командою „Металіст” та командами з Дрездена (1985), „Динамо” (Тбілісі),
„Динамо”  (Мінськ);  волейбольні  зустрічі  Харківської  команди  „Локомотив”  з  командами
„Іскра” (Одинцово) та „ЦСКА”, всесоюзні змагання з хокею на приз „Золота шайба”, зустрічі
Харківської хокейної команди „Динамо” з „СКА” (Казань). Відкриття фестивалів, олімпіад,
спартакіад, Олімпіади-80 та інших спортивних свят.

Окремий розділ фотокаталогу складає іменний покажчик видатних людей Харкова та
області: Герої Радянського Союзу Г.Г. Аскін, К.Ф. Білоконь, В.А. Завертєєв, І.М. Камишев,
С.А. Осіпова, С.М. Остащенко, І.Т. Петченко, П. Поправко, А.І. Тюріна, Л. Убийвовк, В.А.
Хано;  лауреат  Державної  премії,  професор  ХНУ  ім.  В.Н.  Каразіна  В.В.  Олександров,
професор С.М. Королівський, ректори Я.С. Блудов. та І.Є. Тарапов, директор ХНДІ хіміко-
фармацевтичного  інституту  М.А.  Ангарська,  директор  8-го  державного  підшипникового
заводу М.А. Дербунов, директор УКНДІ селекції та генетики, дійсний член АН УРСР В.Я.
Юр’єв, доктор медичних наук, зав. відділенням ХНДІ загальної та невідкладної хірургії Д.Е.
Пекорський,  академіки  АН СРСР А.Б.  Жуков,  М.П.  Барабашов,       Н.Н.  Кулешов,  П.С.
Погребняк,  народний артист  СРСР А.І.  Хачатурян,  поет  Є.  Євтушенко,  заст.  голови  Ради
Міністрів СРСР В.А. Малишев.
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Частина VII. ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО МІСТЯТЬ
ДОКУМЕНТИ ТІЛЬКИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Фонди установ до 1917 р.

Розділ 15. Культурно-освітні установи. Навчальні заклади.

Харківський ветеринарний інститут, ф.928,  5042 од. зб., 1861-1917 рр. Описи.

Харківський  жіночий  політехнічний  інститут  Південноросійського  товариства  технологів,
ф.772, 1737 од.зб., 1916 – 1920 рр.  Описи.

Фонди установ після 1917 р.

Розділ 7. Фінансово-податкові установи. Банки.

Куп’янське  районне  відділення  Всеукраїнської  контори  Державного  банку  фінансування
соціалістичного землеробства СРСР (Соцзембанк), ф.Р-3570, 1 од.зб., 1932-1933 рр. Опис.

Розділ 8. Органи управління народним господарством, промислові підприємства та 
об’єднання

Перша  радянська  взуттєва  фабрика  Харківського  губернського  управління   шкіряної
промисловості (Губшкіра), ф.Р-4445, 1 од.зб., 1920-1923 рр. Опис.

Кондитерська  фабрика  Центрального  управління  військовими  промисловими  і
сільськогосподарськими підприємствами України і Криму, м.Харків, ф.Р-2637, 3 од.зб., 1922-
1923 рр. Опис.

Харківське  представництво  Всесоюзного  тресту  “Доненерго”,  ф.Р-4747,  2  од.зб.,  1932р.
Опис.

Харківська Державна електростанція № 1 Народного комісаріату електростанцій СРСР, ф.Р-
4598, 1168 од.зб., 1935-1941 рр. Опис.

Куп’янське млинарське управління Харківського обласного тресту “Харсільмука”,        ф.Р-
3591, 1 од. зб., 1935 р. Опис.

Харківський Державний завод № 450 Народного комісаріату авіаційної промисловості СРСР,
ф.Р-4552, 2824 од. зб., 1940-1941 рр. Опис.

Харківський  завод  залізобетонних  конструкцій  №  4  Відкритого  акціонерного  товариства
«Харківзалізобетон», ф.Р-6483, 289 од. зб., 1950-1996 рр. Опис.

Харківське  спеціальне  конструкторське  монтажно-технологічне  бюро  Виробничого
об’єднання  “Металомашпром” Державного  комітету  з  матеріально-технічного  постачання
УРСР, ф.Р-6434, 57 од. зб., 1973-1992 рр. Опис.

Харківський  виробничий  обчислювальний  центр  Виробничо-технічного  об’єднання
“Укрголовпостачсистема” УРСР, ф.Р-6463, 131 од. зб., 1970-1996 рр. Опис.



Виробниче конструкторсько-технологічне підприємство “Ременерготехнологія” Міністерства
промислової політики України, ф.Р-6474, 19 од. зб., 1989-1998 рр. Опис.

Розділ 10. Установи та організації сільського, лісового і водного господарства

Відкрите  акціонерне  товариство  “Харківська  експедиція   захисту  хлібопродуктів”
Міністерства агропромислового комплексу України, ф.Р-6503, 55 од. зб., 1967-2001 рр. Опис.

Трест  підсобних  господарств  виробничо-торгівельного  об’єднання  виконавчого  комітету
Харківської обласної ради народних депутатів, ф.Р-6436, 152 од. зб., 1943-1992 рр. Опис.

Розділ 11. Установи будівництва та архітектури

Друга будівельна дільниця Харківського міського державного будівельного тресту,       ф.Р-
4573, 1 од.зб., 1932 – 1933 рр. Опис.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Альпсервіс ЛТД”, ф.Р-6479, 10 од. зб.,  1990 –
1999 рр. Опис.

Акціонерне товариство закритого типу  “Мехмонтаж”, ф.Р-6488, 62  од. зб.,  1980-2000 рр.
Опис.

Харківське  спеціалізоване  будівельно-монтажне  управління  Республіканського  об’єднання
“Укрм’ясомолтехпром”, ф.Р-6517, 164 од. зб., 1966-1996 рр. Опис.

Харківське  територіальне  управління  будівництва  Всесоюзного  виробничого  об’єднання
“Союзінтергазбуд” Міністерства будівництва підприємств нафтової та газової промисловості
СРСР, ф.Р-6215, 22 од. зб., 1974-1983 рр. Опис.

Розділ 13. Установи продовольства, торгівлі, громадського харчування, заготівлі, 
постачання та збуту

Державне підприємство з комплектації і торгівлі “Східкомплектгаз” Міністерства палива та
енергетики України, м.Харків, ф.Р-6502, 18 од. зб., 1991-2000 рр. Опис.

Харківське  акціонерне  товариство  закритого  типу  “Укркультторг”  Міністерства
зовнішньоекономічних зв’язків України, ф.Р-6515, 119 од. зб., 1950-2004 рр. Опис.

Київський  оптово-роздрібний  комбінат  Харківського  обласного  оптово-роздрібного
об’єднання плодоовочевої торгівлі Держагропрому УРСР, ф.Р-6439, 973 од. зб.,            1956-
1993 рр. Опис.

Комбінат  громадського  харчування  Жовтневого  району  м .Харкова,  ф.Р-6438,  777  од. зб.,
1978-1993 рр. Опис.

Комбінат громадського харчування Київського району м. Харкова, ф.Р-6451, 478 од. зб., 1944-
1993 рр. Опис.
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Комбінат громадського харчування Комінтернівського району м. Харкова, ф.Р-6453,      409
од. зб., 1969-1993 рр. Опис.

Комбінат  громадського  харчування  Ленінського  району  м. Харкова,  ф.Р-6442,  689 од. зб.,
1978-1990 рр. Опис.

Орендне підприємство-комбінат харчування Ленінського району м. Харкова, ф.Р-6446,  114
од. зб., 1991-1992 рр. Опис.
Комбінат  громадського харчування Московського району м. Харкова,  ф.Р-6464, 13 од. зб.,
1964-1993 рр. Опис.

Комбінат громадського харчування Орджонікідзевського району м. Харкова, ф.Р-6454, 1043
од. зб., 1956-1992 рр. Опис.

Комбінат громадського харчування Фрунзенського району м. Харкова, ф.Р-6443,              696
од. зб.,  1973-1993 рр. Опис.

Комбінат громадського харчування Червонозаводського району м. Харкова, ф.Р-6447, 481од.
зб., 1948-1993 рр. Опис.

Харківські міські  трести громадського харчування (ОАФ), ф.Р-2789, 12127 од. зб.,  1931 –
1935, 1993-2007рр. Описи.

Державне комунальне шкільне підприємство громадського харчування “Смена-92”,          м.
Харків, ф.Р-6465, 15 од. зб., 1990-1995 рр. Опис.

Державне комунальне шкільне підприємство громадського харчування “Росток”,           ф.Р-
6504, 10 од. зб., 1992-1995 рр. Опис.

Орендне підприємство “Зоряний”, м. Харків, ф.Р-6473, 18 од. зб., 1993-1997 рр. Опис.

Розділ 14. Кооперативні організації, приватні виробничо-комерційні фірми, акціонерні
товариства і т. ін.

Харківська окружна спілка скотарсько-молочарської кооперації  “Окрмолочарспілка”,    ф.Р-
1123, 28 од. зб., 1929-1930  рр. Опис.

Жовтневий  районний робочий кооператив, м. Харків, ф.Р-4536, 9 од. зб., 1931 р. Опис.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Апіс”, м. Харків, ф.Р-6450, 7 од. зб., 1991-
1994 рр. Опис.

Змішане  науково-виробниче мале підприємство “АПІТЕК”,  м. Харків,  ф.Р-6466,  9  од. зб.,
1991-1995 рр. Опис.

Кооператив “Архітектор”, м. Харків, ф.Р-6470, 16 од. зб., 1988-1995 рр. Опис.

Акціонерне товариство закритого типу “Батьківщина”, м. Харків, ф.Р-6496, 4 од. зб., 1993-
2000 рр. Опис.
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Приватна виробничо-комерційна фірма “Верол”, м. Харків, ф.Р-6485, 13 од. зб.,            1993-
2000 рр. Опис.

Акціонерне товариство  “Газенергокомплекс”,  м. Харків,  ф.Р-6492, 3 од. зб.,  1995-1996 рр.
Опис.

Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю
“Екологія”, м. Харків, ф.Р-6495, 5 од. зб., 1999-2001 рр. Опис.

Приватна фірма “Елікон”, м. Харків, ф.Р-6490, 2 од. зб., 1992-1994, 1999 рр. Опис.  

Галузева науково-дослідна лабораторія  “ЕТК” при науково-дослідному інституті технології
машинобудування, м.Харків, ф.Р-6431, 12 од.зб., 1988-1992 рр. Опис.

Кооператив  “Ідеал”  з  побутового  обслуговування  населення  при  госпрозрахунковій
ремонтно-будівельній дільниці № 11 Другого Харківського міськрембудтресту, ф.Р-6435, 12
од. зб., 1988-1992 рр. Опис.

Мале  госпрозрахункове  підприємство  з  пропаганди,  інформування  населення  та  реклами
“Інформ” Асоціації малих підприємств і інших госпрозрахункових підприємств                 м.
Харкова, ф.Р-6448, 10 од. зб., 1990-1992 рр. Опис.

Акціонерне товариство “Кобза”,  м. Харків, ф.Р-6441, 23 од. зб., 1991-1993 рр. Опис.

Виробничий кооператив “Крила Рад-5”, м. Харків, ф.Р-6456, 15 од. зб., 1989-1993 рр. Опис.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Лібіком”, м. Харків, ф.Р-6489, 6 од. зб.,  1996-
1999 рр. Опис.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма ЛКЛ”,              м.
Харків, ф.Р-6460, 4 од. зб., 1994-1995 рр. Опис. 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Мірта”,  м. Харків, ф.Р-6494, 2 од.  зб.,  1994 р.
Опис.

Кооператив “Макасин” з ремонту та шиття взуття, м. Харків, ф.Р-6428, 6 од. зб.,            1988-
1991 рр. Опис.

Повне товариство “Навігаційно-геодезичний центр”, м. Харків, ф.Р-6501, 5 од. зб., 1992-2001
рр. Опис.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Надра”, м. Харків, ф.Р-6507, 1 од. зб., 1994, 1996-
2000 рр. Опис.

Налагоджувальне енергетичне підприємство “НЕП”, м. Харків, ф.Р-6461, 9 од. зб., 1990-1994
рр. Опис.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Норма”, м. Дергачі, ф.Р-6480, 11         од.
зб., 1992-1996 рр. Опис.

981



Спільне українське-болгарське товариство з обмеженою відповідальністю “Пірана”,        м.
Харків, ф.Р-6482, 4 од. зб., 1995-1998 рр. Опис.

Кооператив  “Планета” з  комплексного побутового обслуговування іноземних і  радянських
громадян при Харківському готелі “Дружба”, ф.Р-6432, 8 од. зб., 1988-1990 рр. Опис.

Кооператив  “Полімер” з  виробництва  товарів  народного  споживання  при  Харківській
парфумерно-косметичній фабриці, ф.Р-6429, 14 од. зб., 1988-1992 рр. Опис.

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Прогрес ЛТД”, м. Харків, ф.Р-6484,     25
од. зб., 1990-2000 рр. Опис.

Кооператив  “Ремонтник” виконавчого  комітету  Московської  районної  Ради  народних
депутатів, ф.Р-6430, 5 од. зб., 1988-1992 рр. Опис.

Акціонерне товариство закритого типу “Техпостач”, м. Харків, ф.Р-6491, 2 од. зб., 1996-1999
рр. Опис.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрпостачзбут”, м. Харків, ф.Р-6486, 2 од. зб.,
1998-2000 рр. Опис.

Акціонерне товариство „Страхова компанія ”Укртранссервіс”, м. Харків, ф.Р-6493,              5
од. зб., 1994-1998 рр. Опис.

Харківський кооператив з побутового обслуговування населення „Універсал-1”, ф.Р-6462, 16
од. зб., 1987-1995 рр. Опис.

Мале колективне підприємство „Фірма ІВС”, ф.Р-6457, 3 од. зб., 1990-1992 рр. Опис.

Розділ  15.  Органи  управління  освітою,  навчальні  заклади,  заклади  з  підготовки  та
перепідготовки кадрів, позашкільні заклади

Харківський інститут народного господарства Народного комісаріату просвіти УСРР,  ф.Р-
1149, 37 од. зб., 1920-1930 рр. Опис.

Харківський вечірній технікум Народного комісаріату просвіти УСРР, ф.Р-421, 632 од. зб.,
1920-1922 рр. Опис.

Курси  з  підготовки  техників-будівельників  при  Харківському   архітектурно-будівельному
технікумі, ф.Р-4413, 1 од. зб., 1940-1941 рр. Опис.

Харківське  технічне  училище  цивільного  повітряного  флоту  Головного  управління
цивільного повітряного флоту при РНК СРСР, ф.Р-4404, 43 од.зб., 1940 р. Опис.

Перші  окружні  воєнно-інструкторські  курси  молодшого  командного  складу  Головного
управління робітничо-селянської міліції УСРР, м. Харків, ф.Р-4442, 1 од. зб., 1922 р. Опис.

Шості Харківські воєнно-господарські курси ф.Р-4911, 1 од. зб., 1921 р. Опис.
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Окружні воєнно-інструкторські курси харчовиків-пекарів, ф.Р-4893, 1 од. зб., 1922 р. Опис.

Міська  школа піонервожатих  Харківського  міського комітету  ЛКСМУ, ф.Р-4515,  1  од.  зб.,
1934-1939 рр. Опис.

Харківський навчально-консультативний пункт (УКП) Всесоюзного заочного індустріального
технікуму, ф.Р-5768, 1 од. зб., 1955 р. Опис.

Розділ 19. Культурно-освітні установи, організації мистецтва, засоби масової інформації.
Архівні установи.

Харківське відділення Українського національного інформаційного агенства, ф.Р-6458,    66
од. зб., 1944-1994 рр. Опис.  
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НАУКОВО-ДОВІДКОВА БІБЛІОТЕКА

Фонд бібліотеки  налічує 28524 книг  та  брошур (1787-2006),  6254 річних комплектів
газет (1917-2006). 4546 афіш та плакатів.

 До складу бібліотечного фонду архіву входять законодавчі видання:  Повне зібрання
законів Російської імперії (перше видання – 1830, видання друге – 1830-1884, третє – 1885-
1916);  звід  законів  Російської  імперії  (  в  кількох  виданнях),  зібрання  узаконень  та
розпоряджень Урядового Сенату (1873-1916),  Історія  СРСР з давніх  часів  до наших днів,
Історія  Української  РСР;  Історія  України;  Громадянська  війна  на  Україні;  Історія  Другої
світової війни 1939-1945; Радянська Україна в роки Великої Вітчизняної війни; Історія міст і
сіл  УРСР;  твори  В.Й.Ключевського,  С.М.Соловйова,  Д.І.Яворницького,  О.Субтельного;
Збірники і  звід узаконень  по окремих відомствах:  звід військових постанов (1869),  судові
статути; збірники постанов і розпоряджень по Міністерству народної освіти, фінансів та інш.

Бібліотека зберігає видання різних установ та організацій: Харківського губернського
земства – звіти річних зборів земських гласних, нарад за окремими питаннями, річні звіти
земства,  його відділів  і  підвідомчих йому установ;  Харківської  міської  управи – журнали
засідань  міської  думи,  річні  звіти  про  діяльність  управи  і  підвідомчих  їй  підприємств;
доповіді за окремими питаннями і журнали „Известия Харьковской городской думы” (1907-
1916);  протоколи  засідань  ради  Харківського  університету  (1864-1974)  та  його  „Наукові
записки” (1874-1917).

У бібліотеці містяться звіти, доповіді Харківської контори Державного, земельного та
інших банків,  Харківського медичного товариства:  протоколи та звіти про його діяльність
(1863-1917), друковані праці товариства, журнал „Врачебная хроника” (1898-1910). Видання
Харківського губернського стати-стичного комітету - щорічні, адрес – календарі по Харкову
(1870-1915) (неповністю). Друковані праці з історії Харківської губернії і її окремих установ
(академіка  Д.І.  Багалія,  В.Н.  Каразіна,  М.Ф.  Сумцова):  “Топографи-ческое  описание
Харьковского наместничества”, складене в 1787 р. „История города Харькова за 250 лет его
существования (1955-1905)” та „Опыт истории Харьковского университета” акад. Д.І. Багалія
(т.I – 1893-1898).

Довідкові  видання  представлені  Енциклопедичним  словником  Брокгауза  і  Ефрона,
Большая  Советская  энциклопедия  (перше,  друге  і  третє  видання);  Українська  Радянська
Енциклопедія  (перше  і  друге  видання);  Радянська  енциклопедія  історія  України;
Енциклопедія українознавства,  енциклопедичні довідники; політичні,  економічні,  тлумачні,
біографічні  та  інші  словники;  матеріали  першого  загального  перепису  населення  (1897);
довідники і путівники по архівах СРСР і УРСР; довідники адміністративно-територіального
поділу  СРСР,  УРСР  і  Харківщини,  з  економіки  та  культури  Харківщини,  з  економіки  та
культури Харківщини.

Періодичні видання до 1917 р. представлені окремими комплектами за 1869-1919 рр.
„Харківських єпархіальних відомостей”, „Церковних відомо-стей”, „Народное дело” (1906),
„Южний край” (1904-1905), а також науково-історичними журналами – „Киевская старина”,
„Дело”,  „Отечественные записки»,  «Русское  братство”,  „Исторический вестник”,  „Русская
старина”,  „Вестник Европы”,  „Русская  мысль”,  „Северный вестник”,  „Русское богатство”,
„Наблюдатели”, „Русский вестник”

Періодичні  видання  радянського  періоду  представлені  центральною  та  місцевою
пресою (1917-2005).

Періодика Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. складається як з центральних, так і
з  місцевих радянських видань.  Є в  бібліотеці  звіти,  видані  окупаційною владою – „Нова
Україна”,  „Харків’янин”,  „Голос  Полтавщини”,  „Голос  Охтирки”,  „Заря”,  „Український
доброволець”,  „Українське  слово”,  Голос  правди”,  „Набат”  (1941-1943).  Окрему  групу
складає колекція плакатів та листівок періоду німецької окупації міста та області.
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В бібліотеці також зберігаються науково-історичні та фахові архівні журнали: „Вопросы
истории”,  „Вопросы истории КПСС”,  „Український історичний журнал”,  „Красный архив
(1922-1941)”, „Архівна справа” (1925-1930), „Архивное дело” (1932-1940), „Архів радянської
України”  (1932-1933),  „Советские  архивы”,  „Архіви  України”,  „Науково-Інформаційний
бюлетень  Архівного управління  УРСР” (1947-1965),  „Вісник  Державного комітету архівів
України”.

В бібліотеці представлені також краєзнавчі матеріали та збірники архівних документів,
підготовлені та видані держархівом області.

Довідковий апарат:  каталоги  алфавітний і  систематичний на книги,   картотека  газет,
тематична картотека журнальних та газетних статей.
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ДОВІДКА ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ПОДІЛ ХАРКІВЩИНИ

З середини XVII ст. майже до кінця XVIII ст. століття на Лівобережній Україні існував
полковий устрій. Перші такі поселення, що являли собою цивільний й одночасно військовий
корпус, з’явились на сході України вже в 30-х роках XVII ст. В основному це були українські
селяни і козаки – переселенці з Лівобережної та Правобережної України,  які заселяли цю
малолюдну  територію.  У  50-х  роках  XVII ст.  царський  уряд  сформував  з  українських
переселенців козацькі слобідські полки: Острогозький, Охтирський, Сумський, Харківській.
1685 р. був створений Ізюмський полк.1 Спочатку ці полки мали певні козацькі привілеї, але у
XVIII ст. їх самоврядування поступово обмежувалось і в другій половині XVIII століття було
остаточно скасоване. 1765 р. замість слобідських полків була створена Слобідська Українська
губернія, губернським містом був призначений Харків. Слобідські козаки були переведені на
стан  військових  обивателів,  а  козацькі  полки  (Ізюмський,  Охтирський,  Острогозький,
Сумський,  Харківський)  перетворені  на  регулярні  гусарські  полки.2 Топографічний  опис
Харківського  намісництва  з  історичною  передмовою  (М.,  1788  р.)  дає  дату  заснування
Харкова – 1653 р.: „Построен в царствование царя Алексея Михайловича 1653 года”.3

Складалася  Слобідська  Українська  губернія  з  провінцій:  Ізюмської,  Охтирської,
Острогозької, Сумської та Харківської.

Військовому губернаторові Слобідської Української або Слобідсько-Української губернії
було також підпорядковане українське населення області Війська Донського, Бєлгородської,
Воронезької, Казанської, Саратовської та Астраханської губерній.4

Указом  від  9  грудня  1780  р.  Слобідсько-Українська  губернія  була  перейменована  у
Харківське намісництво, офіційно відкрите 29 вересня 1780р. До його складу увійшли 15
округів-повітів:  Білопільський,  Богодухівський,  Валківський,  Вовчанський,  Золочівський,
Ізюмський, Краснокутський, Лебединський, Миропільский, Недригайлівський, Охтирський,
Сумський,  Харківський,  Хотмизький,  Чугуївський.  Острогозька  провінція  колишньої
Слобідсько-Української губернії була приєднана до Воронезького намісництва, а нові округи
були  взяті  з  частин  повітів  Бєлгородської  губернії.5 Губернським  центром  Харківського
намісництва  було  м.  Харків.  1788  р.  в  намісництві  налічувалося  15  міст  та  1177  інших
населених пунктів.6

За  указом  Павла  І  від  12  грудня  1796  р.  про  поділ  Росії  на  губернії  Харківське
намісництво  було ліквідовано  і  його територія  увійшла  до складу Слобідсько-Української
губернії,  що  була  перейменована  1835  р.  на  Харківську  губернію.  Харківська  губернія
складалася  з  11  повітів:  Богодухівського,  Валківського,  Вовчанського,  Зміївського,
Ізюмського,  Куп’янського,  Лебединського,  Охтирського,  Старобільського,  Сумського,
Харківського. Адміністративним центром губернії був Харків.7 За даними 1901 р. в губернії
було також 6 заштатних міст:  Білопілля,  Золочів,  Краснокутськ,  Недригайлів,  Слов’янськ,
Чугуїв8 і 4032 населені пункти.9

Кількість  повітів  та  їх  назви  залишалися  без  змін  до  Жовтневої  революції  1917  р.
Кількість волостей періодично змінювалась.10 

1  УРЕ. – К., 1964 . – Т.13 – С.240.
2  Там само. – С. 241.
3  Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. – К., 1991. – С.40.
4  УРЕ. – К., 1963. – Т.13. – С. 240.
5  УРЕ. – К.,1964. – Т.15. – С.440.
6  Топографічний опис Харківського намісництва – К., 1991. – С.25.
7  Пам. кн. Харк. губ. на 1863 г. – С.1, 28 – 63.
8  УРЕ. – Т.15. – С.431.
9  Там само. – С. 431.               



Наприкінці  грудня 1919 р. було утворено Чугуївський повіт у складі 7 волостей,  що
входили  раніше  у  Зміївський  повіт:  Бурлуцької,  Введенської,  Волохово-Ярської,
Зароженської, Коробочкинської, Леб’язької, Чугуївської.11

За  Постановою  Президії  ВУЦВК  від  16  квітня  1920  р.  до  складу  новоутвореної
Донецької  губернії  відійшли  деякі  волості:  з  Ізюмського  повіту  –  Слов’янська,
Білянська,Миколаївська,  Закутнівська;  з  Куп’янського  повіту  –  Кремінська,  Тернівська,  а
також повністю Старобільський повіт.12

У грудні 1921 р. в Харківському повіті були ліквідовані волості: 
Русько-Лозівська – об’єднана з Черкасько-Лозівською
Дементіївська – об’єднана з Прудянською
Черкасько-Тишківська – об’єднана з Циркунівською
Тихорська – об’єднана з Бабаївською
Великопрохожанська – об’єднана з Липецькою
Південно-селищна, Високо-селищна, Зелено-Гайська, Покотило-Карачівська – об’єднані

в одну селищну раду – центр об’єднаної ради – селище Високе.13

За Постановою президії ВУЦВК від 15 березня 1922 р. ліквідовано Чугуївський повіт.
Його волості перейшли до Вовчанського, Зміївського, Куп’янського та Харківського повітів:
– до Вовчанського повіту відійшла Новобурлуцька волость; 
– до Зміївського повіту – Волохово-Ярська, Леб’язька, Коробочкинська;
– до Куп’янського повіту – Бурлуцька;
– до Харківського повіту – Введенська, Зароженська, Печенізька, Чугуївська.

Фактично повіт розформовано 7 лютого 1922 р.14

З 26 жовтня 1922 р. на підставі Постанови президії губвиконкому від      21 жовтня 1922
р. у Валківському повіті зменшено число волостей:15

Перекіпська, Снежківська, Минківська волості об’єднані з Валківською волостю;
Олексіївська об’єднана з Коломацькою;
Граківська, Сидоренківська об’єднані з Комишуваською;
Староводолазька, Знам’янська, Новоселівська, Станичненська, Караванська об’єднані з

Нововодолазькою;
Старомерчицька, Огульцівська  об’єднані з Люботинською.
У Вовчанському повіті з 26 жовтня 1922 р. також відбулися зміни в адміністративно-

територіальному поділі, а саме:
Волохівська  волость  (частина),  Рублянська  волость  (частина)  –  об’єднані  з

Вовчанською;
Частини  волостей  Червоноармійської,  Шипуватської,  Вільхуватської,  Козинської  –

об’єднані з Бурлуцькою;
частини  волостей  Волохівської,  Червоноармійської,  Вільхуватської  –  об’єднані  з

Білоколодязькою;
частини волостей Салтівської, Жовтневої, Вільхуватської, Козинської, Волохівярської –

об’єднані з Рубежанською;
частини волостей Червоноармійської та Мартовської – об’єднані з Хотомлянською;
частини волостей Бурлуцької та Печенізької – об’єднані з Шипуватською.16

10  Пам. кн. Харк. губ. на 1865 г. – С. 103,112 – 134 ; Харк. календари на 1872, 1878 , 1903, 1906, 1915 гг.; 
Справочник за 1917 р.

11  ДАХО, Ф.Р-93, Оп.1., Спр.28, Арк.69.
12  ЗУ за 1920 р. – С. 180.
13  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.476, Арк.10,11.
14  ЗУ за 1922 р. – Ст.201, С.207; ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.476, Арк.10,11.
15  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.902а, Арк.7.
16  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.902б, Арк.9.
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З 26 жовтня 1922 р. змінився внутрішній територіальний поділ Зміївського повіту: 17

Леб’язька та Волохово-Ярська волості – об’єднані з Коробочкинською;
Лиманська волость – об’єднана з Шелудьківською;
Отрадівська волость – об’єднана з Шебелинською;
Лозовеньківська волость – об’єднана з Попельнянською”
Преображенська волость – об’єднана з Нижньоорельською;
Берецька волость – об’єднана з Олексіївською;
Охоченська та Борчанська волості – об’єднані з Таранівською;
Замістянська та Соколівська волості – об’єднані зі Зміївською. 

З 10 листопада 1922 р. в Ізюмському повіті також скорочено чисельність волостей: 18

Довжанська,  Червонооскільська  та  Малокомишуватська  волості  приєднані  до
Стратилатівської волості;

Мечебилівська та Великокомишуватська волості приєднані до Петрівської волості;
Крючківська, Чепільська та Гусарівська волості приєднані до Савинської волості;
Куньївська волость приєднана до Бугаївської волості.
У Куп’янському повіті з 26 жовтня 1922 р. скорочені такі волості:19

Бурлуцька, Великобалаклійська, Нижньомиколаївська та Старовірівська – приєднані до
Булацелівської волості;

Пісчанська, Горохуватська – приєднані до Борівської;
Гусинська, Каменська, Колодезянська – приєднані до Дворічанської;
Макіївська – приєднана до Кабанської;
Петропавлівська – приєднана до Куп’янської;
Свердловська (Верхньодуванська) – приєднана до Нижньодуванської;
Каменська (частина) – приєднана до Вільшанської;
Таранівська – приєднана до Покровської;
Новоосинівська – приєднана до Сеньківської.
У відповідності до постанови Охтирського повітового виконкому від    25 жовтня 1922

р. число волостей в повіті було скорочено з 14 до 7:20

Дернівська волость об’єднана з Кириківською;
Більчанська волость об’єднана з Тростянецькою;
Жигайлівська волость об’єднана з Боромлянською;
Покровська волость об’єднана з Краснопільською;
Рясненська волость об’єднана з Славгородською;
Хухрянська і Журавська волості об’єднані з Охтирською.
Залишилась без змін Котелевська волость.
З 21 листопада 1922 р. скорочена кількість волостей і в Богодухівському повіті:21

Вольновська, Попівська та Ямненська волості приєднані до Великописарівської волості.
Яблучанська волость приєднана до Новорябинівської;
Куп’єваська та Козіївська приєднані до Полково-Микитівської;
Малописарівська та Лютівська приєднані до Сіннянської;
Качалівська та Пархомівська приєднані до Краснокутської;
Хрущово-Микитівська приєднана до Мурафської;
Костянтинівська приєднана до Колонтаївської;
Филенківська приєднана до Рубльовської.

17  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.902в, Арк.48.
18  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.902г, Арк.47.
19  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.902д, Арк.26.
20  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.889а, Арк.1.                       
21  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.890, Арк.11.
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7 березня 1923 р. Уряд України прийняв Постанову про нову систему адміністративно-
територіального  поділу  України.22 Повіти  та  волості  були  замінені  на  округи  та  райони.
Згідно  з  цією реформою Харківська  губернія  поділялась  замість  10  повітів  на  5  округів:
Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський, Сумський, Харківський. До їх складу замість 227
волостей входили 77 районів.

Богодухівський округ складався з 12 районів, до складу яких увійшли волості колишніх
Зіньківського, Лебединського та Охтирського повітів, а саме: 
– Богодухівський
– Великописарівський
– Грунський
– Кириківський
– Колонтаївський
– Котелевський
– Краснокутський
– Новорябинівський
– Охтирський
– Рублевський
– Сіннянський
– Чупахівський.

На  підставі  Постанови  Харківського  губвиконкому  від  25  вересня  1923  р.  з  12
листопада  1923  р.  адміністративний  центр  з  м.  Богодухова  перенесено  до  м.  Охтирки  й
колишній  Богодухівський  округ  без  змін  його  територіальних  меж  перейменовано  на
Охтирський.23 

Ізюмський  округ  складався  з  11  районів,  до  яких  увійшли  волості  колишніх
Зміївського, Вовчанського, Куп’янського, Ізюмського, Слов’янського повітів:

– Андріївський
– Балаклійський
– Барвінківський
– Борівський
– Бугаївський
– Ізюмський
– Малокомишуваський
– Одрадівський
– Петрівський
– Савинський
– Шандриголівський

Куп’янський  округ  складався  з  12  районів,  до  яких  увійшли  волості  колишніх
Чугуївського, Вовчанського, Куп’янського повітів:

– Бурлуцький
– Вільшанський
– Дворічанський
– Жовтневий
– Кабанський
– Куп’янський
– Нижньодуванський

22  ЗУ за 1923 р. –  №18 – 19 . – Ст. 312-314.
23  ДАХО, Ф.Р-203, Оп.1., Спр.973, Арк.323.
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– Покровський
– Сватівський
– Сеньківський
– Старовірівський 
– Шипуватський.

Сумський округ складався з 18 районів, до яких увійшли волості колишніх Охтирського,
Сумського, Лебединського повітів:
– Білопільський
– Боромлянський
– Вирівський
– Вільшанський
– Ворожб’янський
– Краснопільський
– Лебединський
– Михайлівський
– Річківський
– Славгородський
– Степанівський
– Сумський
– Сироватський
– Тернівський
– Тростянецький
– Хотинський
– Штепівський
– Юнаківський.

Харківський  округ  складався  з  24  районів,  до  яких  увійшли  волості  колишніх
Харківського, Валківського, Вовчанського, Чугуївського та Зміївського повітів.

 Білоколодязький

 Валківський

 Вільшанський

 Водолазький

 Вовчанський

 Дергачівський

 Зміївський

 Золочівський

 Козачо-Лопанський

 Коломацький

 Коробочкинський

 Коротичанський

 Липецький

 Люботинський

 Мереф’янський

 Миколо-Комишуваський

 Олексіївський
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 Печенізький

 Рубіжанський

 Таранівський

 Харківський

 Хотімлянський

 Циркунівський

 Чугуївський
З  невеликими  змінами  у  первинних  ланках  така  система  адміністративно-

територіального поділу існувала в Україні та на Харківщині до січня 1925 р.
5 січня 1925 р. ВУЦВК та РНК УСРР видали Постанову про зміни адміністративно-

територіального  поділу  Харківської  губернії,  згідно  з  якою  в  Ізюмському  окрузі  центр
Борівського району перенесено з с. Борове до с.Горохуватка, з перейменуванням Борівського
району на Горохуватський;

Центр  Одрадівського  району  перенесено  з  с.  Одрадне  до  с.  Лозовеньки,  з
перейменуванням Одрадівського району на Лозовеньківський.

Бурлуцький район Куп’янського округу отримав назву -  Великобурлуцький район того
ж округу.

Центр Рубіжанського району Харківського  округу перенесено до Старого Салтова,  з
перейменуванням  Рубіжанського району на Старосалтівський.

На підставі цієї ж Постанови від 5 січня 1925 р. були ліквідовані: в Ізюмському окрузі –
Малокомишуваський  район,  з  передачею  його  сільрад  Барвінківському  та  Ізюмському
районам цього ж округу;

В Куп’янському окрузі – Шипуватський район, з передачею його сільрад Печенізькому
району Харківського округу, Великобурлуцькому та Старовірівському районам Куп’янського
округу;

В  Охтирському  окрузі  –  Новорябинівський  район,  з  передачею  його  сільрад  до
Богодухівського та Кириківського районів Охтирського округу;

В  Сумському  окрузі  –  Михайлівський  район,  з  передачею  його  сільрад  до
Лебединського та Штепівського районів цього ж округу;

Тростянецький район з передачею його сільрад до Охтирського округу;
В  Харківському  окрузі  –  Козачо-Лопанський  район,  з  передачею  його  сільрад

Дергачівському  та  Золочівському  районам  цього  ж  округу;  Коробочкинський  район  з
передачею  його  сільрад  до  Печенізького  та  Чугуївського  районів  цього  ж  округу;
Коротичанський  район  з  передачею  його  сільрад  до  Вільшанського,  Люботинського,
Мереф’янського та Харківського районів цього ж округу;

Миколо-Комишуваський  район,  з  передачею  його  сільрад  Валківському,
Нововодолазькому,  Коломацькому  районам  Харківського  округу  та  до  Красноградського
округу Полтавської губернії; Хотомлянський район з передачею його сільрад Печенізькому та
Рубежанському районам Харківського округу; Циркунівський район з передачею його сільрад
Дергачівському, Липецькому та Рубежанському районам Харківського округу.

За  Постановою  ВУЦВК  від  3  червня  1925  р.  в  Україні  було  введено  триступеневу
систему управління, відповідно до якої з 1 серпня 1925 р. в УСРР ліквідувались губернії.
Територія  республіки  поділялась  на  округи  і  райони  під  управлінням  єдиного
республіканського центру.

Територія колишньої Харківської губернії поділялась на 4 округи:
Ізюмський, Куп’янський, Сумський і Харківський. Одночасно Охтирський округ було

розформовано,  а  його територія  розподілена  між Полтавським,  Сумським та  Харківським
округами:
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Грунський, Котелевський та Рублевський райони відійшли до Полтавського округу;
Тростянецький та Чупахівський райони відійшли до Сумського округу;
Богодухівський, Великописарівський, Колонтаївський, Кириківський, Краснокутський,

Охтирський та Сіннянський райони відійшли до Харківського округу.24

10 червня 1925 р.  ВУЦВК та  РНК УСРР прийняли ще одну Постанову про зміни в
районуванні України: „Про розформування Красноградського округу Полтавської губернії та
зміни  адміністративно-територіального  поділу  Полтавської,  Харківської  та
Катеринославської губерній.”

Відповідно  до  цієї  Постанови  до  Харківського  округу  повністю  передано
Старовірівський  район,  а  до  складу  Олексіївського  району  увійшла  Верхньоорельська
сільрада Кегичівського району ліквідованого Красноградського округу.25

За станом на 1 жовтня 1925 р. Ізюмський округ налічував 10 районів, Куп’янський – 11,
Сумський – 18, Харківський – 26, всього у складі 4 округів було 65 районів.

Така система адміністративно-територіального поділу існувала до липня 1930 р. Однак
деякі зміни відбувались. Так, Постановою ВУЦВК від 7 липня 1926 р. було розформовано
Павлоградський округ, і його Лозівський район включено до Харківського округу.26

Постановою ВУЦВК від 29 вересня 1926 р. центр Горохуватського району Ізюмського
округу  було  перенесено  до  с.Борове  з  перейменуванням  Горохуватського  району  у
Борівський.27

1928  р.  змінюється  адміністративно-територіальний  поділ  Харківського  округу.
Постановою президії  Харківського окрвиконкому,  що була затверджена президією ВУЦВК
від  10  вересня  1928  р.,  був  ліквідований  Сіннянський  район,  а  його  сільради  передані
Богодухівському, Великописарівському та Золочівському районам цього ж самого округу.28

Також в Харківському окрузі  з  12 листопада 1928 р.  були ліквідовані  Білоколодязький та
Колонтаївський райони.

Сільради  Колонтаївського  району  віднесені  до  Краснокутського  району,
Білоколодязького – до Вовчанського району.29

В  Ізюмському  окрузі  на  підставі  Постанови  президії  ВУЦВК,  президії  Ізюмського
окрвиконкому від 4-6 серпня 1928 р., з 15 жовтня 1928 р. розформовано Бугаївський район,
територія якого об’єднана з Савинським районом. 30

На протязі 1927-1928 рр. деякі сільради були об’єднані або передані з одного району до
іншого.31

За станом на 1927/1928 операційний рік в Харківському окрузі було         4 міські ради:
Богодухівська, Вовчанська, Охтирська, Харківська;                   10 селищних рад: Валківська,
Високоселищна, Зміївська, Лозівська, Люботинська, Мереф’янська, Панютинська, Південне-
Покотило-Карачівська, Чугуївська та 426 сільських рад.32

5 лютого 1929 р. Покотило-Карачівська, Високоселищна та Південна селищні ради були
об’єднані у Високоселищну сільську раду.33

13 червня 1930 р. ВУЦВК і РНК УСРР прийняли Постанову «Про реорганізацію округів
УСРР»,  на підставі  якої  були ліквідовані  Ізюмський і  Куп’янський округи,  а  їх  територія
приєднана до Харківського округу.34

24  ЗУ. – 1925 . – №2. –  Ст.234, С.438.
25  ЗУ. – 1925. –  С.477. 
26  ЗУ. – 1926. – Ст.30, С.799.
27  ЗУ. –  1926. – Ст.387, С.1017.
28  ДАХО,Ф.Р-845, Оп.3, Спр.1407, Арк.134.
29  ДАХО,Ф.Р-845, Оп.3, Спр.1398, Арк.11; Спр.2007, Арк.2.
30  ДАХО,Ф.Р-1639, Оп.1, Спр.236, Арк.1, 31, 44.
31  ДАХО,Ф. Р-845, Оп.3, Спр.1407, Арк.174-176.
32  ДАХО,Ф. Р-845, Оп.3, Спр. 1398, Арк.31.
33  ДАХО,Ф. Р-845, Оп.3, Спр. 1398, Арк.52.
34  ЗУ. – 1930. – №14. – Ст.141.
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2 вересня 1930 р. було затверджено Постанову ВУЦВК та РНК УСРР «Про ліквідацію
округів та перехід на двоступеневу систему управління». На території України з 15 вересня
1930 р. встановлювалося 503 окремих адміністративних одиниці.35 Райвиконкоми та виділені
в окремі адміністративно-господарські одиниці міськради підпорядковувались безпосередньо
центру.  В  такий  спосіб  центральна  влада  хотіла  укріпити  район  як  основну  ланку
соціалістичної перебудови села. 

Округи цією постановою ліквідувалися.
Одночасно  були  ліквідовані  райони:  Вільшанський  (кол.  Харківський  округ),

Вільшанський  (кол.  Куп’янський  округ),  Дергачівський,  Жовтневий,  Кириківський,
Люботинський,  Мереф’янський,  Петрівський  Таранівський,  Харківський  та
Шандриголівський.

Після 15 вересня 1930 р. на території Харківщини існували такі райони:
– Андріївський
– Балаклійський
– Барвінківський
– Богодухівський
– Борівський
– Валківський
– Великобурлуцький
– Великописарівський
– Волосько-Балаклійський
– Вовчанський
– Дворічанський
– Зміївський
– Золочівський
– Ізюмський
– Кабанський
– Коломацький
– Краснокутський
– Куп’янський
– Липецький
– Лозівський
– Лозовеньківський
– Нижньодуванський
– Нововодолазький
– Олексіївський
– Охтирський
– Петрівський
– Печенізький
– Савинський
– Сватівський
– Сеньківський
– Старовірівський
– Старосалтівський
– Троїцький
– Чугуївський

3 лютого 1931 р. Постановою ВУЦВК та РНК УСРР «Про реорганізацію районів УСРР»
з числа цих районів ліквідовано 7, їх території приєднані до таких районів: 36

35  ЗУ. – 1930 . – №23. – С.225.
36  ЗУ. – 1931. –  №3. – С.60. 
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Андріївський та Савинський – до Балаклійського району
Борівський – до Ізюмського району
Волосько-Балаклійський та Сеньківський – до Куп’янського району
Коломацький – до Валківського району
Лозовеньківський – до Петрівського району
Нижньодуванський – до Троїцького району.
Старовірівський – до Олексіївського району.
IV позачергова сесія  ВУЦВК 12-го скликання 9 лютого 1932 р.  прийняла Постанову

«Про організацію обласних виконавчих комітетів на території УСРР»37 та ухвалила перехід
на триступеневу адміністративно-територіальну систему: район – область – центр .

За  цією  Постановою  створена  Харківська  область  у  складі  4  міст  обласного
підпорядкування – Харків, Кременчук, Полтава, Суми та               78 районів:
– Балаклійський
– Барвінківський
– Біловодський
– Білолуцький
– Білопільський
– Близнюківський
– Богодухівський
– Бригадирівський
– Буринський
– Валківський
– Варвинський
– Великобагачанський
– Великобубновський (Талалаївський)
– Великобурлуцький
– Великописарівський
– Верхньотеплівський
– Вовчанський
– Гадяцький
– Глобинський
– Градизький
– Дворічанський
– Диканський
– Зіньківський
– Зміївський
– Золочівський
– Ізюмський
– Карлівський
– Кишеньківський
– Кобеляцький
– Красноградський
– Краснокутський
– Краснопільський
– Куп’янський
– Лебединський
– Лиманський
– Липецький
– Липово-Долинський

37  ЗУ. – 1932. –  №5. –  Ст.28.
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– Лозівський
– Лохвицький
– Лубенський
– Марківський
– Миргородський
– Миропільський
– Міловський
– Недригайлівський
– Нехворощанський
– Новоайдарський
– Нововодолазький
– Новогеоргіївський
– Новопсковський
– Новосанжарський
– Оболонський
– Олексіївський
– Онуфріївський
– Опішнянський
– Оржицький
– Охтирський
– Петрівський
– Печенізький
– Пирятинський
– Прилуцький
– Путивльський
– Решетилівський
– Роменський
– Рубіжанський
– Сахновщинський
– Сватівський
– Семенівський
– Слов’янський
– Старобільський
– Старосалтівський
– Троїцький
– Тростянецький
– Улянівський
– Хорольський
– Чорнухинський
– Чугуївський
– Чутівський

2 липня 1932 р. було прийнято Постанову ВУЦВК «Про створення Донецької області»,  38

на підставі якої з Харківської області було вилучено   13 районів:
Біловодський
Білолуцький
Верхньотеплівський
Лиманський
Марківський
Міловський

38  ДАХО,Ф.Р-3858, Оп.6, Спр.4, Арк.364зв.
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Новоайдарський
Новопсковський
Рубіжанський
Сватівський
Слов’янський
Старобільський
Троїцький

Одночасно було ліквідовано Бригадирівський район та створено Козельщинський.39

Таким чином, в липні 1932 р. нараховувалось 65 районів.
1934 р. в районуванні Харківської області відбулися такі зміни: до Чернігівської області

відійшло 7 районів:
Буринський
Варвинський
Недригайлівський
Прилуцький
Путивльський
Роменський
Талалаївський,
А  також  створені  Драбівський  та  Яготинський  райони.  Всього  в  області

налічувалось 60 районів.40

Відповідно  до постанов ВУЦВК від 22 січня 1935 р.  і  25 лютого    1935 р.  на
території Харківської області було створено 23 нових райони: 41

Бирлівський42

Борівський
Великокринківський
Вениславівський
Вільхуватський
Гребінківський
Грунський
Зачепилівський
Згурівський
Кегичівський
Коломацький
Комишнянський
Лазорківський
Машівський
Покровсько-Багачанський
Савинський
Синівський
Сенчанський
Старовірівський
Хотінський
Шевченківський
Шишацький
Штепівський

39  Там само.
40  Административно-территориальное деление Союза ССР: Справочник. – М .,1934. – С. 216.
41  ЗУ УСРР. – 1935. –  №3. – Ст.12; №5. – Ст.25.
42  1925 р. існував в Прилуцькому окрузі під назвою Ковалівський район з центром у м.Бирлівка.
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Таким чином, за станом на вересень 1935 р. в Харківській області було 83 райони, 4
міськради обласного підпорядкування (Кременчуцька, Полтавська, Сумська, Харківська), 21
інша міськрада, 1861 сільрада.

Райони Харківської області за станом на 22 січня 1935 р.
– Балаклійський
– Барвінківський
– Білопільський 
– Бирлівський43

– Близнюківський 
– Богодухівський
– Борівський
– Валківський
– Великобагачанський
– Великобурлуцький 
– Великокринківський
– Великописарівський
– Вениславівський
– Вільхуватський
– Вовчанський
– Гадяцький
– Глобинський
– Градизький
– Гребінківський
– Грунський
– Дворічанський
– Диканський
– Драбівський
– Зачепилівський
– Згурівський
– Зіньківський
– Зміївський
– Золочівський
– Ізюмський
– Карлівський
– Кегичівський
– Кишеньківський
– Кобеляцький
– Козельщинський
– Коломацький
– Комишнянський
– Красноградський
– Краснокутський
– Краснопільський
– Куп’янський
– Лазорківський
– Лебединський
– Липецький
– Липово-Долинський

43  1925 р. існував в Прилуцькому окрузі під назвою Ковалівський район з центром у м.Бирлівка, на 1 вересня 
1935 р. в списках районів Харківської області також значиться як Ковалівський, в 1935 – Бирлівський.
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– Лозівський
– Лохвицький
– Лубенський
– Машівський
– Миргородський
– Миропільський
– Нехворощанський
– Нововодолазький
– Новогеоргіївський
– Новосанжарський
– Оболонський
– Олексіївський
– Онуфріївський
– Опішнянський
– Оржицький
– Охтирський
– Петрівський
– Печенізький
– Пирятинський 
– Покровсько-Багачанський
– Решетилівський
– Савинський
– Сахновщинський
– Семенівський 
– Синівський
– Сенчанський
– Старовірівський
– Старосалтівський
– Тростянецький
– Улянівський
– Хорольський
– Хотінський
– Чорнухинський
– Чугуївський
– Чутівський
– Шевченківський
– Шишацький
– Штепівський
– Яготинський

За  станом  на  квітень  1936  р.  кількість  районів  не  змінилась,  їх  було  83,  міськрад
обласного підпорядкування – 4, інших міськрад було 19, селищних рад – 28, сільрад – 1850.

На  підставі  Постанови  Президії  ВУЦВК  від  17  квітня  1937  р.  «Про  створення
адміністративних  районів  на  території  приміських  смуг  міськрад  обласних  центрів»  було
створено Харківський район у складі 1 міськради,     5 селищних та 42 сільских рад, всього 48
рад,  що  були  вилучені  зі  складу  приміської  смуги  Харківської  міськради;  центр  району
розміщувався у м.Харкові.44

44  ЗУ. – 1937. –  Ст.59.
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Постановою  ЦВК  СРСР  від  22  вересня  1937  р.  зі  складу  Харківської  області  було
виділено окрему Полтавську область, до якої увійшли міста Полтава та Кременчук, а також
41 район:45

 Великобагачанський

 Великокринківський

 Гадяцький

 Глобинський

 Градизький

 Гребінківський

 Диканський

 Драбівський

 Згурівський

 Зіньківський

 Карлівський

 Кишеньківський

 Кобеляцький

 Ковалівський

 Козельщинський

 Комишнянський

 Лазорківський

 Липово-Долинський

 Лохвицький

 Лубенський

 Машівський

 Миргородський

 Нехворощанський

 Новогеоргіївський

 Новосанжарський

 Оболонський

 Онуфріївський

 Опішнянський

 Оржицький

 Петрівсько-Роменський46

 Пирятинський 

 Покровсько-Багачанський

 Решетилівський

 Семенівський 

45  Постанова ЦВК СРСР. // Вісті. – 1937. – 22  вересня.
46  Вказує на незалежність району до колишнього Роменського округу.
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 Синівський

 Сенчанський

 Хорольський

 Чорнухинський

 Чутівський

 Шишацький

 Яготинський
Указом президії  Верховної  Ради СРСР від 10 січня 1939 р.  була утворена Сумська

область, до складу якої з Харківської області відійшли     12 районів:47

– Білопільський 
– Великописарівський
– Грунський
– Краснопільський
– Лебединський
– Миропільський
– Охтирський
– Сумський
– Тростянецький
– Улянівський
– Хотінський
– Штепівський

Після  створення  Полтавської  та  Сумської  областей  в  Харківській  області
залишилося 33 райони:48

– Балаклійський
– Барвінківський
– Близнюківський 
– Богодухівський
– Борівський
– Валківський
– Великобурлуцький 
– Вільхуватський
– Вовчанський
– Дворічанський
– Дергачівський
– Зачепилівський
– Зміївський
– Золочівський
– Ізюмський
– Кегичівський
– Коломацький
– Красноградський
– Краснокутський
– Куп’янський
– Липецький
– Лозівський
– Нововодолазький

47  Вісті. – 1939. – 11 січня.
48  ДАХО. – Ф.Р-3858, Оп.2, Спр.166.
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– Олексіївський
– Петрівський
– Печенізький
– Савинський
– Сахновщинський
– Старовірівський
– Старосалтівський
– Харківський
– Чугуївський
– Шевченківський

Такий адміністративно-територіальний поділ зберігся в Харківській області в 1940-1941
рр. Кількісний склад районів не змінився і в період окупації області 1941 – 1943 рр.

Після  Великої  Вітчизняної  війни  довоєнне  районування  Харківської  області  було
відновлено.

За  станом на 1 березня  1945 р.  та  1 січня  1946 р.  в  Харківській  області  було:  міст
обласного  підпорядкування  –  2  (Харків,  Ізюм),  міст  районного  підпорядкування  –  11
(Балаклія,  Барвінково,  Богодухів,  Валки,  Вовчанськ,  Красноград,  Куп’янськ,  Лозова,
Люботин, Мерефа, Чугуїв), районів – 33, селищ міського типу – 46, сільрад – 653.

Протягом 1947-1956 рр. суттєвих змін в адміністративно-територіальному поділі області
не  було.  Тільки  в  1947  р.  до  міст  обласного  підпорядкування  був  віднесений  Куп’янськ,
відповідно міст районного підпорядкування стало 10. Указом Президії Верховної Ради УРСР
від 4 січня 1957 р. було ліквідовано Вільхуватський район.49

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 серпня 1959 р. „Про укрупнення деяких
районів  Харківської  області”  були  ліквідовані  4  райони,50 з  розподілом  їх  території  між
такими районами:

Коломацького району – між Валківським та Краснокутським
Липецького району – між Дергачівським та Старосалтівським
Савинського району – між Балаклійським та Ізюмським
Старовірівського району – між Кегичівським та Нововодолазьким
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. «Про укрупнення сільських

районів Харківської області були укрупнені 13 районів області:51

– Балаклійський
– Богодухівський
– Валківський
– Великобурлуцький 
– Вовчанський
– Дергачівський
– Зміївський
– Ізюмський
– Красноградський
– Куп’янський
– Лозівський
– Сахновщинський
– Чугуївський

49  Відомості Верховної Ради УРСР. – 1957. –  С..41.
50  Відомості Верховної Ради УРСР. – 1959. –  №23. –  С.708.
51  Відомості Верховної Ради УРСР. –  1963. –  С.250.
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Цією ж постановою було ліквідовано 15 районів, сільради яких були розподілені між
іншими районами таким чином:52

Ліквідовані райони До яких районів приєднано територію

Барвінківський Ізюмський, Лозівський 
Близнюківський Лозівський 
Борівський Ізюмський, Куп’янський 
Дворічанський Великобурлуцький, Куп’янський 
Зачепилівський Красноградський
Золочівський Богодухівський, Дергачівський
Кегичівський Красноградський, Сахновщинський
Краснокутський Богодухівський
Нововодолазький Валківський, Зміївський
Олексіївський Балаклійський, Зміївський, Сахновщинський
Петрівський Балаклійський, Ізюмський, Лозівський 
Печенізький Великобурлуцький, Чугуївський 
Старосалтівський        Вовчанський, Дергачівський
Харківський Валківський, Дергачівський
Шевченківський Балаклійський, Куп’янський, Чугуївський

До січня 1965 р. змін в районуванні області не було.
На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. були розукрупнені

деякі райони, в зв’язку з чим створено 8 районів:
– Барвінківський
– Близнюківський 
– Золочівський
– Краснокутський
– Нововодолазький
– Первомайський
– Харківський
– Шевченківський

Одночасно Дергачівський район було ліквідовано.53

Указом  Президії  Верховної  Ради  УРСР від  8  грудня  1966  р.  «Про  створення  нових
районів УРСР» на території Харківської області було утворено 5 районів:

Борівський
Дворічанський
Дергачівський
Зачепилівський
Кегичівський54

Указом  Президії  Верховної  Ради  УРСР  від  26  листопада  1976  р.  м.Зміїв
перейменовано на м.Готвальд, і Зміївський район – на Готвальдівський.

На 1 січня 1981 р. в області було 25 районів.
Постановою Верховної Ради Української РСР від 2 серпня 1990 р. „Про відновлення

місту  Готвальд  Харківської  області  колишнього  найменування  Зміїв  та  Готвальдівському
району – Зміївський” – Готвальдівський район знов отримав назву – Зміївський.55

52  Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. – С. 250,  255 .
53  Красное знамя. – 1965. – 5 січня.
54  Відомості Верховної Ради УРСР. – 1966. –  Ст..293, С. 511,519.
55  Красное знамя, 5 січня 1965 р.

 Відомості Верховної Ради УРСР. –  1990. –   Ст.475, С. 637.
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Постановою  Верховної  Ради  України  1982-XII від  13  грудня  1991  р.  утворений
Печенізький район56, до складу якого передано частину сільрад Чугуївського району.

Постановою  Верховної  Ради  України  №2982-XII від  3  лютого  1993  р.  м.Люботин
Харківського  району  Харківської  області  було  віднесено  до  категорії  міст  обласного
підпорядкування.57

Постанової  Верховної  Ради  України  №3175-XII від  4  травня  1993  р.  утворено
Коломацький район, до складу якого увійшли Коломацька селищна рада та по дві сільради
Валківського та Краснокутського районів58 

На 1 січня 2007 р. в області є 27 районів і 6 міст обласного підпорядкування.

56  Відомості Верховної Ради України. – 1992. –  №8. – Ст.93; №11 –  С. 158.
57  Відомості Верховної Ради України. – 1993. –  Ст.138, С.395.
58  Відомості Верховної Ради України. –  1993. –  Ст.261, С. 607.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Автотракторсільгоспчастина трест  з  виробництва  запасних  частин  до  автомобілей,
тракторів і сільськогосподарських машин

АЕС  атомна електростанція
АМН                                          Академія медичних наук
арк.                                            аркуш
АРСР  Автономна радянська соціалістична республіка
АПТО Акціонерне  товариство  з  обслуговування

держпромисловостиі та транспорту
АУ                                              архівне управління
БМУ
бюро  міжнародного
молодіжного туризму
БММТ

 будівельно-монтажне управління

Будматеріал Об’єднане виробництво будівельних матеріалів 
ВАСГНІЛ                                 
Вища атестаційна комісія
ВАК

Всесоюзна  академія  сільськогосподарських  наук
ім. В.І. Леніна

ВВМТ
відкрите  акціонерне
товариство
ВАТ

 Всеармійське військово-мисливське товариство

ВДНГ  Виставка досягнень народного господарства
ВЕК  Загальна компанія електрики
ВЕО  виробниче енергетичне об’єднання
виконком  виконавчий комітет
військкомат  військовий комісаріат
ВКП(б)  Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків)
ВЛКСМ  Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка молоді
ВМТС  Всесоюзний машинотехнічний синдикат
ВНЗ  вищий навчальний заклад
волвиконком волосний виконавчий комітет
волревком волосний військово-революційний комітет
ВОТІ Всесоюзне об’єднання точної індустрії
ВПС Військово-Повітряні сили
ВПШ Вища партійна школа
ВР Верховна Рада
ВРК Військово-революційний комітет
ВРНГ Вища рада народного господарства
ВРНТТ Всесоюзна рада науково-технічних товариств
Всеукрревком Всеукраїнський революційний комітет
ВСІ Всеросійська спілка інженерів
ВТВ Всесоюзне товариство винахідників
ВТВР Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів
Вторчормет Вторинні чорні метали
Вуглесоюз Товариство  власників  кам’яновугільних  підприємств  в

Донецькому басейні

 Російською мовою.
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ВУК залізничників Всеукраїнський комітет профспілки залізничників
Вукоопбакалія Всеукраїнське об’єднання торгівлі бакалійним крамом
Вукоопспілка, Вукоспілка Всеукраїнська кооперативна спілка
вул. вулиця
ВУЦВК Всеукраїнський центральний виконавчий комітет
ВЦРПС Всесоюзна центральна рада професійних спілок
ГАЕС гідроакумулююча електростанція
Гезкульт Всеукраїнський єврейський державний агітаційний театр
ГЕС гідроелектростанція
Головазот  Головне управління азотної промисловості
Головкоопревком головний кооперативний комітет
Головшвеймашина Всеросійське  державне  об'єднання  з  виробництва  та

розподілу швейних машин і частин до них
ГПО „Готовий до праці і оборони”
ГУ Головне управління
губвідділ губернський відділ
губвійськкомат губернський військовий комісаріат
губвиконком губернський виконавчий комітет
Губекопомнарада губернська економічна нарада
губКНС
губкомнезам

губернська комісія незаможних селян

Губкооперком губернський кооперативний комітет
губНК губернська надзвичайна комісія
губревком губернський революційний комітет
Губревтрибунал губернський революційний трибунал
ДВОУ Державне видавниче об’єднання України
Держагропром Державний агропромисловий комітет
Держбанк Державний банк
Держінспекція Державна інспекція
держконтроль державний контроль
Держкомдрів Державний трест комбінованих дрібних виробництв
Держплан (СРСР) Державний плановий комітет СРСР
Держпостач Державний комітет з матеріально-технічного постачання
Держтрудощадкас державні трудові ощадні каси
Див. дивись
добрармія добровольча армія (Денікіна)
ДПЗ державний підшипниковий завод
ДПУ Державне політичне управління
ДРВ Демократична республіка В’єтнам
ДРЕС Державна районна електрична станція
ДСТ добровільне спортивне товариство
ДТСААФ Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту
ДУШОСДОР Державне управління шосейно-дорожніх робіт
ЕПК експертно-перевірна комісія
ЗАГС записи актів громадянського стану
ЗАТ закрите акціонерне товариство
ім. імені
ІМЛ Інститут марксизму-ленінізму
ІТП інженерно-технічні працівники
КВО Київський військовий округ
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КВП контрольно-вимірювальні прилади
к.–д. конституційно-демократична партія Росії
КДБ Комітет державної безпеки
КНС Комітет незаможних селян
Коксобензол Російське акціонерне товариство коксової промисловості та

бензолового виробництва
колгосп колективне господарство
КОУ комітет освітніх установ
КПК Комісія партійного контролю 
КП(б)У Комуністична партія (більшовиків) України
КПРС Комуністична партія Радянського Союзу
крб. карбованець
КРК комісія радянського контролю
Кустпромкредит Окружне ощаднопозичкове товариство інвалідів
ЛКСМУ Ленінська Комуністична спілка молоді України
м. місто
МВС Міністерство внутрішніх справ
Мебельдеревпапірпром трест меблевої, деревообробної та паперової промисловості 
МЕКОСО Міжвідомча  комісія  в  справах  товариств  і  спілок  при

Харківському окрвиконкомі
МЖЦБ Міністерство житлово-цивільного будівництва
місцевком місцевий комітет
міськвиконком міський виконавчий комітет
міськ КК міська контрольна комісія
міськрада міська рада
МІТОС завод механічної і термічної обробки скла
МК місцевий комітет профспілки
МОДР Міжнародна організація допомоги борцям революції
МППО місцева протиповітряна оборона
МТМ машино-тракторна майстерня
МТС машино-тракторні станції
МЧМ Міністерство чорної металургії
МШС Міністерство шляхів сполучення
Наркомат, НК Народний комісаріат
Наркомважмаш Народний Комісаріат важкого машинобудування
Наркомважпром, НКВП Народний комісаріат важкої промисловості
Наркомзем Народний Комісаріат земельних справ
Наркомліс Народний Комісаріат лісової промисловості
Наркомторг Народний Комісаріат торгівлі
Наркомфін Народний комісаріат фінансів
НДІ науково-дослідний інститут
НДР Німецька Демократична Республіка
НІТТ наукове інженерно-технічне товариство
НКВП Народний комісаріат важкої промисловості
НКВС Народний Комісаріат внутрішніх справ
НКМП Народний Комісаріат місцевої промисловості
НКОЗ Народний Комісаріат охорони здоров’я
НОП наукова організація праці
НТТ науково-технічне товариство
ОАФ об’єднаний архівний фонд
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облвійськкомат обласний військовий комісаріат
облвиконком виконавчий комітет
облінсільхарч обласна  галузева  спілка  харчової  і  сільськогосподарчої

промислової кооперації інвалідів
Обл КК обласна контрольна комісія
облкоопінторг обласна торговельно-кооперативна спілка інвалідів
облвно обласний відділ народної освіти
облпромрада обласна рада промислової кооперації
облмісцевпром обласне управління місцевої промисловості
ОБМЧ особо-будівельна монтажна частина
од. зб. одиниця зберігання
ОДПУ Об’єднане державне політичне управління
ОКБ Особливе конструкторське бюро
окрвиконком окружні виконавчі комітети 
Окркооперком окружний кооперативний комітет
Окріко окружне кооперативне об’єднання інвалідів
Окр РСІ окружна робітничо-селянська інспекція
Окрсільбанк Харківське  окружне  товариство  сільськогосподарського

кредиту
ООН Організація Об’єднаних Націй
оп. опис
опродкомгуб особлива продовольча комісія Харківської губернії
охматдит інститут охорони материнства і дитинства
Північзахліс Державний  лісопромисловий  трест  Північно-Західної

області
ПНР Польська Народна республіка
повітревком повітовий військово-революційний комітет
ППО протиповітряна оборона
Промбудматеріал Трест промисловості будівельних матеріалів
Промсилікат Всесоюзний синдикат промисловості
проф. професор
Профінтерн Червоний Інтернаціонал профспілок 
профком профспілковий комітет
профрух профспілковий рух
профспілка професійна спілка
профшкола професійна школа
ПТУ підйомно-транспортне устаткування
р. рік, року, річка
радгосп, РНП радянське господарства
раднаргосп рада народного господарства
раднарком Рада Народних Комісарів
райвійськкомат районний військовий комісаріат
райвиконком районний виконавчий комітет
РАН Російська Академія наук
РЕВ Рада економічної взаємодопомоги
реввійсьрада Революційна військова рада
ревком революційний комітет
РЕУ районні енергетичні управління
РК районний комітет
РКК-РСІ районна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції
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РМ Рада Міністрів 
РМ УРСР Рада  Міністрів  Української  Радянської  Соціалістичної

республіки
р-н район
РНТ рада народного господарства
робітфак робітничий факультет
рр. роки
РРФСР Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РСДК робітничо-селянський Державний контроль
РСДРП Російська соціал-демократична робітнича партія
РСІ робітничо-селянська інспекція
РСЧА Робітничо-селянська Червона армія
РТС ремонтно-технічна станція
с. село
сел. селище
сільради Сільські ради депутатів трудящих
СКБУ Спеціальне конструкторське бюро устаткування
сл. слобода
Соцзембанк Державний банк формування соціалістичного землеробства

СРСР
Союзбанк Кредитна спілка кооперативів
Созпапір Всесоюзне об'єднання паперової промисловості
спр. справа
СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. століття, станція
стор.
с.

сторінка

США Сполучені Штати Америки
т. том
ТАПУК Товариство авіації і повітроплавання України і Криму
ТЗЕТ Товариство землеустрою трудящих євреїв
т. ін. Таке інше
ТСО Товариство сприяння обороні
ТСАОАвіахім Товариство  сприяння  обороні  та  авіаційному  і  хімічному

будівництву
ТЧХ Товариство Червоного Хреста
УГП Українська Головна Палата
Укргазпром Управління газової промисловості України
Укрголовкомевак Головна Українська комісія з евакуації населення
Укрліспал Лісопромислове і паливне пайове товариство Лівобережної

України
Укрраднаргосп Українська Рада народного господарства
Укрсхідгаз Об'єднання з видобутку газу та газового конденсату
Укооппромспілка Українська кооперативна промислова спілка
Укрцентрархів Українське центральне архівне управління
УМВС Управління Міністерства Внутрішніх справ
УНКВС Управління Народного Комісаріату внутрішніх справ
УНР Управління начальника робіт
УНР Українська Народна Республіка
УППХарківбуд Управління  підсобних  виробничих  підприємств
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Харківського  державного  союзного  тресту  будівництва
паливних підприємств

УРНТ Українська Рада Народного Господарства
УРСР Українська Радянська Соціалістична республіка
УСРР Українська Соціалістична Радянська республіка
УТМР Українське товариство мисливців і рибалок
УТОГ Українське товариство глухих
ФЗК Фабрично-заводський комітет
ф. фонд
фф. фонди
фабзавуч Школа фабрично-заводського учнівства
ФЗН Фабрично-заводське навчання
ФЗУ фабрично-заводське учнівство
ХАДІ Харківський автодорожній інститут
Харжет Харківський державний жировий парфюмерно-косметичний

трест
Харківбудматеріали Харківське  обласне  виробниче  об'єднання  будівельних

матеріалів
Харліс Харківське губернське об'єднання лісової промисловості
Хароблегпром Управління  легкої  промисловості  виконкому  Харківської

обласної ради депутатів трудящих
Хароблметалтрест Харківський обласний металообробний трест
Хароблраднорм Харківська обласна міжвідомча постійна нарада з технічного

нормування при обласній плановій комісії
Хартермас Харківський трест масового виробництва
ХВЗ Харківський велосипедний завод
ХВО Харківський військовий округ
ХВТО Харківське виробничо-технічне об'єднання
ХГВМП Відділ місцевої промисловості Харківського губвиконкому
ХДУ Харківський Державний університет
ХЗПМ Харківський завод поліграфічних машин
ХІБІ Харківський інженерно-будівельний інститут
ХОВМП Відділ  місцевої  промисловості  Харківського  окружного

виконавчого комітету
ХОДЕС Харківське об'єднання державних електричних станцій
ХОРНГ Харківська окружна Рада народного господарства
ХПЗ Харківський паровозобудівний завод
ХПРЗ Харківський паровозоремонтний завод
ХСТІ Харківський сільськогосподарський інститут
ХСТ Харківське споживче товариство
ХТЗ Харківський тракторний завод
ХЦРК Харківський центральний робітничий кооператив
ЦВК Центральний виконавчий комітет
Церобкооп Центральний робітничий кооператив
ЦК Центральний Комітет
ЦКБ Центральне конструкторське бюро
ЦКК Центральна контрольна комісія
ЦКНС Центральний комітет незаможних селян
ЦНБ Центральна наукова бібліотека
ЦНДЛ Центральна науково-дослідна лабораторія
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ЦСУ Центральне статистичне управління
ЧОП Частини особового призначення
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

„Архімед”
Авербух А.Я.
Акулова М.І.
Алчевська Х.Д.
Альбицький 
Аміров І.С.
Ананченко Ф.Г.
Андрес
Андроніков М.М.
Антонов-Дружинін Павло
Павлович
Артем
Аршавський Е.
Атрощенко Василь 
Іванович
Ахієзер Н.І.
Бабак В.
Бабешко Володимир 
Якович
Багмут І.
Багмут Іван Адріанович
Базилюк О.Ф.
Базілевський А.П.
Бакулін Іван Іванович
Бакуліна К.І.
Бакуліна М.
Балабан
Барабашов Микола 
Павлович
Басистий Ю.І.
Бахметьєва
Бахрушин
Бедзик Д.І.
Бекетов
Беккер Артур
Беляєв П.
Бентанс Петер
Бехтін Н.
Биковський Г.
Бируля Олександр 
Костянтинович
Бирюкова Г.М.
Бич-Лебенський К.М.
Білоненко Г.
Блезе А.І.
Блейман І.
Бодянський О.М.
Бойко Б.Ф.

Єлютін В.М.
Ємельянов В.М.
Ємельянов Микола 
Васильович
Ємельянов П.В.
Ємельянова Г.С.
Єрецький М.Т.
Жданов
Желябов Андрій Іванович
Жержицький Є.Ф.
Жолніренко А.С.
Жук С.Я.
Жуков
Жуков Г.
Жуков І.
Заболотний Д.К.
Загребельний П.
Заїкін І.І.
Залеський І.Ф.
Запотоцький Антонін
Збанацький Ю.
Золотницький Н.Д.
Ізмайлов М.А.
Каганович
Кайстренко В.
Каковський В.І.
Калінін
Калінін М.І.
Кальфа
Караді
Каразін В.Н.
Каразін В.Н.
Каракоз Валентина Марківна
Карбишев Д.М.
Карбишев Є.Д.
Карлинський М.
Катерина ІІ
Кафтанов
Кван В.
Квітко-Основ’яненко Г.Ф.
Келль А.Е.
Кирдан Б.п.
Кисельов Й.М.
Кичурін І.
Кінах А.К.
Кірбитьєв Л.
Кіров
Кіров С.М.

Павлов І.П.
Папачи
Патон Б.Є.
Пашкова Людмила Іванівна
Пащенков-Тряпкін В.І.
Петровський
Петровський Г.І.
Печкуров Г.З.
Пілсудський І.К.
Платонов К.К.
Платонов Костянтин Іванович
Подшивкін В.П.
Полевіцька Є.
Полешко О.Г.
Полянський Д.С.
Понамарьов
Пономаренко І.
Попов Іван Степанович
Попов О.С.
Попов П.Г.
Постишев П.П.
Проскурніков П.Г.
Пульст
Пулюй И.
Пушкін О.С.
Пятова А.О.
Радченко П.М.
Рахманінов С.В.
Редкобородий С.К.
Репін
Рєпін І.Ю.
Рижов
Рожнов В.Є.
Розанова В.
Розторгуєв В.А.
Романенко В.Т.
Романов
Рославський-Петровський 
О.П.
Ротальський Г.А.
Рудько Володимир Петрович
Савченко Т.
Самойлова Конкордія
Сарана Олександр 
Леонтійович
Свердлов
Семененко В.В.
Сергєєв Ф.А. (Артем)



Бойчевський М.П.
Бокаріус М.С.
Бондаренко Григорій 
Іванович
Бондарь З.
Бочаров Г.
Бразова М.
Брежнєв Л.І.
Брюкс П.О.
Будьонний
Будьонний
Будьонний С.М.
Бузовер Ф.Я.
Бураков Г.Ф.
Бурас П.
Буханцев І.Д.
Буш Ернст
Валько
Валяшко М.
Ван Де Тін
Василь’єв Микола 
Володимирович
Васильєва-Синцова А.Ф. 
Василько В.С.
Ватшенберг Дитріх
Веприцький М.
Винокуров М.
Вирган І.
Високович В.К.
Витвицький А.І.
Вишинський А.Я.
Вільде І.
Вінтерфельдт М.Ф.
Вісник Є.
Вітренко Н.М.
Вітте Н.М.
Вітте С.Ю.
Войков
Волін Олексій 
Михайлович
Воронін М.П.
Ворошилов
Гагарін К.М.
Гагарін Ю.О.
Галан Я.
Гаммара П.
Ган Я.
Ганза С.Н.
Гапошкін С.
Гвоздьов

Клейменов М.А.
Клеменов О.
Клодницька С.Н.
Клочков М.В.
Ковалевський
Ковальов Ф.
Козлов С.О.
Койпер Г.П.
Комісаржевська
Конєв І.
Конєв І.С.
Кононенко В.
Корабельнікова Л.
Короленко В.Г.
Коршунов Павло Іванович
Кос-Анатольський О.І.
Косіор С.В.
Котляревський І.П.
Кофф Н.А.
Крамаренко Леонід Петрович
Кропивницький М.Л.
Крупська
Крупська Н.К.
Кудашева 
Кудрін А.Я.
Кузнецов М.С.
Кузнєцов М.
Куйбишев
Куряча
Кушинніков М.
Кюченкін В.Д.
Лазаревич Д.
Ланжевен Поль
Ларіонов Л.Ф.
Левитович С.М.
Лейбфрейд Олександр 
Юрійович
Лейбфрейд Юрій Маркович
Ленін
Ленін В.І.
Леонов О.
Лечицький
Лещенко
Лисенко М.В.
Литвинов
Лібкнехт К
Ліфшиц І.М.
Ломоносов М.В.
Лонго Дж.
Лукін

Сердюк А.І.
Сибірцев М.М.
Сидоренко Н.
Синцов Дмитро Матвійович
Ситенко М.І.
Сказбуш (Акулов) Микола 
Йосипович
Скалон Д.Ю.
Скалон М.М.
Скалон М.Н.
Сковорода
Сковорода Г.С.
Скоропадський П.
Скрябін В.Й.
Слуцький А.
Смирницький Д.П.
Соболь Н.Ф.
Соловйов Г.
Соловйов М.А.
Соловйов Михайло 
Миколайович
Соловйов Ф.
Сосункевич Тимофій 
Андрійович
Сталін
Старинкевич К.
Столипін П.А.
Страхов
Струве Отто
Суворов
Сукачов Н.
Сумцов М.Ф.
Сумцов Р.І.
Суховна Ф.І.
Тамарова Ніна Василівна
Тельман
Тихонов Б.В.
Тичина П.
Тіняков
Тіняков Ю.Д.
Толстой Л.М.
Толстой Л.М.
Торяник І.
Трушев Ю.С.
Тютюнник Б.А.
Удовиченко Л.В.
Українка Леся
Урицький
Уточкін С.І.
Ушинський К.Д.
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Геккен
Гельферих-Саде
Гельферіх-Саде М.
Георгієв Ц.О.
Герич К.І.
Герлях
Гесс-де Кальве
Гінзбург П.М.
Гінцбург Б.М.
Гіршман Л.Л.
Глинка К.Д.
Глінка
Гоголь М.В.
Голіцин В.В.
Головчанський А.Н.
Гомолицький Л.
Гончар О.
Горбачов М.С.
Горголі
Городцов А.
Горький
Горький О.М.
Грабовський П.А.
Граве Д.
Графф А.
Гредескул Н.Н.
Гречко А.А.
Грибовський М.К.
Григор’єв С.П.
Гризодубов С.В.
Гринберг І.
Грищенко І.І.
Гуревич Л.
Гурлянд Я.І.
Гусаков О.А.
Дабудек михайло 
Петрович
Давидов Ю.Л.
Давшкевич М.А.
Данилевський Василь 
Якович
Данилевський Г.П.
Данилевський К.Я.
Данилов
Данілевський Г.П.
Дашкевич Г.
Декарт Рено
Державін Г.Ф.
Деркач Василь 
Степанович

Лур’є Б.А.
Любарська-Письменна М.А.
Любарський В.О.
Любарський-Письменний Є.П.
Люксембург Р.
Майборода П.
Макаренко А.С.
Мала Любов Трохимівна
Малиновський І.В.
Малишев
Малишев В.О.
Мальцев Д.
Мануїльський
Мануїльський Д.З.
Маркс К.
Мартінсон С.
Матюшенко О.М.
Мацієвич лев Макарович
Мацкевич А.Н.
Медведєв Володимир 
Іванович
Менделєєв Д.І.
Мечніков
Мечніков І.І.
Мещанінов
Микола І
Микола ІІ
Михайлов І.
Мишуков М.
Мікоян
Могильов О.П.
Молотов
Мошковський Ш.Д.
Муратов Ігор Леонтійович
Мурильйо
Мухін Ф.
Мухленов І.П.
Мухочев В.Я.
Набоких
Налбандян А.Б.
Наній Сергій Петрович
Неверова К.Г.
Неміровський О.Я.
Николаєв А.
Нікітін Володимир 
Миколайович
Ніколаєв А.А.
Нікуліна В.О.
Олександр Павлович
Олександров В.П.

Фандєєв Л.М.
Федоренко С.
Федоров Ф.Ф.
Федосєєв М.О.
Федотов Д.Д.
Федотов І.
Фесенков В.Г.
Фігуровський Д.Г.
Філатов О.Т.
Франко Т.І.
Фрунзе
Фрунзе М.В.
Фучик Юліус
Хаєцький А.П.
Хачатурян А.
Хмельницький Г.Г.
Хоант Суан Тун
Хоткевич Г.
Хо-Ши-Мін
Хрустальов
Хрущов
Чагунава В.П.
Чайковський П.І.
Чалий Б.
Чапаєв
Чеботарьов В.Г.
Чернявська Л.М.
Чишко Ф.Ф.
Чорновіл Т.В. 
Чубар В.Я.
Шаляпін Ф.
Шаляпін Ф.І.
Шаляпіна І.Ф.
Шевченко
Шевченко Т.Г.
Шекспір В.
Шершевський І.Л.
Шехтер В.А.
Шиманський К.Г.
Шмідт
Шмідт Г.Г.
Шмундак
Шостакович Д.
Штокало Й.З.
Шуколюков Ю.А.
Щавінський Ю.Б.
Щвиденко В.І.
Щелков В.П.
Щоголев Я.Г.
Щорс
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Десняк О.
Дзержинський
Дзержинський Ф.Е.
Димитров
Докучаєв В.В.
Долльфус О.
Дончичи М.
Драгоманов О.П.
Драшковська К.М.
Дубовиков А.Н.
Дудник А.М.
Дьюм Янко
Енде
Євсєєнко Л.С.

Ольга Костянтинівна (грецька 
королева)
Опарін О.І.
Орджонікідзе С.
Орябінський Василь Іванович
Осман Мохамед ель Башир
Островський М.
Павло І

Юнгенс Карина
Юр’єв Василь Якович
Ющенко В.А.
Янсон О.Р.
Янтель
Янукович В.Ф.
Яхонтов Микола
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Австро-Угорщина
Актюбинськ, м. (Казахська РСР)
Америка
Англія
Андріївка, с., Ізюмського округу
Андріївка, с., Зміївського повіту
Артемівськ, м.
Архангельськ, м.
Бабайківка, с.
Бабаї, с., Харківського повіту
Балаклія, м.
Балаклійський р-н
Балашово-Харківська, залізниця
Балта, м., Одеської області
Барвінково, сл., Ізюмського повіту
Барвінкове, сл., Слов’янського повіту
Барнаул, м.
Бєлгород, м.
Бєлгород, ст.
Бєлгородська область
Бердянськ, м.
Березовий, х.
Біла Церква, м.
Білий Колодязь, сел., Вовчанського р-ну
Білопілля, м.
Біробіджан, м.
Бердичів, м.
Бердянський округ
Берлін, м.
Бесарабка, річка
Бесарабська губ.
Богодухів, м., Богодухівського повіту
Богодухівський повіт
Болгарія
Борки, ст., Південної залізниці
Бржостен
Брусівка, с., Старобільського повіту
Брянська область
Букіно, с., Харківської губернії 
Бухара
Валки, м., Валківського повіту
Валківський р-н
Валківський повіт
Варшава
Василівка, с. Полтавського повіту
Велика Писарівка
Велика Писарівка, сл., Богодухівського 
повіту

Маріупольський окр.
Маримонт., м.
Медведівка, с. Старовірівського р-ну
Мелітополь, м. Запорізької області
Мелітопільський округ
Мелюківка, с. Пензенська область
Мерефа, м.
Мерефі, річка
Мерефа, сл., Харківського повіту
Мерефа, ст., Південна залізниця
Мереф’янський р-н
Міасс, с. Челябінської області
Мілове, с., Катеринославського намісництва
Миргород, м.
Миколаїв, м.
Миколаїва-Херсон, лінія Південної залізниці
Миропільський район (Сумська область)
Могільов, м.
Молдавія
Молдова (Молдавия)
Молдавська РСР
Москва, м.
Муром, м.
Наровчанський район Пензенська область
Народна Республіка Болгарія
Недайвода, с.
Ніжин, м.
НДР (Німецька демократична республіка)
Німеччина
Нижній Тагіл, м. 
Нижньоломівський р-н Пензенської губернії
Нова Баварія, ст.
Нова Водолага, м., Валківського повіту
Нова Олександрія. м.
Новгород, м.
Новий Мерчик, с.
Новий Тогамлик, с. Полтавської губернії
Новобілгород, с., Вовочанського повіту
Новоборисоглібськ, с., Зміївського повіту 
Нововодолазький р-н
Ново-Глухів, сл., Куп’янського повіту
Новопсков, м. (Ворошиловградська область)
Новоолександрівськ, м. (Ковенської 
губернії)
Ново-Санжарський район Полтавської 
області
Новочеркаськ, м.
Ноночеркаський р-н (Ростовська область) 



Великий Устюг, м.
Вільхуватка, сл., Вовчанського повіту
Вільшана, сл., Харківського повіту
Вільшанський р-н
Вінниця, м.
Вінницьва область
Вірменська РСР
Вітебськ, м.
Владивосток, м.
Вовчанськ, м., Вовочанського повіту
Віовчанський повіт
Вознесенськ
Волинська губ.
Воронеж, станція
Ворошиловоградська область
Воронезька губ.
Воронезька область
Ворошиловград
Ворошиловградська область
Запорізька область
Вятка, м.
Габрово, м., (Болгарія)
Гнидівка, с.
Глазов, м.
Горлівка, м.
Грайворонський повіт, Курської губернії
Гродно
Далекий Схід
Даугавпілс, м.
Дворічна, сел.
Демократична Республіка В’єтнам
Дергачівський р-н
Дергачівська волость
Детройт, м.
Джанкой-Феодосійська, залізниця
Джамбейт, м., (Уральська губернія) 
Дніпро, р.
Дніпропетровськ, м.
Дніпропетровська губернія
Дніпропетровська область
Дністро, річка
Донбас
Донецьк, м.
Донецька, залізниця
Донецька губернія
Донецько-Криворізька республіка
ДРВ (Демократична Республіка В’єтнам)
Друга Старовірівка, с.
Дубно, м., Волинської губ.
Енгельс, м., Саратовської області

Нью-Йорк, м.
Огульці, с.(Валківського р-ну)
Область війська Донського
Одеса, м.
Одеська губернія
Одеська область
Олександрівка, с. Золочівського р-ну
Олександрівськ, м. (Катеринославська 
губернія)
Олексіївка, сл., Зміївського повіту
Орджонікідзе, м.
Оренбург, м.
Орехівський район Запорізької області
Орлово, ст. (Макіївський р-н Сталінської 
області)
Орловська губернія
Орловська область
Основа, ст.
Охтирка, м.
Охтирський округ
Охтирський повіт, Харківської губ.
Охтирський р-н
Очаков, м.
Павлоградський повіт, Катеринославської 
губ.
Палестина
Панютине, с.
Париж, м.
Пензенська губернія
Пензенська область
Первомайьк, м.
Пересічне, с. Дергачівського р-ну
Пермська губ.
Петербург, м.
Петровеньки, с. Ворошиловоградська 
область
Петроград, м.
Південна, залізниця 
Південно-Східна, залізниця
Південний В’єтнам
Південний Схід Росії
Південь Росії
Північна Америка
Південний Кавказ
Північний Кавказ
Північно-Донецька, залізниця
Піски, сл., Ізюмського повіту
Пісочин, с.
Платина, сл., Старобільського повіту
Поволжжя

1016



Есхар, сел.
Євпаторія, м.
Європейська частина Росії
Єгипет
Єлець, м., Орловской губернії
Єлщанка, с., (Самарська губернія)
Єнакіївський р-н Донецької області
Єфремівка, с., Вовчанського повіту
Жданов, м.
Закавказзя
Закотне, с. Ізюмського повіту
Запоріжжя, м.
Запорізька область
Запорізький округ
Зарасай, м.
Західна Європа
Зіанчуріно, с. Чкаловської області
Златоуст, м., Челябінська область 
Зміїв, м., Зміївського повіту
Зміївський повіт
Зміївський р-н
Харківський р-н
Золочів, сел.
Золочів, м. Харківського повіту
Золочівський р-н
Іванівська Вірга, с., Пензенська губернія
Іванівський р-н Ворошиловоградської 
області
Ізюм, м., Ізюмського повіту
Ізюмський повіт
Ізюмський округ
Ізюмський р-н
Індія
Інкоу, м.
Іспанія
Італія
Кавказ
Казань, м.
Казахська РСР
Калінін, м.
Калузька область
Катеринослав, м.
Катеринославська губ.
Катеринославське намісництво
Катеринославський округ
Катеринославський р-н
Кіров, м.
Кіровоград, м.
Кіровокан. м., Вірменська РСР
Київ. м.

Подільська губ.
Познань, м. (Польща)
Полтава, м.
Полтавська губ.
Полтавська губернія
Полтавський повіт
Польська народна республіка
Польща
Попівці, с., Ізюмського повіту
Прага, м.
Прут, річка
Ржавчик, річка
Рига, м.
Ромни, м.
Росія
Російська імперія
Ростов, м.
Ростовська область
Румунія
Рязань, м.
Савинський район
Липецький район
Самарська губ.
Сані, р.
С.Петербург, м.
Саратов, м.
Саратов, станція
Сахалін, о-ів
Саяни, гори
Сватова Лучка, с., Куп’янського повіту
Сватово, м. (Ворошиловоградська область)
Свердловськ, м.
Севастополь, м.
Сенькове, с. Куп’янського повіту
Сибір
Синельникове, ст.
Сіверський Донець, річка
Сімферополь, м.
Сковородинівка, с. (Золочівський р-н)
Слабин, с., Чернігівщина
Славоград, с., Охтирського повіту
Слобідсько-Українська губ.
Слов’янськ, м. Ізюмського повіту
Слов’янський курорт
Ставропіль, м.
Сталінська область
Старобільськ, м., Старобільського повіту
Старобільський повіт
Старий Самбір (Галичина)
Стратилатівка, с. Ізюмського повіту

1017



Київський удільний окр.
Кириківський р-н
Ковалеівка, с., Полтавського повіту
Ковенська губернія
Коломак, сл., Валківського повіту
Комсомольськ-на-Амурі, м.
Конотоп, м.
Копань. с. Запорізької області
Корсунь, с. (Донецька область)
Костянтинівка, м.
Костянтиноград, м., Катеринославського 
намісництва
Костянтиноградський повіт (Полтавська 
губернія)
Кочеток, м.
Кочеток, с., Зміївського повіту
Крайня Північ
Краматорськ, м.
Красноград, м. (Полтавська губернія)
Красноградський округ (Полтавська 
губернія)
Красноградський р-н
Краснодар, м.
Краснокутськ, м., Богодухівського повіту
Краснокутський р-н
Крим
Кримська АСРР
Кримська область
Круподеринка, с. (Полтавська губернія)
Оржицький р-н (Полтавська губернія)
Крюков, м. (Полтавська область) 
Крюків, ст.
Куйбишев, м.
Куба
Куземено, с. (Грунський р-н)
Куп’янськ, м.
Куп’янськ-Вузлова, станція
Куп’янський округ
Куп’янський повіт
Курськ, м.
Курська губ.
Курська область
Курсько-Харківсько-Лозівська, залізниця
Курсько-Харківсько-Севастопольська, 
залізниця
Латвія
Лебединський повіт
Ленінград, м.
Кривий Ріг
Лівобережна Україна

Страттфорд, м. (Англія)
Сумський повіт
Схід України
Східний Сибір
Суми, м.
Сумська область
Сумський округ
Сумський повіт
США
Таврійськ губернія
Таганка, с. (Чугуївський р-н)  
Таганрог, м.
Тамбовська область
Ташкент, м.
Тбілісі, м.
Темрюк, м.
Тиса, річка
Тисовиця, с. (Галичина)
Тифліс, м.
Торське, с., Куп’янського повіту
Тростянецький р-н (Сумська область)
Трояни, с. (Запорізька область)
Тукум, м. (Латвія)
Тульська область
Турція
Узбекистан
Узбецька РСР
Україна
Улан-Уде, м.
Ульянівськ, м.
Урал
 Урус-Мортанівський округ (Чеченська 
область)
Уфа, м.
Уфимська губернія
Федеративна республіка Німеччина
Франція
Харків
Харків-Пасажирська, ст.
Харківська, губ.
Харківське намісництво
Харківський повіт
Харківський р-н
Харківсько-Миколаївська, залізниця
Харківщина
Херсон, м.
Херсонська губ.
Хорошево, с., Харківського повіту
Хотомля, сл., Вовчанського повіту
Хотунок, с.
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Липецька область
Липоводолинський р-н (Сумська область)
Литва
Литовська РСР
Лодзь, м.
Лозівсько-Севастопольська, залізниця
Лозова, м.
Лозова, м. Харківський округ
Лозова, с.
Лозівський р-н
Лозовеньки, ст., Харківського повіту
Лопань, р.
Лубни, ст.
Луганськ, м.
Люботин, м.
Люботин, ст.
Люботинський р-н
Львів, м.
Львів, станція
Магнітогірськ
Мала Данилівка, с.
Мала Камишеваха, с.
Мала Перещепина, с. (Полтавська область)

Царське село
Чикмент, м. (Казахська РСР)
Челябінська область
Чернівці, м.
Чернігівська губ.
Чернігівська область
Чернігівщина
Черкаси, м.
Чехословацька демократична республіка
Чехословацька республіка
Чехословаччина
Чирчик, м. (Узбецька РСР)
Чкалов, м.
Чкаловська область
Чугуїв, м., Зміївського повіту 
Чугуївський повіт
Швеція
Шебекіно, с., Курської губ.
Югославія
Юзівка, м.
Яблучне, с., Богодухівського повіту
Ялта, м.
Ярославль, м.
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	Дореформена поліція в містах Харківської губернії
	Канцелярії поліцейських наглядачів повітових і позаштатних міст губернії та паровозобудівного заводу.
	Земські суди
	Повітові поліцейські управління
	Станові квартири приставів
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	Ф. Р-5716, 21955 од. зб. 1957–1966 рр. Описи.
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	Ф. Р-6228, 2042 од. зб., 1943–1975 рр. Описи.

	Ф. Р-6124, 365 од. зб., 1964–1969 рр. Опис.
	Ф. Р-1141, 5 од. зб.. 1925–1930 рр. Опис.
	Ф. Р-1382, 427 од. зб., 1925–1930 рр. Описи.
	Ф. Р-4579, 163 од. зб., 1947–1964 рр. Описи.

	Ф. Р-1612, 6 од. зб., 1934–1938 рр. Опис.
	Ф. Р-350, 3 од. зб., 1921–1924 рр. Опис.

	Ф. Р-211, 26 од. зб. 1922–1923 рр. Опис.
	Ф. Р-5569, 184 од. зб., 1959–1961 рр. Описи, каталог.
	Ф. Р-1865, 38 од. зб., 1935–1939 рр. Опис.
	Ф. Р-5415, 577 од. зб., 1955–1960 рр. Описи.
	Ф. Р-1655, 661 од. зб., 1932–1937 рр. Описи.
	Ф. Р-371, 56 од. зб., 1922–1923 рр. Опис.
	Ф. Р-4621, 17 од. зб., 1927–1928 рр. Опис.
	Ф. Р-1466, 52 од. зб., 1929–1930 рр. Опис.
	Ф. Р-1125, 1 од. зб., 1926–1927 рр. Опис.
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	Ф. Р-611, 2909 од. зб., 1943–1988 рр. Описи, каталог.
	Ф. Р-4623, 6 од. зб.. 1924–1926 рр. Опис.
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